Digitalisering av redan tidigare utgivna vetenskapliga publikationer
Dessa fotografier är offentliggjorda vilket innebär att vi använder oss av en undantagsregel i 23 och 49
a §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Undantaget innebär att
offentliggjorda fotografier får återges digitalt i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning som
inte framställs i förvärvssyfte. Undantaget gäller fotografier med både kända och okända upphovsmän.
Bilderna märks med ©. Det är upp till var och en att beakta eventuella upphovsrätter.

Q-P
•o, I

_ SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD

C/Xj RIKSANTIKVARIEÄMBETET

1

SKÅNSK SKOGSBYGD UNDER ÄLDRE HISTORISK TID

SKÅNSK SKOGSBYGD UNDER ÄLDRE HISTORISK TID
Utgiven av
Riksantikvarieämbetet
Box 5405, 114 84 Stockholm
Telefon 08-5191 8000, www.raa.se
Distribution www.arkeologibocker.se

Grafisk formgivning & omslagsfoto Thomas Hansson
Bildbearbetning Staffan Hyll
Tryck Grahns Tryckeri AB, Lund 2010

© Riksantikvarieämbetet 1:1
ISBN 978-91-7209-562-5

STEN SKANSJO

SKÅNSK SKOGSBYGD
UNDER ÄLDRE HISTORISK TID

<xp
CJ

SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD

Lj RIKSANTIKVARIEÄMBETET

INNEHALL
OM UNDERSÖKNINGEN OCH UNDERSÖKNINGSOMRÅDET.................................................. 7

Bebyggelsestruktur.......................................................................................................................io
Odlingsstruktur.............................................................................................................................12
UNDERSÖKNINGSOMRÅDET UNDER MEDELTIDEN................................................................15

De äldsta kyrkobyggnaderna i undersökningsområdet..............................................................26
Kyrktäthet och uppodlingsgrad..................................................................................................20
Orkelljungabygden i de äldsta skriftliga beläggen...................................................................... 21
Paleoekologiska tolkningar av kolonisationsförloppen............................................................ 26
Arkeologiska tolkningar............................................................................................................... 31
Kring områdets bebyggelsenamn................................
32
Den kungliga borgen i Orkelljunga och brödrastriderna..............................
34
Brödrastridernas inledning................................................................................................. 34
Örkelljungatraktaten i september 1307............................................................................... 35
”Orkelljungaleken” julen 1307..............................................................................................3 6
Stridernas slutskede ..........................................................................................................39
Orkelljungaborgen och dess funktioner ......................................................................... 40
Orkelljungaborgen som tradition och fornlämning.......................................................... 42
När byggdes Orkelljungaborgen?.................................................................
45
Kronolänet i Norra Åsbo.........................
49
Kung Valdemars jordebok och skogsbygden...............................................................................51
Orkelljungabygden enligt senmedeltida jordeböcker................................................................ 57
Rya län i ärkesätets ägo.........................................................................................................57
Självägare och kronolandbor cirka 1523.....
60
Den medeltida järnframställningen i skriftligt källmaterial.....................................................66
Järnhanteringen i ortnamnsmaterialet................................................................................ 69
Åldersskikt i den medeltida bebyggelsen?................................................................................. 70
ORKELLJUNGA OCH FAGERHULT VID 1500-TALETS SLUT.....................................................73

Helsingborgs länsräkenskaper 1582-84..................................................................................... 73
Jordeboken 1583/84 ................................................................
73
Extraskattemantalsregistret 1584.........................................................................................77
Gårdmannakategorin.......................................................................................................... 84
Om järnframställningen på 1580-talet.......................................................................................90
OMRÅDET I SOCKENPRÄSTENS PERSPEKTIV CA 1570-1651 ............................................. 95

Lunds stifts landebok ca 1570...................................................................................................... 95
Prästrelationerna 1624.................................................................................................................98
Undersökningsområdet i Decimantboken 1651....
102
Verkningar av Horns krig 1643-2645..................................
113
ORKELLJUNGA OCH FAGERHULT VID SVENSKTIDENS BÖRJAN....................................... 119

Jordrevningsprojektet 1671........................................................................................................ 119
Jordrevningsinstruktionen..............
220
Jordrevningsprotokollen.................................................................................................... 226
Jordrevningen i Norra Åsbo...............................................................................................230

Jordrevningen i Örkelljunga och Fagerhult...............................................................................133
Ekholm: två hemman (Örkelljunga socken)..................................................................... 136
Västra Ringarp (Örkelljunga socken).............................
138
Östra Ringarp (Örkelljunga socken).................................................................................14z
Lärka gård med dess utbyggen.......................................................................................... 144
Järnbläst (Örkelljunga socken)............................................................................................ 151
Drakabygget (Örkelljunga socken).....................................................................................153
Bjärabygget (Fagerhults socken)......................................................................................... 153
Porkenahult (Fagerhults socken)....................................................................................... 154
Smedhult: två hemman (Fagerhults socken)..................................................................... 156
Fedingshult (Fagerhults socken).........................................................................................159
Örnalt (Fagerhults socken)................................................................................................. i6i
UNDERSÖKNINGSOMRÅDET I KOMPARATIVA PERSPEKTIV:
BEBYGGELSE, BRUKARE OCH PRODUKTION..................................................................... 163
Bebyggelseförhållanden..............................................................................................................163
Antalet gårdar...................................................................................................................... 163
Bebyggelsemönster............................................................................................................ 164
Omstruktureringen 167z.................................................................................................... 166
Undersökningsområdets jordägare och brukare......................................................................168
Social differentiering: utbyggen, backstugor, gårdmän................................................... 170
Markutnyttjande och produktion ............................................................................................ 17z
Spannmålsodlingen...............................................................................................
17z
Humle som specialgröda.................................................................................................... 178
Skogsbygdens boskap................................................................................................................. 179
Ängsmarken ..............................................
i8z
Betesmark, utmark och skogar...................................................................................................185
Fiskesjöar och vattendrag...........................................................................................................187
Fisket....................................................................................................................................188
Skvaltmöllor.........................................................................................................................188
Järnproduktionen........................................................................................................................189
Tiden före 1671.................................................................................................................... 189
Järntillverkningen enligt JR 1671 .......................................................................................193
Järnproduktionens nedgång...............................................................................................196
Svensktidens inledning och skogsbondebefolkningen............................................................ zoi
Ryttare och ryttarbruk...................................................................................................... Z04
Avslutande reflexion...................................................................................................................Z05
KÄLLOR OCH LITTERATUR..................................................................................................... 207
Otryckta källor...............................................................................................................
Z07
Tryckta källor..............................................................................................................................zo8
Litteratur....................................................................................................................................Z09
Internetadresser...................................................................................
zié
ANVÄNDA FÖRKORTNINGAR................................................................................................217
TABELLBILAGA:
JORDREVNINGSPROTOKOLLEN 1671 OCH JORDEBOKEN 1672.................................... 219

KAPITEL ETT

OM UNDERSÖKNINGEN OCH
UNDERSÖKNINGSOMRÅDET
Denna framställning presenterar en undersökning av norra Skånes skogs
bygd under medeltid och tidigmodern tid, fram till slutet av 1600-talet. Un
dersökningen kretsar kring frågor om bebyggelseförhållanden, markutnytt
jande, markägarförhållanden och sociala strukturer i bondesamhället. Den
riktar sig mot ett område i nordvästra Skåne som före 1658 hade karaktär av
utpräglad gräns- och skogsbygd, belägen i det danska rikets periferi, nämli
gen Örkelljunga och Fagerhults socknar i Norra Åsbo härad.1 2Eftersom
3
om
rådet i norr gränsar mot Småland berör det den riksgräns mellan Danmark
och Sverige som fanns före 1658. Studien har ägt rum inom ramen för ett
tvärvetenskapligt projekt, som har letts från Riksantikvarieämbetet UV Syd,
Lund, och har samband med den nyligen genomförda större utbyggnaden av
delar av Europaväg 4; projektet kallas i dagligt tal ”E4-projektet”.1 Motsva
rande tvärvetenskapliga undersökningar har även ägt rum längs E4 i likarta
de skogsbygdsmiljöer på den småländska sidan av den tidigare riksgränsen.5
Jag har deltagit som historiker inom den nordskånska delen av E4-projektet
och har tidigare publicerat delar av undersökningen i rapporter och artiklar.4
Avsikten är här att ge en samlad, kronologiskt ordnad framställning.
Hur länge undersökningsområdet haft karaktär och funktion som gräns
bygd berör direkt frågan om när den första gränsläggningen mellan Danmark
och Sverige kan ha ägt rum. Det är en omdiskuterad fråga i nordisk historia,
och diskussionen har bl.a. gällt i vilken mån man kan sätta tilltro till ett sent
vittnesbörd om att en gränsöverenskommelse ingicks mellan två namngivna
kungar av dessa riken redan vid mitten av 1000-talet. Även om någon samtida
urkund inte finns från denna tidiga tidpunkt i Nordens historia brukar cirka
1050 nämnas som en sannolik tidpunkt för gränsöverenskommelsen.
Överenskommelsen är dock äldst känd genom uppgifter i Äldre Västgötalagen, som kan ha tillkommit före 1250 men där den äldsta fullständiga hand
skriften dateras till cirka 1281. Det är i denna och andra svenska och danska
handskrifter som gränsöverenskommelsen anges ha ägt rum under två kun
gars tid, Svens av Danmark och Emunds av Sverige, och inom forskningen har
1 Fagerhults socken benämns sedan 1923 Skånes-Fagerhult (Lundbladh 2008, s. 31), men här
används det gamla sockennamnet.
2 För projektpresentationer, se Wallin m.fl. 1997, s. 6 ff.; Th. Andersson m.fl. 2004; Anglert
2008 a, s. 7 ff.
3 M. Hansson (red.) 2007.
4 Skansjö 1997 a; Skansjö 1999; Skansjö 2000; Skansjö 2003; Skansjö 2007 b; Skansjö 2008 a.
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dessa identifierats som Sven Estridsen (1047-1074) och Emund den gamle (ca
1050-ca 1060). En tolvmannanämnd med sex danska och sex svenska repre
sentanter skall ha låtit sätta ut sex punkter längs den långsträckta gränsen mel
lan länderna, mellan landskapen Halland, Skåne och Blekinge, som kom att
tillhöra den danska sidan, och de svenska landskapen Västergötland och Små
land. Fyra av dessa gränsmärken tycks enligt de identifieringsförsök som gjorts
ha varit placerade mellan Halland och Västergötland-Småland, en sten har
funnits i närheten av Brömsebro i Blekinge medan den sjätte, ”Hvitæ sten”, på
ett eller annat sätt skulle markera resten av den långa gränsen genom de för
modligen öde markerna längs Norra Åsbo och Göinge mot Småland.5 Andra
forskare har bl.a. hävdat att någon originalurkund aldrig funnits, utan texten
har tillkommit som ett falsifikat under 1200-talets första hälft och att äldre
kunganamn har satts in i texten för att öka gränsdragningens legitimitet.6
Vikingatidens slut framstår också som en något tidig period för att förut
sätta att den nordiska riksbildningen och statsmakten nått ett så stabilt och
framskridet stadium att en gränsläggning kunnat genomföras i former som
blev rättsgiltiga för framtiden. Eftersom något originaldokument för en så
dan äldre gränsöverenskommelse faktiskt inte finns måste vi nöja oss med att
säga att det under äldre medeltid, mest sannolikt under 1200-talets förra
hälft, hade uppkommit ett behov för någon form av överenskommelse om
gränserna, och vid den tiden hade statsmakten hunnit utvecklas på ett avgö
rande sätt i både Danmark och Sverige. Som nedan framgår uppfattades om
rådet mellan Orkelljunga och Markaryd som ett tydligt gränsområde mellan
rikena i 1300-talets början, och före 1200-talet kan man som senare framgår
knappast räkna med att en bebyggelseexpansion har nått fram till detta om
råde i norra Skåne. På motsvarande sätt uppkom i samma period en gränsoch skogsbygd i sydvästra Sunnerbo härad i södra Småland, på andra sidan
gränsen, som en periferi i det svenska riket från medeltiden fram till Roskildefreden 1658.
Under medeltiden hade det tidvis rått ett tillstånd av personalunion
mellan de skånska landskapen och den svenske kungen Magnus Eriksson
(1332-1360), och mellan 1397 och 1523 rådde formellt union mellan de tre
rikena Danmark, Sverige och Norge. De sista 70 åren av denna union var
emellertid långt ifrån någon period av fredlig, unioneil samexistens, och
5 I gränsläggningsbeskrivningen i Äldre Västgötalagen m.fl. handskrifter kallas den danske
kungen för Sven Tveskägg och den svenske för Emund slemme, som är identisk med Emund
den gamle. Dessa tillnamn har tolkats som tillägg av en sentida avskrivare i laghandskriften,
och de enda samtida kungarna med namnen Sven och Emund är Sven Estridsen och Emund
den gamle. Om gränsöverenskommelsen, se t.ex. C. Weibull 1919; I. Andersson 1947, s. 291 f.;
Kristiansson zoot, s. 35 ff.; Persson 2007, s. 47 ff.
6 Sawyer 1988, s. 165 ff. För en diskussion om synen på gränsöverenskommelsen, se även Mogren 2008.

8

Figur 1. Delar av de danska och svenska rikena (före 1658). Den gamla
riksgränsen och undersökningsområdet har markerats.
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gränsen aktualiserades genom krigsaktioner mellan danska och svenska leda
re. Det har då rört sig om konflikter, som inte var nationellt definierade men
där kungar och riksföreståndare agerade med sina allierade, som kunde vara
av olika nationell bakgrund och som uppträdde på olika sidor i konflikten.
Gränsbygderna på båda sidor om denna gräns kom senare, under 1500- och
1600-talets krigiska konflikter mellan Danmark och Sverige, att drabbas av
återkommande krigshändelser. Detta fenomen fortsatte även efter fredsslu
ten i Roskilde 1658 och Köpenhamn 1660, då denna riksgräns upphörde ge
nom att de tre tidigare danska gränslandskapen tillföll Sverige.7
Det höglandsområde som en gång bildade detta gamla gränsområde mel
lan de danska och svenska landskapen var länge ett större, delvis svårpenetrerat, sammanhängande skogsbälte, vilket med stor sannolikhet var det främsta
skälet till att man kunde komma överens om att dra en inledningsvis ganska
diffus riksgräns där. Till bilden hör att området vid vikingatidens slut i hu
vudsak kan ha varit obebott, en obygd som ingen hade anledning att ställa
krav på. Men man kan också formulera en hypotes om att detta skogsområde
nu, under äldre medeltid och in på izoo-talet, höll på att koloniseras från oli
ka håll och att det därför under denna period hade blivit angeläget för kunga
rikena att åtminstone grovt identifiera och markera sina gränser.
Härmed berör jag frågan om skogsbygdens kolonisation, som är ett hu
vudtema för denna bebyggelse- och agrarhistoriska undersökning: när, hur
och varför koloniserades den nordvästskånska skogsbygden? Hur fortlöpte
bebyggelseutvecklingen under medeltid och tidigmodern tid? Vilken mark
användning och vilket resursutnyttjande kan beläggas i detta område i det
medeltida och tidigmoderna källmaterialet, från äldsta historiska tid fram
till slutet av 1600-talet? Vem ägde gårdarna i området under denna period?
En utgångspunkt kan tas i två tidigare forskares beskrivningar av bebyg
gelse och odling i den nordskånska skogsbygden vid undersökningsperio
dens slut.

BEBYGGELSESTRUKTUR
Kulturgeografen Sven Dahl uppmärksammade i sin grundläggande under
sökning från 194z av hela det skånska bebyggelselandskapets struktur vid
mitten av 1600-talet att de norra delarna av Norra Åsbo härad hade flera sär
drag i ett skånskt perspektiv.8
Av det totala antalet gårdar i Skåne låg nämligen då inte mindre än 86 % i
byar, dvs. i bebyggelser som enligt Dahls definition hade tre eller flera gårdar i
7 För en diskussion av Östdanmarks gräns mot Sverige under tidigmodern tid, se Persson
Z007.

8 För detta avsnitt, se Dahl 194z s. 5 ff.
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Figur 2. Örkelljunga och Skånes-Fagerhults socknar efter 1951, med by- och gårdslägen enligt
Fläradsekonomiska kartan 1926-1934. Följande byar/gårdar har förts till Fagerhults socken ef
ter 1700 och ingår därför inte i föreliggande undersökning: Höjalt (21), Sandhult (41), Värsjö
(61) och Yxenhult (66).
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en grupp med gemensamt jordeboksnamn. Endast 14 % utgjordes av spridd
bebyggelse (ensamgårdar eller dubbelgårdar). I Dahls agrogeologiska indel
ning av Skåne hamnar större delen av Norra Åsbo härad, däribland Örkelljunga och Fagerhults socknar, inom det s.k. nordliga urbergsmoränområdet.
Här dominerade den spridda bebyggelsen (ca yz % av gårdarna), dvs. ensam
gårdar och dubbelgårdar. De byar som trots allt fanns här var små, i genom
snitt cirka 3,5 gårdar per by, vilket kan jämföras med det skånska genomsnit
tet på 10 gårdar per by och med landskapets toppnoteringar kring 50 gårdar
per by. I den norra skogsbygden låg gårdarna också påfallande glest: här fanns
vid 1600-talets mitt ca 31 gårdar per 100 km2 (kvadratmil), medan den från
växtodlingssynpunkt bästa delen av sydvästmoränen hade 300 gårdar per 100
km". Medeltalet för hela landskapet var ca IZ5 gårdar per 100 km2 . Dessa
skillnader mellan bylandskapet i slättbygderna på baltisk morän och den
spridda bebyggelsen på urbergsmorän är påfallande, men de framträder ännu
tydligare om man även betänker att uppodlingsgraden har varit proportio
nellt mycket lägre per ytenhet i de nordliga skogsområdena.
Mot detta kan invändas att det framstår som problematiskt att enbart räk
na kamerala gårdar per ytenhet vid en jämförelse mellan slättbygd och skogs
bygd. Som nedan ska visas fanns det nämligen på de flesta av undersöknings
områdets kamerala ”ensamgårdar” en underliggande struktur med flera gårds
bruk med egna hushåll och med gårdsbyggnader i skilda tomter. På så sätt torde
många ensamgårdar av denna typ ha haft flera likheter med en slättbymiljö.

ODLINGSSTRUKTUR
En klassisk studie av äldre skånska bygdetyper, klassificerade utifrån de ka
merala handlingarnas begrepp som ”slättbygd”, ”risbygd” och ”skogsbygd”,
publicerades ipz8 av etnologen Åke Campbell. Allmänt utmärkande för den
skånska skogsbygdshushållningen under första hälften av 1700-talet var en
ligt Campbell att ekonomin grundades på skogen och att penninginkomster
erhölls genom försäljning av ett överskott på timmer, virke för redskapstillverkning (s.k. gagnvirke), ris, pottaska, träkol, tjära och träslöjdsalster (t.ex.
hjul, laggkärl och träskor). Tillgången på byggnadstimmer, ved och täpperis
var givetvis riklig. Åkern gav dock ofta inte ens till husbehov. Odlingen be
drevs dels som ensädesbruk i hägnade vångar (ofta hägnade med stengärden,
varpå röjningsris lagts), dels på skogssvedjor och skogslyckor (vanligen häg
nade med risgärden). Enligt Campbell är det dessa skogsodlingar som under
århundraden har kvarlämnat odlingsrösen i både barrskogs- och lövskogs
områdena. Även boskapsskötseln baserades på skogen på så sätt att betet var
förlagt till skogsmarken, medan ängen i vången ofta var starkt skoglupen.9
9 Campbell 19x8, s. 15 £, 1 $6 ff.
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I fråga om skogsbygderna i norra Skåne urskiljer Campbell två områden
som berör de norra delarna av Norra Åsbo härad: längst i norr fanns det s.k.
”furuskogarnas område” och söder därom ”den övre skogsbygden”. Det förra
området innefattar hela Fagerhults socken och av Orkelljunga socken ett om
råde norr om en ungefärlig linje från gården Attarp österut till Värsjön. Om
rådet utmärktes av sammanhängande partier av furuskog och inrymde en stör
re mängd sågkvarnar: 5 i den nordösdiga delen av Orkelljunga socken och 7 i
Fagerhults socken. Landskapsutnyttjandet i dessa skogstrakter präglades av
timmerhygge, bränsle- och gärdslefång, tjärbränning, svedjebruk - som enligt
Campbell flitigt användes som odlingsform ännu under förra hälften av
1700-talet - samt betesgång på skogen. Skogsbetet, bl.a. med getter, ledde till
att utmarken kunde utvecklas från timmerskog eller skog efter svedja till en
skoglös fälad med enbart enebuskar på magra ljungbackar. Minst framträdan
de i denna landskapstyp var åkermarken i vång. Det var fråga om föga omfat
tande ensädesjord, som brukades med årder men som trots att den gödslades
relativt ofta gav lågt skördeutbyte (korn, råg och havre med korntal kring 1,51,5). Humlehagarna var ekonomiskt viktigare än åkermarken.10
Den beskrivning som Campbell ger av ”den övre skogsbygden”, dit den
södra delen av Orkelljunga socken räknas, överensstämmer på väsentliga
punkter med furuskogsområdet norr därom. Campbells bitvis negativt lad
dade beskrivning av den övre skogsbygden citeras här:
På det oländiga morängruset ge odlingarna ej bröd till husbehov. De
bönder, som bo här mellan skogarna och de vidsträckta myrmarkerna,
äro inga jordbrukare utan slöjdare, kolare, timmermän och virkes
handlare. Männen arbeta på skogen eller i hugghuset, medan kvinnor
na väva. Jordbruket är helt primitivt: förutom några ensädesjordar,
liknande små hagar invid husen, finnas lyckodlingar på svedjor i sko
gen, vilka efter ett par års säde av rovor och råg eller bovete åter växa
igen till skog. Särskilt karakteristiskt är, att i vången fredas ej blott åker
och äng utan även betydande skogsbestånd av huvudsakligen ek, av
sedd till gagnvirke, eller av andra trädslag såsom lind till bast etc.11
Denna beskrivning fångar givetvis väsentliga inslag i områdets diversifierade
produktionsinriktning under förra hälften av 1700-talet. Vi kan dock inte
utgå ifrån att denna beskrivning i alla avseenden har varit giltig under hela den
äldre historiska tiden. Vi noterar t.ex. att Campbell inte nämner något om
den järnframställning som tidigare bör ha utgjort en viktig del av bondeeko
nomin i detta område. Att den under Campbells undersökningsperiod tydli
gen hade mist sin betydelse ger oss en viktig påminnelse om att produktionens
10 Campbell 1918, s. 168 ff
u Campbell 1918, s. 181 ff., citatet på s. 182..
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inriktning är en dynamisk variabel och manar till försiktighet med långtgå
ende retrospektiva slutsatser.
Det intryck som Campbell förmedlat av att åkerbruket närmast var en bi
syssla i nordvästra skogsbygden förstärks genom Sven Dahls undersökning av
olika skånska områdens överskottsprodukter, naturaprestationer m.m. Det
visar sig att skogsbygden på 1660-talet presterade betydligt mera smör än
säd, för vårt undersökningsområdes del enbart smör eller mer än dubbelt
smör.11 Det är därmed dock inte givet att smörproduktionen var det ekono
miskt viktigaste inslaget i områdets bondehushållning, utan vi har ovan no
terat att även de särskilda skogsprodukterna bör ha spelat en stor roll.
Mot bakgrund av denna bild, som av en äldre forskning har förmedlats
rörande grunddragen i undersökningsområdets karaktär som agrar bygd,
kan vi gå vidare mot frågan om när och hur den historiska bebyggelsen eta
blerades i den nordvästskånska skogsbygden.

iz Dahl 194z s.153 ff. En sentida beskrivning av näringsliv, demografi m.m.i Norra Åsbo under
tidigmodern tid finns i Persson 2007, s. 57-79.

14

KAPITEL TVÅ

UNDERSÖKNINGSOMRÅDET
UNDER MEDELTIDEN
Der har redan framgått att skogsbygden i de nordliga delarna av Skåne under
äldre historisk tid har erbjudit helt andra betingelser för bosättning, odling
och annat markutnyttjande än exempelvis den slättbygd som vi har på lerslät
terna i sydvästra Skåne. I slättbygderna kan man ofta genom fornlämningar,
ortnamnstyper och arkeologiska iakttagelser belägga en kontinuitet i områ
dets utnyttjande för bebyggelse och odling sedan yngre stenåldern, i grova
drag sedan 6000 år. Hur är det då med motsvarande fenomen för den nord
västskånska skogsbygden? Vad kan vi veta om tidpunkten för en etablering av
permanenta agrara bosättningar i två utpräglade skogsbygdssocknar som Orkelljunga och Fagerhult?
Med min ämnesbakgrund i bebyggelse- och agrarhistoria har jag i första
hand sökt de äldsta skriftliga källbeläggen för att om möjligt få svar på frågor
na kring områdets bebyggelseutveckling, bebyggelsemönster, produktionsin
riktning och ägarförhållanden m.m. i äldre historisk tid. En av frågorna i fokus
har därför varit den agrara bebyggelsens ålder i denna del av den skånska skogs
bygden. Som ensamt verkande historiker står man sig emellertid oftast slätt i
landskapshistoriska sammanhang på grund av bristfälligt källmaterial för den
äldsta historiska tiden. Det blev snart uppenbart även i fråga om Orkelljungabygden, eftersom det användbara skriftliga källmaterialet för detta undersök
ningsområde visade sig vara synnerligen magert för perioden före ca 1500.
Å andra sidan finns det från början av 1500-talet och framöver ett rikligt
material, speciellt det kamerala materialet i form av jordeböcker och skatte
längder m.m. från den danska kronans länsadministration. Det hänger sam
man med att stora delar av området har bestått av kronogods, något som när
mare kommer att beröras nedan. Senast från senmedeltiden, och under res
ten av den danska tiden, ingick Norra Åsbo härad i Helsingborgs slottslän,
och en viktig källa har visat sig vara den äldsta bevarade jordeboken över Hel
singborgs län. Den kallas ofta ”Krabbes jordebok” efter slottshövitsmannen
och länsmannen på Helsingborg, Tyge Krabbe. Jordeboken är odaterad men
brukar hänföras till perioden 1513-1530, och den kommer här att omtalas
som ”Krabbes jb. ca 1513”.151 denna jordebok finns bl.a. vissa uppgifter som
kan användas för att belysa bebyggelseutvecklingen i undersökningsområdet13
13 Jordebok över Helsingborgs län ca 1513, Registratur 108A nr 36, DRA, fol. z8r f. Jag vill
tacka Mattias Karlsson för att jag även har kunnat utnyttja hans manus till en planerad kom
menterad utgåva av Krabbes jordebok.

15

även för en något äldre period än 1500-talets början. Likväl är det uppenbart
att man för att bedöma bebyggelseutvecklingens kronologi behöver samver
ka med granndisciplinerna. Och i det här fallet är det främst genom att kom
binera de historievetenskapliga tolkningarna med resultat och tolkningar
från arkeologi, kulturgeografi, ortnamnsforskning och paleoekologi som
man kan närma sig ett svar på frågorna kring skogsbygdens kolonisation.
Enligt arkeologin tycks Örkelljungabygden i allt väsentligt sakna fornlämningar från järnåldern. Arkeologen Johan Callmer har på basis av bl.a.
kända arkeologiska fakta 1991 och ortnamnskronologiska bedömningar
framfört tolkningen att någon kontinuerlig bebyggelse i skogsbygden inte
har varit etablerad förrän efter vikingatiden.'4 Den senaste tidens arkeologis
ka undersökningar i samband med E4-projektet har visat att det här aktuella
området har varit livligt frekventerat under jägarstenåldern (ca 10000-4x00
f.Kr.), och det finns också spår av jägargrupper från bondestenåldern (yngre
stenåldern, ca 4x00-1800 f.Kr.), men ingen fast bebyggelse kan beläggas un
der yngre stenålder eller bronsålder (ca 1800-500 f.Kr.), inte heller under
den största delen av järnåldern (som börjar ca 500 f.Kr. och sträcker sig fram
genom vikingatiden till ca 1050 e.Kr.).,s
När det gäller fysiska kvarlevor från äldre historisk tid brukar annars kyr
kobyggnaderna erbjuda en utgångspunkt för att grovt datera den omgivande
bygden, enligt principen att en sockenkyrka knappast kan existera utan en
omgivande agrar bebyggelse och en befolkning, som svarar för tionde m.fl.
kyrkliga avgifter. I detta sammanhang visar det sig dock att kyrkorna i ÖrkelIjunga respektive Fagerhult är svårdaterade.

DE ÄLDSTA KYRKOBYGGNADERNA I
UNDERSÖKNINGSOMRÅDET
Kyrkan i Orkelljunga är i förhållande till sitt ursprungliga skick kraftigt omoch tillbyggd under 1700- och 1800-talet, men en planritning från 1780 visar
att kyrkan då ännu hade en romansk grundplan med långhus, kor och absid.
I den stående kyrkan finns murverk från den medeltida kyrkan kvar i form av
tribunbågen och korets väggar i söder och norr. Andra av kyrkans medeltida
byggnadsdelar har påträffats vid restaureringsarbeten, såsom grundstenarna
till en ursprunglig absid. Även dopfunten är av medeltida ursprung, och en
bevarad kyrkklocka har av Nils-Arvid Bringéus daterats till slutet av ixoo-talet. Allt sammantaget pekar mot att kyrkan är byggd före 1300.14
16 15
Uppförandet av Orkelljunga kyrka tycks sålunda kunna dateras till någon
gång under ixoo-talet eller strax före 1300, utan att en närmare precisering
14 Callmer 1991, s. 271 ff.
15 Th. Andersson m.fl. 2004, s. 49 ff
16 Bringéus 1997, s. 11 ff., s. 80, s. 90; Anglert & Lagerås 2008, s. 31.
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verkar vara möjlig. Till kyrkan har hört ett sockenområde, som äldst är om
nämnt i skriftligt källmaterial ett stycke in i 1300-talet: i ett brev från 1378
omtalas att en pantsättning hade skett cirka 1330 av ”bona in parrochia
Ørknælywngæ”[dvs. ’gårdar/gods i Orkelljunga socken’].17
När det gäller Fagerbult har en äldre kyrka här rivits 1899 och ersatts med
en helt ny kyrka. Ett par avbildningar av den gamla kyrkan finns i form av fo
ton och teckningar av Nils Månsson Mandelgren. De visar en kyrka utan
torn, med ett långhus, vapenhus i söder och ett rakt avslutat kor. Efter riv
ningen 1899 återstår ingenting av den äldre kyrkobyggnaden ovan jord, och
den nuvarande kyrkan saknar medeltida inventarier. Från 1500-talet finns ett
dopfat av mässing, en klocka bär årtalet 1572. (se nedan) och altaruppsats och
predikstol är från 1600-talet. Roland Kristiansson argumenterar utifrån de
kända avbildningarna för uppfattningen att kyrkan i Fagerhult kan ha byggts
redan på 1200-talet.18
Domkyrkoarkitekten Carl Georg Brunius besökte den gamla kyrkan
1849, dvs. 50 år före rivningen. Enligt hans beskrivning var byggnaden upp
förd i ”klumpig gråsten” och bestod av långhus, rakslutet kor och vapenhus i
söder. Brunius bedömde att kyrkan, som var "vårdslöst uppförd, synes härrö
ra från reformationstiden”.19 20
Den
21 bedömningen ligger delvis i linje med att
flera kyrkor i norra Göinge likaså har rakslutet kor (t.ex. Vittsjö och Visseltofta omedelbart öster om Fagerhults socken), och dessa bedöms av Anders
Odman tillhöra ett yngre skede än absidkyrkorna längre söderut, medan Orkened längst i nordöst först sent under 1500-tal fick ett träkapell.10
Till svårigheten att datera den försvunna kyrkobyggnaden kommer att
det, i motsats till Orkelljunga, även saknas entydiga skriftliga belägg för att
Fagerhults socken har varit etablerad redan under medeltiden. Sådana belägg
är visserligen inga självklarheter för medeltida socknar, men i det här fallet ta
lar källäget delvis i en annan riktning: det äldsta i denna undersökning på
träffade explicita omnämnandet av Fagerhults socken är från 1555, i en be
skrivning av gränsen mellan Skåne och Småland från 1555; där nämns ”Farolta Sogenn”.11 Fikväl saknas Fagerhults socken i redovisningen av Norra Äsbo
17 Dipl. Dan. 4:1 nr 400. Mera om detta brev nedan.
18 Kristiansson 2001, s. 17 ff., s. 237 ff.
19 Brunius 1851, s. 17 f. Jfr Anglert & Lagerås 2008, s. 31, 47.
20 Odman 2001, s. 15.
21 Gränsbeskr. 1555, s. 29. Ett något äldre belägg för Fagerhult såsom socken kan möjligen dis
kuteras. Det gäller ett brev från maj 1508, som bevarats i original och handlar om ärkesätets
äganderätt till gården Lärka (som i de äldsta källbeläggen skrivs ”Ladke”, ”Latke” e.dyl.); en del
av denna gård anges enligt brevet tillhöra ärkesätet, en annan tillhörde Orkelljunga kyrka.
Brevet har ingått i ärkesätets arkiv, och på dess baksida står antecknat: ”Latke. Faurolt.” (DDL
6 s. 245.) Det går inte att avgöra hur pass nära samtida med brevet denna arkivanteckning kan
vara. Vidare måste man betvivla anteckningens informationsvärde genom det osannolika på
ståendet att Lärka, beläget i sydöstra delen av undersökningsområdet, skulle höra till Fager
hults och inte till Orkelljunga socken.
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Figur 3. Planritning från 1780 av Örkelljunga
kyrka. Riksarkivet, Stockholm.

Figur 4. Den gamla kyrkan i Fagerhult med klockstapel enligt teckning av
Nils Månsson Mandelgren 1864. Folklivsarkivet, Lund.
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härads socknar i Lunds stifts landebok från cirka 1570, där kyrkliga inkomster
på sockennivå omsorgsfullt redovisas för praktiskt taget hela Lunds stift. Av
Norra Åsbo härads socknar saknas dock i Landeboken tre, nämligen Färingtofta, Riseberga och Fagerhult.12 De båda förstnämndas existens som socknar
under 1500-talet är emellertid klarlagd, bl.a. genom att de, till skillnad mot
Fagerhult, nämns bland sockenrubrikerna i en uppräkning av skattskyldiga i
Norra Åsbo härad 1584.1? För dessa socknar kan vi även räkna med ett tydligt
medeltida ursprung.14
Det gäller alltså inte Fagerhult, vars existens som medeltidssocken kan
ifrågasättas, även om det är en metodisk grundregel att försöka undvika att
tolka icke-belägg som tecken på icke-existens. Men om denna socken sedan
länge hade existerat vid tiden för Landeboken 1570 borde uppgifter om tion
degivare (decimanter), kyrkliga inkomster m.m. vara redovisade i denna käl
la på samma sätt som för t.ex. FFishults socken, Flöks härad i Halland, en
socken som var modersocken till annexsocknen Fagerhult fram till 1949.15
Tidpunkten för den ursprungliga annekteringen är okänd, men om den hade
skett före 1570 borde även den ha framskymtat i Landeboken. Roland Kristi
ansson har emellertid anfört ett par belägg som tyder på att Fagerhults kyrka
verkligen har existerat på 1570-talet, nämligen den ovan berörda inskriptio
nen från 157z på Fagerhults kyrkklocka och en notis i en räkenskap för Hel
singborgs län 1579. I inskriptionen på klockan omtalas sockenprästen Hans
Knudsen, och denne kan enligt ett appendix (daterat 1586) till avsnittet om
Hishult i Landeboken även förknippas med Hishult. Annexförhållandet
tycks alltså vara etablerat vid denna tid.16
Sannolikt var det förhållandet då en nyhet och Fagerhult som sockenkyr
ka nyetablerad under senare delen av 1500-talet, kanske som ett resultat av en
eftermedeltida utveckling och av en kolonisationsrörelse av nya gårdar och
ökad befolkning under 1500-talet. De ovan redovisade omständigheterna
zz Lb z. Stefan Persson antar att avsaknaden av Fagerhults socken i Landeboken kan bero på
att det s.k. Kronolänet (se nedan) i form av Fagerhults socken har tillförhandlat sig tiondefri
het (Persson Z007, s. 66). Som nedan ska visas ingick emellertid även flera gårdar med läge ut
anför Fagerhults socken i Kronolänet, framför allt gårdar i Örkelljunga socken, medan andra
gårdar inom Fagerhults senare kända sockenområde i eskm. 1584 faktiskt redovisas under rub
riken ”Ørckeliunge Sogen” (se nedan, s. 75 ff.).
Z3 Se nedan om eskm. 1584.
Z4 Riseberga socken hade före reformationen haft klosterkyrkan i Herrevadskloster som sock
enkyrka, och anledningen till Landebokens tystnad i fråga om Färingtofta och Riseberga kan
vara att dessa båda socknar sedan tidigare låg under jus patronatus till Herrevadskloster och
att denna egendom vid tiden för Landeboken var bortförlänad av kronan {KBr. 1, s. 57; An
selm 1947, s. 557, s. 616; Ljunggren 1965, s. 44).
Z5 Lb. z, s. 394; Kristiansson zooi, s. 19 £; Lundbladh zoo8, s. 23.
z6 Inskriptionen lyder: ”HER HANS KNUDSEN SOGNEPREST...ANNO DOMIN(I)
157z” (citerat efter Kristiansson zooi, s. zo; notisen om Hishult i Lb. z, s. 398 ff).
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talar alltså sammantaget för att såväl kyrkobyggnad som socken i fallet Fagerhult är från efterreformatorisk tid. Det kan mot denna bakgrund vara på sin
plats med några reflexioner allmänt kring tätheten av kyrkor i Skåne under
medeltid och reformationstid men även kring de båda socknarnas storlek i
fråga om areal och tiondegivande gårdar.

KYRKTÄTHET OCH UPPODLINGSGRAD
En intressant aspekt av kyrkobyggandet kan komma fram vid en jämförelse
mellan medeltida kyrkors fördelning på skilda regioner.17 Det finns nämligen
talande skillnader i de sydskandinaviska kyrksocknarnas ytmässiga storlek,
från stora vidsträckta glesbebyggda sockenområden till små och tätt belägna.
En rimlig hypotes blir denna: ju större kyrktätheten var, desto större ekono
misk bärkraft har det funnits inom ramen för en spannmålsinriktad ekono
mi, eftersom kyrkan och dess funktionärers verksamhet ekonomiskt främst
baserades på spannmålstiondet. Detta torde vara giltigt som en rambetingel
se, även om uppförandet av sockenkyrkor tillika har krävt initiativ, makt och
vilja att satsa resurser från små eller stora lokala jordägare eller andra krafter i
det medeltida samhället, såsom kungamakt, större kyrkliga institutioner eller
världsliga frälsesläkter. Men om vi jämför kyrktätheten mellan olika större re
gioner torde vi få ett uttryck för varierande befolkningstäthet, uppodlingsgrad och möjligheter till överskottsproduktion av spannmål vid, förslagsvis,
sekelskiftet 1300, då en medeltida sockenbildning i allt väsentligt har varit ge
nomförd.
Från en undersökning av den danske historikern Aksel E. Christensen rö
rande fördelningen av Danmarks medeltida kyrkor kan vi konstatera att den
genomsnittliga landarealen per medeltida kyrka har varit 21,5 km1 inom nuva
rande Danmarks gränser.18 Denna areal har alltså i genomsnitt behövts för att
bära upp en sockenkyrka och dess verksamhet. Motsvarande siffra för Skåne,
Ffalland och Blekinge tillsammantagna blir 38 km1, och för enbart Skåne blir
den 29 km1.19 Det tidigare Malmöhus län ligger med 20 km1 i närheten av det
nudanska genomsnittet. Skillnaderna inom Skåne har varit betydande mellan
slättbygd och skogsbygd. Söderslättshäradet Skytts i sydvästra Skåne framstår
i detta perspektiv som ett av det dåtida Nordens kyrktätaste områden med i27 28 29
27 För detta avsnitt se Skansjö 1983, s. 171 ff; dens., 1997 b, s. 79 ff.
28 Aksel E. Christensen 1938, s. 16 ff.
29 Det finns inga samtida uppgifter om socknarnas areal från ca 1300 att basera en sådan jäm
förelse på, vilket gör att resultatens giltighet avhänger av sockenstrukturens relativt starka
kontinuitet över tid. Antalet socknar är de som redovisas i Lunds stifts landebok från ca 1570
eller i övrigt är kända från den tiden. Landarealer (dvs. landytan utan vattendrag) per härad
har i brist på äldre material här tagits ur en sammanställning vid 1900-talets början i Ahlenius
& Kempe 1908.
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genomsnitt io,8 km1 per kyrka. För Södra Åsbo härad, som domineras av
Ängelholmsslätten, var siffran 28,4 km1. Mot detta kan vi ställa Norra Åsbo
och Göinge (de senare Västra och Östra Göinge härader tillsammantagna)
med vardera ca 67 km1 genomsnittlig landareal per kyrka.’0
Tittar vi så närmare på de båda socknarna Örkelljunga och Fagerhult
framstår siffrorna för landareal per kyrka här t.o.m. som högre än genomsnit
tet för Norra Åsbo härad.’1 Om hög kyrktäthet enligt vad som ovan föresla
gits kan ses som en indikator på goda resurser i fråga om befolkningstäthet,
bebyggelse och spannmålsodling, framstår därför den nordvästskånska skogs
bygden som en närmast marginell odlingsbygd, särskilt om man inte tar hän
syn till skogsbygdens övriga produktionsresurser. Örkelljunga anges ha en
landareal av ca 147 km1 och Fagerhult ca 75 km1. Örkelljunga socken torde
vara en av de till ytan största socknarna i Skåne, och den är alltså nära nog
dubbelt så stor som Fagerhult.’1 Det ytmässiga förhållandet mellan de två
socknarna har, som senare kommer att framgå, sin motsvarighet i t.ex. anta
let tiondegivande gårdsenheter (gårdar och utbyggen) enligt Decimantboken 1651: 61 i Örkelljunga och 27 i Fagerhult (se nedan Tabell 12 och 13). Det
tycks alltså ha rått en påtaglig snedfördelning mellan de båda socknarnas in
byggare i fråga om möjligheten att underhålla en sockenpräst och en kyrka, i
varje fall om de båda socknarna under medeltid och tidigmodern tid har haft
en relativt likartad näringsstruktur och befolkningstäthet.

ÖRKELLJUNGABYGDEN 1 DE ÄLDSTA
SKRIFTLIGA BELÄGGEN
En undersökning av de äldsta kända skriftliga beläggen för den agrara bebyg
gelsen i de båda socknarna visar att endast en bebyggelse är säkert belagd före
1500. Det gäller Örkelljunga, som under 1300-talet är omtalat som socken
centrum (se ovan) och platsen för en borg (se nedan). I övrigt börjar serierna
med kända medeltida skriftliga belägg för ett stort antal gårdar inte förrän i
perioden mellan ca 1500 och 1525 (Tabell 1). Det bör påpekas att de tabeller i
denna framställning som omfattar perioden före 1651 bygger på källor som30 31
30 För Östra Göinge var den genomsnittliga landarealen per socken kring 1908 (enligt Ahlenius & Kempe) ca 78 km1 och för Västra Göinge ca 59 km1. Siffrorna för Östra Göinge påver
kas starkt av de vidsträckta skogssocknarna Örkened (131 km1), Osby (2.13 km1), Glimåkra (157
km1) och Loshult (104 km1). Två socknar i Västra Göinge har en yta över 100 km1: Vittsjö
(149 km1) och Röke (12.5 km1).
311 siffrorna från Norra Åsbo har jag räknat med Fagerhult som självständig socken, även om
det inte är tydligt förrän efter medeltiden.
31 Ahlenius & Kempe 1908, s. 674 f. Jfr Svensk Uppslagsbok (i:auppl. 1947-55), där det i arti
keln "Örkelljunga” anges att socknens landareal (efter inkorporering av vissa delar av Hishults
socken 1949) var 154 km1; i art. "Fagerhult” anges socknens landareal till 78,6 km1.
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inte anger någon uppdelning av gårdar och landbor på de två socknarna Örkelljunga och Fagerhult. Som framgår av diskussionen ovan är det osäkert
om Fagerhults socken funnits före iéoo. Placeringen av gårdarna i undersök
ningsområdet efter senare kända sockentillhörighet kan därför te sig anakro
nistisk, men den har här gjorts för att underlätta komparation inom området
med senare uppgifter, t.ex. i Decimantboken 1651 och Jordrevningsprotokollen 1671.
Tabell 1. Skriftliga belägg före 1530
Orl
Ört
Lär
Kyr
Ma
Aslj
Att;
Bjä
Bjä
Bjö
Bo;
Bos
Ekh
Fas
Flo
FH öj
Krå
Len
Lån
R/n
Spå
Tot;
I Tabell 1 är en uppdelning av gårdar på Örkelljunga respektive Fagerhults socken gjord efter
1600-talskällor. Gården Långalt, som först från 1949 räknas till Fagerhults socken, hänförs i
denna studie till Örkelljunga socken. Det finns gårdar som efter undersökningsperioden har till
förts Fagerhults socken och som därför inte omfattas av denna studie: gården Flöjalt, som
nämns 1555 i samband med en gränsbeskrivning (Gränsbeskr. 1555 s. 30) tillhörde fram till
1863 Vittsjö socken, då den blev överflyttad till Fagerhult tillsammans med Sandhult och Yxenhult. Likaså överflyttades Värsjö från Röke till Fagerhult 1952. Dessa gårdar tillhör alltså inte det
för medeltid och tidigmodern tid aktuella undersökningsområdet. (Dessa uppgifter baseras
ytterst på samlingarna i Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL), numera även i Skånsk ortnamnsdatabas (www.sofi.se) och i Carl-Erik Lundbladhs arbete om Norra Åsbos bebyggelse
namn i serien Skånes ortnamn, del 13 (2008).

De gårdar som i tabellen redovisas med första belägg ca 1514 ingick i det s.k.
Rya län, som var en del av det ämbetsgods som tillhörde ärkebiskopen av
Lund, och gårdarna har registrerats i en jordebok över ärkesätets gods, den
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s.k. Palteboken från cirka 1514.” Det framgår av Tabell 1 att de flesta beläggen
avser ca 1523, vilket som ovan nämnts är den ungefärliga tidpunkten för Krab
bes jb., som alltså inte är en privat jordebok utan kronans jordebok avseende
självägare (jordegna/skattebönder) och kronobönder i Helsingborgs län.,+ I
en rekonstruktion av områdets bebyggelsesituation under medeltiden utgör
dessa gårdar en stomme och en utgångspunkt för vidare resonemang om kolonisationsförlopp, markutnyttjande m.m., och det finns anledning att snart
återkomma till dessa gårdar. Det finns dock indirekta belägg för att ytterliga
re ett antal gårdar i de två socknarna har ett medeltida ursprung, trots att de
är belagda i ett något senare källmaterial.
I ett brev från kronan fick Peder Bagge 1541 kvittens på ett antal gårdar,
där flera hade ingått i det tidigare Rya län, bl.a. Mattarp, Asljunga och Örkelljunga, liksom en öde jord i ”Samerup” och en gård i ”Hylle.” Brevet är en
bart känt i kopia med delvis korrumperade namnformer, men kontexten pe
kar tydligt på Rya och Örkelljunga socknar. ”Samerup” kan sålunda syfta på
Sonnarp, och beträffande ”Hylle” är det inte omöjligt att identifiera det med
Jälla (”Hielle” i eskm. 1584).
I fråga om gods som kan ha tillhört andra medeltida kyrkliga institutio
ner, förutom det redan nämnda ärkesätet, är det högst rimligt att utgå ifrån
att det närbelägna cisterciensklostret Herrevadskloster har haft landbogårdar
i undersökningsområdet under medeltiden. Detta kloster var näst efter Dal
by kloster det mest godsrika i Lunds stift, med ett beräknat antal av över 300
landbogårdar vid medeltidens slut.’6 Någon medeltida jordebok har dock
inte bevarats över klostergodset. Detta drogs efter reformationen 1536 in till
danska kronan och omvandlades efter hand till ett kronolän, även om klostret
styrdes av abbotar fram till 1565. Sonnarp har redan nämnts ovan i samband
med ett kronans brev från 1541, och av ett brev från 1570-talet framgår att en
gård i Sonnarp hade tillhört Herrevadsklosters godsbestånd.57
De äldsta bevarade jordeböckerna för Herrevadsklosters län känner vi
dessvärre först från mitten av 1610-talet och framåt, då Herrevadsklosters
län hade gemensam länsman med Helsingborgs län. I en jordebok över Herrevadsklosters län från 1617/1618 nämns gårdarna Flinka, Järnbläst och Vemmentorp i Örkelljunga socken. Det faktum att dessa gårdar redovisas i det33 34 35 36 3
33 Palteboken (citeras Palteb.) är tryckt iJordeböcker över Lunds ärkesätesgods vid medeltidens
slut. Palteboken och 1522 års uppbördsjordebok, utg. av Gösta Johannesson (1953).
34 Om Krabbes jordebok, se ovan s. i$f. Angående dateringen, se Aakjær i KVjb. 2 s. 185.
35 DK, s. 198.
36 Bang 1918, s. 126; Johannesson 1989, s. 152. Jfr Sven-Åke Rosenberg, som anger klostrets
godsbestånd vid medeltidens slut till omkring 400 gårdar (Rosenberg 1989, s. 53).
37 KBr. 28/5 1579. Jfr DKs. 198, där en öde jord i ”Samerup” år i54iomtalas i en kontext med
kronogårdar i Örkelljunga socken (Örkelljunga, Åsljunga, Mattarp, ”Hylle”, ”Nybygge” och
”Aadrup”).
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tidigare klostrets godsbestånd kan kombineras med att det inte är belagt att
kronan efter medeltidens slut, mellan reformationen och 1610-talet, genom
byte eller köpförvärvat några av dessa gårdar.’8 Det talar tydligt för ett med
eltida ursprung som klostergods för dessa tre gårdar. De är äldst belagda i ett
nedan närmare behandlat extraskattemantalsregister från 1584 (eskm. 1584)
bland landbogårdarna (eller lejegårdarna), men även dessa gårdar kan alltså
med stor sannolikhet föras till det medeltida bebyggelseskiktet i området.
Det kan under medeltidens lopp ha funnits ytterligare några gårdar, som
likaså har undgått att registreras i bevarade samtida källor. Om det i under
sökningsområdet har lunnits landbogårdar tillhöriga det världsligafrälset är
nämligen sådana gårdar svårbelagda för eftervärlden, om inga transaktions
dokument eller privata jordeböcker har bevarats.’9 Det finns skäl att förmoda
att det finns ett antal fall med sådana äldre frälseägda gårdar, som först dyker
upp i eftermedeltida källmaterial.
Ett sådant fall tycks Harbäckshults by vara. Byn omnämns i bevarat käll
material första gången i eskm. 1584. Många av adelns, kyrkans och kronans
landbor i det dåvarande Danmark får sitt första omnämnande just i de äldsta
bevarade extraskattemantalsregister som tillhör den danska kronans kamerala
material (i serien Lensregnskaber, Rigsarkivet i Köpenhamn). I sådana skatte
längder uppräknas alla som är skattskyldiga till extraskatter, socken för sock
en, härad för härad, och skattskyldiga var främst bönder som brukade gårdar
av varierande kameral jordnatur, såväl självägare som kronans, kyrkans och
adelns (utsocknes boende) landbor. Utan att göra någon åtskillnad beträffan
de jordnaturen benämns landborna gemensamt i nominallängderna för ”lejebönder”. I eskm. 1584 uppges sålunda att byn Harbäckshults skattebetalare
bestod av 5 lejebönder (Tabell 7). Att byn varit i adlig ägo är belagt först
163 6,38
40 men
39 förhållandet kan gå långt tillbaka, och en rimlig förmodan är att
denna för vårt undersökningsområde relativt stora bybebyggelse tillhör ett
äldre skikt av områdets agrara bebyggelser. Vi kan alltså med stor sannolikhet
räkna in Harbäckshult bland de medeltida bebyggelseenheterna i Örkelljunga socken.
Andra bebyggelser som nämns i eskm. 1584 kan på liknande sätt förmodas
gå tillbaka till i varje fall slutet av medeltiden: det gäller Grytåsa (för första
gången omnämnd 1569) och Tockarp (omnämnd 1553), båda i Örkelljunga
38 Jordebok över Herrevadsklosters län 1617/1618, Lensregnskaber, DRA. Jfr Bringens 1950,5.
10 f. Angående Herrevadsklosters län och beståndet av bevarade länsräkenskaper m.m., se t.ex.
Erslev 1885, s. 47 f.; Jexlev 1978, s. 600. Om kronans jordförvärv efter reformationen, jfr Kr.Sk.

I; KBr.
39 En genomgång av alla tryckta och några få otryckta adliga jordeböcker och godsregister har
inte gett några belägg för undersökningsområdet under medeltiden.
40 KBr. 1636:469 f.
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socken.41 *När
43 vi genom Decimantboken 1651 för första gången får en detalje
rad helhetsbild över markägarförhållandena i området ser vi att ett mindre
antal gårdar då tillhörde adeln: förutom Harbäckshults by och Lärka (som
kring 1500 hade tillhört ärkesätet, se ovan) just Grytåsa och Tockarp.41
På detta sätt kan de direkt belagda senmedeltida bebyggelseenheterna, 35
till antalet enligt Tabell 1, kompletteras med ytterligare 8 bebyggelseenheter,
som på sannolika skäl kan misstänkas för medeltida ursprung: Jälla, Flinka,
Järnbläst, Vemmentorp, Fiarbäckshult, Grytåsa, Sonnarp och Tockarp. Det
kommer senare i denna undersökning att framgå att alla dessa har tillhört
områdets större gårdar, om man ser till exempelvis utsäde, boskapsbestånd,
kameral klassificering m.m. Även om detta storlekskriterium kan vara förän
derligt över tid kan det spela in i bedömningen av om de nämnda bebyggel
serna har ett medeltida ursprung, i likhet med andra av områdets belagda
medeltidsgårdar i liknande storleksklass.
Vi når med dessa resonemang fram till ett delvis rekonstruerat antal av 43
bebyggelser vid medeltidens slut, fördelade med 28 på Orkelljunga socken och
15 på Fagerhult (sådana vi känner dessa socknar efter medeltiden). Dessa 43 bebyggelseenheter torde sammantagna ge en god bild över vilka agrara bebyggel
ser som över huvud taget fanns i denna skogs- och gränsbygd vid medeltidens
slut.45 De allra flesta av dessa agrara bebyggelser torde vid denna tid ha varit en
samgårdar, i några fall dubbelgårdar. Harbäckshult framstår som den enda av
områdets bebyggelser som tidigt har haft en tydlig karaktär av flergårdsby med
5 gårdar, medan Florshult ca 1513 var en småby som bestod av 3 gårdar.
Dessa förhållanden kommer åter att beröras nedan i slutet av avsnittet
om medeltiden, i samband med en närmare analys av jordeboksmaterialet
från början av 1500-talet, men redan här kan sägas att ett bebyggelsemönster
med dominans för ensamgårdar enligt de äldsta beläggen tycks ha präglat
området senast från senmedeltiden. Mönstret är sannolikt ursprungligt för
den historiskt kända bebyggelsen, även om senare gårdsdelningar har kom
plicerat bilden av ”ensamgården”.44
Vi tangerar här åter frågan om skogsbygdens ålder: Hur gamla var dessa
bebyggelser som ger sig till känna i källmaterialet från början av 1500-talet,
dvs. hur länge hade gårdarna då funnits på plats ? När skedde kolonisationen,
bebyggelsernas etablering, i denna del av den skånska skogsbygden?
41 Grytåsa nämns i Landeboken (ca 1569) med avgifter till såväl mensa som fabrica i Östra
Ljungby (Lb. z s. 43,45). Tockarp omtalas 1553 i ett vidisse av brev från ärkebiskop Birger Gunnersens tid angående bl.a. Rya län (ÆDA IV s. 313).
\tDecb. i6si, s. Z85, s. 301.
43 Den frågan diskuteras även nedan i avsnitten om paleoekologiska och arkeologiska tolk
ningar.
44 Jfr ovan s. iz.
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Tidpunkten för första skriftliga belägg för de 43 bebyggelserna ger endast
en grov gräns för tiden fore bebyggelsens etablering, en terminus ante quem,
och av dessa agrara bebyggelser kan vissa förmodas ha en kontinuitet som kan
ske når ner till slutet av vikingatiden, andra kan nå till högmedeltiden (12.00tal), medan ytterligare andra möjligen kan vara precis nyupptagna i början av
1500-talet. Möjligheten finns också att området har drabbats av ödeläggelse i
spåren av digerdöden 1350 och den s.k. senmedeltida agrarkrisen. Vissa gårdar
kan därför ha funnits under högmedeltiden men därefter blivit permanent
nedlagda. Andra gårdar kan tidigare ha existerat, varit nedlagda under en pe
riod men senare blivit återupptagna. Sådana förändringar i den agrara bebyg
gelsen måste man räkna med som möjliga, även om de inte kan spåras i det
bristfälliga skriftliga källmaterialet för detta undersökningsområde.
Eftersom vi diskuterar en skogs- och gränsbygd, som har karaktär av mar
ginell odlingsbygd - i varje fall som spannmåls- och åkerbruksområde - finns
det annars skäl att hypotetiskt räkna med att allmänt kända expansions- och
regressperioder i den agrara bebyggelseutvecklingen på nordeuropeisk makro
nivå kan ha fått tydliga genomslag i en miljö som den nordskånska skogsbyg
den. Sådana bebyggelseförändringar brukar i sin tur främst kunna förklaras
med expansiva eller regressiva befolkningsförändringar. Ett tolkningsperspek
tiv som verkar vara allmänt omfattat är att en tidigmedeltida och högmedelti
da expansionsfas i befolkningen har lett till en omfattande kolonisation och
uppkomst av nya byar och gårdar. I runda tal är denna expansionsfas i Sydskandinavien daterbar till perioden 1000-1300. Under senmedeltiden har en
nedgång i befolkningstalen, i spåren av digerdöden och senare pestutbrott,
lett till regress i bebyggelsen, dvs. ödeläggelse av byar och gårdar.45
Även om det skriftliga källmaterialet sålunda inte ger några tydliga håll
punkter för att bedöma en sådan bebybyggelsedynamik i undersökningsom
rådet i nordvästra Skånes skogsbygd kan förändringar av denna typ diskute
ras utifrån nyligen publicerade resultat från vegetationshistoriska och arkeo
logiska undersökningar inom E4-projektet.

PALEOEKOLOGISKA TOLKNINGAR
AV KOLONISATIONSFÖRLOPPEN
Paleoekologen Per Lagerås har inom E4-projektet studerat den medeltida be
byggelsedynamiken och markanvändningen i nordvästra Skånes skogsbygd
genom pollenanalytiska undersökningar.46 Lagerås beskriver metoden som
pollenanalys med hög tidsupplösning i avsikt att nå fram till en tillförlitlig
45 Jfr Myrdal 1999 a, s. 25 ff., ni ff.; Benedictow 2003, s. 246 ff; Orrman 2003, s. 250 ff.
46 För det följande, se Lagerås 2007 a, s. 19 ff.; Lagerås 2007 b, s. 127 ff. Se även Anglert & La
gerås 2008, s. 36 ff. etpassim.
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kronologi med fokus på järnålder och historisk tid; kronologin bygger på ett
större antal I4C-dateringar av organiska partiklar i såväl pollenprov som röjningsrösen i Örkelljunga-Fagerhult-området. Studien omfattar bl.a. fyra lo
kaler inom detta område: från sydväst till nordost Östra Ringarp, det närbe
lägna Grisavadet (båda i Örkelljunga socken), Värsjö utmark (som tillhörde
Värsjö by, numera i Fagerhults socken, fram till 195z i Röke socken i Västra
Göinge härad)47 och Bjärabygget (i Fagerhults socken). Provtagningslokalerna valdes på grund av närheten till platser som var föremål för arkeologisk
dokumentation inom E4-projektet.
De pollenanalytiska undersökningarna visar att området under bronsål
dern och genom järnåldern endast varit extensivt utnyttjat för bete och att
det till största delen varit klätt med lövskog (med inslag av fåtaliga tallar).
Inga tecken på förhistorisk bosättning har framkommit i anslutning till nå
gon av provtagningslokalerna, vilket för övrigt stämmer väl med de arkeo
logiska resultaten inom E4-projektet. De första pollenkornen av sädesslag i
form av enstaka pollen av råg och korn visar sig i hela området under viking
atid, men de hör enligt Lagerås troligen samman med tillfälliga odlingar,
kanske på svedjor på stort avstånd från bebyggelse. Men från 1000-talet och
framåt ser man i pollenmaterialet att det har skett röjningar i områdets sko
gar, och dessa röjningar förklarar Lagerås med en etablering av odling och bebyggelse. Pollendiagrammens nedgång för ek- och bokpollen motsvaras näm
ligen av en uppgång av pollen från gräs och andra öppenmarksväxter, samti
digt som korn och råg bildar kontinuerliga kurvor och pollen från typiskt
åkerogräs även visar sig. Tolkningen av dessa förändringar i pollendiagram
men blir att åkrar, ängar och betesmarker har anlagts, vilket i sin tur pekar på
att permanenta gårdar nu har etablerats.
Av stort intresse är att Lagerås visar att det finns en tydlig kronologisk
spridning för denna process med gårdsetablering från sydväst till nordost:
vid Östra Ringarp (och Grisavadet) har ett öppnande av kulturlandskapet
och en gårdsetablering enligt pollendiagrammen skett under 1000-talet, i
Värsjöområdet har det skett under 1100-talet och i Bjärabygget (i Fagerhult)
har det skett under izoo-talet. Lagerås tolkning blir därför att en tidigmedel
tida kolonisation har rört sig mot allt mera höglänta områden och under
izoo-talet efter hand trängt fram till den omedelbara närheten av riksgränsen mellan Danmark och Sverige.
Lagerås studie visar inte bara att bygden har genomgått en tidigmedelti
da och högmedeltida expansionsfas utan pekar även på en tydlig senmedelti
da regressfas. Medan pollendiagrammen från lokalerna vid Östra Ringarp
och Bjärabygget visade på kontinuerlig odling genom medeltiden kunde ett
47 Lundbladh 2,008, s. 36.

27

Figur 5. Karta som visar olika kronologiska steg i den agrara kolonisationen av den
nordvästskånska skogsbygden, från sen vikingatid till ca 1200. Denna tolkning är baserad på
daterade röjningsrösen och pollendiagram. Ur Lagerås 2007.
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avbrott beläggas vid två av lokalerna, Grisavadet och Värsjö utmark. Här vi
sar diagrammen en plötslig nedgång i kurvan för pollen från sädesslag och
åkerogräs på en nivå som dateras till 1300-talet. Lagerås tolkar detta som att
odlingen i form av åkerbruk nu upphörde, medan andra vegetationsförändringar pekar på att även ängsbruket övergavs. Detta tolkas som att en närbe
lägen agrar bebyggelse nu har försvunnit. Landskapet i anslutning till Värsjö
utmark har dock även i fortsättningen hållits öppet genom betesdrift, men
vid Grisavadet har det skett en igenväxning, först med sly och efter hand även
med en tätnande bokskog. Resultaten visar på att en senmedeltida ödeläggelse har ägt rum i området. I fallet med Grisavadet tycks resultatet bli en mera
permanent nedläggning av bebyggelse och ett äldre markutnyttjande, medan
den tidigare odlingsmarken vid Värsjö utmark efter bebyggelsens ödeläggelse
blev fortsatt utnyttjad i mera extensiva former, såsom betesmark för kvarlevande agrar bebyggelse i närheten av ödegården.
Efter en period med ödeläggelse visar pollendiagrammen att bebyggelse
och odling åter etablerades vid Grisavadet och Värsjö utmark under 1500-talet, en process som bl.a. avspeglas i en nedgång av bokpollen och en uppgång
av sädespollen och betesindikatorer. De båda övriga lokalerna, Östra Ringarp och Bjärabyggets utmark, visade inga spår av senmedeltida ödeläggelse,
men även vid dessa lokaler har en agrar expansion kunnat påvisas under
1500-talet. Lagerås tolkar här de ökande odlingsindikatorerna som att de be
fintliga gårdarna i närheten har expanderat sin odlade areal, alternativt att
nya gårdar har tagits upp.
De senast nämnda tolkningarna gäller alltså 1500-talet, dvs. en tid då det
till skillnad från större delen av medeltiden även finns ett rikligt samtida
skriftligt källmaterial, som kan belysa bebyggelsesituationen. Det finns där
för anledning att senare i denna undersökning återkomma till dessa källor,
men här ska ett par kommentarer knytas till Lagerås tolkning av dynamiken
i områdets bebyggelseutveckling under medeltiden.
Ovan har jag berört avsaknaden av äldre skriftliga källbelägg för områ
dets gårdar och likaså svårigheterna att precist daterbara kyrkobyggnaderna.
Trots dessa brister ger alltså de paleoekologiska tolkningarna en empirisk
grund för påståendet att bebyggelsen nådde denna del av den skånska skogs
bygden vid slutet av vikingatiden och att kolonisationen här fortlöpte in i
12.00-talet. Det gör att denna relativt sent koloniserade bygd framstår som en
renodlad tidig- och högmedeltida kolonisationsbygd utan förhistoriskt för
flutet. Senmedeltiden har medfört viss ödeläggelse, delvis med ett totalt över
givande av tidigare brukad mark, delvis med en omvandling av åker och äng
till extensivt brukade betesmarker. Den ödeläggelse under 1300-talet som
pollendiagrammen ger uttryck för i anslutning till lokalerna vid Grisavadet,
Värsjö utmark eller Bjärabyggets utmark kan inte tydligt knytas till några i
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senare historiska källor eller lantmäteriakter kända gårdslägen (före 1700),
och tolkningen tycks därför bli att analysen utpekar ett antal permanent
nedlagda ödegårdar. Denna sålunda anonyma ödeläggelse har under 1500-talet ersatts av återuppodling och bebyggelseexpansion.
Den bild som Lagerås ger stämmer alltså på ett intressant sätt väl med de
huvudtrender i kolonisations- och bebyggelseutveckling på europeisk mak
ronivå som tidigare forskning har formulerat och som ovan kortfattat har be
rörts.
En viktig fråga är hur långt denna detaljerade studie på lokal nivå kan
bära den generalisering till skogsbygden i norra Skåne som Lagerås tydligt
närmar sig. En invändning skulle kunna vara att det trots allt handlar om lo
kala pollendiagram, som i första hand avspeglar landskapsutvecklingen i ett
ganska snävt område med ett par hundra meters radie från provtagningsplatserna. Lagerås har emellertid förutom sin egen undersökning även jäm
fört ett större antal pollendiagram från andra skogsbygder, i såväl Skåne
landskapen som Götalandskapen, och med det som en bredare empirisk
grund menar han att de pollenanalytiska resultaten från nordvästra Skåne
rörande den medeltida bebyggelsedynamiken, inte minst den senmedeltida
regressen, framstår som representativa fenomen för södra Sveriges höglands
områden.48
För att bedöma de paleoekologiska resultatens konkreta värde i den loka
la bebyggelsehistoriska kontexten för Orkelljungaområdet måste frågan ock
så ställas hur dessa resultat kan knytas till de enskilda gårdar som är historiskt
kända i området. Frågan blir alltså i vad mån de fyra provtagningslokalerna
kan knytas till den kring 1530 belagda bebyggelsen (se ovan Tabell 1).
Gården Ringarp (”Rinderop”) nämns i Krabbes jb. ca 1523, men med två
bondenamn (”Kield Bentssen” respektive ”Suend Perssen”) och med åtskilda
och olikartade avgifter (se nedan Tabell 3). Det måste tolkas som att det inte
har varit fråga om två parter (gårdsbruk) av samma gård utan att det verkli
gen har funnits två separata gårdar med detta namn vid medeltidens slut;
båda var självägargårdar. Från 1580-talet omtalas på ett tydligare sätt två
Ringarpsgårdar som Östra respektive Västra Ringarp, och det går att genom
avgifter, bondenamn m.m. i länsräkenskaperna från 1580-talet retrospektivt
skilja ut Östra Ringarp från Västra Ringarp i Krabbes jb. Båda gårdarna är
alltså skriftligt belagda vid medeltidens slut, men det är omöjligt att utan ar
keologisk evidens avgöra om någon och i så fall vilken av de båda Ringarpsgårdarna som är ursprunglig på platsen. Lagerås resultat visar att Östra Ring
arp kan ha etablerats under 1000-talet, men ingenting motsäger att Västra
Ringarp kan ha en lika lång kontinuitet.
48 Lagerås Z007 a, s. 86 ff.
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Grisavadet ger sig inte tillkänna som bebyggelseenhet förrän mot slutet av
1600-talet: i jordrevningsprotokollen 1671 anges att det på Östra Ringarps
gård fanns inte mindre än 7 gårdsbruk med var sin åbo jämte 5 s.k. utbyggen,
varav ett kallas Stora Grisavadet och ett annat Nedre Grisavadet (se nedan kap.
5 om jordrevningsprotokollen 1671). Det rör sig alltså om utbyggen på Östra
Ringarps utmarker, enheter som verkar vara nya så sent som i början av svensk
tiden. Det går därför inte att besvara frågan om vilken medeltida gård som ger
sig till känna i pollenmaterialet från lokalen vid Grisavadet, utan här pekar pol
lenanalysen mot en anonym, permanent nedlagd högmedeltida gård.
Värsjö saknar medeltida belägg och är enligt Carl-Erik Lundbladh först
belagt från 1579.49150eskm. 1584 nämns även Värsjöbygget (ett enstaka belägg),
medan Värsjötorp är belagt från 1613. Bjärabygget i Fagerhult är (liksom ho
monymen i Örkelljunga) belagt i Krabbes jb„ och där finns alltså en viss an
knytning mellan pollenlokalen och mark som tillhört en historiskt känd gård.
Denna pollenlokal är dock belägen i den historiska gårdens periferi, nära grän
sen till Fagerhults kyrkbys marker, och den kan därför inte direkt användas för
att datera själva gårdsplatsen för Bjärabygget (eller Fagerhult).
Ett resultat att beakta utifrån pollenanalysen är alltså att det kan ha fun
nits helt anonyma gårdar, som blivit permanent ödelagda, dvs. att de har ex
isterat en kortare tid utan att registreras i samtida skriftliga källor och de blir
inte heller tydligt indikerade i senare källor (av typen lantmäteriakter eller
yngre jordeböcker). I så fall kan det finnas ett svårbedömt mörkertal i den
äldsta kända bebyggelsebilden från 1500-talets början. Frågan är i vad mån
den arkeologiska dokumentationen inom undersökningsområdet kan belysa
bebyggelsedynamiken.

ARKEOLOGISKA TOLKNINGAR
Inga historiska gårdslägen har blivit arkeologiskt undersökta inom E4-projektets nordvästskånska del. Undersökningsområdet har primärt avgränsats ge
nom Vägverkets infrastruktursatsning och således inte i första hand kunnat väl
jas utifrån forskningsrelaterade problemställningar för bebyggelsearkeologin.
Så ledde vägens sträckning exempelvis till att ingen av de historiskt kända
gårdslägena i Örkelljunga-Fagerhultsområdet berördes av vägutbyggnaden,
och därmed har inte några huslämningar kunnat undersökas och dateras ar
keologiskt. Mera begränsade utgrävningar har riktas mot att datera röjningsrösen i anslutning till pollenlokalerna.s°
På den småländska sidan råkade däremot vägsträckningen hamna i ett
enstaka historiskt gårdsläge, och därmed kunde man undersöka ett mycket
49 Lundbladh 2008, s. 35.
50 Angiert & Lagerås 2008, s. 40 f.
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sällsynt fall av en sydskandinavisk medeltida skogsbygdsgård med järnhan
tering. Det visade sig vara en anonym gård av den typ som ovan antytts, där
gårdens namn alltså är okänt i samtida historiska källor. Enligt utgrävningsledaren Johan Åstrand har gården, belägen cirka 5 km söder om Markaryd
och således mycket nära den gamla riksgränsen, varit i bruk från cirka izoo
till cirka 1400. Den kan ses som representativ för såväl den högmedeltida ko
lonisationen som den senmedeltida regressen i denna gräns- och skogs
bygd.51 * *
Den arkeologiska dokumentationen av befolkningens aktiviteter under
historisk tid inom Örkelljunga-Fagerhultsområdet har knutits till andra fe
nomen, som har en självklar betydelse för bedömningen av bebyggelseut
vecklingen: det gäller främst järnhanteringen i området. Här har funnits
möjligheter att utvinna järn utifrån sjö- och myrmalm, och detta kan ha va
rit en av flera drivkrafter för kolonisationen i norra Skånes skogsbygd. En för
området typisk fornlämning är de hundratals slaggvarp, högar med slaggres
ter, som utmärker just dessa båda socknar, liksom angränsande delar av Hal
land, Göinge och Småland. Arkeologiskt har man även påvisat lämningar av
blästugnar i trakten norr om Orkelljunga, daterade genom träkolsrester till
en period från 1100-tal och genom hela medeltiden in i tidigmodern tid.
Omständigheterna pekar på en tidvis relativt storskalig järnframställning.51
Det finns anledning att i olika senare sammanhang återkomma till områdets
järnproduktion.

KRING OMRÅDETS BEBYGGELSENAMN
Hur stämmer bilden av den medeltida och tidigmoderna bebyggelsedynami
ken från paleoekologi och arkeologi med ortnamnsbilden? Det är främst en
fråga för namnforskningen, givetvis, och här vill jag bara ställa frågan och
peka på en del av det relevanta materialet.
Om vi betraktar namntyperna, sådana vi känner dem från medeltidens slut,
kan vi bl.a. urskilja ett antal -torp-namn: Mattarp (Matherup 1514), Attarp
(.Atterop 152.3), Ringarp (Rinderop 152.3) och Vemmentorp (Wementorp 1584);
härtill kommer två sent belagda gårdar, som likaså kan vara medeltida: Sonnarp {Samerup 1541, Sønnerup 1574) och Tockarp {Thockerup 1553).55 Vi kan
konstatera att alla gårdar med sådana -torp-namn som belagts före 1600 åter
finns i Orkelljunga socken, den sydligare av de båda socknarna och den del av
51 Åstrand 2.007, s. 55 ff.
51 Odman 2001, s. 81 ff.; Th. Andersson m.fl., s. 77 ff; Lagerås 1007 a, s. no ff; Lagerås 2007
b, s. 136; Strömberg 2008 a och 2008 b.
$3 Namnformer och tidpunkter för första belägg är hämtade från Skånsk ortnamnsdatabas
och Lundbladh 2008.
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området som de paleoekologiska tolkningarna utpekat som ett äldre koloni
sationsområde än de norra, mera höglänta delarna. Som ovan nämnts består
Ringarp redan 1523 av två separata gårdar, de i senare material kända Västra
Ringarp och Östra Ringarp. Namngemenskapen antyder ju ett samband,
men som nämnts går det inte att utifrån de skriftliga källorna eller utifrån
tillgängliga paleoekologiska resultat avgöra om någon av dessa gårdar är sig
nifikant äldre än den andra.
I övrigt kan vi notera flera -hult-namn i enlighet med vad som kan för
väntas i en skogsbygd, eftersom detta namnelement går tillbaka på substanti
vet hult med betydelsen ’(mindre) skog’, skogsdunge’. Namn med denna efterled är jämnt fördelade mellan de båda socknarna. I Örkelljunga socken har
vi Boalt (Booltt ca 1523), Fasalt (Ffassoltt ca 1523), Florshult (Fflorssholtt ca
1523), Harbäckshult [Harbecholdt 1584), Lemmeshult (Lymesholtt ca 1523, Lemidtzholdt 1584) och Långalt (Longoltt ca 1523). I Fagerhults socken har vi
Fagerhult (Farolt ca 1523), Fedingshult (Ffedingsholtz ca 1523), Healt [Heoltt
ca 1523), Killhult (.Kylloltt ca 1523), Porkenahult (.Porttkoneholtt ca 1523) ,
Smedhult (Smøoltt ca 1523, Smæaholtt 1555, Smeoldt 1584) och Örnalt (Ørnoltt ca 1523). Det innebär att närmare hälften av den belagda senmedeltida
bebyggelsen i Fagerhults socken bär -hult-namn. Dessa gårdar är annars
spridda över hela området från Harbäckshul t i söder till Örnalt längst i norr.
Däremot ser vi inga -ryd-namn i undersökningsområdet på södersidan om
den gamla riksgränsen, även om det inte är många kilometer till exempelvis
Markaryd i Småland.
Primära bebyggelsenamn, som klart visar på nybyggaraktivitet och skogsbygdskolonisation, är namnen med efterleden -bygget-. Bjälkabygget (Byelckebyggt 1523), Bjärabygget (varav det finns ett exempel i varje socken: Boyerbød
1523, Bierrebøge 1584 i Örkelljunga socken och Byerbøge 1523, Bierrebøge 1584
i Fagerhults socken) och Krångelbygget (Krangelbøge 1523). Enligt en under
sökning av denna namntyp i (nuvarande) Sverige av Marta Kucerova John
son är sådana gårdsnamn daterbara till perioden 1500-1750. De har en kon
centrerad utbredning, med cirka 170 namn, till just norra Skånes och södra
Hallands skogsområden. De markerar sannolikt ett relativt ungt kolonisa
tionsskede, som har genererat flera nybyggen med namn av denna typ under
1500- och 1600-tal. De fyra ovan nämnda gårdarna i Örkelljunga-Fagerhultsområdet är de enda skånska exemplen på namn av denna typ belagda
före 1550, medan den stora mängden av namn är kända genom belägg från
1600-talet.54
De fyra gårdarna med -bygget-namn i Örkelljunga-Fagerhults-området
skulle alltså mot bakgrund av Johnsons dateringsresonemang vara relativt
54 Johnson 1982, s. 10 ff„ 167 S.
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unga bebyggelser vid tidpunkten kring 152.3. De tidigmoderna beläggen på
-bygget-namn kan förmodligen ses som en signal om att en senmedeltida reg
ressperiod nu har följts av en påbörjad nykolonisation, som man alltså bör
skilja från den tidigare nämnda högmedeltida kolonisationsrörelsen under
främst 1100- och 1200-talen. Att yngre källor från 1500- och 1600-talen visar
att namntypen framöver var produktiv, dvs. användes vid bildandet av nya
gårdsnamn, är ett av flera tecken på en pågående kolonisationsprocess i den
nordvästskånska skogsbygden under perioden efter medeltiden (tidigmo
dern tid).55
Det finns skäl att senare återkomma till den tidigmoderna bebyggelsedy
namiken med utgångspunkt från ett relativt fylligt skriftligt källmaterial,
men vi kan alltså tills vidare konstatera att det finns klara indikationer på en
eftermedeltida kolonisationsprocess i undersökningsområdet både i paleoekologiska och onomastiska tolkningar. Den medeltida bebyggelseutveck
lingen i området kan emellertid inte närmare tolkas utan att man även tar
hänsyn till ytterligare ett fenomen, som är specifikt för den medeltida Orkelljungabygden: under en kort period av medeltiden har det funnits en kunglig
borg i Örkelljunga, och stora delar av omgivande agrara bebyggelser kan på
ett eller annat sätt ha varit knutna till denna borg.

DEN KUNGLIGA BORGEN I ÖRKELLJUNGA
OCH BRÖDRASTRIDERNA
Den borg som under en del av högmedeltiden har funnits i Örkelljunga var
visserligen en kunglig anläggning och kan därigenom ses som en dansk
riksborg, men den framstår som en kortvarig företeelse och är därför egent
ligen relativt okänd. Likväl står denna borg i Örkelljunga en kort tid i bör
jan av 1300-talet i blickpunkten i nordisk politik under den dynastiska
kamp som då ägde rum inom den svenska kungaätten, den s.k. Folkungaätten (även kallad Bjälboätten). Maktkampen inom Folkungaätten hade
även storpolitiska förgreningar och inbegrep både Danmark och Norge,
och som vanligt vid denna tid var även en del nordtyska städer och furstendömen berörda.
BRÖDRASTRIDERNAS INLEDNING

De svenska hertigarna Erik och Valdemar Magnusson förde en långvarig strid
om makten i landet med brodern, kung Birger Magnusson. Hertigarna knöt
tidvis an till den danske hertigen Kristoffer (den senare Kristoffer II), som i sin
tur vid upprepade tillfällen konspirerade mot sin broder, den danske kungen
Erik Menved. De båda kungarna Birger och Erik, som var ”dubbelsvågrar”, gav
55 Johnson 1982, s. 79 ff.; Skansjö 2003, s. 27 ff.
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varandra stöd i kampen. Även den norske kungen Håkon V Magnusson var
involverad. Han var svärfar till hertig Erik Magnusson, som var gift med den
norska kungadottern Ingeborg.
Att Orkelljunga spelade en återkommande roll i dessa sammanhang häng
er samman med den kungliga borgen, och det är funktionerna hos denna borg
som jag här avser belysa genom att undersöka hur Örkelljungaborgen om
nämns i källorna i den bitvis svåröverskådliga politiska händelseutvecklingen.
Först måste några av huvuddragen i denna händelsekedja presenteras.56
Efter den s.k. Håtunaleken på hösten 1306 satt kung Birger Magnusson av
Sverige som sina bröders fånge. Hertigarna hade vid det tillfället överrumplan
de tillfångatagit Birger och hans gemål drottning Märta, dansk kungadotter
och syster till Erik Menved. Kungaparet hade sedan förts till Nyköpingshus,
och efter Håtunaleken behärskade faktiskt hertigarna större delen av Sverige.
Den danske kungen Erik Menved kom då till sin svåger Birgers stöd och
startade ett danskt krigståg mot Sverige. Han föll vid årsskiftet 1306-07 in i
Västergötland. När den danska hären nått till trakten av Bogesund (nuvaran
de Ulricehamn) slöts stillestånd med hertigarna på ett år. Men under stilleståndsperioden konspirerade den danske hertigen Kristoffer mot sin broder.
Kristoffer, som av kung Erik hade förlänats med södra Halland, knöt an till
såväl kung Håkon av Norge som till de två svenska hertigarna. Av dessa var
Erik Magnusson den ledande. Kristoffers syfte har av allt att döma varit att
avsätta brodern Erik Menved och bemäktiga sig den danska kronan.
Hertigarna Kristoffer, Erik och Valdemar ingick i maj 1307 ett hemligt
förbund. De svenska hertigarna lovade då att inte sluta vapentillstånd med
Erik Menved utan Kristoffers medgivande. De skulle bl.a. också hjälpa Krist
offer att i Skåne och på andra håll i Danmark uppföra borgar samt att und
sätta Kristoffer, om dennes borgar blev belägrade. Det som nu ägde rum var
alltså en vittsyftande konspiration på hertignivå riktad mot två länders valda
och krönta monarker.
Men de förbundnas planerade krig mot kung Erik misslyckades, och ännu
ett stillestånd ingicks vid mitten av september 1307. Det är stilleståndsfördraget från detta tillfälle som i den historiska litteraturen omtalas som ”OrkelIjungatraktaten”.
ÖRKELLJUNGATRAKTATEN I SEPTEMBER 1307

Erik Menved hade den 8 september 1307 befunnit sig i Helsingborg, och en
vecka senare var han i Orkelljunga. Från Orkelljunga utfärdade kungen den 15
september ett privilegiebrev till borgarna i Lübeck. Brevet är bevarat i original
56 Jag bygger här på de ingående rekonstruktioner av händelseförloppet som gjorts av Jerker
Rosén och Allan Mohlin. Se Rosén 1939, s. 12.1 ff.; dens. 1945, s. 140 ff..; Mohlin i960, s. 106 ff.
Jfr Bringéus 195a, s. 5 ff.; dens. 1997, s. 9 ff.
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på pergament med vidhängt kungligt sigill, och med dateringsformeln i det
ta brev, ”Datum Øthknælyung anno domini mcccvii...”, gör Orkelljunga sitt
första skriftligt dokumenterade inträde på den historiska scenen. Det rör sig
här om ett annat brev än det ovan nämnda och nedan behandlade stilleståndsfördrag som vi kallar ”Örkelljungatraktaten”, men även brevet till bor
garna i Lübeck är på olika sätt av stort intresse. Det demonstrerar att kung
Erik var politiskt aktiv inte bara på den nordiska utan även på den nordtyska
politiska scenen genom att vårda sina relationer med den ledande hansesta
den, Lübeck. Det visar också att kungen, när han utfärdade detta brev vid
mitten av september 1307, har befunnit sig i Örkelljunga i kretsen av sitt råd,
liksom fallet var när han tidigare var i Helsingborg. I Orkelljungabrevet
nämns biskoparna av Roskilde och Arhus som närvarande tillsammans med
”ceteris nostris consiliariis”, dvs. ’våra övriga råd’; även sändebud från Lübeck
har av allt att döma varit på plats.57
Själva O rkellj ungatraktaten är däremot inte bevarad i original, men dess
innehåll är väl känt, eftersom det har återgivits efter originalet av 1600-talskrönikören Arild Huitfeldt. Denne har dock inte angett datum och utgivnings
ort för traktaten, men det är av senare uttalanden ändå tydligt att förhand
lingarna mellan parterna har skett just i Orkelljunga i september 1307. Det
rör sig om ett stilleståndsfördrag mellan å ena sidan kung Erik Menved på
sina egna och kung Birger Magnussons vägnar och å andra sidan de båda
svenska hertigarna. Bland traktatens bestämmelser kan nämnas att kung Bir
ger skulle friges och tilldelas ett furstendöme i Sverige omfattande Linkö
pings och Växjö stift. Kristoffer förbjöds att under stilleståndstiden på ett år
lämna sitt hertigdöme i södra Halland, och ett nytt möte för förhandling om
definitiv fred skulle hållas åtta dagar före julen 1307 ”i Giøngeherret imellem
Ørckeneliung oc Marckerud”. Till detta möte i trakten av Orkelljunga skulle
parterna få infinna sig med följen på högst 100 man.58
"ÖRKELLJUNGALEKEN" JULEN 1307

De svenska hertigarna har emellertid uppenbarligen inte haft för avsikt att
hålla Örkelljungatraktatens bestämmelser utan har troligen ingått avtalet
för att invagga Erik Menved i falsk säkerhet. Hertig Valdemar värvade näm
ligen under hösten trupper i Tyskland, och den 17 december 1307, alltså när
tiden närmade sig för det avtalade mötet vid riksgränsen mellan Örkelljunga
och Markaryd, slöt hertigarna ett förbund med kung Håkon av Norge. Den
ne utlovade norsk penninghjälp till ett krigsföretag riktat mot Erik Menved.
57 Dipl. Dan. 1:6 nr 85; Rosén 1939, s. 134. Om detta brev, se även Skansjö zoo8 b, s. 46 ff.
58 Huitfeldts text återges i Dipl. Dan. z:6 nr 86; Rosén 1939, s. 136 ff.; se även Rosén 1945, s.
140 ff, där förf. bemöter diskussionsinlägg rörande Örkelljungatraktatens existens och datering. Jfr Mohlin i960, s. no f.
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Figur 6. Det första belägget för namnet Örkelljunga i bevarade skriftliga källor är ett privilegiebrev från den danske kungen Erik Menved till hansestaden Lübeck den 15 september 1307. Bre
vet, som är skrivet på pergament och försett med kungens sigill, är utfärdat på den kungliga
borgen i Örkelljunga. Foto: Roland Kristiansson.

37

Därefter drog hertigarna mot mötesplatsen i Nordskåne/Sydsmåland. San
nolikt hade det varit avtalets avsikt att de svenska hertigarna skulle ha sitt
kvarter i Markaryd och den danske kungen sitt i Örkelljunga.
Det finns detaljerade skildringar av vad som sedan hände, främst genom
Erikskrönikan, den äldsta av de svenska medeltida rimkrönikorna, skriven på
knittelvers.59 Dess tillkomst är osäkert känd, men möjligen har de här berör
da partierna tillkommit på 1320-talet. Tendensen är klart hertig Erik-vänlig,
och källvärdet växlar mellan olika delar av krönikan. Men i fråga om händel
serna kring Örkelljunga ger Erikskrönikans skildring enligt Rosén ett i hu
vudsak tillförlitligt intryck, även om kronologin har vissa brister.
Enligt Erikskrönikan drog hertigarna, trots att annat hade bestämts i av
talet, direkt till Örkelljunga (”odhkna liunga swa heet then by”). Dit anlände
de vid jultid med betydligt större styrkor än vad som avtalats, bl.a. värvade
tyska ryttare: ”atta hundrad örss ok än mera...fäm hundrad örss komo ther
til”, alltså sammanlagt x 300 stridshästar enligt Erikskrönikan, som rimligen
kraftigt överdriver antalet. I Örkelljunga befann sig kung Erik och hertig Kri
stoffer med ett begränsat antal ryttare. Den danske kungen hade låtit föra dit
stora förråd, bl.a. med lybskt öl.
Några dagar med rikhaltig förplägnad följde, men därefter gick de svens
ka hertigarna till aktion. EJertig Kristoffer, vars ställning i förhållande till
brodern kung Erik respektive till de svenska hertigarna framstår som dunkel
vid detta tillfälle, skall ha tagits till fånga. Men den storpolitiska avsikten
med kuppen var sannolikt att upprepa Elåtunalekens koncept och tillfångata
kungen, i detta fall den danske kungen Erik Menved. Denne lyckades dock
sätta sig i säkerhet i tid och ta sig över Öresund. Med en kontrafaktisk reflex
ion kan man annars förmoda att termen ”Örkelljungaleken 1307” hade blivit
ett lika välkänt begrepp i nordisk medeltidshistoria som Håtunaleken 1306.
Den misslyckade Örkelljungaleken följdes av härjningar från hertigarnas
trupper i gränstrakterna i norra Skåne. Och det finns en reflexion i Erikskrö
nikan apropå dessa härjningar som säger oss en del om gränsbygdsböndernas
situation när herrarna stred:
The brendo alt thet the ower foro
badhe sma bya ok swa stora
j Gräwia [sannolikt G revie i Bjäre härad] waro the juladagh.
The bönder haffdot gerna haft fordragh [’undsluppit’].
The tha lupo i skogh ok skiul,
jak tro the haffdo en krank jul.
59 För det följande, se Dipl. Dan. 2:6 nr 94 f.; Erikskrönikan, w. 2704-2758 (i Rolf Pippings
utgåva s. 155 ff., i Sven B.F. Janssons utgåva s. 118 ff.). Se även Rosén 1939 s. 137 ff.; Mohlin i960,
s. III f.
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Därefter drog hertigarnas styrkor mot Sverige via Halland, som skonades av
trupperna på grund av att de svenska hertigarnas gamla vänskap med hertig
Kristoffer nu åter hade blossat upp. Trots att hertig Kristoffer formellt hade
återknutit förbindelserna med brodern inför Örkelljungamötet tycks han,
enligt Roséns bedömning, hela tiden varit i maskopi med de svenska herti
garna mot kung Erik. Det är kanske det som Erik Menved syftar på när han i
en senare anklagelseskrift mot Kristoffer som en punkt nämner ”at wi skulde
ihielslaes eller fangis ved hans raad oc hielp”.6°
STRIDERNAS SLUTSKEDE

I mars 1308 släpptes kung Birger fri från sin fångenskap - efter Håtuna 1306
hade han som ovan nämnts suttit på Nyköpingshus - efter en uppgörelse
med bröderna. Kungen lovade därvid att inte motarbeta hertigarna, och i
gengäld fick han endast löften om framtida kompensation. Överenskommel
sen tolkas av Rosén som en fullständig underkastelse från Birgers sida. Her
tigarnas motiv att släppa kungen fri har sannolikt varit att få en frist från el
ler ta udden av det anfall som man på goda grunder befarade skulle komma
från Erik Menved.
Men ett nytt danskt fälttåg mot de svenska hertigarna sattes igång redan
under vårvintern 1308, då danska trupper trängde upp genom Lagans dalgång.
Ett stillestånd slöts den 2 maj 1308 vid Berga kyrka i Småland, norr om Ljung
by. I fördragstexten, som även i detta fall bevarats genom ett fylligt utdrag hos
Huitfeldt, berörs det ”misforstand” som uppstått mellan parterna ”om den
dagtingning som er holden till Ørckneliung”. Den dagtingan i Örkelljunga
som här uttryckligen omnämns avser tveklöst den ovan omtalade Örkelljungatraktaten från september 1307, och termen ”missförstånd” framstår som en eufemism för de avtalsbrott som hertigarnas aktioner i Örkelljunga i juletid 1307
innebar. I Berga beslöt man att stillestånd nu skulle råda till den 8 september
1309, och ett nytt fredsmöte skulle dessförinnan hållas i slutet av augusti detta
år. Då skulle kung Erik residera i Örkelljunga, hertigarna i Markaryd: ”Kön
ning Erich vil møde til Ørckneliung/ de [dvs. hertigarna] til Marckerud”. Skil
jedomare (”arbitri”), som utsetts av parterna, skulle sammanträda vid en bäck
(kallad ”Esringe beck”) mellan dessa orter på gränsen mellan rikena. Uppgö
relsen måste tolkas som gynnsam för hertigarna, som nu fick nästan ett och ett
halvt års frist (från maj 1308 till september I309).ĆI
Men Birger Magnusson hade knappt lämnat fångenskapen förrän han flyd
de till sin svåger i Danmark, och Erik Menved startade 1309 ett tredje danskt
krigståg till Sverige. Så småningom kunde en viktig fred slutas i Helsingborg60 61
60 Rosén 1939, s. 138 med not 54, där Rosén citerar Erik Menveds anklagelseskrift från Huitfeldts krönika.
61 Dipl. Dan. 2:6. nr 12.5; Rosén 1939 s. 150 ff.; Mohlin i960, s. 113 ff.
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den 17 juli 1310 mellan alla de stridande parterna: på den ena sidan stod då de
tre nordiska kungarna (Erik, Birger och Håkon), hertig Kristoffer (nu på bro
derns sida) och ett par nordtyska furstar, och på den andra sidan stod de svens
ka hertigarna Erik och Valdemar Magnusson. I en särskild överenskommelse
tre dagar senare delades det svenska riket mellan kung Birger och hans bröder.
En sådan uppsplittring av riket i ärftliga riksdelar efter feodala principer och
där hertigarna stod i formellt vasallförhållande till kungen, var mycket sällsynt
i nordiska sammanhang, betydligt mera vanlig på kontinenten.
Denna delning av Sverige blev dock kortvarig. Snart inträffade nämligen
det s.k. Nyköpings gästabud, då hertigarna Erik och Valdemar togs tillfånga
av kung Birger i samband med ett julkalas 1317. De fängslades på Nyköpingshus, och det är vid detta tillfälle som Erikskrönikan tillskriver Birger Mag
nusson den välkända, dramatiska repliken: ”Minns ni Håtunaleken? Alltför
väl minns jag den. Den här lär inte bli bättre.”61 Hertigarna lämnades här att
dö, vilket skedde kring årsskiftet 1317-18.
På detta följde ett uppror från hertigarnas anhängare, och då avsattes Bir
ger Magnusson, som flydde till Danmark. De upproriska samverkade med
hertig Kristoffer och startade ett större krigståg mot Skåne. De vann 1318 en
viktig seger över den danske kungens styrkor vid Mjölkalånga i Finja socken
och anföll därefter flera skånska städer, innan stillestånd slöts. År 1319 kunde
Erik Magnussons treårige son Magnus Eriksson väljas till kung av Sverige.63
Erik Menved avled 1319 och efterträddes som dansk kung av brodern, Krist
offer II (1320-1326, 1329-32). Den detroniserade Birger Magnusson avled i
Danmark 1321, och därmed var dessa brödrastrider ett avslutat kapitel.
ÖRKELUUNGABORGEN OCH DESS FUNKTIONER

I ett av de dokument som är kända från Helsingborgsmötet i juli 1310 till
delades Orkelljunga en tillfällig men speciell funktion för den danska
kungamakten. I ett skuldebrev utfärdat av kung Birger erkände denne att
han som lån mottagit 10 000 mark rent silver av sin svåger Erik Menved.
Ett antal svenska stormän hade gått i borgen för lånet, som skulle avbetalas
årligen genom att delar av skulden varje mickelsmässa (29/9) skulle erläg
gas i Orkelljunga tills hela summan var betald. I Huitfeldts referat av det
förlorade originalet heter det om proceduren vid återlämnandet: ”Naar
pengene kommer til grentzen skal kongen lade ledsage dennem til Ørkckneliung”.64
6z I originalet lyder repliken: “Mynnes ider nakot afFhatuna leek/ fulgörla mynnes han mik/
Thenne er ey bätre än hin” (vers 3864-3866, i Pippings utgåva s. 22.0, i Janssons utgåva s. 157).
Översättningen till nusvenska i citatet ovan är från Janssons utgåva, s. 9.
63 Rosén 1939, s. 159 ff, 187 E; Mohlin i960, s. 114 E.
64 Dipl. Dan. 2:6 nr 285.
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Vare sig i denna eller i de tidigare anförda källorna nämns uttryckligen
någon ”borg” i Örkelljunga. Utifrån dokument från augusti/september 1307
vet vi att kung Erik först har befunnit sig på Vordingborg och därifrån utfär
dat brev den 31 augusti, och därefter har han tagit sig till Helsingborg och ut
färdat brev därifrån den 7 september/5 Han har alltså då rört sig från ett väl
känt danskt riksfäste till ett annat. En vecka senare har han som ovan omta
lats utfärdat privilegiebrevet till liibeckarna från Örkelljunga (15/9), och i
anslutning till detta har Örkelljungatraktaten ingåtts. För bl.a. Rosén är det
av allt att döma främst, eller kanske endast, Örkelljungas läge vid gränsen
som motiverar att detta blev platsen för de förhandlingar där bl.a. danska råd
och lybska sändebud deltog: ”Man måste fråga sig, vad denna församling
hade att skaffa uppe vid den svenska gränsen, om den icke begav sig dit för att
underhandla med hertig Erik”.65
66
Men Örkelljungas funktioner som plats för förhandlingar på hög politisk
nivå, för utfärdande av kungliga brev, för residens åt kungen vid förhandling
ar vid riksgränsen, för mottagande av återbetalda penninglån till kungen osv.,
allt detta förstås egentligen endast om man förutsätter att det funnits en kon
kret kunglig borg här. Det är dock först i samband med borgens nedläggning
som vi får uttryckliga belägg på detta i skriftligt källmaterial.
Under några år efter den ovan berörda Helsingborgsfreden 1310 hade det
inom den danska kungafamiljen härskat en relativ sämja mellan kung Erik
och hertig Kristoffer. En brytning inträffade dock mot slutet av år 1315, och
hertigen gick över till markgrevskapet Brandenburg, som befann sig i krig
med Danmark. En tid före jul 1316 förde Kristoffer över en truppstyrka till
Fyn, och då kan man tala om ett danskt inbördeskrig. Kristoffer hade kvar
sitt hertigdöme i södra Halland, och något tidigare under år 1316 härjades
norra Skåne av Eskil Krag, Kristoffers hövitsman i Halland.67
Under detta härjningståg brändes borgen i Örkelljunga. En dansk kröni
ka, Själlandskrönikan, noterar kortfattat för år 1316: ”Eschyllus Krage, prefectus Hallandie, incendit [satte eldpa] castrum Øchkneljunge”.68 Vi obser
verar här att detta är det första källställe som uttryckligen talar om borgen
(lat. castrum) i Örkelljunga. Att det var en kunglig borg är inte bara logiskt

65 Rosén 1959, s. 134.
66 Rosén 1945, s. 147. En likartad syn ger också utgivaren i Diplomatarium Danicum uttryck
för apropå Örkelljungatraktaten: ”At de lybske udsendinge skulle have fulgt kongen til det af
sides liggende sted blot for at få deres privilegier stadfæstede er ikke rimeligt. Ved denne lejlig
hed kan de svenske hertuger have mødt kongen og aftalt det kommende møde...” {Dipi. Dan.
z:6, s. 74).
67 Mohlin i960, s. 138.
68 Danmarks middelalderlige annaler, s. 118 f. I en annan håndskrift av kronikan skrivs: ”cast
rum in Øchknelgunge” {ibidem).
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med tanke på att anfallet var riktat mot kungamakten och kung Erik, utan
borgen omtalas uttryckligen som ”castrum regis [’kungens borg’] in Øthkenliyng” när händelsen 1316 omtalas i den s.k. Arboken io98-i3Z5.ć9
Frågan blir då varför den danska kungamakten har anlagt en borg just i
Orkelljunga. De olika funktioner hos anläggningen som ovan berörts tyder
på att riksgränsen har varit en lokaliseringsfaktor, i alla fall indirekt, efter
som borgen var belägen drygt zo kilometer söder om gränsen. Borgens hu
vudsakliga funktion bör ha varit att invid en viktig landsväg - den första ös
ter om Hallandsås - övervaka en tänkbar infallsväg för fientliga trupper
från den svenska sidan. Äldre kartor, såsom Buhrmanns skånska karta från
1684 och Hällströms från 181z, visar att Orkelljunga var beläget vid ett väg
skäl. Orten passerades dels av vägen från Helsingborg mot Markaryd (före
gångaren till E 4:an), dels av en väg som gick mot nordväst mot Laholm
(motsvarande nuvarande väg Z4). Båda vägsträckningarna kan med stor
sannolikhet ses som medeltidsvägar, i varje fall E4:ans föregångare, som di
rekt förband flera kyrkbyar med medeltidskyrkor; bara i Norra Åsbo härad
kan nämnas Östra Ljungby, Rya och Orkelljunga. Örkelljungas läge vid den
na vägknutpunkt i närheten av riksgränsen har inneburit att området blev
speciellt utsatt för trupprörelser i de återkommande storpolitiska konflik
terna mellan Danmark och Sverige, under medeltiden och ända fram till
stora nordiska kriget (1700-17Z1). När den tyskfödde krigskartografen
Gottfried Hoffman under det dansk-svenska kriget 1657, i dansk tjänst,
tecknade en karta över Örkelljungaområdet (se nedan s. 141 £), omtalade
han vägen österut från Orkelljunga som ”Weg nach Rye oder die grosse
Heerstrasse”.69
70
Längs den långa, skogrika inlandsgränsen mellan Danmark och Sverige,
från norra Halland över Norra Åsbo och Göinge i Skåne till östra Blekinge
har Örkelljungaborgen tillsammans med det likaså kortvariga Brömsehus (i
östra Blekinge) faktiskt varit de enda medeltida anläggningar som har haft en
funktion av kunglig dansk gränsborg. Uppenbarligen har detta gränsfäste i
Orkelljunga definitivt skattat åt förgängelsen i samband med branden 1316.
Ingenting tyder på att borgen åter har uppförts eller ersatts med något närbe
läget kungligt fäste och länscentrum.
ÖRKELLJUNGABORGEN SOM TRADITION OCH FORNLÄMNING

Vissa traditioner har bevarats om borgen i Orkelljunga, äldst kända i de s.k.
Prästrelationerna från 16Z4. Däri förmedlar Örkelljungaprästen Paul Gudmandsen följande:

69 Ibidem s. 32.1.
70 Westerbeek Dahl 1986, s. 2.1,2.8.
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I gamble dage haffrr her verrit enn herregard, Wallen, kallit, huilcken
en Adels Mand, vid naffn Thorkild Brahe sist besiddit haffuer.7'
Prästens påstående att det funnits en adelsägd huvudgård eller rentav privat
borg i Örkelljunga synes alltså tala i en helt annan riktning än den ovan fram
förda uppfattningen, baserad på samtida källor, om att Örkelljungaborgen
var en kunglig anläggning.
Den Torkil Brahe som Örkelljungaprästen här åsyftar torde vara en av
de äldsta kända företrädarna för den skånsk-halländska frälsesläkten Brahe,
en väpnare som enligt en utredning av Anders Cavallin och Hans Gillingstam skriver sig till Rännenäs och Mickedala i Halland och som avled kring
mitten av 1400-talet (mellan 1447 och 1456). Hans gravplats har varit dominikanklostrets kyrka i Halmstad. Hans namn är emellertid knutet till
Örkelljunga genom en förgylld silverkalk, som på okända vägar hamnat i
Örkelljunga kyrka och som ännu förvaras där. På foten till denna kalk
nämns namnet ”Torckild Bradhe” tillsammans med namnen på hans första
och andra hustru i en inskrift, där personernas vapensköldar enligt Caval
lin har blivit förväxlade i samband med en renovering på 1600-talet och
där texten är av klart senare datum än 1400-tal. En snarlik kalk med Torkil
Brahes namn och vapen finns i Eldsberga kyrka i södra Halland. Enligt Ca
vallin går kalkarna tillbaka till donationer från Torkel Brahe och hans
andra hustru, men det går inte att säga när och hur de hamnade i dessa båda
kyrkor.71 72 73
Örkelljungaprästens uppgift om att Torkil Brahe har haft en herrgård i
socknen formulerades alltså 1624, dvs. cirka två århundraden efter Torkil
Brahes levnad. Påståendet bygger förmodligen främst, eller kanske enbart, på
att han har haft kännedom om Torkil Brahes namn från silverkalken. Det är
nämligen dokumenterat att kalken har funnits i Örkelljunga under 1600-talet, och prästen har troligen förknippat detta personnamn med den borgläm
ning som i trakten enligt vad som nedan diskuteras torde ha kallats för Val
len. Inga adliga huvudgårdar med tillhörande landbogårdar är kända i Örkel
ljunga socken under den danska tiden, och i den mån Torkil Brahe varit
besutten i detta kronogodsdominerade område har det sannolikt handlat om
strögods. Av Örkelljunga sockens medeltida bebyggelser tycks, som ovan be
rörts, endast gårdarna Grytåsa och Tockarp eller byn Harbäckshult kunna
komma ifråga som bebyggelser i det privata frälsets ägo.7’
71 PR 1624, s. 39 £; Bringéus 1950 s. 13 f.
72 Cavallin 1978, s. 1 ff.; dens. 1984 (med inlägg av Hans Gillingstam), s. 22 ff.; Cavallin berör
inte uppgifterna om Torkil Brahe och Örkelljunga i PR 1624. Om Brahekalken i Örkelljunga,
se även Bringéus 1997, s. 103 ff. Beträffande släkten Brahes äldsta kända släktled, jfr Flensmarck 2003, s. 279 ff.
73 Ovan s. 25 f.
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Namnet Vallen är i samlingarna av bebyggelsenamn i Örkelljunga sock
en i Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL) endast belagt i prästrelationeni624- Men bland marknamnen i en lantmäterihandling från 1835
gällande laga skifte i Västra Ringarp i Örkelljunga socken förekommer ett
antal vall-namn i direkt anslutning till den kulle som nedan identifieras
som platsen för en borglämning. Namn som Vallen, Vallabacken e.dyl. är
välkända från andra håll som benämning på medeltida borgkullar, och man
kan här erinra om den danska termen ”voldsted” för denna fornlämningstyp-7ł
Av laga skifteskartan 1835 framgår att den förmodade borgkullen ligger
inom ett område norr om Pinnån som tillhör Västra Ringarp och som grän
sar mot Örkelljunga i norr. Kullen är tydligt markerad på kartan, där man
även ser kullens läge i förhållande till bl.a. Örkelljunga kyrka, Pinnån och
vägsystemet (Figur 7). Av beskrivningen till lantmäteriakten framgår att
namnet Vallsbackarne och Hallarne derstädes är knutna till själva kullen. Sö
der om denna är Vallkroken markerad, och där Pinnån ett stycke längre söde
rut gör en krök runt kullen anges marknamnet Valls åkrok?' Genom denna
sena källa får vi alltså en förklaring till det i prästrelationerna nämnda Wallen.
I Riksantikvarieämbetets fornminnesregister för Örkelljunga socken beskrivs
denna kulle sydöst om Örkelljunga kyrka som fornlämning: en plats med tra
dition, där en medeltida borg skall ha legat.74
76 Platsen
75
ligger idag på en tydlig
moränhöjd med berg i dagen på krönet, intill Pinnån, som nedanför kullen i
söder löper i en krök.
Vidare av intresse i sammanhanget är en topografisk karta över ÖrkelIjungatrakten från 1858, i skala 1:20 000, påträffad i Krigsarkivet.77 Här fram
står platsen för denna fornlämning som ett övertygande borgläge: en distinkt
kulle, som på tre sidor är omfluten av vatten, en bäck i norr och Pinnån i ös
ter och söder (Figur 8). Smärre undersökningar av lämningar på platsen har
initierats inom ramen för E/f-projektet: arkeologiska iakttagelser på borgkul
len av stenkoncentrationer har preliminärt tolkats som rester av grundmurar
och spis- eller ugnsfundament. Enligt arkeologen Lasse Wallin tyder lager av
kol och slaggklumpar liksom bitar av förglasad sten på en mycket kraftig
brand, som torde ha ödelagt det som en gång fanns på platsen. Borgen har
med största säkerhet varit byggd av trä, och på kullen med de branta sidorna
har en befäst huvudborg anlagts.78
74 Jfr Ödman 2.002., s. 148 ff.
75 Akt nr ii-ORJ-73, Västra Ringarp, laga skifte 1835-37, Lantmäterimyndigheternas

arkiv.
76 FMIS: Örkelljunga kommun, http://www.fmis.raa.se
77 Topografiska kåren: vol. 2:52., Krigsarkivet, Stockholm.
78 Wallin 1997, s. 88 fi; Wallin 2008, s. 5 ff.
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Själva kullen är brant och svårtillgänglig, och det är knappast den som
fungerat som en lämplig plats för politiska toppmöten m.m., utan här har
sannolikt funnits ett kombinerat försvars- och bevakningstorn. Det bör där
för ha funnits andra, tillhörande anläggningar, en s.k. förborg med flera bygg
nader. En sådan förborg kan ha funnits på den långsträckta moränkulle som
breder ut sig väster om kullen, öster om Kyrksjön (Prästsjön), i anslutning till
vägpassagen.79 På kartorna 1835 respektive 1858 ser man hur ån och sjön gjort
denna smala passage till en synnerligen lämpad plats för att bevaka vägen,
särskilt som hela omgivningen har haft karaktär av ett större våtmarksområ
de (senare till största delen utdikat).
På platsen finns idag förutom sentida villabebyggelse även kyrkan, som
ovan omtalats som en anläggning med medeltida ursprung, även om den un
der 1700- och 1800-talen blivit kraftigt ombyggd. Med kännedom om kyr
kans medeltida byggnadsdelar och dess ursprungliga romanska grundplan är
det, som ovan berörts, rimligt att utgå ifrån att kyrkan har uppförts på
izoo-talet. Det blir då av intresse att se om en liknande datering även kan
passa in på den angränsande borgen. När Orkelljungaborgen byggdes och
hur länge den varit i funktion är visserligen en fråga som endast kan lösas ge
nom arkeologiska dateringsmetoder, men i avvaktan på arkeologiska date
ringar kan vi föra vissa preliminära resonemang kring dessa frågor utifrån
skriftliga källor och litteratur.
NÄR BYGGDES ORKELLJUNGABORGEN?

Med rimligt stor säkerhet kan vi veta att borgen i Orkelljunga förstördes ge
nom brand 1316. Däremot kan vi inte utifrån det kortvariga källflödet under
ett knappt decennium i början av 1300-talet veta hur länge denna kungliga
borg hade funnits på platsen före denna tid. Borgens existens kan emellertid
ha varit mycket kortvarig och når kanske inte bortom Erik Menveds reger
ingstid (1Z86-1319). Just Erik Menved är nämligen känd för ett omfattande
kungligt borgbyggnadsprogram efter sekelskiftet 1300, då han (bl.a. efter en
tid av minderårighet) trädde fram som centralmaktens ledande gestalt. Det
innebar dels att flera äldre borgar började rustas upp, dels att en rad nya bor
gar uppfördes i tidigare obefästa delar av riket. Från den tiden känner vi flera
moderniserade eller nya kungliga borganläggningar, i Jylland t.ex. den stora
ringmursborgen Kalø och i Skåne de storslagna tegelmurade tornborgarna
Kärnan, Lindholmen och Falsterbohus.80 Någon motsvarighet till dessa kan
inte gärna ha funnits i Orkelljunga utan att lämna tydligare spår. Elär måste
vi som redan nämnts utgå ifrån att det varit fråga om ett enklare, träbyggt
79 Th. Andersson m.fl. 2004, s. 46; Wallin 2008, s. 5.
80 Jaubert 1988; jfr artiklar av Reisnert, Skansjö och Odman i Mogren & Wienberg (red.)
1995; Skansjö 1997 b, s. 86 ff.; Ödman 2002, s. 19 ff.; Eriksson, Drake & Carelli 2007, s. 13 f.
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Figur 7. Utdrag ur laga skifteskarta för Västra Ringarp 1835, med Örkelljunga kyrka, Prästsjön, vägpassagerna och Pinnan markerade. Siffran 343 anges i lantmäteriaktens beskrivning som "Vallsbackarne", 344 som "Hallarne derstädes", 345 är "Vallskroken" och 346 kallas "Valls åkrok". Lant
mäterimyndigheternas arkiv.
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Figur 8. Utdrag av topografisk karta från 1858 över Örkelljungatrakten. I de omfattande sank
markerna löper landsvägarna på moränryggarförbi Örkelljunga. Sydöst om kyrkan syns en mar
kant kulle, som är platsen för det förmodade försvarstornet i Örkelljungaborgen. Denna måste
för övrigt ha omfattat även en förborg med byggnader i anslutning till kyrkan. Topografiska kå
ren, Krigsarkivet, Stockholm.
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fäste på den höga kullen men att ett större komplex av byggnader bör ha fun
nits som förborg i området kring Örkelljunga kyrka. Utifrån en allmän kän
nedom om just Erik Menved som borgbyggare i stor stil är det i avvaktan på
arkeologisk empiri en rimlig hypotes att anta att borgen var tämligen nyan
lagd när den förstördes.
Strängt taget behöver alltså borgen inte ha funnits på plats någon längre
tid före de uppmärksammade händelserna 1307-16.1 varje fall finns det inga
antydningar i det skriftliga källmaterialet om någon kungsgård (kungalev) i
Örkelljungatrakten i den s.k. Kung Valdemars jordebok (KVjb.) från ca 1130.
Om borgen hade funnits vid denna tidpunkt hade förmodligen Örkelljunga
nämnts (mera om KVJb. nedan).
Men även om inget kungalev i Norra Åsbo nämnts 1230, kan vi på an
nat sätt belägga att den danska kronan har varit jordägare i Örkelljungaområdet under högmedeltiden, dvs. långt före Krabbes jb. ca 1523. Det är
nämligen indirekt dokumenterat även under tidigt 1300-tal: i ett kungligt
brev från 1378 omtalas kronogods i bl.a. i Örkelljunga socken, vilket den
ovan nämnde kung Kristoffer II på sin tid hade pantsatt till riddaren An
ders Pedersen av Alnarp. Det ursprungliga pantebrevet omtalas i doku
mentet från 1378 men har beklagligtvis gått förlorat, och den exakta tid
punkten för pantsättningen meddelas inte. Den måste emellertid ha skett
mellan 1319 och 1332, dvs. under någon av Kristoffers två regentperioder
(1319-26 eller 1329-32). Kung Kristoffers omfattande pantsättningar av
danska områden, främst till holsteinska grevar, är välkända och resulterade
bl.a. att hans regentperiod följdes av ett interregnum 1332-40, då riket stod
utan kung och behärskades av de holsteinska kreditorerna. Dokumentet
1378 omvittnar att han även pantsatte kronoegendomar till enskilda lands
män, när han för 340 mark silver pantsatte följande kronoegendomar till
Anders Pedersen:
bona...inScaniasituatauidelicetNørreSæby.bonainNørræskowhærith
uidelicet Grymelstørp. bona in parrochia Ørknælywngæ. Lwmma in
Baræhærith necnon insulam Hwæthæn,8' dvs. gods... beläget i Skåne,
nämligen Norra Säby, gods i Norreskogs härad [varmed avses Norra
Äsbo], nämligen i Gråmanstorp och gods i Örkelljunga socken, Lom
ma i Bara härad och ön Ven’.
Med kännedom om den kungliga borgen och denna pantsättning, som alltså
ägde rum mindre än två decennier efter det att borgen bränts 1316, kan vi slu
ta oss till att det har funnits en viss ansamling av gårdar i kronans ägo i Örkel
ljunga socken under högmedeltiden.81
81 Dipl. Dan. 4:1 nr 400.
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Att kungamakten framträder som en viktig jordägare i gränstrakterna i pe
rioden efier 12.30 kan hänga samman med den bebyggelsedynamik som disku
terats i de inledande avsnitten i detta kapitel: om delar av gränsbygden före
1230 ännu var relativt sett obebyggda kan den allmänna högmedeltida kolonisationsrörelsen ha lett till etablering av nya gårdar i gränsområdet. Men en ko
lonisering kan också hänga samman med att den kungliga borgen har anlagts
här under slutet av 1200-talet, liksom den anslutande kyrkobyggnaden.
Som tidigare omtalats blir det skriftliga källmaterialet för Orkelljungatrakten för första gången rikligt i början av 1500-talet. Mot bakgrund av den
tidigare kungaborgen och kronans fortsatta jordinnehav i Orkelljungatrakten, belagt i den högmedeltida pantsättningen, är det intressant att konstate
ra att flera gårdar i området enligt Krabbes jb. ca 1523 tillhörde vad som då
kallades Kronolänet. Frågan är hur den benämningen ska förstås.

KRONOLÄNET I NORRA ÅSBO
Till en medeltida kunglig borg hörde i regel ett resursområde, som i samtiden
kallades län, slottslän, kronans län e.dyl. Till skillnad från senare tiders svens
ka länsindelning fanns det under dansk senmedeltid och 1500-tal en mängd
län av varierande storlek i Skåne, och kungamakten kunde förläna ett kro
nans län till en länsinnehavare, en lensmand, på olika villkor: antingen helt
fritt eller mot en avgift eller mot att utföra viss tjänst. De större länen, de s.k.
huvudlänen, innefattade flera härader, och dessa var i regel knutna till något
av de större kungliga slotten eller riksfästena. Som exempel kan nämnas Hel
singborgs län, som enligt vad som nedan närmare berörs tidvis hade fem, ib
land ännu flera underlydande härader. Tillsammans bildade dessa härader
”Helsingborgs län” med slottet i Helsingborg, Kärnan, som länscentrum.
Det kunde också finnas mindre län, t.ex. ett mindre godskomplex, som inte
var knutet till något kungligt slott.81
Ett parallellt exempel på ett stort huvudlän i det senmedeltida Skåne var
Lindholmens län med centrum i Lindholmens borg vid Börringesjön. Detta
län omtalade drottning Margareta 1379 som ”wort laen...teel Lindholm”, och
i det ingick tidvis Oxie, Bara, Ingelstads och Järrestads härader. Här kan man
vidare lägga märke till att det till Lindholmens slott även hörde ett antal går
dar i borgens nära omgivning och att dessa gårdar tillsammans bildade ett
särskilt ”Lindholmens birk”. Till skillnad från övriga delar av Lindholmens82
82 Allmänt om länsväsendet, se Erslev 1879, s. I ff.; Jexlev 1978, s. 574 ff.; H. Christensen 1983,
s. 13 ff.; Lerdam 1996, s. 12 ff. Före utvidgningen av det nyinrättade Kristianstads län 1616 tycks
Helsingborgs län som mest ha bestått av nio härader: Luggude, Bjäre, Södra Åsbo, Norra
Åsbo, Göinge, Rönnebergs, Onsjö, Harjagers och Torna. Se Erslev 1879, s. 1 f.; I. Andersson
1974, s. 311; Jexlev 1978, s. 584 ff., Lerdam 1996, s. 91 f.
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län låg detta område med närmare 60 gårdar som en kärndomän kring bor
gen vid Börringesjön.8’
Ordkombinationen ”kronens slot och lehn” är väl belagd, och mot den
bakgrunden blir det av intresse att se att det i trakten av Örkelljungaborgen
har funnits ett särskilt område, eller snarare ett godsbestånd, som kallades
Kronolänet. Det finns inga kända samtida uppgifter från tiden kring 1300 om
att det till borgen i Örkelljunga har funnits något resursområde i form av ett
slottslän, ett birk eller motsvarande. Den 1378 omvittnade kungliga pantsätt
ningen, som ursprungligen torde ha skett på 1320-talet, har ovan omtalats
som ett tidigt belägg på att det fanns kronogods i Örkelljungabygden och att
detta gods strax efter borgens nedläggning har bortpantats av kungen. Pant
sättningens omfattning är inte preciserad 1378, men det är rimligt att anta att
det var gårdar i Kronolänet som ingick i panten, likaså att panten vid okänd
tidpunkt mellan 1378 och 1523 helt eller delvis har lösts in av kronan.
Enligt de äldsta uppgifterna om Helsingborgs slottslän omfattade detta
län inte Norra Åsbo härad. Redan i det s.k. Huvudstycket i KVJb. från ca
1230 omtalas kronans inkomster från Helsingborg tillsammans med inkom
sterna från Luggude, Södra Åsbo och Rönnebergs härader, och i kungalevslistan i samma källa omtalas bland kronans domäner (kungaleven): ”Hælsyngburgh cum attinenciis suis” (’Helsingborg med sina tilliggande (om
råden)’).84 Uppgifterna i KVJb. kan tolkas som att de tre nämnda häraderna
redan vid den tiden låg till Helsingborg och bildade ett samlat fögderi. När
Helsingborgs slottslän år 1369 för första gången i bevarat källmaterial preci
seras till sin omfattning anges dessa tre härader tillhöra länet, vid detta tillfäl
le tillsammans med ytterligare tre härader: Onsjö, Harjagers och Frosta.85
Det är först från slutet av medeltiden, belagt från 1486, och genom resten av
den danska tiden som även Norra Åsbo härad ingick i Helsingborgs slotts
län.86 I Krabbes jb. från ca 1523 redovisas inkomster från gårdar i följande sju
härader: Luggude, Södra Åsbo, Norra Åsbo, Bjäre, Harjagers, Rönnebergs
och Göinge härad. Det är i denna jordebok som Helsingborgs läns underlig
gande gårdar i Norra Åsbo härad för första gången blir registrerade.
I jordeboken från ca 1523 redovisas de flesta av de bönder i Norra Åsbo
som erlade skatt eller landgille till kronan uppdelade på tre tredjedelar, s.k.
tredingar (kallade Nedre, Mellersta och Övre tredingen). Det intressanta är
85 Skansjö 1981, s. 144 ff. Av de 57 gårdarna i birket låg 46 i de närbelägna socknarna Svedala
och Aggarp, och i birket ingick även 4 gårdar i Gylle by och 7 i Lilla Alstads by (båda i Skytts
härad).
84 KVJb. bd i, fol. 21 ff.
85 Dipl. Dan. 3:8 nr 369; L.M. Bååth 1925, s. 244 f.; Lerdam 1996, s. 91.
86 Erslev 1879, s. 1 £; L.M. Bååth 1925, s. 267. Från 1559 bestod länet av följande fem härader:
Luggude, Bjäre, Södra Åsbo, Norra Åsbo och Göinge (Jexlev 1978, s. 584; Ola Svensson i HL,
s. 490 ff.).
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emellertid att jordeboken 1523 förutom häradets tre tredingar även tar upp
ett fjärde område i Norra Åsbo. Det området ligger således utanför tredingsindelningen och redovisas under en särskild rubrik: ”Krune lænid”, i norma
liserad namnform Kronolänet. Detta bestod av drygt 30 gårdar, framför allt i
det som vi senare känner som Örkelljunga och Fagerhults socknar, med en
enstaka gård i Perstorps socken; till det kommer fem gårdar i Färingtofta
socken, vilka nämns i Kronolänet i Krabbes jb. men redovisas i Övre tredingen i efterföljande jordeböcker. Kronolänet omtalas under loppet av 1500-talet även i senare jordeböcker över Helsingborgs län.
Det kan diskuteras vad benämningen Kronolänet står för och varför den
na del av Norra Åsbo intog en särställning vid redovisningen i kronans älds
ta kamerala källor från 1500-talet. Hela Helsingborgs län var ju ett enda stort
”kronolän”, i detta var Norra Åsbo ett av flera härader och även övriga hära
der var indelade i administrativa underavdelningar: Bjäre härad i fjärdingar,
Göinge i åttingar osv. Men det fanns bara ett område i länet som särskilt be
nämndes Kronolänet, och om benämningen endast åsyftat en ansamling av
kronogårdar i detta härad borde det kanske finna en mängd likartade ”kro
nolän” med ensartad benämning i andra härader inom andra danska huvud
län med många kronogårdar, men så tycks inte vara fallet.
Min tolkningshypotes blir därför att Kronolänet i Norra Åsbo en gång
kan ha varit ett eget slottslän (eller möjligen ett birk) och att benämningen
sålunda har överlevt det länscentrum, riksfästet i Örkelljunga, som det en
gång varit knutet till. Kring 1523 var det kanske bara en del av ett tidigare
mera omfattande slottslän som hölls samlad under benämningen Kronolän,
möjligen har vi att göra med delar av en tidigare kärndomän till den nedlag
da borgen, i analogi med det ovan nämnda Lindholmens birk.
Som ovan nämnts finns det inga uppgifter om någon kungsgård eller nå
got mera distinkt kungalev i Örkelljungatrakten i KVJb. från ca 1230, vilket
jag ovan har tolkat som ett tecken på att borgen ännu inte har funnits vid
denna tidpunkt. Frågan kvarstår dock om det inte finns andra indikationer
på att den danska kronan redan så tidigt som under 1200-talets förra del har
haft ett starkt ägarinflytande i nordvästra Skånes skogstrakter. Med tanke på
att Örkelljungaområdet i det äldsta källmaterialet framstår som klart domi
nerat av kronojord kan frågan ställas i vad mån området syns eller framskym
tar i KVJb:s förteckning över kronans egendomar.

KUNG VALDEMARS JORDEBOK OCH SKOGSBYGDEN
Den högmedeltida danska kungamaktens egendomar, intäkter och rättighe
ter belyses i Kung Valdemars jordebok, som är samlingsbenämning på en
handskrift med varierat och brokigt innehåll. Den har sammanställts kring
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1300 men innehåller avskrifter av äldre handlingar. Det som här kan vara av
intresse är det kamerala materialet från det kungliga kansliet. Det består av
tre delar, som brukar benämnas Huvudstycket, Kungalevslistan och Hallandslistan. Underlaget för avskriften av dessa delar har ursprungligen till
kommit ca 1230, dvs. från senare delen av Valdemar II Sejrs regeringstid
(1202-41).87 Frågan är alltså i vad mån Norra Åsbo härad och Örkelljungatrakten berörs i dessa centrala delar av KVJb.
I Huvudstycket börjar avsnittet om Skåne med en uppräkning av de
skånska häraderna med vissa intäktsposter. Där nämns både ”Asboheret
sundræ” och ”Asboheret nørræ”, men intäkterna framstår som stereotypa och
för vårt syfte intetsägande. Därpå följer listan med kungalev, dvs. de egendo
mar som tillhörde kronan, kungens ämbetsgods till skillnad från hans släkt
gods (patrimoniet). Enligt Anders Andrén fanns det i princip ett kungalev
per härad i östra Danmark, på Själland och Falster samt i Skåne, Halland och
Blekinge. Kungaleven har motsvarat kronans förvaltningsgårdar i ett system
som föregått en organisation med utbyggda slottslän.
Kungalevslistan i KVJb. är summarisk på så sätt att den företrädesvis en
bart nämner namnen på kungaleven. För Skånes del räknas kungaleven upp i
den ordningen att man börjar i Villands härad i nordost, går söderut ända till
Bornholm (som alltså här räknas till Skåne liksom Ven), sedan västerut och
därefter upp mot nordvästra Skåne. Följande kungalev räknas upp: Nosaby
(med följande tillägg (i svensk översättning från latinet): ’med vad därtill hör,
nämligen Sygthæsore med övriga byar som anlagts på almänning’), Vä,
”Ønæslef” (som brukar identifieras som Önnestad i Göinge), Ravlunda,
Tommarp, ett icke namngivet härad (”Vnum hæræth”) på Bornholm, Nedraby (”Aruælund”), Södra Åsum, Örsjö, Gylle, Oxie, Skanör, Lund, Gårds
tånga, Sireköpinge, Säby, hela Ven och Helsingborg.88
För ett fåtal skånska härader saknas tydligt identifierbara kungalev,
nämligen Bjäre, Södra Åsbo och Norra Åsbo, alla i nordvästra Skåne. Som
ovan berörts anges ett av kungaleven som ”Hælsyngburgh cum attinenciis
suis” (’Helsingborg med sina tilliggande (områden)’), och dessa tilliggande
områden kan utifrån Huvudstycket identifieras som Luggude, Södra Åsbo
och Rönnebergs härader. Med Kungalevslistans omnämnande av Helsing
borg borde vi i den geografiska ordningens namn vara framme i nordvästra
Skåne, men inga fler enskilda, lätt identifierbara orter nämns här.
I stället heter det fortsättningsvis: ”Omnes insule que uocantur alminning
et opida ex eis facta”, vilket rakt av kan översättas med Alla öar som kallas
87 KVJb. är utgiven och utförligt kommenterad av Svend Aakjær (del i- 3,1926-45). Av den
rikhaltiga litteraturen kring KVJb. hänvisas här, förutom till Aakjærs kommentar, till Bolin
1934; I. Andersson 1974, s.23 ff; Andrén 1983. Se även Ödman 2001, s. 85 ff.
88 KVJb. i, s. 22 ff. Andrén 1983, s. 34 ff.
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allmänning och byar [eller kanske snarare ensamgårdar’, skogstorp’] som an
lagts ur/av dessa’. Här framstår emellertid ordet ”insulae” som en uppenbar
felskrivning för ”siluae”, skogar’, vilket inte bara är mera logiskt utifrån kon
texten utan även blir tydligt vid jämförelse med en parallellnotis rörande
kungalev i Halland: ”Tota silua que dicitur alminning et opida inde facta”
(dvs. ’Hela den skog som kallas allmänning och byar/gårdar/skogstorp anlag
da därav’). Notisen innebär för både Skåne och Halland att kronan hävdade
äganderätt över såväl allmänningsskogar som de agrara bebyggelser, ensam
gårdar eller byar, som upptagits i tidigare allmänningsskogar.89 Därefter nämns
fyra namn som måste uppfattas som särskilda benämningar på sådana allmänningsområden tillhörande kungalevet: ”Alminning. Thyumæn. Hørswith.
Stening et opida inde facta.” Därmed avslutas Kungalevslistan för Skåne.90
Av KVJb. framgår alltså genom dessa uppgifter dels att det vid izoo-talets
början hade skett en kolonisation av gårdar i skånska skogsområden, dels att
kronan hävdade äganderätt till sådana gårdar. Därmed framstår denna källa
som ett relevant skriftligt belägg för den högmedeltida skogsbygdskolonisation
som måste ha skett i bl.a. nordvästra Skånes skogs- och gränsområden och som
tidigare har diskuterats utifrån lokal paleoekologisk och arkeologisk empiri.
Att säkert identifiera och lokalisera de namngivna allmänningsområdena och
se om några kan knytas till Örkelljungabygden vore därför värdefullt.91
Eftersom allmänningsområdena nämns direkt efter notisen om Helsing
borg som kungalev borde som redan nämnts nordvästra Skåne ligga nära till
hands vid ett försök att lokalisera områdena. En annan möjlighet har dock i
första hand föresvävat KVJb-.s utgivare, Svend Aakjær, liksom historikern Ing
var Andersson. De tolkar nämligen båda avsnittet ”Omnes insule...” som en
rubrik för fyra kungliga allmänningsskogar, som kan ha varit belägna på flera
olika håll i landskapet och som nämns utan särskild topografisk ordning.
För benämningen ”Alminning” diskuterar sålunda Aakjær dels Almin
dingen på Bornholm, vilket kan vara möjligt, eftersom ett härad på Born
holm finns med i listan på kungalev, dels någon välkänd kunglig allmänning
i Skåne såsom Konungs Orken i nordöstra Göinge.
För ”Thyumæn”, som enligt Andersson ”tycks trotsa alla identifieringsförsök”, föreslår Aakjær Bjuvs socken i Luggude härad, vilket framförs utan
övertygande argument.
89 Stycket har beträffande de skånska kungaleven det något dunkla tillägget: ”que dominus
rex non alienauit secundum bonorum testimonium”, dvs. som herr kungen icke har avhänt/
avsöndrat enligt goda mäns vittnesbörd’.
90 KVJb. i, s. 28 f. Beträffande den uppenbara felskrivningen av ”silue” se Aakjær, KVJb. 2, s.
209; I. Andersson 1974, s. 26.
91 Jfr för det följande lokaliseringsresonemangen Aakjær i KVJb. 2, s. 210; I. Andersson 1974,
s. 27 ff.
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Efterleden i Hørswith betyder skog’ och flera områden har föreslagits för
detta *Hörsved. Aakjær vill förknippa det med en gård som kallas ”Høer” vid
Jonstorp i Kullabygden, där det fanns många ensamgårdar och skogsindicerande namn. Det är dock oklart vilken gård han åsyftar med ”Høer”, och ar
gumentet om skogsindicerande bebyggelsenamn kan användas på många
andra områden i landskapet (t.ex. Fagerhults socken för att bara nämna ett
annat exempel). Ingvar Andersson föreslår dels ett skogsområde vid Hörby
nära Linderödsåsen, som sträcker sig nordost om Höör, dels ett vid Brönnestadsåsen väster om Hörja, dels (och kanske främst) skogsområdet söder
om byn Hörr i Tolånga socken, Färs härad.
”Stening” vill Andersson förknippa med ett område vid Söderåsen i an
slutning till Stenestad i Södra Åsbo härad. Aakjær pekar för fallet ”Stening”
på en annan möjlighet, nämligen den vidsträckta skogsbygd i Norra Åsbo hä
rad som ovan omtalats som Kronolänet. Aakjærs argument är att det här
fanns en gård som hette Skeningeholm, och han undrar om inte ”Stening” är
felskrivet för ”Scening” och att namnet bör lokaliseras till denna särskilda
skogsbygd, dvs. Kronolänet.91 Argumentet med en eventuell felskrivning är
här ganska svagt: varför skulle just den andra bokstaven av sju möjliga vara
felskriven? Gården Skinningeholm (DAL:s normaliserade namnform) till
hör Fagerhults socken och är belägen ca 3,5 km söder om Fagerhults kyrka.
Namnet skrivs i Krabbes jb. ca 1523 som Skenijgeholm, i Gränsbeskr. 1555 som
Skæningaholm, i jb. 1583 som Skeningeholm och i eskm. 1584 som Scheningholm. En undersökning av DAL:s samlingar av marknamnsbelägg och upp
teckningar i Orkelljunga och Fagerhult har dock inte lett till påvisandet av
något allmänningsområde med namn av *Skening e.dyl., vilket skulle krävas
för att verifiera Aakjærs hypotes.
De lokaliserings- och identifieringsförsök som Aakjær respektive An
dersson har lanserat leder inte till några övertygande resultat. Det kan då vara
värt att försöka pröva en annan hypotes, nämligen att avsnittet om de fyra
allmänningsskogar som i KVJb. kallas ”Alminning”, ”Thyumæn”, ”Hørswith”
och ”Stening” i stället har haft en anknytning till området norr om det lätt
identifierbara kungalevet Helsingborg, som nämns i texten omedelbart före
de nämnda skogsområdena. En enkel metod kan vara att se om dessa fyra
namn i normaliserad form via DAL:s namndatabaser möjligen kan återfin
nas inom ett och samma större område, av typen härad, i landskapet. I så fall
kan det ge en första indikation om var de namngivna skogsområdena ska
kunna sökas, i nordvästra Skåne eller på annat håll.92
95 93 *
92 KVJb. 2, s. 185, 210.
93 Jag bygger här på diskussioner och korrespondens om namntolkningar och lokaliseringsmöjligheter rörande dessa namn med ortnamnsforskaren Stig Isaksson. Normaliserade naturnamnsformer kan sökas via Skånsk ortnamnsdatabas (http://www.sofi.se/2258). Här får man
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Det första namnet, Alminning, normaliserat till Allmänning^en) är ett
allmänt förekommande naturnamn, där Skånsk ortnamnsdatabas anger ca
130 exempel. Närmare 30 av dessa kan knytas till Norra Åsbo härad.
Enligt namnforskaren Stig Isaksson är namnet Thyumæn möjligt att tol
ka och även lokalisera. Förleden bör vare en /-omljudd form thywe av ordet
tuva, fornsk. thuwa, alltså ett kollektivt substantiv. Den senare leden är tydli
gen best form av subst. mad, fsk. math ’sankmark’ e.d. En normalisering i
DALs samlingar och databaser borde vara Tyvemaden eller Tuvemaden, och
namnet Tuvemaden finns registrerat i databasen över skånska naturnamn på
ett enstaka ställe, nämligen en äng i Månstorp, Oderljunga socken, Norra
Åsbo härad. Oderljunga är grannsocken i söder till Orkelljunga, och Måns
torps läge är ca 15 km söder om Orkelljunga kyrka.
Något Hörsved påträffas inte direkt i ortnamnsdatabasen för naturnamn
i Skåne, men väl indirekt, eftersom det finns ett flertal naturnamn på Hörs(Hörsmossen, Hörsberg, Hörshälla, Hörskärr etc.), som alla är samlade i Färingtofta socken, Norra Åsbo härad. Det gäller lokaler som kan knytas till ur
markerna till ett antal närbelägna bebyggelser inom denna socken, från norr
till söder Klingstorp, Färingtofta kyrkby, Annarp, Rögnaröd och Torraröd.
Det blir då av intresse att se att den äldsta kända redovisningen av Kronolänet i Krabbes jb. ca 1523 inte enbart upptar gårdar i Orkelljunga-Fagerhultsområdet utan inleds med att redovisa en gård i Torraröd (”Torrøtt”) och fyra
gårdar i Rögnaröd (”Rynderøtt”) i Färingtofta socken. Dessa gårdar erlägger
förutom sitt landgille en gemensam honungs- och penningavgift ”aff en Krune skou, thend far Ridefogeden”.94 Därmed har vi ett tydligt belägg för att det
funnits en medeltida kronoskog, ett kronans skogsområde i den del av Nor
ra Åsbo härad där det finns ett kluster av naturnamn på Hörs-. Det är därför
rimligt lokalisera ”Hørswith” i KVJb. till denna del av Norra Åsbo härad.
Det fjärde namnet i namnsviten är Stening{en), som är känt som natur
namn från Äspinge resp. Fulltofta socknar i Frosta härad samt i två fall från
Orkelljunga socken i Norra Åsbo härad: Steningen är ett namn på en åker i
Östra Ringarp och Steningaängen är belagt i Filla Bjälkabygget.
Resultatet av denna genomgång blir att de fyra namngivna allmänningsskogar som enligt KVJb. tillhörde kungalevet sannolikt har syftat på lokaler i
nordvästra Skåne och Norra Åsbo härad. Ett par av dessa kan knytas anting
en till Orkelljunga socken och dess nära grannskap eller till de äldsta uppgif
terna om Kronolänet.
en översiktlig bild av namnens förekomst, och i summeringen ovan tas ingen hänsyn till date
ringen av namnbeläggen, inte heller till dubbelbelägg för samma namn.
94 Krabbes jb. ca 1523, fol. 28 r. Det kan tilläggas att dessa gårdar i Färingtofta i jordeböckerna
över Helsingborgs län från 1583/84 och framöver inte längre anförs under rubriken Kronolä
net utan administrativt har förts över till den s.k. Övre trcdingen i Norra Åsbo.
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Ovan ställdes frågan i vad mån Örkelljunga-Fagerhultsområdet syns el
ler framskymtar i KVJb:s förteckning över kronans egendomar. Även om
inte områdena närmast riksgränsen berörs av detta tolkningsförsök kan vi
likväl utifrån sättet som KVJb. omtalar skogsbygdskolonisationen i början av
1200-talet, kombinerat med olika 1300-talskällor, hävda att stora delar av un
dersökningsområdet redan vid tiden för KVJb. bör ha varit kronans egen
dom. Här kan vi exempelvis åter föra in den kungliga borgen i Örkelljunga i
diskussionen, liksom den tidigare omtalade pantsättning av kronogods som
ägde rum under Kristoffer II:s tid (före 1332). I det pantsatta godset ingick
som nämnts ett opreciserat godsbestånd i Norra Åsbo härad, bl.a. i Örkel
ljunga socken, och genom brevet kan vi tydligt peka på förekomsten av kronoegendom i Örkelljunga under högmedeltiden. Vi noterar dessutom att
Örkelljunga här faktiskt uppträder tillsammans med bl.a. två kungalev, som
vi känner från KVJb., nämligen Säby och Ven. Den kungliga anknytningen
till Lomma är belagd redan 1085 och på 1250-talet, även om platsen inte
nämns i KVjb.9S
Ett rimligt analogiresonemang kan vara att vi i delar av Norra Åsbo haft
en motsvarighet till vad som är väl känt i fråga om Hallands skogsbebyggelse
tack vare den utförliga Hallandslistan i KVJb. Den har varit föremål för om
fattande analysförsök och en livlig forskningsdebatt, som vi inte närmare be
höver beröra. Men den omständigheten bör uppmärksammas att KVJb. i frå
ga om Hallands bebyggelse urskiljer vissa skatteenheter, som betalade sin
skatt med kor och honung och som benämndes oppida silvestria. I litteratu
ren brukar detta översättas med skogsbyar’, men Sture Bolin menar med
goda skäl att uttrycket egentligen betyder skogstorp’, ’torp i skogen’, där
”torp” har den gamla dansk-skånska betydelsen av ensamgård’. Enligt Bolins
bedömning var dessa bebyggelser yngre än de byar som ledungsorganisationen ursprungligen vilade på. Han menar att sådana skogsgårdar till stor del
har nyanlagts i de allmänningsskogar där kungen enligt KVJb:s kungalevslista förbehöll sig egendomsrätten.96
Det finns mot den bakgrunden skäl att undersöka om det även går att på
visa olika skikt i de medeltida bebyggelser som vi känner i Örkelljunga-Fagerhultsbygden. En utgångspunkt måste här bli ett yngre källmaterial, nämligen
sådana kamerala källor från medeltidens slut som kan ge oss en bild av mer
parten av undersökningsområdets agrara bebyggelser. Vi får i detta material
även en inblick i skogs- och gränsbygdsgårdarnas produktionsinriktning vid
medeltidens slut.

95 Beträffande Lomma, se Skansjö 1980, s. 6 ff.
96 Bolin 1934, s. 81 ff.
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ÖRKELLJUNGABYGDEN ENLIGT
SENMEDELTIDA JORDEBÖCKER
RYA LÄN I ÄRKESÄTETS ÄGO

Som ovan framgått har några gårdar i Örkelljungabygden vid slutet av med
eltiden registrerats i den s.k. Palteboken från ärkesätets godsadministration.
Palteboken har tillkommit under ärkebiskop Birger Gunnersens tid (14971519) och har daterats till någon gång mellan 1513 och 1516 (här anfört som ”ca
1514”). Denna jordebok har beklagligtvis inte bevarats i original utan endast
i en delvis bristfällig avskrift från ca 1650. I Palteboken redovisas den del av
ärkesätets godsbestånd på landsbygden som vid denna tidpunkt (ca 1514) di
rekt förvaltades från ärkebiskopens centraladministration på Lundagård.
Den tar alltså inte upp ärkesätets gods i städerna, inte heller gods som var
bortförlänt eller förvaltades under andra av ärkesätets administrativa centra
(Åhus, Näsbyholm, Hammershus m.fl.).97 Ärkesätets godsmassa var adminis
trativt indelad i län av olika storlek, och ett antal gårdar i Norra Åsbo härad
var samlade i det s.k. Rya län, som var ett mindre län på åtta gårdar, doku
mentariskt belagt från ca 1497.98 99
Gårdarna i länet redovisas i Tabell 2.
Gårdarna i Rya, Ljungaskog och Sånnestorp har tillhört Rya socken, med
an länets övriga gårdar har tillhört Örkelljunga socken. De ärkebiskopliga lä
nen definieras vanligen som de landbogårdar som hörde till en viss ”skudgård”, som var en benämning på länets forvaltningsgård. Den först registrera
de gården i Rya är också en skudgård (”jord som ligger til schudgaarden”).
Skudgården brukar vara ett läns största gård, sett till åker, äng och landgille
(dvs. den årliga avgiften till Lundagård för brukningsrätten). Så tycks fallet
även vara i Rya län, om man räknar med att de båda landborna där tillsam
mans brukade skudgården, vilket var en relativt vanlig modell men inte är
helt tydigt i fallet Rya." Om skudgården var en dubbelgård skulle den i så fall
ha haft ett sammanlagt årligt utsäde på 25,5 tunnor, i grovt mått motsvaran
de ca 25 tunnland åker, och beräknades bärga 128 lass hö; som nedan framgår
av utsädesuppgifter m.m. från undersökningsområdet skulle skudgården i
Rya därmed framstå som en av närområdets allra största gårdar, vilket är fullt
rimligt. Alla gårdar i Rya län erlade sitt landgille i smör, tillsammans drygt
två tunnor.
97 Om ärkesätets godsadministration, se Johannesson 1951, s. 117 ff.; dens., inledningen till
Palteb., s. 3 ff; Ingesman 1990passim.
98 Palteb. s. 57 ff. Rya län har sannolikt varit bortförlänt 1522 och redovisas därför inte i ärkesä
tets uppbördsjordebok, som är bevarad från detta år (Ingesman 1990, s. 66; jfr ibidem s. 256,
278, 287).
99 Det är endast Niels Turesens jord som bokstavligen rubriceras ”jord, som ligger till schud
gaarden”, medan nästa rubrik lyder: ”Item Thure”. Om ärkesätets skudgårdar, se Ingesman
1990, s. 78 ff.
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Tabell 2. Rya län enligt Palteboken ca 1514
Landbor

Land
gille
smör,
skpr

Åker
utsäde
tr

Äng
lass hö

Övrigt

Rya

Nielss Thurssön

1,5

12,2

45,0

-

Rya

Thure

1,5

13,3

83,0

-

Ljungaskog

Elline

1,5

19,2

46,0

30 svins ollonskog; mf

Sånnestorp

Gudmand Nielssön

1,5

7,6

25,0

-

Örkelljunga

Peder lespersön

0,75

13,0

60,0

150 (?) svins ollonskog;
mf

Åsljunga

Thruid Pedersen

1,5

10,8

50,5

100 svins ollonskog;
fiske; 3 ålgdr; mf

Mattarp

Sijuuerd

1,0

10,0

50,0

30 svins ollonskog; ålgrd
i ån; mf

Lärka*

Giödeke

3,0

ca 16

67,0

160 svins ollonskog; fiske
i 3 sjöar

By/gård

I tabell 2 anges som smörmått: 1 tunna = 6 skäppor (skpr); spannmål: tr= tunnor; mf = möllefall,
ålgrd= ålgård. * Lärka redovisas under rubriken: "Her begyndis Lerche fang", som måste vara
underrubrik till "Rye lehn udj Nör Assbo herret". Ordet "fang" syftar på gårdens samlade, tilliggande ägor (Hvidtfeldt (red.) 1970, s. 215).

Paltebokens beskrivning av Rya län förmedlar tydligt att skogsbygdens
gårdar i nordvästra Skåne hade ett blandat näringsfång med varierade till
gångar. Om vi håller oss till undersökningsområdets gårdar, dvs. Örkelljunga,
Åsljunga, Mattarp och Lärka, ser vi att dessa var belägna i södra delen av Ör
kelljunga socken. Att gårdarnas produktion var inriktad på boskapsskötsel vi
sas av att huvudlandgillet erlades i smör. De hade vidare en respektabel hö
skörd och tillgång till skogsmark, där man vid goda ollonår kunde få inkom
ster genom att leja in ett varierande antal ollonsvin - siffrorna betyder
givetvis inte att gårdarna själva höll sig med så stora svinbesättningar. Ollon
skog var antingen bok- eller ekskog, och uppgifterna tyder på att vi befinner
oss söder om norra Skånes furuskogsbälte. Till detta kom fiske i sjöar, åar och
dammar (Lärka) samt strömmande vatten för kvarnar.
Dessutom hade gårdarna en icke obetydlig spannmålsodling, vilket visas
av utsädessiffror, som rimligtvis avser årligt utsäde. Ingen vångindelning eller
andel av trädesjord framskymtar för någon av länets gårdar i samband med
att jorden räknas upp i detalj för varje gård, med utsädet angivet i skäppor för
varje åkerfall. Odlingssystemet bör därför ha varit ensäde. Vi kan konstatera
att en eventuellt pågående järnframställning vid dessa gårdar inte har gett nå
got nedslag i ärkesätets jordebok.
Bebyggelsestrukturen för de berörda bebyggelserna framgår inte tydligt
av Palteboken, eftersom det kan ha funnits flera jordägare med gårdar i de

58

berörda bebyggelserna, dvs. att det kan röra sig om både ensamgårdar, dub
belgårdar och byar. Vi noterar att alla enheter kallas för ”gårdar”, men att det
längst i norr belägna Mattarp i beskrivningen omväxlande benämns ”torp”
och "gaardt”.
I Palteboken skymtar ingenting om det faktum att ärkesätets egendoms
rätt till såväl gården i Orkelljunga som Lärka gård hade ifrågasatts inte långt
före jordebokens nedtecknande. Enligt ett tingsvittne från Norra Åsbos hä
radsting 1504 intygade ”några gamla och oldige män” att alla de som hade bru
kat Lärka under 60 år hade givit sitt landgille till kyrkan och biskopssätet,100
ett indirekt vittnesmål om att Lärka gård åtminstone hade funnits sedan
1440-talet och att det varit i ärkesätets ägo hela den tiden. Ett intyg, som
sockenprästen i Orkelljunga Velem Gregersen utfärdade i juni 1509 har beva
rats i Lunds ärkesätes arkiv. Enligt detta brev hade en högbördig man, Åge
Knudsen, framträtt på Orkelljunga kyrkostämma (”kerke stene”) och ställt
frågan till allmogen på stämman om de kände till i vad mån Per Æsbørnssøn i
Orkelljunga hade någon jord eller grund (”jordh eller grwnd”), som rätteligen
tillhörde Herrevadskloster. Enligt sockenprästens intyg hade allmogen svarat
att ingen tidigare hade väckt talan på någon del av den egendom som Per Æs
børnssøn hade till sin gård, förrän abboten Herluf i Herrevadskloster och
hans ombud nyligen framställt sådana anspråk.101 102
Frågeställaren
103
har av allt att
döma agerat för ärkebiskops Birgers räkning och kan identifieras med den
Åge Knudsen (Gere) som är känd som mottagare av ärkebiskopliga län under
Birger Gunnersens tid,101 och landbon Per Æsbørnssøn torde för övrigt vara
identisk med (den något bristfälliga) Palteboksavskriftens ”Peder Iespersön”.
Uppenbarligen hade inte Herrevadskloster framgång i sina anspråk gen
temot ärkesätet, och motsvarande gäller en annan tvist, som handlade om
Lärka gård och som utspelades i huvudsak 1504-09. Denna tvist, som har av
satt ett flertal dokument,IOi har gällt om kronan hade någon andel i Lärka el
ler om ärkesätet (även omtalat som ”Lundagård”) var ensam ägare; även Or
kelljunga kyrka förekommer som förmodad delägare i egendomen. Av störst
intresse i vårt sammanhang är kanske det brev daterat i Lärka ("Latkæ”) 1 maj
1508, där Lärka beskrivs som två egendomar och byggställen (”bygghesta”)
med skilda ägare. Brevutfärdare var de två frälsemannen Laurens Tostesen
(Giedde) till Rögle och Trued Axelsen (Saxtorp) till Vram, som var på plats
för att granska förhållandena på kung Hans befallning. De intygar att åtta
män avlagt följande vittnesmål:
100 DDL 6, s. 135 f.
101 DDL 6 s. 281 f.; Rep. 2. r. nr 112.94. Bringens 1950 s. 10 £; Bringens & Forssell 1984, s. 9, 89.
102 Jfr Ingesman 1990, s. 290.
103 DDL 6, s. 135 £, 146-148, 245 £, 252 £; Rep. 2. r. nr 10082,10088-89,10170,10173,11003,
11083-85,11196; ÆDA IV s. 354 f.
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atth Latkæ, som Per Smed nw vtj boer, er thoe eydelæ oc bygghesta,
then enæ til Lunde gordh, som han nw po boer oc skyller ther vtaff tw
sk:e smør til Lunde gord, oc then anden bygghestæ ligger rett søndhen froo Per Smetz gordtzsta...oc hører aff allæ rettæ til Ørchelønghe
kirke, oc Per Smed giffuer samme Ørchelønge kirke orlig et hallit
skeppe smør aff til langille...oc kendes samme grwn oc eydelæ for rett
eydom tiil Lunde gord oc kirken.
Inga bönder har anfört skälig talan mot detta på tinget, endast ”i gillestwer
eller i ølsaler”, förrän nu två personer (”Torchel Howett oc Bent Persøn”)
fört fram saken på tinget, utan att bonden blev kallad.104 105
Enligt en lands
tingsdom från 3 februari 1509, endast bevarad i ett utdrag från sent 1600-tal,
var ”Ladke och Ladke fångh...tree byggestæde, ett hörde till biscopzsädet,
thet andra till Ørckeliunga kyrekia, oc thet tridie hade warit till cronan”, men
ärkebiskop Birger förvärvade laghävd på egendomsrätten.,os Av allt att döma
har denna egendomsrätt kommit att gälla alla tre delarna av gården, eftersom
Lärka inte förekommer bland de kronogårdar i Örkelljunga socken som re
dovisas i kronans jb. 1523 (se nedan).
Vi kan här även lägga märke till att det har funnits en struktur med olika
gårdsparter till Lärka gård vid medeltidens slut. Det finns anledning att sena
re i denna undersökning återkomma till denna struktur som typisk för hela
undersökningsområdet.
SJÄLVÄGARE OCH KRONOLANDBOR CIRKA 1523

I Helsingborgs läns jordeböcker från 1500-talet är Norra Åsbo härad som
ovan berörts uppdelat i tredingar (Nedre, Mellersta och Övre tredingen),
vartill kommer Kronolänet utanför tredingsindelningen. I Krabbes jb. ca
1523 redovisas sammanlagt 80 gårdar i tredingarna, fördelat på 28 i Nedre
tredingen, 23 i Mellersta tredingen och 29 gårdar i Övre tredingen, medan
36 gårdar redovisas i Kronolänet.106 Gårdarnas sockentillhörighet om
nämns inte i jordeboken, men Övre tredingen bestod av gårdar som vi se
nare känner som belägna i följande socknar: Färingtofta (1), Rya (1), Pers
torp (6), Oderljunga (12), Örkelljunga (4) och Fagerhult (4) (jämte 1
oidentifierad).107 De 36 gårdarna i Kronolänet kan på motsvarande sätt för
delas på följande socknar: Färingtofta (5), Rya (1), Örkelljunga (16) och Fa
gerhult (14). Uppgifterna om de 30 gårdar som senare räknas till Örkelljunga
104 DDL 6 s. 245 f.
105 Rep. 2. r. nr 11196.
106 Registratur 108 A pakke 36, DRA, fol. 22 r. ff; gårdarna i Örkelljungabygden återfinns på
fol. 26 r.-29 v.
107 Mellan ”boserop”, dvs. Bosarp i Perstorps sn, och ”bellinge”, dvs. Bälinge i Oderljunga sn,
nämns i längden ett ”Egsholtt” eller ”Egeholtt” (fol. 27 v.).
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Figur 9. Ur Krabbes jordebok ca 1523. På detta blad (fol. 29 r.) registreras några av de gårdar i
Kronolänet som senare ingick i Fagerhults socken: Onsena, Björnholm, Örnalt, Healt, Fedingshult, Killhult, Fagerhult, Sällerås, Koneholm (det senare Stjärneholm), Bjärabygget och Järingsholm. Rigsarkivet, Köpenhamn.
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och Fagerhults socknar (”Örkelljungabygden”) har sammanställts i Tabell 3
och Tabell 4.
Jordcboken tar inte upp sådana gårdar i Helsingborgs län som vid denna
tid kan ha hört till adliga eller kyrkliga jordägare, men vi kan likväl utgå
ifrån att en klar majoritet av Örkelljungabygdens gårdar har registrerats i
Krabbes jb. från ca 152.3, och dessa uppgifter kan dessutom kombineras med
uppgifterna från Palteboken ca 1514. Områdets bebyggelsestruktur framstår
utifrån dessa jordeböcker som relativt enhetlig med en dominans för ensam
gårdar. Det finns några gårdar med två separata brukare, och dessa kan där
för uppfattas som dubbelgårdar: Ringarp, Sönderössjö, Smedhult, Boalt
och Fagerhult, medan Florshult är den enda bebyggelse som ser ut som en
mindre by.108 Ringarpsgårdarna är i jordeboken inte åtskilda med väderstrecksbeteckning, utan uppdelningen på Västra respektive Östra Ringarp
har i Tabell 3 gjorts retrospektivt utifrån länsräkenskaperna från 1580-talet
(se nedan).
En undersökning av de avgifter som togs ut av bönderna visar på tydliga
skillnader inom det nordvästskånska skogsbondesamhället, framför allt mel
lan gårdarna inom tredingsindelningen och Kronolänets gårdar. Vi måste
räkna med att det har funnits en koppling mellan olika avgiftspersedlar för
gårdarna och den produktion som funnits på dessa. Vi ser att tredingsgårdarna har haft en mycket komplex avgiftsstruktur. De betalade bl.a. den s.k. studskatten i korn ("byg”) men även en avgift, som erlades i spannmål av de längst
i söder belägna gårdarna, Ekholm, Västra (?) Ringarp (Svend Persens gård i
Östra (?) Ringarp faller utanför mönstret) och Spång. Motsvarande avgift erlades i smör av gårdarna längre norrut, Sönderössjö och Smedhult. Det ger
en klar indikation på olika tyngdpunkter i produktionsinriktning inom om
rådet mellan en mera spannmålsinriktad del i söder och en mera boskapsinriktad i norr. De spannmålsinriktade gårdarna erlade vidare en penningavgift
och en animalieavgift samt hö och ved, medan alla svarade för en avgift till
skrivaren (skrivarskäppa). Det står utifrån det nedan diskuterade extraskattemantalsregistret (eskm.) 1584 klart att just dessa åtta tredingsgårdar har bru
kats av självägande bönder (”jordegna”), och avgifterna i jb. 15Z3 kan betrak
tas som olika sorters skatter till kronan.
Avgifterna från Kronolänets gårdar är av annan art, om vi bortser från
undantaget Lemmeshult, som har en avgiftsstruktur av samma karaktär som
tredingsgårdarnas; Lemmeshult kan därför vara en gård inom Kronolänet
som hade förvärvat en ställning som självägargård. I övrigt rör det sig om
landgilleavgifter, som varje kronolandbo hade att prestera årligen för sin

108 Jag utgår här från Sven Dahls definition av byar som samlade bebyggelser med 3 eller flera
gårdar (Dahl 1942.).
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Tabell 3. Gårdar i Örkelljungabygden inom Norra Åsbos s.k. Övre treding
med skattepersedlar enligt Tyge Krabbes jordebok från ca 1523
Stud:

Spannmål

Smör

Peng.

treding

Korn

skpr

pd

grot

Gård/by

skpr

r/k/h

Övre

Bönder

Ko

Lamm

Höns

Gäss

Hö

Ved

Skr-

lass

lass

skp

Ekholm
(Ö.)

Åge
Bentsen

3

1,5/12/10

4

'A

%

2

1

2

7

1

Ringarp
(Västra?)
(ö.)

Kield
Bentsen

3

1,5/12/10

4

y2

y2

2

1

2

7

1

Ringarp
(Östra?)
(ö.)

Suend
Persen

3

Spång
(Ö.)

Joen
Poulsen

3

Sönderössjö (F.)

Christiern

3

8

1

Sönderössjö (F.)

Jes Lassen

3

8

1

Smedhult Lasse
Nielsen
(F.)

3

8

1

Smedhult Mons

3

5

1

1

5

4

1,5/12/10

y2

y2

2

1

2

7

1

(F.)
Övre
treding i
Ö. + F.:

8 gårdar

Tabell 3, som följer källans uppräkningsordning, omfattar endast delar av Norra Åsbos Övre treding,
nämligen de 8 gårdar som senare inräknas i Örkelljunga (Ö.) eller Fagerhults (F.) socknar. De namngivna
bönderna är alla jordegna, dvs. självägare. Dessa gårdar (med undantag av Sven Persens gård i (Östra?)
Ringarp) hade alltså vardera att erlägga 3 skäppor (skpr) korn som studskatt, vidare antingen ett antal
skäppor spannmål (råg, korn eller havre) eller en smörskatt i pund (pd), vidare en penningavgift för vissa
(4 grot), en animalieavgift (omfattande hela eller delar av kor, lamm, höns och gäss), vidare ved och hö
samt en avgift till skrivaren (skrivarskäppa).

brukningsrätt till gården. Alla skulle sålunda svara för en penningavgift på 5
eller 10 sterling tillsammans med 1 lamm och 1 ”tyllt bord” (dvs. en tolft, iz
stycken) sågade plankor. Det framgår inte om det har rört sig om furuplan
kor eller ekplankor, men avgiften är onekligen talande för den skogsbaserade
ekonomin i området och förklarar behovet av de sågkvarnar som antyds i t.
ex. Palteboken (som omtalar ”möllefaH”) och flera senare källor. Endast tre
gårdar i Kronolänet antecknas för en smöravgift, vilket kan te sig oväntat.
Två gårdar har en avgift som kräver en speciell kommentar: järnräntan för
Bosjöholm och Krångelbygget.
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Tabell 4. Kronolänets gårdar i Örkelljungabygden enligt jordeboken ca 1523
Gård/by

Landbonamn

Pengar

Bord

sterling

tolft

Lamm

Bosjöholm (Ö.)

Jess Atzersen

10

1

1

Lemmeshult (Ö.)

Oluf Jensen

10

1

1

Björnamossa (Ö.)

Oluf Poulsen

10

1

1
1

Smör

Järn

Fogde

skpr

stycken

skäp

Korn

pa

skpr

1

3

%

Fasalt (Ö.)

Pouel

10

1

Bjärabygget (Ö.)

Truls

10

1

1

Florshult (Ö.)

Jens

10

1

1

'A

Florshult (Ö.)

Per Hogensen

10

1

1

'A

Florshult (Ö.)

Jes Gislesen

10

1

1

Attarp (Ö.)

Jens

10

1

1

Bjälkabygget (Ö.)

Bengt

10

1

1

Boalt (Ö.)

Niels

10

1

1

Boalt (Ö.)

Eskild

10

1

1

Långalt (Ö.)

Bengt

10

1

1

Flöjaholm (Ö.)

Laurent

10

1

1

Krångelbygget (Ö.)

Trotte

10

1

1

Porkenahult (F.)

Flogen

10

1

1

Onsena (F.)

Jens Suder

10

1

1

Björnholm (F.)

Per Lauresen

10

1

1

Örnalt (F.)

Anders

10

1

1

Healt (F.)

Per Gundersen

10

1

1

Fedingshult (F.)

Lasse

10

1

1

Killhult (F.)

Nilaus

10

1

1

Fagerhult (F.)

Kede Trolle

10

1

1

Fagerhult (F.)

Per Vijre

10

1

1

Sällerås (F.)

Gudmind

10

1

1

Koneholm (F.)

Jens

10

1

1

Bjärabygget (F.)

Joen

10

1

1

Järingsholm (F.)

Jess lonsen

10

1

1

Skinningeholm (F.)

Jens

10

1

1

Spång (Ö.)

Mons Persen.

10

1

1

Totalt i Kronolänet
(Ö. + F.)

30

Stud:

6

6

Tabell 4 följer källans uppräkningsordning. Kronolänets landbor hade vardera att erlägga en pen
ningavgift (10 sterling) samt 1 lamm och 12 plankor (1 tylt bord). En gård i Perstorps socken och
fem gårdar i Färingtofta socken redovisas också under denna rubrik i Krabbes jb., men dessa är här
utelämnade.

64

k

Hishuit

pgp

**

MÅLAND

HALLAND

rpFp' >
Sönderössjö
•X
./Boalt*

Långalt
•

• Bjälkabygget

■ Smedhult
Björnholm S

Porkenahult# ^Onsena^
Krånge|byggel

Attarp
Höjaholm
sa;ocka^Vemm
•
^Florshult
▼
D Mattarp

• skinningehol
Koneho|m •

0
^ Bosjöholm^"^ ^r'r

♦
Järnbläst
• Lemmeshult Sonnarp
® Bjärabygget

▼

□ ♦Jälla
Åsljunga

Harbäckshult
Örkelljunga
□_
*■»

-Ti ,

kholm

m.,#

Flinka

.V

. « pr
'•r

f
\

■ Spång
y>

•» ’fl

U Lärka

c-' t

B Ringarp______

Vt'

«•;

SKÅNE
^

0r'; '+~

•

Röke

f 3
- *

*

Å

Figur 10. Karta över den senmedeltida bebyggelsen i Örkelljunga-Fagerhultsområdet, i huvud
sak enligt jordeböcker från början av 1500-talet. Kronolänets gårdar (1) ses här tillsammans
med områdets självägargårdar(2) samt landbogårdar tillhöriga ärkesätet (3), Herrevadskloster
(4) och det världsliga frälset (5). Sydöst om Örkelljunga kyrka (6) har läget för den tidigare bor
gen markerats med en tornsymbol (7).
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DEN MEDELTIDA JÄRNFRAMSTÄLLNINGEN
I SKRIFTLIGT KÄLLMATERIAL
Fornminnesregistreringen utpekar Örkelljunga och Fagerhults socknar
som järnframställningens klart främsta socknar inom Norra Åsbo härad,
dokumenterat genom ett stort antal lämningar av slaggvarp. Tvärveten
skapliga studier har också kunnat påvisa en tidvis omfattande lågteknisk
järnframställning, ett blästbruk med myrmalm eller s.k. rödjord som råva
ra. Under den danska tiden har den haft sitt centrum i ett sammanhängan
de område från södra Halland, över delar av Norra Åsbo och Göinge.109
Denna järnbygd har även omfattat angränsande delar av sydvästra Små
land. Inom detta område var handelsförbindelserna livliga, inte minst över
den gamla riksgränsen mellan Danmark och Sverige, och Lars-Olof Lars
son beskriver denna transnationella region som en samlad dansk-svensk
blästbruksregion."°
Inom E4-projektet har järnhanteringen i Orkelljungabygden under
medeltid och tidigmodern tid varit ett centralt inslag i studierna. Arkeo
logiska utgrävningar har inom projektet skett framför allt på två lokaler
med lämningar av järnugnar och slagghögar. Vid den ena lokalen, Breda
bäck nordost om Åsljunga (i närheten av pollenlokalen Värsjö utmark),
har aktiviteterna i samband med järnhanteringen enligt ,4C-dateringar ägt
rum under 12.00- och 1300-tal. På den andra lokalen, vid Östra Spång invid
Pinnån, undersöktes lämningar av en stor och en liten ugn, tillsammans
med lämningar av en kolmila. Aktiviteterna här kan dateras till en period
från sent 1400-tal in i 1600-talet. Enligt Per Lagerås och Bo Strömberg kan
man med dessa resultat tillsammans med andra I4C-dateringar från järnframställningsplaster i området konkludera att järntillverkningen i områ
det startade under sent 1100-tal eller tidigt izoo-tal, pågick genom hela
medeltiden och upphörde vid mitten av 1600-talet, dvs. i runda tal ca
12.00-1650. En mera intensifierad och storskalig järnhantering har skett i
perioden från sent 1400-tal till början av i6oo-talet.“‘ Vi återkommer se
nare till detta.
Frågan är då i vad mån en järnhantering i Orkelljungabygden ger nedslag
i det sparsamma skrifiliga källmaterialet från medeltiden. De första beläg
gen på järnframställning i det här genomgångna källmaterialet finner vi i
Krabbes jb. ca 1513. Som redan nämnts redovisas däri att två gårdar, Bosjöholm och Krångelbygget, båda i Örkelljunga socken och båda tillhöriga
109 Se härom Ödman 2.001, s. 81 ff.; Thomas Andersson m.fl. 2004, s. 77 ff.; Lagerås 2.007, s.
no ff.; Strömberg 2008 2.,passim. Jfr ovan s. 22.
no Larsson 2000 a; 2000 b, s. 62 ff.
in Lagerås 2007, s. 112 ff; Strömberg 2008 a och 2008 b.
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1

Figur 11. Kartan visar slaggförekomster i delar av norra Skåne och angränsande delar av Hal
land, liksom i delar av Småland. I dessa områden var lågteknisk järnframställning en framträ
dande och för bondehushållens ekonomi en viktig näring under medeltid och delar av tidigmo
dern tid. Ur Ödman 2001.
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Kronolänet, vardera räntar 6 stycken järn."1 Dessa sammanlagt 12 stycken
järn tycks dock vara allt järn som kronan gjorde anspråk på som avgift från de
skatte- och kronobönder i Norra Åsbo som förvaltades från Helsingborgs
slott. Denna ringa kvantitet skall ställas mot att Göinge härad enligt samma
jordebok skulle leverera 20 stycken järn per åtting, dvs. 160 stycken, jämte 98
stycken från ”Kongis Ørcken”, tillsammans alltså 258 stycken.115 Det saknas
alltså en motsvarighet till Göingeböndernas kollektiva järnavgifter i Norra
Åsbos tredingar respektive Kronolänet. En hastig blick framåt ger en delvis
annan bild av järnet och Norra Åsbo: enligt jordeboken över Helsingborgs
län 1583/1584 skulle bönderna i Kronolänet gemensamt prestera en avgift på
108 stycken järn. Skillnaderna kan ses som en indikation på att järnhanter
ingens betydelse ökade under 1500-talet.
Att järnavgifter inte har fått större genomslag i det äldsta skriftliga käll
materialet behöver emellertid inte betyda att järnhanteringen varit obetydlig
för området eller för den enskilde bondens ekonomi under medeltiden. De
skriftliga beläggen för medeltida järnproduktion har visat sig vara begränsa
de även i sådana områden i Halland där slaggvarparna talar för en omfattan
de verksamhet."4 Intäkter från järnproduktion kan ha lämnat ett avgörande
bidrag till exempelvis de landgillepengar som skogsbönderna i vårt under
sökningsområde hade att erlägga. Men att döma av de äldsta jordeböckerna
från de stora jordägarna, kronan och ärkesätet, tycks inte järntillgångarna i
området varit efterfrågade som avgifts- eller skattepersedel vid 1500-talets
början.
Det finns anledning att nedan återkomma till det förhållandet att järn
produktionen i området tydligare ger sig till känna i eftermedeltida än i med
eltida källmaterial, men det bör i detta avsnitt med fokus på medeltiden näm
nas att järntillverkning även är känd från gårdar i Norra Åsbo härad utanför
Kronolänet. Det gäller gårdar som under medeltiden tillhörde kyrkliga insti
tutioner men som i samband med reformationsverket från 1536 övergick i
den danska kronans ägo. Det gäller inte minst det tidigare Herrevadsklosters
landbogårdar, som inte är kända genom medeltida jordeböcker, eftersom så
dant källmaterial saknas. Klostrets godsbestånd redovisas för första gången i
efterreformatoriska jordeböcker, ännu samlade som ”Herrevadsklosters län”
men nu i kronans ägo. Där kan vi exempelvis se att det gick en järnavgift på
26 lispund till Herrevadsklosters län 1617-18, framför allt från Orkelljunga
socken. Av jordeböcker från denna tid framgår att det var följande gårdar i
Orkelljunga socken som då tillhörde Herrevadsklosters län: Flinka, Järnbläst
ni Jfr Tabell 4 ovan. Vad etc ”stycke” järn kan ha motsvarat i vikt tas upp till diskussion i föl
jande kapitel i samband med vittnesbörden om järnframställningen i området på 1580-talet.
113 Krabbes jordebok ca 1523, fol. 46 r. £.; Aakjær i KVjb. 1 s. 184.
114 Vellev 1995, s. 68 ff.
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och Vemmentorp. Ovan har argument framförts för att dessa gårdar trots
sena belägg (äldst belagda i eskm. 1584) har ett medeltida ursprung, och järnavgifter kan alltså ha utgått från klostrets landbogårdar redan under medelti
den. Om vi vidare antar att Herrevadskloster har ägt gården Järnbläst redan
under medeltiden ger själva gårdsnamnet en indikation om medeltida järn
hantering i Örkelljunga socken.
JÄRNHANTERINGEN I ORTNAMNSMATERIALET
Just ortnamnsmaterialet kan ge en annan ingång till problematiken om äldre
järnhantering, och namntolkningar bygger alltid bl.a. på de äldsta skriftliga
beläggen av såväl bebyggelsenamn som ickebebyggelsenamn. En undersök
ning av järnets ortnamn i Skåne har nyligen presenterats av namnforskaren
Ola Svensson.1'5 Av namn med de olika ”järnhanteringsord” som Svensson
prövar har flera en tyngdpunkt i Norra Åsbo och Västra Göinge härader. Här
ska endast sådana namn tas upp som kan knytas till Örkelljungas och Fagerhults sockenområden, men det bör nämnas att det finns ett komplex av järnhanteringsnamn knutna till Örkelljungas nära grannsocken Östra Ljungby,
där den s.k. Järnhyttan i Stidsvig är känd från medeltiden.
I namnet Järnhyttan har substantivet hytta betydelsen ’järnproduktionsanläggning’, och detta namn har lokalt ombildats till Järnhyltan. I Örkel
ljunga har vi samma fenomen i namnetJärnhylte skog (belagt 1625). Det ovan
berördaJärnbläst (Jernblest 1584) i Örkelljunga socken innehåller ordet blas
ter, smältugn för järntillverkning’, ett i sammanhanget tydligt men sällsynt
namnelement i skånska bebyggelsenamn.
Ett flertal skånska namn (1 600) innehåller yrkesbeteckningen smed eller
smedja, fenomen som i första hand har med bearbetning och inte tillverkning
av järn att göra. Likväl finner Svensson att en högre andel namn innehållan
de smed finns i de järntillverkande områdena i Norra Åsbo och Göinge.“6
Särskilt tydligt är det att namn innehållandejärnsmed finns i samma område
som slaggvarparna, t.ex. Tika järnsmedja (Stjärneholm (det tidigare Koneholm), Fagerhults socken, 1930-tal),Jernsmedesåkern (Örkelljunga, 1835) och
Jernsmides backe (Höjaholm, Örkelljunga socken 1835).
Slagghögarnas vittnesbörd kan i vissa fall kombineras med namn inne
hållande ordet sinder, dialektalt sinner eller singer, med betydelsen slagg’.
Namnet Singerhögsbacken (1857) är belagt från Stora Bjälkabygget i Örkel
ljunga socken, och Sinnerbacken, alternativt Singerbacken (1930-tal) är känt
från Porkenahult i Fagerhults socken.115 116
115 Det följande bygger på O. Svensson 1009.
116 Svensson kommenterar inte Smedhult, Fagerhults socken (Smøoltt ca 1523, Smæahollt 1555, Smeoldt 1584). Enligt Lundbladh är förleden till detta namn yrkesbeteck
ningen smed (Lundbladh 2008, s. 32).
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Ordet malm kan ha olika betydelser, bl.a. ’grusig/sandig mark’, och flera
skånska namn kan förknippas med denna betydelse, men malm i betydelsen
’järnhaltig mark/ järnhäl tigt vatten’ förekommer ibland i sammanhang med
ord som kärr, sjö och mosse. De kan då syfta på lokaler för utvinning av myr
malm. Från DAL:s samlingar och Skånsk ortnamnsdatabas kan följande ex
empel hämtas: Malmbromossen (Lärka i-j^),Malmflobackarna (Östra Ringarp 1824) och Malmkärret (Örkelljunga 1824 och Smedhult 1844).
Ola Svenssons genomgång visar alltså flera exempel på namn som kan
knytas till järnhantering i Skåne, och den klargör att järnhanteringsnamnen
är vanligast i de områden som är kända för hög förekomst av slaggvarp. Här
intar Norra Åsbo, bl.a. Örkelljunga och Fagerhults socknar, en framträdande
plats som järnhanteringsbygd, och denna järnbygd kan alltså dokumenteras
på skilda och kompletterande sätt. Dateringar av de här anförda namnen be
rörs inte av Svensson och är förstås problematisk, bl.a. av samma skäl och på
liknande sätt som bebyggelsekronologin i området försvåras, nämligen av de
samtida skriftliga medeltidskällornas frånvaro eller tystnad. Frågan om vilka
namn som visar medeltida eller eftermedeltida järnhantering kvarstår, och i
rådande källäge framstår arkeologin som nyckeldisciplinen.
Möjligen kan analysen av de skriftliga källorna bidra till att urskilja olika
kronologiska skikt i den bebyggelse som är belagd vid medeltidens slut, ett
problem som här ska diskuteras som en avslutning på avsnittet om medelti
den och som knyter an till de tidigare avsnitten om bebyggelsedynamiken i
skogsbygden.

ÅLDERSSK1KT I DEN MEDELTIDA BEBYGGELSEN?
Frågan är alltså i vad mån man kan bedöma eller urskilja olika åldersskikt i
den bebyggelse som redovisas i jordeboken 1523, dels i häradets tredingar,
dels i Kronolänet. Det kan framstå som rimligt att bedöma självägargårdarna
i längden, t.ex. Ekholm och Spång, som mera väletablerade än t.ex. de båda
Bjärabyggena i Kronolänet. En hypotes att de förra gårdarna är äldre än de se
nare kan uppställas.
Det framgår av jordeboken att gårdarna i Norra Åsbos tredingar har en
komplicerad avgiftsstruktur, bl.a. med den s.k. studskatten tillsammans med
diverse spannmåls-, smör-, animalie-, hö-, ved- och penningskatter (se Tabell
3). Den speciella skatt som kallas stud (eller stöd) och som betalades av samt
liga tredingsgårdar (jämte Lemmeshult i Kronolänet), var en medeltida
dansk skatt, som omnämns först 1204 och som senare erlades till kronan av
självägande bönder. Sture Bolin har satt denna skatt i samband med den hög
medeltida kungamaktens avlösning av en äldre ledungsplikt med ett skatteväsen. Studen tolkas som ett slags ledungsskatt som pålades hamnorna, t.ex.
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för underhåll av en ryttarhärs hästar."71 senare tid har den danske historikern
Niels Lund lanserat en annan tolkning av ledungens kronologi. Enligt Lund
har ledungen i själva verket omorganiserats under Valdemarstiden (11571241) som ett inslag i den då moderniserade och stärkta danska kungamak
ten. När vi därför möter ledungen i Valdemarstidens källor (Saxo, lagmateri
alet, KVJb. m.m.) är detta en ledung i nya former, knappast äldre än ca 1170,
och den har tillkommit som en organisation för ett avvärjande sjöförsvar
utan direkt kontinuitet till vikingatida förlagor."8
Även om ledungen var ett delvis nytt fenomen under Valdemarstiden och
ledungsavlösning som skatt kunde påläggas skattskyldiga bönder, kan vi här
ta fasta på att även studskatten var en nyhet kring 1200. Det framstår då som
intressant att de flesta gårdar inom undersökningsområdet som ingår i Nor
ra Åsbos Övre treding skulle svara för studskatt. Kanske har vi i dessa tredingsgårdar med studskatt en indikation på Örkelljungabygdens äldsta his
toriska bebyggelse, ett skikt av självägargårdar, som i varje fall kan vara etable
rade före 1200, då studskatten först omnämns. Om de därmed har rötter i
vikingatidens slutskede måste avgöras med arkeologisk empiri, men en sådan
hypotes verkar i varje fall vara möjlig att förena med de paleoekologiska re
sultaten kring undersökningsområdets bebyggelsekronologi.
En analys av bebyggelseutvecklingen i Bjäre härad har gjorts av Gunnar
Fritzell, som bygger vidare på Bolins resonemang och undersöker just Krab
bes jb. ca 1523, där Bjäre ingick som en del av Helsingborgs län. Fritzell skiljer
tydligt mellan å ena sidan häradets självägargårdar, som erlade skatt i form av
bl.a. stud, och de landbogårdar som erlade landgille. Endast de förra har
egentligen anknytning till häradet och en ursprunglig skeppslagsindelning
inom ramen för ledungsinstitutionen. Genom olika matematiska beräkning
ar kommer Fritzell fram till en rekonstruktion av bebyggelsens kärnområden
vid slutet av vikingatid."9
En del frågetecken kan resas kring såväl enskildheter som helhetstolk
ningen av Fritzell, och man kan konstatera att den inte lätt låter sig förenas
med Niels Lunds nytolkning av ledungsutvecklingen. Fritzells uppdelning i
åldersskikt kan likväl bidra till att underbygga en hypotes om var vi kan fin
na områdets äldsta historiska bebyggelse, som i varje fall kan vara etablerad
under tidig medeltid (före 1200), oavsett om den har rötter i yngre vikingatid
eller inte. Sådana gårdar bör i främsta rummet sökas i den miljö där vi finner
de självägargårdar som ingick i häradets tredingsindelning och erlade skatt i
form av stud, kanske främst de som även erlade andra spannmålsavgifter
1523.
117 Bolin 1934 s. 70 ff.
118 Lund 1996,passim, särskilt s. 245 ff.
119 Fritzell 1974, s. 33 ff.
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Mot detta äldre skikt kan ställas en förmodligen yngre bebyggelse i Kronolänet, där inga gårdar (bortsett från Lemmeshult) betalade studskatt. I
stället erlade alltså var och en av Kronolänets gårdar som landgillepersedlar
en penningavgift (io sterling) jämte iz sågade plankor (en ”tylt bord”) och
ett lamm; ett par gårdar erlade dessutom en smör- respektive en järnavgift (se
Tabell 4). Olikheterna i avgiftsstrukturen leder fram till antagandet att de
sistnämnda gårdarna har etablerats efter izoo och att de skymtar bakom for
muleringen om de motsvarande s.k. oppida silvestria i grannlandskapet Hal
land enligt KVjb. från ca 1230. Det är rimligt att skogsgårdarnas etablering
har föregått eller ännu pågick vid sekelskiftet 1300, vilket är den tid då vi sä
kert känner existensen av den kungliga borgen, kanske Kronolänets centrum.
I så fall kan en kolonisation av nya gårdar här, i de tidigare sammanhängande
skogar som nu hade blivit till gränsskogar, delvis tolkas som ett lokalt nedslag
av den ovan nämnda allmänna befolknings- och bebyggelseexpansion som
ägde rum under högmedeltiden. Bygdens etablering kan emellertid även sät
tas i samband dels med att den kungliga borgen nu upprättades, dels med att
en järnproduktion hade börjat utvecklas i området. En sådan tolkning kan
med fördel kombineras med resultat från de paleoekologiska och arkeologis
ka studierna inom E4-projektet.
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KAPITEL TRE

ÖRKELLJUNGA OCH FAGERHULT
VID 1500-TALETS SLUT
HELSINGBORGS LÄNSRÄKENSKAPER 1582-84
Med detta kapitel kommer studien av skogs- och gränsbygden att kronolo
giskt ta vid efter den första egentliga mätpunkt i det skriftliga källmaterialet
som vi har vid början av 1500-talet med framför allt Palteboken ca 1514 och
Krabbes jb. från ca 1523. Det yngre material som i första hand framstår som
värt att närmare undersöka är det äldsta länsräkenskapsmaterial för Helsing
borgs län som är känt efter Krabbes jb.
Från 1580-talet finns ett omfattande material bevarat från förvaltningen
av Helsingborgs län, som då var s.k. räkenskapslän under Arild Urup (Ugerup), som var länsman där 1580-87. Länet omfattade vid detta tillfälle fem
härader: Luggude, Bjäre, Södra Åsbo, Norra Åsbo och Göinge (hela det om
råde som under svensktiden kom att indelas i Västra resp. Östra Göinge).
Från länsförvaltningen har bl.a. bevarats räkenskaper 1582-83, en jordebok
1583/84 (i fortsättningen benämnd jb. 1583/84) och ett mantalsregister över
skattskyldiga till extraskatt 1584 (här benämnt eskm. 1584). Materialet tillhör
serien Lensregnskaber och förvaras i original i Rigsarkivet i Köpenhamn,
men har i sin helhet utgivits i en tryckt källpublikation 2001.
JORDEBOKEN 1583/84

I jb. 1583/84 återfinner vi den från Krabbes jb. kända indelningen av Norra
Åsbo härad i tredingar jämte Kronolänet. Källan medger direkta jämförelser
med den äldsta kända jordeboken för Helsingborgs län från ca 1523. Informa
tionen rörande Örkelljunga-Fagerhultsområdet enligt jb. 1583/84 har nedan
sammanfattats i Tabell 5 och 6.111
För att exemplifiera hur jordeboken är uppställd kan vi se hur ”Peder
Jonnsen” i Ekholm, en av bönderna i Norra Åsbos Övre treding, hade att er
lägga ett antal varierande avgifter i följande ordning: 4 grot ”herre denarer”
(en penningavgift), 1 mark ”herre gesterj”, 1,5 skäppor råg, 12 skeppor korn, 1
”Støe”, dvs. studskatt (som bara anges med siffran 1 men inte i sort eller per
sedel, t.ex. spannmål eller pengar), 10 skäppor havre, Vi ko, V2 lamm, 1 gås, 2
höns, 2 lass hö, 7 lass ved och 6 ”heste gesterj” (utan att någon persedel anges).
izo Helsingborgs län. Räkenskaper IS82/1583, jordebok 1383/84, extraskattemantalslängd 1584, utg. av Ola Svensson, Skånsk senmedeltid och renässans 18, Lund 2001
(förkortas i fortsättningen HL).
m Se HL, s. 2.59 ff.
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Tabell 5. Skatte- och avgiftstyper i Övre treding enligt jb. 1583/84
Gård/by i Övre treding

Bönder

Stud

(Socken: Ö. eller F.)

Ekholm (Ö.)

Peder Jonsen

1

Spann

Penning

Anima

Gästeri-

Hö

Ved

mål r/k/h

avgifter

lier

avgifter

lass

lass

r/k/h

X

X

X

2

7

Smör

-

Ringarp (Västra) (Ö.)

Brøde Kieldsen

1

r/k/h

X

X

X

2

7

-

Ringarp (Östra) (Ö.)

Monns Kieldsen

1

-

-

X

X

-

-

X

Spång (Ö.)

Eskild Eriksen

1

r/k/h

X

X

X

2

7

Sönderössjö (F.)

Peder Trane

1

-

-

-

X

-

-

X

Sönderössjö (F.)

Trued Pedersen

1

-

-

-

X

-

-

X

Smedhult * (F.)

Peder Nielsen

1

-

-

-

X

-

-

X

Smedhult

Trued Pedersen

1

-

-

-

X

-

-

X

Jännaholm (F.) **

(F.)

Anders Esbernsen

1

-

-

-

X

-

-

-

Nybøgit aff Sønderøse (F.)

Trøls Kierstensen

1

-

-

-

X

-

-

-

Ekholm (en andra gd, Ö.)

Kield Ågesen

-

-

X

X

-

-

X

Övre treding i Ö. + F.:

11 gdr

-

Tabell 5 följer uppräkningsordningen i jordeboken. Ortnamns- och personnamnsformer är normaliserade. X= före
komst av rubricerad avgiftstyp; - = avsaknad av sådan avgift. Uppgifter om animalier (kor, lamm, gäss och höns) som
avgifter har inte preciserats i tabellen. Förkortningar i tabellen: sn: socken; Ö.: Örkelljunga; F.: Fagerhult (uppdelning
enligt senare källor); gdr: gårdar; r.: råg; k.: korn; h.: havre; sk.: skilling; hästg.: gästreriavgift för visst antal hästar; skpr:
skäppor; st: stycke; t.: tunna. * Namnet skrivs i källan "Sneollt", och i jb. 1523 anges, med samma placering i längden,
"Smøoltt". Namnet har här tolkats som "Smedhult". ** Gården "Jngholm" (ej i jb. 1523) har med stöd av ortnamnsregistret i FIL identifierats som Jännaholm.

Dessa avgifter har med små variationer gällt även de övriga gårdarna inom
undersökningsområdet tillhörande Övre tredingen, och de preciseras inte i
detalj på individnivå i Tabell 5. För Kronolänets gårdar (Tabell 6) är avgifts
strukturen mindre komplicerad. Som exempel kan anföras att ”Oluff Wier”
i Bosjöholm antecknas för 7 skilling och 6 ”heste gesterj” och samma avgifter
gäller alla individuella gårdar i Kronolänet, utom Lemmeshult, som även er
lägger studskatt.
Som framgår av Tabell 5 var antalet gårdar i undersökningsområdet ingå
ende i Norra Åsbo härads Övre treding 11 enligt jb. 1583/84, medan motsva
rande antal enligt den ca 60 år äldre jb. ca 1523 var 8. Skillnaden består av 3
gårdar, varav 2 att döma av gårdsnamnen har uppstått i anslutning till tidiga
re kända gårdar: en andra gård i Ekholm och ett explicit nybygge i Sönderössjö har blivit skattlagda i mellantiden. En tredje gård, ”Jngholm” som troli
gen kan identifieras med Jännaholm, är en nytillkommen gård i förhållande
till den äldre jordeboken. Förhållandena tyder på att det under den mellan
liggande perioden har skett såväl hemmansklyvningar som nykolonisation av
gårdar i området. Frågan blir då, om samma fenomen återfinns bland Krono
länets gårdar.
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Tabell 6. Kronolänets gårdar med avgifter enligt jb. 1583/84
Stud

Kronolänet: gårdar
(Socken: Ö. eller F.)

Bönder

Bosjöholm (Ö.)

Oluf Wier

-

Lemmeshult (Ö.)

Siuffind Findsen

1

Björnamossa (Ö.)

Monns Tuesen

-

Gästeri

Smör

avgift

Fasalt (Ö.)

Bent Flansen

-

Bjärabygget* (Ö.)

Bent Ågesen

-

Florshult (Ö.)

Siuffind Ågesen

-

Florshult (Ö.)

Poul Ågesen

-

Florshult (Ö.)

Kield Ågesen

-

Bjälkabygget (Ö.)

Niels Nielsen

-

Bjälkabygget (Ö.)

Johan Eskildsen

-

Boalt (Ö.)

Niles Pedersen

-

Boalt (Ö.)

Monns Olsen

-

Långalt (Ö.)

Niels Hellesen

-

Höjaholm (Ö.)

Jonn Fugill

-

Krångelbygget (Ö.)

Siuffind Skomager

-

Porkenahult (F.)

Jens Jensen

-

Onsena (F.)

Bent Onesen

-

Attarp (Ö.)

Jens Poulsen

-

Björnholm (F.)

Niels Joensen

-

Örnalt (F.)

Svend Jeppesen

-

Healt (F.)

Henrik Jensen

-

Fedingshult (F.)

Niels Suder

-

Killhult (F.)

Joen Svendsen

-

Fagerhult (F.)

Kiersten Jenns

-

Fagerhult (F.)

Gudmund Trølsen

-

Sällerås (F.)

Esbörn Svendsen

-

Koneholm (F.)

Peder Ågesen

-

Bjärabygget (F.)

Svend Jonsen

-

Järingsholm** (F.)

PederGudmundsen

-

Spång(Ö)

Peder Skreder

-

Sandsjöholm (F.)

Brunkel Pedersen

-

Mellösa (Ö.)

Anders Hunesen

-

Skinningeholm (F.)

Anders Nielsen

Bärnalt (F.)

Peder Jensen

-

Gemensamma avgifter
från Kronolänets 35
gdr***
Kronolänet i Ö. + F.

skilling

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Bord

Järn

tolft

st
-

6

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

lt. +4
skpr

35

108

34 bönder

* I längden skrivs "Bjerebye", och denna gård nämns på motsvarande plats som "Boijerböd" i jb
1523, vilket har tokats som "Bjärabygget" i Örkelljunga. ** I längden skrivs namnet "Ericksholm”, vilket i jb 1523 motsvaras av "Eringsholm", som har tolkats som det senare kända "Järingsholm". Tolkningen stärks av att eskm. 1584 bland lejebönder anför "Peder i Jeringeholm".
*** Förutom undersökningsområdets 34 gårdar ingick 1 gård i Persköp, Rya sn i Kronolänet.
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Kronolänet har enligt jb. 1583/84 bestått av 34 gårdar i Örkelljunga-Fagerhultsområdet (jämte 1 gård i Rya socken, Persköp, som inte upptas i tabellen).
Motsvarande siffra för undersökningsområdet var enligt Krabbes jb. 30 gårdar
inom Kronolänet. Även här kan vi se att en ny enhet har tillkommit vid en ti
digare känd gård, nämligen en andra gård vid Bjälkabygget, men vi ser även att
helt nya enheter nu dyker upp för första gången i skriftligt källmaterial, nämli
gen Sandsjöholm, Mellösa (det senare Drakabygget) och Bärnalt. För de enhe
ter som redovisas i kronans jordeböcker 152.3 resp. 1583/84 rör det sig alltså om
en ökning av de jordeboksförda gårdarna i Övre tredingen och i Kronolänet
med sammanlagt 7 gårdar: från 38 gårdar till 45. Vi kan här räkna med att det
rör sig om en faktisk bebyggelseökning på 18,4 procent, vilket pekar på en på
taglig bebyggelseexpansion trots att det rör sig om isolerade iakttagelser på ett
begränsat material. Vi återkommer nedan till frågan om bebyggelsedynami
ken under 1500-talet sedan även uppgifterna i eskm. 1584 har analyserats.
I fråga om landbornas avgifter till kronan enligt jb. 1583/84 ser vi att tredingsgårdarnas differentierade avgiftsstruktur i stora drag kvarstår sedan
1523. Det är samma gårdar som ca 1523 respektive 1583/84 antecknas för en av
gift i spannmål, nämligen Ekholm (den först anförda av de två enheterna
med detta namn), Ringarp (d:o, identifierbar som Västra Ringarp) och Spång
(d:o), medan följande gårdar har antecknats för en smöravgift: Ringarp (dvs.
Östra Ringarp), Sönderössjö (2 gårdar), Smedhult (2 gårdar) och Ekholm
(den andra, nytillkomna gården där). För de nytillkomna enheterna Nybyg
get i Sönderössjö och Jännaholm antecknas ingen motsvarande avgift, men
gården i Sönderössjö uppförs i längden med studskatt i likhet med de andra
två gårdarna i Sönderössjö och övriga tredingsgårdar. Det gäller faktiskt även
Jännaholm men inte den nytillkomna gården i Ekholm.
I de bevarade räkenskaperna från Helsingborgs län för räkenskapsåret
1582/1583 (rsk. 1582/83) finns en notis som visar att en av de självägande bön
derna i Övre tredingen, Brøde Kieldsen på Västra Ringarp, hade en särskild
funktion inom häradets rättsutövning i egenskap av tingfogde (”Tinngfogit”).'“ Denne Brøde på Västra Ringarp fick, möjligen tillsammans med sin
kollega på Östra Ringarp, också spela en roll i samband med ett synnerligen
celebert besök. Det var den svenske hertigen Karl (sedermera kung av Sverige
som Karl IX), som med sin gemål Maria av Pfalz och ett stort följe färdades
genom Helsingborgs län på en diplomatisk mission till Danmark 1582. Efter
nordiska sjuårskriget (1563-70) och freden i Stettin 1570 rådde under några
decennier relativt goda förbindelser mellan Sverige och Danmark. Återkom
mande möten på hög nivå hölls enligt fredsöverenskommelsen. För Sverige,
som befann sig i ett långvarigt krig med Ryssland (1570-95), var det angelä
get att söka samförstånd med den danska statsledningen.11’
12.2.

HL, s.

160.

123 Palme 1975, s. 638; Larsson 2005, s.176 ff„ s. 426.
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Hertig Karl och hans följe övernattade 1582 enligt rsk. 1582/1583 tillsam
mans med länsmannen på Helsingborg, Arild Urup, och flera danska riksråd
i Ringarp, Ängelholm och Helsingborg: ”Vthi Rinnderup som Hertug Karli
met hans Naadis Førstinnde och methaffuendis Folck laa thennd først Natt,
ep ther att hans Naade vaar kommenn offuer Grenntzen”.'14 Det är möjligen
den nämnde Ringarpsbondens speciella ställning inom länsförvaltningen
som gjorde det lämpligt att inkvartera kungligheterna just där. Som ett histo
riskt kuriosum kan man notera att hertig Karl med följe i Västra Ringarp rå
kade befinna sig alldeles inpå platsen för ett tidigare storpolitiskt besök på
hertignivå från det svenska kungahuset, nämligen det som hade skett i sam
band med det ovan omtalade Örkelljungamötet 1307.
I fråga om Kronolänets gårdar föreligger 1583/84 några principiella för
ändringar i förhållande till den äldre jordebokens uppgifter. Uppenbarligen
har det skett en egalisering av avgiftsstrukturen i mellanperioden. Varje land
bo skulle nämligen nu erlägga en lika stor penningavgift på 7 skilling, liksom
en gästeriavlösningsavgift (”heste gesterj”, motsv. 1 daler). Inga individuella va
riationer förekom (bortsett från att Lemmeshult nu liksom 1523 skulle erlägga
studskatt). Till detta kom att Kronolänets landbor enligt jb. 1583/84 kollek
tivt skulle ge följande persedlar: en smöravgift på 1 tunna och 4 skäppor, 108
stycken järn och 35 tolfter ”högen bordt”, dvs. huggen eller sågad plank. Avgif
terna säger oss omedelbart en del om bygdens speciella produktionsinriktning
och kronans därpå baserade möjlighet att prioritera skattepersedlar: djurhåll
ning på skogsbeten och hantering av trävaror var sannolikt de tunga inslagen i
ekonomin, medan åkerbruket för de flesta gårdarna relativt sett har varit av
mindre betydelse, att döma av avgiftspersedlarna. Det finns på flera punkter
en kontinuitet från förhållandena enligt Krabbes jordebok från 1520-talet,
och då liksom på 1580-talet skulle varje landbo i Kronolänet svara för en tolft
sågade plankor. Däremot kan vi notera att järnavgifterna har ökat i Kronolä
net sedan 1520-talet, från tidigare sammanlagt 12 stycken järn till 108 stycken
(drygt 3 stycken i genomsnitt per gård), något som ytterligare skall kommen
teras nedan. Först skall uppgifterna om undersökningsområdet i längden från
extraskatten, eskm. 1584, presenteras och diskuteras.
EXTRASKATTEMANTALSREGISTRET 1584

I januari 1584 utskrev den danska kronan en penningskatt för hela riket. En
ligt det kungliga skattebrevet skulle varje självägande (jordegen) bonde er
lägga 2 daler, varje landbo (lejebonde) skulle erlägga 1 daler, varje gårdman
och indest (närmast ’inhyses’, ’undantagsman’) 1/2 daler osv.115 Av den nedan
(Tabell 7) redovisade längden för Örkelljungabygden framgår att även ny
byggen (”Nybögger”) skulle erlägga 1/2 daler i extraskatt, vilket pekar på att
124 HL, s. 128 ff.
125 K.Br. 1584-88, s. 9.
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» I Tabell 7 redovisas gårdarna i registrets uppräkningsordning. Frågetecknen i kolumner för
gårdmän mil. kategorier beror på att det inte framgår tydligt till vilken av de enskilda gårdarna
i t.ex. Smedhult som de två gårdmännen där har hört, eller hur de åtta gårdmännen i Sönderössjö ska fördelas på de två jordegna böndernas gårdar. Se vidare nedan i avsnittet om gårdmän
nen. Fördelningen på socknar förekommer inte i källan, där inte Fagerhults sn är nämnd, utan
den är för jämförelses skull gjord efter 1600-talskällor. * Ingen brukare anges till gårdsenheten
Bygget, men som gårdman till jordegna registreras en "Trøels i Bøggidt". Bland gårdmän till lejebönder anges "Aage Kieldtzønn Paa Bøgidt", men inte heller till denna gårdsenhet anges nå
got brukarnamn. Namnen förekommer under skilda rubriker beträffande jordnatur (jordegna/
lejebönder) och kan alltså avse olika gårdar. Namnen kan vara en kortform på någon av de
många gårdarna på -bygget, men någon eller några gårdar med namnet Bygget har inte närma
re gått att identifiera. ** "Sorterup" har inte kunnat identifieras.

kronan stimulerade nyetablering av agrar bebyggelse med en något lättare be
skattning. Samma summa skulle erläggas av tjänstedrängar, som tjänade för
full lön, medan tjänstedrängar med halv lön skulle erlägga i örtug.
I eskm. från Helsingborgs län 1584 har de skattskyldiga till extraskatten i
det omfattande länet registrerats härad för härad och socken för socken. För
Norra Åsbo härad redovisas socknarna i följande ordning: Oderljunga, Pers
torp, Färingtofta, Rya, Tåstarp, Munka-Ljungby, Össjö, Örkelljunga, Vedby,
Källna, Gråmanstorp, Östra Ljungby, Tåssjö och Riseberga, och efter Riseberga socken följer Kronolänet med egen rubrik, sist i längden över Norra
Åsbo härad.116 Vi kan alltså notera att Fagerhult inte förekommer bland des
sa sockenrubriker och att Fagerhult inte framträder som egen socken i detta
sammanhang, ett förhållande som ovan uppmärksammats i samband med en
diskussion om dateringen av Fagerhults kyrka och socken. Några av de gårdar
som vi senare känner som gårdar i Fagerhults socken redovisas faktiskt i eskm.
1584 under rubriken ”Ørckeliunge Sogen” (Tabell 7), medan de flesta omta
las under rubriken ”Kroneleehn” (Tabell 8).
Av Tabell 7 framgår att det i eskm. 1584 under rubriken ”Örkelljunga
socken” har registrerats 8 självägande (jordegna) bönder, vilka alltså skulle er
lägga en extraskatt på z daler vardera, och zz brukare av landbogårdar (leje
bönder), vilka skulle erlägga 1 daler vardera. Härtill kom z nybyggen (i Harbäckshult), 35 s.k. ”gårdmän” (varom mera nedan) och 5 drängar. Vissa lejegårdar står utan namngiven brukare. Det gäller bl.a. de två fallen med de inte
närmare identifierade Bygget (”Bøgge” resp. ”Bøgidt”), liksom Jännaholms
bygge (”Jenneholms bøgge”), som enbart anges med gårdmän. I jb. 1583/84
finns emellertid Jännaholm införd med brukaren Anders Esbernsen, och Jän
naholms bygge kan vid detta tillfälle vara en alternativ benämning i ett tidigt
skede på en nyupptagen mindre gårdsenhet, där såväl gården som namnet
Jännaholm (utan bygge) efter hand har stabiliserats. Namnskicket med Bygget
116 HL, s. 367 ff. Norra Åsbo härad redovisas på s. 409 ff., ”Ørckeliunge Sogen” på s. 416 f.
och ”Kronelehn” på s. 413 f.
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Tabell 7. Extraskattemantalsregister över Helsingborgs län 1584:
skattskyldiga i Örkelljunga socken (inkl. delar av Fagerhult) exklusive Kronolänet
Gård/by
(socken: Ö. eller /F)

Gårdmän

Tjänste-

per

drängar

jordegen

lejebonde

(antal)

(antal)

(antal)

Jordegna bönder

Gårdmän

Lejebönder

(namn)

per

(namn)

Nybyggen

Östra Ringarp (Ö.)

Peder Mogensen

3

2

Västra Ringarp (Ö.)

Brøde Kjeldsen

3

(?)

Ekholm (Ö.)

Peder Jensen

1

1

Spång (Ö.)

Svend

5

Smedhult (F.)

Peder Nielsen

2

1

Smedhult (F.)

Flogen

(?)

(?)

Sönderössjö (F.)

Peder Trane

8

Sönderössjö (F.)
Bygget (Bøggidt)* (?)

Nörre Niels

(?)

-

1

Jenneholms bygge (?)

-

2
1

Bygget (Bøgidt) (?)

-

Ekholm (Ö.)

Kleid Aagesen

Grytåsa ( Ö.)

Jens

2

Flinka (Ö.)

Peder Svendsen

5

Flinka (Ö.)

Tord Gregersen

(?)

Örkellj. Kyrkobygge (Ö)

Ture

2

Örkelljunga (Ö.)

Oluf Wier

1

Harbäckshult (Ö.)

Jens Nielsen

6

Harbäckshult (Ö.)

Axel Bentsen

(?)

Harbäckshult (Ö.)

BentAagesen

(?)

Harbäckshult (Ö.)

Bröde Knudsen

(?)

Harbäckshult (Ö.)

Tyge Olsen

(?)

Mattarp (Ö.)

Anders

1

Tockarp (Ö.)

Wernitt Bentsen

3

1

Jockarp (Ö.)

Axel Bentsen

(?)

(?)

Tue Siuffindsen

1

Ringarp (Ö.)

(?)

.Ringarp (Ö.)
Åsljunga (Ö.)

Joen Bentsen

(?)

Anders Bentsen

2

Åsljunga (Ö.)

Siuffind Bentsen

(?)

Åsljunga (Ö.)

Peder Pedersen

(?)

Lärka (Ö.)

Svend Olsen

5

Jälla (Ö.)

Svend
Niels Svendsen

Sorterup* (?)
„Harbäckshult (Ö.)

-

Peder Olsen

„Harbäckshult (Ö.)

-

Bent Olsen

J-ärkabygget (Ö.)

-

1

§ögge (?)

-

2

■lärnbläst (Ö.)

-

1

-

2

Jonnarp (Ö.)
SUMMA

8 jordegna

25 gård
män

22 lejebönder
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2 nybyggen

35 gårdmän

5
drängar

rcsp. Järinaholrns bygge kan alltså vara ett av flera tecken på en pågående agrar
expansion i undersökningsområdet. Av okänd anledning saknas i längden
också landbonamn för Lärkabygget, Järnbläst och Sonnarp.
De zz lejegårdarna är i längden inte uppdelade på några separata jordäga
re. För en bedömning av uppgifterna om lejegårdarna är det av betydelse att
ingen adlig huvudgård har funnits inom området på 1580-talet. Därmed har
det nämligen inte heller funnits några s.k. insocknes frälselandbor (veckodagsbönder), vilka var generellt befriade från skatt till kronan. Det innebär
att alla områdets bönder varit skattskyldiga till extraskatten 1584. Om vi
även räknar in Kronolänets lejebönder (enligt Tabell 8) får vi därför genom
eskm. 1584 en första helhetsbild av antalet bönder i hela undersökningsområ
det jämte ett antal andra kategorier av befolkningen. Kvinnor och barn syns
inte i dessa längder, bortsett från någon enstaka änka som har övertagit en
gård och därmed räknats som skattskyldig; som nedan visas förekommer fak
tiskt kvinnonamn även i längden av ”gårdmän”.
Några av de zz lejegårdarna i Tabell 7 har 1584 varit kronans landbogårdar,
väl att märka utan att de därmed har inräknats i Kronolänet. Detta bör beak
tas som ett klart indicium för att Kronolänet inte enbart är ett samlingsnamn
för områdets kronogårdar i största allmänhet utan avser en speciell godsmassa
med äldre ursprung som kronogods enligt vad som ovan diskuterats.117 Några
exempel som visar på kronans landbor utanför Kronolänet kan anföras.
I Ekholm fanns det en jordegen bonde, Peder Jensen, jämte en gård som
brukades av lejebonden Kjeld Agesen, och den senare har av allt att döma varit
en kronolandbo. Av senare källor är det nämligen tydligt att Ekholm har be
stått av en skattegård och en kronogård (t.ex. enligt Jordrevningsprotokollet
1671, se nedan kap. 5). De gårdar i Örkelljunga, Åsljunga, Mattarp och Lärka
som enligt Palteboken ca 1514 ingick i Rya län i ärkesätets ägo blev i samband
med den danska reformationen indragna till kronan och infogades därmed i
kronogodset, utan att de för den skull tillfördes Kronolänet. Motsvarande för
ändring i jordnatur från klostergods till kronogods vid reformationen har gällt
för de gårdar som under medeltiden tillhört Herrevadsklostcr, nämligen Flin
ka, Järnbläst, Sonnarp och Vemmentorp, sannolikt även för Jälla.118
Några av de zz lejebönderna har brukat strögårdar, som har tillhört adliga
ägare, vilket dock inte på något sätt har gjorts synligt i längden. Av 1600-talskällor som Decimantboken 1651 och Jordrevningsprotokollen 1671 framgår
vilka gårdar som då var i frälsets ägo. Flera av dessa uppträder bland lejegårdar127 128
127 Se ovan s. 49 ff. En notis i rsk. 1582/1583 visar att Kronolänet med dess skogar ännu vid
denna tid intar en särställning i förhållande till kronan. Kronans behov av byggnadstimmer till
en ny spannmålslada till Hjälmshults kungsgård tillgodosågs bl.a. av att trä till läkt ”bleffhuggenn y Kronelheenit, Koster K.M. innthet” (HL, s. 173).
128 Om Jälla, se ovan s. 24.
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i Örkelljunga socken i eskm. 1584, och de har sannolikt även vid den tiden va
rit frälselandbogårdar. Till den kategorin kan vi räkna gårdarna i Grytåsa,
Harbäckshult och Tockarp.
Med oklar proveniens återstår Örkelljunga Kyrkobygge, och några spörs
mål knyter sig även till Ringarpsgårdarna: i Krabbes jb. noterades Ringarp
med z gårdar i Övre tredingen, och även i jb. 1583/84 noteras 2 gårdar. Dessa
registreras även bland jordegna i eskm. 1584, dels som Västra Ringarp (med
full skatt), dels som Östra Ringarp (med mindre skatt), men i eskm. 1584
anges därutöver z lejebönder i ”Rinderup”. En hypotes kan vara att de sist
nämnda enheterna är ett uttryck för en ganska färsk och pågående hemmansklyvning, som gett utslag vid uttaget av en extraskatt men som inte noteras i
den mera konservativt upplagda jordeboken. En omfattande uppdelning av
de båda Ringarpsgårdarna på flera gårdsbruk belyses nämligen tydligt i något
senare källor såsom Decb. 1651 och JR 1671 (se nedan kap. 4 och 5).
I eskm. 1584 redovisas de skattskyldiga i Kronolänet under särskild rub
rik. Uppgifterna har här sammanfattats i Tabell 8.
Förutom en gård i Persköp, Rya socken (som inte tas med i Tabell 8) re
dovisas under rubriken ”Kroneleehn” 32 kronolandbor i Örkelljunga-Fagerhultområdet, och dessutom redovisas z självägande bönder, Lemmeshult och
Spång. När det gäller Lemmeshult har det förhållandet inte tidigare explicit
kommit till uttryck men egentligen visat sig i jordeböckerna redan i gårdens
avgiftsstruktur, som är identisk med dc jordegna gårdarnas i Övre tredingen.
Peder Skreder i Spång har dock enligt jb. 1583/84 samma landgille som lejebönderna i Kronolänet men antecknas i egenskap av jordegen bonde för dub
belt så hög extraskatt, dvs. z daler. Landborna i Kronolänet gav 1 daler varde
ra. Här ser vi alltså att det även har funnits jordegna som räknades till Krono
länet, liksom det ovan har visat sig att det har funnits kronobönder utanför
Kronolänet i de båda socknarna.
I princip bör det vara samma gårdar som antecknas under rubriken Kro
nolänet i jb. 1583/84 och under motsvarande rubrik i eskm. 1584, och över
ensstämmelsen är också god, både när det gäller brukarnas namn och antalet
gårdar (jfr Tabell 6 och Tabell 8). Det som främst skiljer sig åt mellan de båda
längderna är att en av jordebokens gårdar i Bjälkabygget kallas Lilla Bjälkabygget i eskm. 1584, men denna gård anges utan namn på lejebonden men
med tre namn på gårdmän. I eskm. 1584 finns en lejebonde ”Suend i Bøgidt”,
som inte återfinns i jordeboken, och gården Bygget är inte heller säkert lokaliserbar bland kända enheter med namnelementet bygget, och det kan här
vara fråga om ett tredje Bygget förutom de två som redovisats i Tabell 7.
Om man lägger samman antalet skattskyldiga gårdar (jordegna och leje
bönder) i Örkelljunga-Fagerhultsområdet enligt eskm. 1584 blir summan
64, vartill kommer ett par nybyggen och några oidentifierade enheter. Ett
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Tabell 8. Extraskattemantalsregister över Helsingborgs län 1584:
Skattskyldiga i Kronolänet (inom Örkelljunga-Fagerhultsområdet)
Gård/by (Socken: Ö.

Jordegna

Gårdmän per

eller /F.)

bönder

jordegen (antal)

Spång (Ö.)

Peder
Schredder

2

Lemmeshult (Ö.)

Siuffuind

3

Lejebönder

Gårdmän per
lejegård (antal)

Bjärabygget (Ö.)

Bendt

-

Björnamossa (Ö.)

Mogens

-

Fasalt* (Ö)

Bendt Svendsen

-

Mellösa (Drakab.) (Ö.)

Oluf Flunesen

-

Attarp (Ö.)

Jens

2

Bjälkabygget (Ö.)

Niels

-

Bygget (Bøgidt) (Ö?)

Svend

-

Boalt (Ö.)

Mogens

2

Boalt (Ö.)

Peder Svendsen

(?)

Långalt (Ö.)

Jens Hellesen

2

Höjaholm (Ö.)

Ingvor Fugell

3

Krångelbygget (Ö.)

Gissell

3

Florshult (Ö.)

Siuffuind

2

Florshult (Ö.)

Poul Aagesen

(?)

Florshult (Ö.)

Kield Mogensen

(?)

Bosjöholm (Ö.)

Oluff

2

Sandsjöholm (F.)

Oluf

2

Skinningeholm (F.)

Anders

-

Koneholm (F.)

Peder Aagesen

2

Sällerås (F.)

Esbernn

2

Porkenahult (F.)

Jens

4

Onsena (F.)

Jens

1

Björnholm (F.)

Niels

2

Bärnalt (F.)

Peder Jensen

1

Fedingshult (F.)

Nisse

1

Healt (F.)

Henrich

1

Örnalt (F.)

Svend

1

Killhult (F.)

Anders

1

Fagerhult (F.)

Kirstenn

-

Fagerhult (F.)

Gudmund

-

Bjärabygget (F.)

Svend

1

Järingsholm (F.)

Peder

-

Lilla Bjälkabygget (Ö.)
SUMMA

2 jordegna

5 gårdmän

-

3

32 lejebönder

38 gårdmän

I Tabell 8 redovisas gårdarna i registrets uppräkningsordning. Om frågetecknen i kolumnerna
för gårdmän, seTabell 7. Fördelningen på socknarförekommer inte i källan utan ärför jämförel
ses skull gjord efter 1600-talskällor. * "Vadtzhollt" är inte helt säkert identifierbart men torde
rimligen motsvara "Fardtzholt" i jb. 1583/84, dvs. Fasalt i Örkelljunga socken, där dock landbon
benämns "Benndt hanssenn" (HL, s. 265).
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källmaterial som tidsmässigt ligger före men tämligen nära länsräkenskapsmaterialet från Helsingborgs län från 1580-talet är Lunds stifts landebok från
ca 1570. Häri redovisas antalet tiondegivande gårdsenheter, decimanter, för
stiftets socknar, dock med undantag för bl.a. den saknade Fagerhults socken.
Men vi kan ta fasta på uppgifterna rörande Örkelljunga socken, där det enligt
Landeboken fanns 41 decimanter ca 1570.'19 Den siffran kan alltså ställas mot
de gårdar (självägargårdar, lejegårdar, nybyggen) som för Örkelljunga socken
(sådant vi känner det från 1600-talet, inkl. delar av Kronolänet) har uppförts
i eskm. 1584, nämligen sammanlagt cirka 45 enheter. Här ligger alltså kyr
kans material nära men något i underkant. En pågående bebyggelseexpansi
on kan ha lett till att siffran för decimanter vid denna tid var dynamisk och
rörlig, svår att fastställa inte bara för sentida bebyggelsehistoriker utan även
för en samtida sockenpräst. Har t.ex. alla enheter med -bygget-namn av präs
ten kunnat räknas in som tiondegivande gårdar vid denna tid?
Länsräkenskapsmaterialet från Helsingborg från 1510-tal till 1580-tal vi
sar en pågående process med bebyggelseexpansion, avspeglad i nytillkomna
gårdar med egna namn, i gårdsdelningar (hemmansklyvningar) på äldre går
dar och i nybyggen, bl.a. av enheter med namnelementet -bygget. Bilden av
expansion på det lokala planet stämmer väl överens med en mera generell
tolkning av periodens befolknings- och bebyggelsedynamik på europeisk
makronivå: befolkningstalen har efter senmedeltidens nedgång på många
håll i Nordeuropa börjat stiga från mitten av 1400-talet, varefter 1500-talet,
liksom början av 1600-talet, kom att präglas av stark befolkningsökning.
Denna befolkningsförändring motsvarades av en expansion i såväl den agra
ra som den urbana bebyggelsen. Förhållandena i det dåvarande Danmark,
liksom i t.ex. de svenska Götalandskapen, följde det nordeuropeiska mönst
ret. En behärskad folkökning i Danmark under 1500-talet avlöstes av stabili
tet, i varje fall på lerslättsområdena i Västskåne, på Själland och på Fyn. Dä
remot kan vi ana en betydande tillväxt av bebyggelse och folkmängd i mera
marginella odlingsdistrikt i t.ex. Jylland och vissa delar av Skåne, nämligen
det sydskånska backlandskapet, åsbygderna och skogsbygden i norra Skåne.
Där har det uppstått ett flertal nya ensamgårdar från cirka 1550 till ett stycke
in på i6oo-talet."° En liknande bild visar en undersökning av den nära an
gränsande skogsbygden i Göinge, ledd av Anders Ödman: en kraftig odlingsexpansion kan i ett pollendiagram från Vittsjö socken iakttas för en period
under slutet av 1500-talet till början av i6oo-talet.i;i 129 130 131
129 Lb. 1, s. 53 f.; mera om Landeboken i följande kapitel.

130 Se t.ex. L-O. Larsson 1971 resp. 1983, passim; Skansjö 1981, s. 155 ff.; dens. 1987, s.
105 ff.; 1997b, s. 53 ff; Myrdal 1999 a, s. 119 ff; Persson 2007, s. 71 ff
131 Pollenanalyserna har utförts av Sven Karlsson och Ann-Marie Robertsson och har
publicerats i Ödman 2001, s. 119 ff; jfr ibidem s. no och s. 127; se även Svensson
2000, s. 52.
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I den tolkningen kan vi numera även sätta in Per Lagerås resultat avseen
de undersökningsområdet, vilka ovan (kap. 2) har berörts. I det paleoekologiska materialet verifierar Lagerås en agrar expansion i nordvästra Skånes
skogsbygd under 1500-talet. De ökande odlingsindikatorer under denna tid
som Lagerås ser i anslutning till sina pollenlokaler inom undersökningsom
rådet tolkar han som att de befintliga gårdarna i närheten har expanderat sin
odlade areal. Det kan röra sig om att gårdar med temporär ödeläggelse från
senmedeltiden har återuppodlats under 1500-talet, alternativt att nya gårdar
har tagits upp.1’1
Utifrån såväl det paleoekologiska som det historiska materialet kan vi så
lunda räkna med en faktisk, pågående bebyggelseexpansion i det nordväst
skånska undersökningsområdet under en period som tycks omfatta större
delen av 1500-talet.
GÅRDMANNAKATEGORIN

Bland de skattskyldiga till extraskatten 1584 fanns ett stort antal s.k. gård
män, som hade att erlägga Vi daler i skatt, dvs. halv skatt i förhållande till lejebönderna och kvarts skatt i förhållande till de jordegna bönderna. Under
rubriken ”Örkelljunga socken” redovisas 6o gårdmän och under Kronolänet
43, och det fanns alltså sammanlagt inte mindre än 103 namngivna gårdmän
i undersökningsområdet. Endast 13 av områdets gårdar saknade gårdman,
däribland 10 gårdar i Kronolänet. På de gårdsenheter som i eskm. 1584 rubri
ceras som jordegna i eller utanför Kronolänet, dvs. 29 gårdar (inklusive 6
utan angiven brukare), fanns det drygt z gårdmän i genomsnitt, medan det
fanns ca 1,4 gårdmän per landbogård (gård brukad av lejebonde).
Som exempel kan vi se att det till en av självägargårdarna, Spång, hörde 5
gårdmän och att 6 gårdmän var knutna till de 5 frälselandbogårdarna i byn
Harbäckshult, dock utan att vi kan se till vilken specifik gård man har räknat
dem. I Kronolänet har det funnits z gårdmän knutna till den ende lejebonden på gården Attarp, medan lejebonden Jens i Porkenahult har haft inte
mindre än 4 gårdmän. Vad var då innebörden i termen ”gårdman” 1584, och
vilka socialhistoriska implikationer kan man förknippa med gårdmannakategorin?
Av det kungliga skattebrevets 1584 angivna skattetaxor framgår att en
gårdman skulle beskattas som en inhyses, och det är i detta sociala stratum
som vi vanligen möter benämningen ”gårdman”. Enligt den danske histori
kern Haakon Bennike Madsen, som har gjort en totalundersökning av det
omfattande danska skattematerialet från perioden 1530-1656, används ter
men ”gårdman” inte över hela det dåvarande Danmark utan mest inom de132

132 Lagerås 2007, s. 93 ff. Jfr ovan s. 20 f.
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skånska landskapens länsförvaltning. Innehållsmässigt är det svårt att skilja
en ”gårdman” från en ”husman” eller en ”indest”. Bennike Madsen anser att
en gårdman sannolikt har bott på själva gården, kanske som undantagsman,
och inte haft andel i denna, medan det näraliggande ”husmand” använts om
den som bott i ett särskilt hus på gårdens tomt.1” Stefan Persson bedömer
helt riktigt gårdmännen som en problematisk grupp när det gäller att klassi
ficera dem som besuttna eller obesuttna, men han närmar sig Bennike Mad
sens syn när han menar att gårdmännen vanligen var obesuttna insittare. Han
räknar dock med att de ”i bästa fall” kunde etablera ett nybygge inom den be
fintliga gårdens område.1’4
Om Bennike Madsens tolkning är applicerbar på den skånska skogsbyg
den skulle det alltså i vårt undersökningsområde ha funnits över 100 undan
tagsman på ett 40-tal skogsbygdsgårdar kring 1580, vilket inte förefaller helt
rimligt. Källmaterialet från nordvästra Skåne pekar också i en annan rikt
ning. En rimligare tolkning är nämligen att det bakom benämningen gård
man i detta område i själva verket har funnits personer som varit medbrukare av en gård eller bönder med separata gårdsbruk, vilka utgjort delar av en
”kameral gård”. Det kan med andra ord på 1580-talet ha suttit flera brukare
per gård, liksom fallet så tydligt visar sig vara i senare källor (t.ex. i Jordrevningsprotokollen 1671), men flera av dessa brukare har av skattetekniska skäl
figurerat under benämningen ”gårdmän” i skattelängden.
Man räknar faktiskt i det ovan citerade kungliga skattebrevet från 1584
uttryckligen med denna möjlighet. Där heter det nämligen: ”hvor der bor
flere Bønder på én Gaard ... skal Hovedmanden skrives for hel Skat og de
andre svare som Indester”. En gård med flera bönder har uppenbarligen varit
en realitet att räkna med och från kronans synpunkt setts som särskilt käns
lig för ökade skattepålagor. Tanken ligger i linje med den princip som tidens
danska skattebrev ständigt ger uttryck för, så också 1584: ’överalt skal den
rige hjælpe den fattige”.1’5 Även om det sålunda kan ha funnits flera brukare
på gårdarna 1583/84 har i regel endast en landbo registrerats som ”huvud
man” på respektive kameral gård i längden för skattskyldiga till extraskatt,
medan övriga betalat skatt i nivå med en ”indest”.
I flera avseenden påminner den agrara och bebyggelsemässiga struktur
som med denna tolkning kan förknippas med detta nordskånska undersök
ningsområde om samtida svenska förhållanden, inte minst kända från det
angränsande Småland och andra delar av Götalandskapens skogsbygder. Ge
nom framför allt Lars-Olof Larssons studier har det visat sig att man i dessa
områden tydligt kan skilja ut å ena sidan s.k. jordeboksgårdar (alternativt133 134 135
133 Bennike Madsen 1978, s. 79 ff.
134 Persson 1007, s. 65 f., s. 71.

135 K.Br. 1584—88, s. 9.
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benämnda kameralagårdar), som uppförts i kronans jordeböcker som ansva
riga för skatter och andra avgifter. A andra sidan har det bakom många såda
na jordeboksgårdar funnits ett varierande antal hemmansdelar eller gårds
bruk, som kommer fram i annat källmaterial. Fenomenet med flera gårds
bruk per jordeboksgård har av allt att döma uppstått efter det att gårdar
under perioder med ökat befolkningstryck har delats upp i olika parter.1’6
Den rikliga förekomsten av det som i eskm. 1584 benämns gårdmän kan tol
kas som att flera hemmansklyvningar har ägt rum även i vårt nordvästskån
ska undersökningsområde.
Fenomenet med gårdmännen och deras relation till gårdarnas kamerala
huvudmän kan i viss mån belysas genom en undersökning på individnivå,
och i det syftet har uppgifterna om de skattskyldigas personnamn, både de
som registreras som bönder och som gårdmän, redovisats i Tabell 9 och 10.
I nominallängderna över ”gårdmännen” förekommer, trots benämning
en, ett antal kvinnonamn: sammanlagt 7 av 103 gårdmän var kvinnor. De
flesta namnen är av typen ”Ingeborg Jeppis” (Ekholm) och ”Kårne Olufs”
(Mattarp), ett skrivsätt som visar att de båda kvinnorna var änkor efter Jeppe
respektive Oluf.1’7 Det betyder inte automatiskt att dessa änkor satt på un
dantag. Tvärtom bör man utgå ifrån att kvinnor först såsom änkor har kun
nat förestå och bruka en gård vid denna tid. Det visas t.ex. i undersöknings
området genom att en av de båda gårdarna i Fagerhult i Kronolänet enligt jb.
1583/84 brukades av ”Kierstenn Jenns”, alltså en änka, som i eskm. 1584 helt
enkelt anförs som ”Kirstenn”. Även de kvinnor bland gårdmännen vars namn
inte kombineras med ett mansnamn har sannolikt varit änkor, och anled
ningen till att dessa kvinnor alls finns med i längden över skattskyldiga mås
te vara att de har brukat något slags gårdsenhet.
För en av gårdarna i Spång, självägargården, antecknas ”Suend i Spanngh”
som huvudman för gården och bland de fem gårdmännen finns två kvinnor.
En av dessa är ”Boild Eschildtz”. I jb. 1583/84 är det i stället Eskil som anteck
nas som den självägande bonden på Spång: ”Eskildt Erichsenn”. Vi saknar
patronymikon för den Sven i Spång som nämns i eskm. 1584 och kan därför
inte närmare knyta honom släktskapsmässigt till Eskil, men denne Eskil skul
le kunna vara en ganska nyligen avliden fader till Sven och make till Bodd.
Att ett nytt bondenamn dyker upp mellan en jordebok och en i tid närlig
gande extraskattelängd kan ibland visas bero på en viss eftersläpning i de årli
ga jordeböckernas registrering av bondenamnen; det är en ganska vanlig fö
reteelse att namn från äldre längder slentrianmässigt kan överföras till nya,136 137
136 Se t.ex. Lars-Olof Larsson 197z, s. 35 ff. et passim-, dens. 1983, s. 14 f„ s. 33 ff. et passim-, K.
Bååth 1983, s. 179 ff.
137 I diskussionen om personnamnen används källutgåvans namnformer bokstavstroget, till
skillnad från tabellerna, där namnen ofta är lätt normaliserade.
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Tabell 9. Gårdmän enligt eskm. 1584 i Örkelljunga och
Fagerhults socknar exklusive Kronolänet
Gård/by
(Socken: Ö. eller F,

Bönder: jordegna och

Gårdmän hos jordegna och lejebönder

lejebönder

enligt senare
uppdelning)

Bøgge (?)

(Bondenamn saknas)

Kjeld Andersen i Bøgge, Jep Mogensen

Bøggidt (?)

(Bondenamn saknas)

Trøels i Bøggidt
Aage Kjeldsen

Bøgidt (?)

(Bondenamn saknas)

Ekholm (Ö.)

Peder Jensen

Ingeborg Jeppis

Ekholm (Ö.)

Kield Aagesen

-

Flinka (Ö.)

Peder Svendsen, Tord
Gregersen

Oluf Pedersen, Mattis Greffuedtsen,
Oluf Flöffuitsen, Svend Tordsen, Peder
Tordsen

Grytåsa (Ö.)

Jens

Niels Mogensen, Tue Bendtsen

Harbäckshult (Ö.)

Jens Nielsen, Axel
Bentsen, Bent Aagesen,
Bröde Knudsen, Tyge
Olsen

Tue Jensen, Peder Tuesen, Siuffind
Tröelsen, Kjeld Nielsen, Joen Jensen,
Joen Siuffuindsen

Jenneholms bögge (?)

(Bondenamn saknas)

Anders i Jenneholms bøgge, Lasse
Poulsen

Jälla (Ö.)

Svend

-

Järnbläst (Ö.)

(Bondenamn saknas)

Bent Flellesen

Lärka (Ö.)

Svend Olsen

Kjeld Bendtsen, Tue Pedersen, Lille Tue,
Anders Hieresen, Oluf Tröelsen
Kjeld Pedersen i Lerchebøgidt

Lärkabygget (Ö.)

(Bondenamn saknas)

Mattarp (Ö.)

Anders

Karne Oluffs

Ringarp (Ö.)

Tue Siuffindsen, Joen
Bentsen

Tue Hallesen

Smedhult (F.)

Peder Nielsen Flogen

Niels Suendtsen, Suend Feding

Sonnarp (Ö.)

(Bondenamn saknas)

Axel Suendsen, Mogens Suendsen

Sorterup

Niels Svendsen

-

Spång (Ö.)

Svend

Kjeld i Spång, Niels Jepsen, Siridt Thuris,
Boild Eskilds, Oluf Baptisten

Sönderössjö (F.)

Peder Trane, Nörre Niels

Suend Matdzen, Jens Matdtsen, Oluf
Lassen, Harild Lassen, Trotte Pedersen,
Niels Pedersen, Peder Suendsen, Bendt
Trane

Tockarp (Ö.)

Wernitt Bentsen, Axel
Bentsen

Esbern Tröelsen, Werner Pedersen,
Poul Pedersen

Västra Ringarp (Ö.)

Brøde Kjeldsen

Bent Kjeldsen, Kjeld Brödtzen, Peder
Brödtzen

Åsljunga (Ö.)

Anders Bentsen, Siuffuind
Bentsen, Peder Pedersen

Peder Pedersen, Truid Pedersen

Örkellj. Kyrkobygge (Ö) Ture

Mogens Gudmundsen, Knud Jensen

Örkelljunga (Ö.)

Oluf Wier

Mogens Oelsen

Östra Ringarp (Ö.)

Peder Mogensen

Mogens, Suend Pedersen, Aage
Pedersen

30 bönder

60 gårdmän

SUMMA
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Tabell 10. Gårdmän enligt eskm. 1584 i Kronolänet
Gård/by (Socken: Ö. eller F.,

Bönder: jordegna och

enligt senare uppdelning)

lejebönder

lejebönder

Attarp (Ö.)

Jens

Anders, Bonde

Gårdmän hos jordegna och

Bjälkabygget (Ö.)

Niels

-

Bjärabygget (F.)

Svend

Axel

Bjärabygget (Ö.)

Bendt

-

Björnamossa (Ö.)

Mogens

-

Björnholm (F.)

Niels

Svend, Joen Nielsen

Boalt (Ö.)

Mogens Peder Svendsen

Kirstine Christophers, Lasse
Tröelsen

Bosjöholm (Ö.)

Oluff

Niels Jensen, Hans Oelsen

Bygget (Ö?)

Svend

-

Bärnalt (F.)

Peder Jensen

Oluf

Fagerhult (F.)

Kirstenn

-

Fagerhult (F.)

Gudmund

-

Fasalt (Ö)

Bendt Svendsen

-

Fedingshult (F.)

Nisse

Kjeld

Florshult (Ö.)

Siuffuind, Poul Aagesen,
Kield Mogensen

Bröde Oelsen, Tyge Jensen

Healt (F.)

Flenrich

Svend Pedersen

Höjaholm (Ö.)

Ingvor Fugell

Joen Fugell, Svend Pedersen,
Kirsten

Järingsholm (F.)

Peder

-

Killhult (F.)

Anders

Joen

Koneholm (F.)

PederAagesen

Oluf, Siuffuind

Krångelbygget (Ö.)

Gissell

Peder Esbernsen, Gudmund,
Peder Houffmand

Lemmeshult (Ö.)

Siuffuind

Siuffuind, Oluf Jensen, Peder
Jensen

Ulla Bjälkabygget (Ö.)

(Bondenamn saknas)

Jahanne, Niels Eskildsen, Troels
Ingvorsen

Långalt (Ö.)

Jens Hellesen

Suend Mogensen, Jens Morsen

Mellösa (Drakab.) (Ö.)

Oluf Hunesen

-

Onsena (F.)

Jens

Abraham

Porkenahult (F.)

Jens

Joen Schreder, Lille Jens, Niels
Tuesen, Gudmund

Sandsjöholm (F.)

Oluf

Brunkel, Jeppe

Skinningeholm (F.)

Anders

-

Spång (Ö.)

Peder Schredder

Peder Oelsen, Bonde Törkildsen

Sällerås (F.)

Esbernn

Suend Mogensen, Peder
Suendtsen

Örnalt (F.)

Svend

Trote

SUMMA

34 bönder

43 gårdmän
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och termen ”jordebokskonservatism” kan då vara relevant. Man kan däremot
räkna med att bilden av personnamnen blir mera aktuell och ajourförd i en
extraskattelängd, där nominallängden särskilt har gjorts upp inför uppbör
den av en nyligen utskriven skatt. Från länsförvaltningen hade man då att rät
ta sig efter det kungliga skattebrevets specifika krav på indelning av de skatt
skyldiga i särskilda kategorier.
Intressant nog finner man flera exempel på personnamn som mer eller
mindre tydligt visar just på en släktförbindelse mellan gårdmannen och den
för gården som skattskyldig antecknade bonden (jordegen resp. lejebonde).
Tidens och platsens namnskick är stereotypt och begränsat med flera åter
kommande, frekventa namn, och i vissa fall antecknas som redan berörts en
dast förnamn utan patronymika. Det går därför inte att siEermässigt beräk
na frekvensen av släktskapsindicerande namn. Men några exempel kan bely
sa fenomenet.
I kategorin jordegna nämns ”Peder Mogensønn” i Östra Ringarp, där de
tre gårdmännen hette ”Mogenns”, ”Suend Pedersønn” och ”Aage Pedersønn”.
För Västra Ringarps gård svarade bonden ”Brøde Kieldtzønn” för full skatt,
men där fanns det även tre gårdmän vid namn ”Bendt Kieldtzønn”, ”Kield
Brødtzønn” och ”Peder Brødtzønn”. En av de två bönderna i Sönderössjö
hette ”Peder Trane”, och här fanns bl.a. gårdmännen ”Trotte Pedersøn”,
”Niels Pedersønn” och ”Bendt Trane”. De båda lejebönderna i Flinka hette
”Peder Suendtzønn” respektive ”Tord Gregersøn”, och till den gården hörde
gårdmännen ”OluE Pedersønn” respektive ”Mattis GreEuedtzønn”, ”Suend
Tordtzønn” och ”Peder Tordtzønn”. Ett par exempel från Kronolänet ger en
likartad fast inte så tydlig bild: bonden i Höjaholm hette ”Jnguor Fugeil i
Høgholm”, och en av gårdmännen var ”Joen Fugeil i Høgholm”; bonden i
Porkenahult hette ”Jenns” (enligt jb. 1583/84 närmare bestämt ”Jenns Jonnsenn”), och en av gårdmännen här var ”Lille Jenns ibidem”.
Förhållandena pekar tydligt mot att gårdmännens krets i inte obetydlig
utsträckning har rekryterats bland bröder och vuxna söner till dem som sva
rade för gårdens huvudskatt. Även om några av de gårdmän som räknas upp
i eskm. 1584 kan ha tillhört de obesuttna är det här rimligt att se ett betydan
de antal av dem som bönder på gårdsparter i enlighet med det ovan citerade
skattebrevets skrivning rörande sådana gårdar där det bodde flera bönder.
Här skulle alltså enbart gårdens huvudman betala full skatt (2 respektive 1
daler), medan övriga bönder skulle beskattas på nivå med ”indester”, dvs.
med just den skattesats (1/2 daler) som ålades gårdmännen i vårt undersök
ningsområde.
Ett tydligt belägg på detta att en gårdman verkligen kunde göra skäl för
benämningen som en man som brukade en gård/gårdspart’, ges genom en
uppgift i räkenskapsmaterialet från 1582/1583. Bland de många inkomster av
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skilda slagsom 158z influtit till länsförvaltningen fanns den s.k. infästningsavgiften, som tillträdande landbor på kronans gårdar hade att erlägga en gång
för alla vid tillträde till gårdarna. En sådan avgift på inte mindre än 40 daler
till kronan betalade detta år ”Oluff och Jeppe i Sanndholm till Jnndfestninngh aff theris Faders gaard”.1’8 Det gäller gården Sandsjöholm i Kronolänet. I
jb. 158Z/83 anges en ”Brunckill Pedersenn” som landbo i ”Sandtzholm”, men
i eskm. 1584 anges ”Oluff i Sandtzeholm” vara lejebonde och de två gårdmän
nen var enligt samma källa ”Brunchili i Sandholm” och ”Jeppe ibidem”.'59
Man kan utifrån dessa uppgifter diskutera hur den demografiska och so
ciala situationen har sett ut på Sandsjöholms gård i början av 1580-talet. En
tolkning kan vara att rollerna gentemot kronans fogdar och uppbördspersonal har skiftat bland gårdens bönder och att det är mer eller mindre än tillfäl
lighet vem som i kronans längder figurerar som huvudman respektive gård
man. Här är poängen att Oluf och Jeppe i räkenskaperna framställs som brö
der, som övertog var sin part av faderns gård, men att endast en av dem i
eskm. anges som huvudman, dvs. lejebonde, medan den andre då antecknas
som gårdman. Båda var i praktiken bönder med part i gården, men som skat
teobjekt intog de olika roller.
En intressant fråga, som dessvärre inte är möjlig att besvara inom ramen
för denna undersökning, är i vad mån dessa gårdmän i sin tur även har haft fa
miljer. Det är dock högst rimligt att föreställa sig att så ofta har varit fallet,
och att det på flera gårdar därför kan ha funnits gemensamma hushåll för
nära släktingar, som livnärde sig av samma gård. Det leder i så fall tanken till
att försörjningsläget i tider av ökat befolkningstryck har varit känsligt och
att gårdarna lätt kunde bli överbefolkade. Likväl tycks det vid den här aktu
ella tidpunkten, senare delen av 1500-talet, ha funnits möjligheter att livnära
flera familjer per gård. Man kunde till en viss gräns genomföra gårdsdelningar mellan familjemedlemmar men också i många fall ta upp nya gårdsenheter
eller ”byggen” på gårdarnas omfattande utmarksområden. Sannolikt var järn
hanteringen under senare delen av den danska tiden en speciell resurs, som
inom undersökningsområdet har bidragit till gårdarnas möjligheter att för
sörja flera hushåll.

OM JÄRNFRAMSTÄLLNINGEN PÅ 1580-TALET
I avsnittet om medeltiden har jag ovan berört att de norra delarna av Norra
Åsbo härad ingår i den järnbygd som även omfattat angränsande delar av
Halland, Göinge och sydvästra Småland. Det framgick där att det är från
Krabbes jb. ca 1523 som vi har de äldsta skriftliga beläggen på järnframställning138 139
138 HL, s. 16. Om indfastning, även kallat stedsmål, se Hvidtfeldt 1970, s. 2.88.
139 HL, s. 166, 42.4.
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i området, men vid den tidpunkten var det endast två gårdar, Bosjöholm och
Krångelbygget, som rantade järn, vardera 6 stycken järn. Dessa sammanlagt
iz stycken var till synes allt järn som kronan gjorde anspråk på i hela Norra
Åsbo, inklusive Kronolänet, och denna ringa kvantitet kan ställas mot att
Göinge härad enligt samma källa skulle leverera 258 stycken järn.140 * 142
Vi får emellertid i den följande jordeboken från Helsingborgs län en annan
bild av järnets betydelse i dessa delar av Norra Åsbo. Det är redan nämnt att
bönderna i Kronolänet enligt jb. 1583/84 gemensamt hade att prestera en av
gift på 10 8 stycken järn, dvs. drygt 3 stycken i genomsnitt per gård.1+I Samma el
ler en snarlik avgift återkommer i alla senare dansktida jordeböcker över länet
(år 1596 talas det t.ex. om 116 stycken ”Flis Jernn”). I relativa tal är det alltså frå
ga om en påtaglig ökning av järnskatten från området från 1523 till 1583, men
det är osäkert vad dessa stycken järn har motsvarat i vikt, volym och värde.
Att omvandla källornas uppgifter om järnkvantiteter till exempelvis mo
derna viktangivelser är nämligen ett erkänt problematiskt område.144 Anders
Ödman anför bl.a. uppgiften att 2 pund järn har motsvarat 4 stycken järn.
Med antagande av en pundvikt på ca 8 kg skulle det ge ca 4 kg per stycke, dvs.
att 108 stycken skulle motsvara ca 430 kg järn, men enligt en annan beräk
ning har i stycke järn endast motsvarat en vikt på ca 2 kg.143 Den senare be
räkningen, som skulle ge en vikt av ca 216 kg för 108 stycken järn, stämmer
tämligen väl med de siffror som Lars-Olof Larsson anför: ett s.k. ”klodejärn”
var en järnklump, som klövs i fyra stycken; hela klumpen hade en ungefärlig
vikt av i lispund (8,5 kg) och varje stycke kunde sålunda väga ca 2 kg.144
Endast Kronolänets bönder, och således inte tredingsbönderna i övriga
delar av Norra Åsbo härad, har i dessa jordeböcker uppförts med järnavgift.
Redan härigenom bekräftas till stora delar Fornminnesinventeringens bild av
Orkelljunga och Fagerhult som en speciell järnbygd i nordvästra Skåne. Kro
nolänet var dock inte den enda i nordvästra Skåne vid den tiden. _
Det visar sig nämligen att järnproduktion under senare delen av 1500-talet även ägt rum på andra håll i Norra Åsbo härad. Flera gårdar i häradet hade
under medeltiden tillhört kyrkliga institutioner, vilka i samband med refor
mationsverket övergick i kronans ägo. Vi har tidigare konstaterat att det vid
140 Ovan s. 66 ff.
1411 Rsk. 1582/1583 finns en notis om avgifter från två gårdar i Persköp i Rya socken, vilka in
gick i ett godsbestånd på 22 gårdar som var förlänt till Jakob Krabbe. Om en av dessa gårdar
heter det beträffande avgifterna: ”Med samme Gaard aff Kroneleenit/ J Tyllte Bordt/ iiij
stocker” {HL, s. 166). Den gård i Persköp som tillhörde Kronolänet och som ingick i förläningen brukade alltså förutom de 12 plankorna betala 4 stycken järn till kronan, dvs. att den
individuella järnavgiften för denna gård var något större än genomsnittet.
142 Se härom Lars-Olof Larsson 2000 b, s. 49 ff. och s. 234; Ödman 2001, s. 102 ff.
143 Ödman 2001, s. 106 f.
144 Larsson 2000 b, s. 50 f.

91

slutet av medeltiden fanns ett antal landbor i undersökningsområdet som
tillhörde ärkesätet och som redovisas i ärkesätets jordebok, den s.k. Palteboken ca 1514. Dessa landbor har i Palteboken inte uppförts med någon järnav
gift, utan de erlade vid den tiden alla sitt landgille i smör (ovan Tabell 2), men
senare uppgifter talar i en annan riktning.
Det tidigare ärkestiftets godsbestånd redovisas efter reformationen främst
i kronans efterreformatoriska jordeböcker under rubriken Lundagårds län.
Som exempel kan anföras att det i de delar av Lundagårds län som 1597/98
(tillfälligt) redovisas i jordeboken över Helsingborgs län antecknas järnavgif
ter från fem socknar i Norra Åsbo härad: Örkelljunga, Fagerhult, Oderljunga, Rya och Tåssjö. Sammanlagt rörde det sig om 28 bismerpund järn.145
Om vi antar att 1 bismerpund var ca 8 kg i Skåne,146 var 28 bismerpund följ
aktligen ca 224 kg, dvs. i närheten av 1/4 ton.
En annan medeltida jordägare i undersökningsområdet har varit Herre vadskloster, vars landbogårdar på motsvarande sätt som ärkesätets drogs in
till kronan i samband med reformationen. Som i tidigare avsnitt nämndes
kan klostrets tidigare landbogårdar kan fortfarande urskiljas i kronans efter
reformatoriska jordeböcker, där godsbeståndet redovisas under benämning
en Herrevadsklosters län; enligt jordeboken över detta län 1617/1618 erlades
en järnavgift på 26 lispund, framför allt från Örkelljunga socken.
Vi kan utifrån en studie av Lars-Olof Larsson gällande den sydsmåländska järnhanteringen tillägga, att den lågtekniska järnframställningen, blästbruket, var i full gång vid 1500-talets mitt även i Sunnerbo härad, som grän
sar till Norra Åsbo (Fagerhults socken) och Göinge (Vittsjö m.fl. socknar): i
Sunnerbo var enligt en jordebok från ca 1560 inte mindre än 72 järnframställningsplatser (järnsmedjor) i verksamhet.147
De fasta årliga avgifter i form av järn som omnämns i jordeböckerna gäl
lande Norra Åsbo och undersökningsområdet säger oss emellertid långt ifrån
allt, eller ens det mest väsentliga, om järnhanteringens betydelse för den en
skilde bonden i området. Intäkter från järnproduktion och smide har med all
säkerhet lämnat ett avgörande bidrag, tidvis även ett rejält överskott, i jämfö
relse med exempelvis de landgillepengar som skogsbönderna i området hade
att erlägga.
Det belyses av en notis i räkenskapen för Helsingborgs län 1582/1583, där
det framgår att kronan för sitt byggnadsbehov bl.a. inköpt spik från Kronolänet. Ridefogden över Göinge och Norra Åsbo hade under året betalat 32 mark
för 200 ”store Spiiger” och 2000 ”Legte Søem”, dvs. 200 stora spik och 2000
mindre spik till läkt, till ”Annders Atzersen y Kronelhenit”, och i marginalen
145 Jb. över Helsingborgs län 1597/98, Lensregnskaber, DRA.
146 Aakjær 1936, s. z6i.
147 Larsson zooob, s. 29 ff.
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noteras att ridefogden har betalt ”bønnder i Kroneleenitt” för dessa spik.'48
Ett annat exempel som visar på en produktion i ännu större skala har vi i en
något tidigare räkenskap från Helsingborgs län 1579/1580. Från länsförvalt
ningens sida hade man då för kronans behov inköpt ett större parti smidda
storspik, nämligen 31 000 (11 tunnor) ”store Spijger” från ”Bönderne uthi
Krone leen”. Dessa spiktunnor fördes till det jylländska kungliga slottet Skan
derborg, som var föremål för om- och tillbyggnad på 1570-talet.148
149 150
Det var
spik till ett värde som flera gånger översteg de samlade avgifter som bönder
na årligen utgav för sin brukningsrätt till kronan.
Järnproduktionen inom och utom Kronolänet i Norra Åsbo måste sålun
da ha haft stor betydelse för skogsbondeekonomin vid denna tid, ett förhål
lande som enligt vad som nedan framgår tycks ha vidmakthållits genom den
sista danska tiden. Bilden bekräftas genom undersökningar av järnframställningsplatser i undersökningsområdet inom E/pprojektet. Man har därvid
påvisat att perioden från sent 1400-tal, över 1500-talet och in i 1600-talet
innebar en påtaglig expansion för järnframställningen jämfört med medelti
den. Flera undersökta järnframställningsplatser tyder på detta, och vi har
från denna tid fysiska lämningar i området av större och mera komplicerade
ugnar, s.k. mulltimmerblästugnar, som har krävt en mera utbyggd arbetsorga
nisation än tidigare.-50

148 HL, s. 85. Jfr Persson Z007, s. 63.

149 Jb. över Helsingborgs län 1579/1580, Lensregnskaber, DRA.
150 Strömberg zoo8 a, s. 113 ff.; dens. zoo8 b, s. 15z ff.; Angiert & Lagerås zoo8, s. 6z.
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Figur 12. På sidan 862 i volym 2 av Decimantboken 1651 redovisas en del av de decimanter i Örkelljunga socken som brukade gårdar och utbyggen ägda av det världsliga frälset: Backabygget,
Månstorp och Nya Lärkabygget var utbyggen under Lärka gård, som vid denna tid ägdes av fru
Lisbeth Bille. Av gårdar som ägdes av Niels Krabbe nämns på denna sida Grytåsa, Tockarp och
två gårdar i Harbäckshult (bl.a. Västergården) samt utbygget Smedstorp. Lunds landsarkiv.
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KAPITEL FYRA

OMRÅDET I SOCKENPRÄSTENS
PERSPEKTIV CA 1570-1651
LUNDS STIFTS LANDEBOK CA 1570
Genom ett kungligt brev från 1569 igångsattes ett insamlingsarbete som skul
le resultera i Lunds stifts 1 andebok. Häri nedtecknades sockenprästens, kyr
kobyggnadens och degnens (klockarens) inkomster, med ingående beskriv
ningar av stiftets prästgårdar, degnegårdar m.m., liksom av sådana gårdar
som erlade avgifter för kyrkobyggnadernas underhåll (bona ecclesiæ). Det
finns i Landeboken även sifferuppgifter i klumpsummor på de tiondegivande
gårdar, decimanter, som fanns inom respektive socken. Sådana uppgifter är i
Landeboken registrerade för Örkelljunga socken men saknas som ovan
nämnts för Fagerhult.151 Dessa uppgifter i Landeboken härrör alltså ytterst
från sockenprästen och kyrkans tiondehantering och representerar därmed
en annan kameral tradition och ett delvis annat perspektiv på bygden än de
kronans jordeböcker och skattelängder från Helsingborgs länsförvaltning
som har analyserats i föregående kapitel.
Decimanttalet för Örkelljunga anges i Landeboken till 41, medan annex
socknen Rya endast hade 16 decimanter. Till prästens inkomster hörde fram
för allt prästtionden, och för Örkelljunga anges i Landeboken ett spannmålstionde på 2 pund (= 6 % tunnor eller 40 skäppor) råg, 2 pund korn och 1 Vi
tunna havre.151 Uppgiften säger oss något om vad som producerades i sock
nen, dvs. att de klassiska skånska spannmålssorterna råg, korn och havre var
representerade, likaså om deras inbördes relativa betydelse, men dessutom
ger uppgiften om prästtionden faktiskt en antydan om hur stor den totala år
liga spannmålsskörden kan ha varit i socknen vid denna tid.
Uppgiften visar nämligen sockenprästens andel av socknens spannmålstionde, vilket var en tredjedel av hela spannmålstionden. Övriga två tredjedelat nämns inte i Landeboken, men enligt gällande regler tillföll en andra
tredjedel kyrkobyggnaden (fabrican) och den sista tredjedelen tillföll på Landebokens tid kronan; före reformationen hade denna andel tillfallit bisko
pen. Sockenprästens spannmålstionde bör alltså i princip ha motsvarat en
trettiondedel av spannmålsskörden i socknen. Vi kan dock inte veta om dessa
151 Allmänt om de ecklesiastika inkomsterna, t.ex. tionde, liksom om innebörden av Landebokens övriga uppgifter, se Ljunggren 1965, s. 50 ff. För de nedan presenterade uppgifterna om
Örkelljunga, se Lb. 2, s. 53ft. Jfr ovan s. 83. Om Örkelljunga prästgård och sockenprästernas in
komster genom tiderna, se Bringéus 1950, s. 76 ff., s. 119 f.
1521 Landeboken räknas 1 pundsom zo skäppor, och det går 6 skäppor på 1 tunna (Dahl 194z,
s. 87).
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uppgifter representerar tiondeinkomsten ett visst år eller möjligen är en genomsnittsbedömning av vad som brukade tillfalla prästen. I princip skulle
prästens andel av tionden tas i kärven (neken), dvs. att den kunde variera år
ligen med skördeutfallet. Uppgiften från Landeboken står isolerad och med
ger ingen direkt jämförelse med andra uppgifter som är näraliggande i tiden,
men om vi antar att prästtionden enligt Landeboken visar ett rimligt utfall
under ett normalår skulle hela socknens normala spannmålsskörd till sin
storlek kunna anges vara trettio gånger prästtionden.
I fallet Orkelljunga skulle denna beräkning visa på en totalskörd i socknen
av 445 tunnor spannmål (varav zoo tunnor råg, zoo tunnor korn och 45 tun
nor havre). Fördelat på 41 decimanter kan en genomsnittlig årlig spannmåls
skörd per tiondcgivande gård beräknas till ca 5 tunnor råg, 5 tunnor korn och
i tunna havre. Siffrorna pekar på en modest spannmålsskörd, vilket uttryckli
gen kommenteras i Landeboken: ”Item giffuis aE all Sognen Smörj té [dvs. 1
tunna] thj der er ringe kornsædtt”. Prästen kompenseras alltså för ringa spannmålstionde genom en tunna smör, något som Landeboken ger flera exempel
på från skånska skogssocknar.'” En annan viktig inkomst för prästen, särskilt i
skogsbygden är en annan animalieavgift, nämligen det s.k. kvicktiondet, som
tillkom sockenprästen ensam och som gällde ”vart tionde huvud” av i princip
alla kreatur av årets kull av ungdjur inom socknen. I Landeboken har det sam
lade kvicktiondet för Orkelljunga socken preciserats till 40 lamm och 18 kid
(killingar), vilket i princip kan tolkas som att 400 lamm och 180 kid fötts un
der ett år i socknen. Inga föl, kalvar eller övriga ungdjur nämns.
En enstaka jämförelse med spannmålstionden från en något längre söde
rut belägen socken i Norra Asbo härad belyser skillnaden i produktionsin
riktning: i Gråmanstorp kan årlig skörd av spannmål per decimant utifrån
motsvarande uppgifter beräknas till 15 tunnor råg, iz tunnor korn och 3 tun
nor havre, och det samlade kvicktiondet från denna socken anges till 8 lamm,
15 gäss, 9 kalvar och 8 grisar.'54 Skillnaden framstår här som tydlig mellan den
höglänta, företrädesvis animalieinriktade skogsbygden i Orkelljunga och det
skoglösa och mera åkerbruksinriktade Gråmanstorp i dalgångarna till Rönne
å med biflöden.
Landeboken beskriver ägorna till prästgården i Orkelljunga under rubri
ken ”Bona Curiæ pastoralis”, och det heter där att prästen har ”siine agre tiilhobe, och er altt wdj ett stycke”. Det innebär att kyrkbyn inte var en by med
ägoblandning mellan gårdarna, utan prästgården har haft sin jord som ett en
skifte, troligen i ensäde. Sammanlagt har prästgårdens åker uppgått till cirka 5
tunnland (”er till sammen xxx skr landt”, alltså 30 skäppland, med 6 skäppland153 154
153 Ljunggren 1965, s. 55 f.
154 Lb z, s. 47.
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per tunnland). Härtill kommer ängsmark där man kunde hösta sammanlagt
32 lass hö. Prästen har även till sin gård haft fri tillgång till ollonskog och
skogshygge, vilket sannolikt avser tillgång till byns gemensamma skogsmark,
och han har även haft en vattenmölla (”ett Möllefald”) norr om byn. Det
fanns enligt Landeboken även en mindre egendom som degnen brukade,
med ett sammanlagt utsäde på 14 skäppland (ungefär motsvarande 22/3
tunnland) och äng till 14 lass hö.
För Orkelljunga socken anför Landeboken även ett par notiser under rub
riken ”Bona ecclesiæ”, som gäller egendom eller inkomster som tillfaller sock
enkyrkan eller kyrkans byggnadsfond (fabrican). Denna typ av inkomster bru
kar gå tillbaka på medeltida donationer till kyrkan, t.ex. i form av själagåvor,
och de kan antingen bestå av enstaka gårdar med full äganderätt för kyrkan el
ler endast av vissa årliga avgifter från en eller flera gårdar, där någon annan äga
re än sockenkyrkan har den egentliga äganderätten, s.k. dominium.155
Landeboken noterar för Orkelljunga under denna rubrik att 3 pund smör
ges till sockenkyrkan i årligt landgille från ”en gaardt y Ørckeliunge kallis
Byggitt”. Dominium till denna gård uppges ligga till Landskrona slott, dvs.
att äganderätten låg hos kronan. Här har vi alltså en gård som benämns Byg
get,, ett namn som det finns andra, tidigare berörda exempel på i socknen och
där en del framstår som svåridentifierade enheter. I den gård som nämns i
Landeboken finns alltså en anknytning till Orkelljunga, och då menas rimli
gen till kyrkbyn och inte till socknen. Som senare ska visas tycks detta ”Byg
gitt” under rubriken Bona ecclesiæ avse den gård som nedan diskuteras som
Orkelljunga Kyrkobygge eller enbart Kyrkobygge, senare Turabygget.156
En annan inkomst under samma rubrik anges komma från Lärka
(”Larcka”), i form av 30 marker smör. Till denna gård låg dominium hos
landsdomaren (”lands dommir”), vilket också tyder på att kronan ytterst var
ägare till Lärka, åtminstone till en del av gården.
Dessa landgilleinkomster till kyrkan från gårdar som på Landebokens
tid ägdes av kronan går med stor sannolikhet tillbaka till den tid då ärkesätet innehade Rya län med ett antal gårdar i Rya och Orkelljunga, gårdar som
omnämndes i Palteboken från 1510-talet och som ovan har omtalats. Efter
reformationen har de infogats i kronans godsbestånd, men dessa avgifter till
sockenkyrkans fabrica på Landebokens tid minner alltså om ärkesätets da
gar. Det blir än tydligare i Landebokens redovisning av Rya socken, där det
bland Bona ecclesiæ till Rya kyrka bl.a. nämns årligt smörlandgille ”aft
Skudgaarden y Rye”, dvs. den gård som under senmedeltiden var centrum i
det lilla ärkebiskopslänet Rya län. Dominium till den f.d. skudgården låg

155 Se härom Ljunggren 1965, s. 74 ff., 90 ff.
156 Se nedan s. ioi f.
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cirka 1570 hos Landskrona slott, vilket visar att gården nu tillhörde kronan
och administrerades inom Landskrona län.157
Reformationstiden i Danmark innebar i en första omgång en kraftig egendomsförskjutning från de tidigare katolska kyrkliga institutionerna till kro
nan, vilket ovan har exemplifierats med det tidigare Rya län. Den godspolitik
från kronan som fördes under Fredrik II (1559-1588) innebar emellertid att
kungen i syfte att samla de kungliga domänerna ofta bytte bort delar av detta
nyförvärvade krongods, inte minst i Skåne, till olika adliga jordägare. Det
skedde genom s.k. mageskiften, där man bytte gods och gårdar lika för lika.158
I ett omfattande mageskifte 1574 övergick närmare 100 gårdar i Skåne och
Halland från kronan till Sten Claussen Bille till Vanås. Häri ingick bl.a. ett ti
digare ärkesätesgods med centrum i Näsbyhom i södra Skåne, och några av
gårdarna i detta mageskifte låg i Norra Åsbo härad, däribland Lärka gård.'59
Därmed bytte Lärka än en gång jordnatur och kom efter några decennier i
som kronogods nu i det världsliga frälsets ägo. Det skulle sedan dröja nästan
100 år innan Lärka gård blev utgångspunkten för en säteribildning när Arild
Svabe inrättade Lärkesholms frälsegods.
Från det sista halvseklet av den danska tiden finns ytterligare ett par be
skrivningar av undersökningsområdet från sockenprästens perspektiv, dels i
Prästrelationerna 16x4, dels, och mera heltäckande, i Decimantboken 1651.

PRÄSTRELATIONERNA 1624
Kristian IV befallde i ett brev från augusti i6zz biskoparna i Danmark och
Norge att låta sockenprästerna i stiften författa beskrivningar av sina respek
tive socknar och sända dessa till centralmaktens kansli i Köpenhamn.160 Be
skrivningarna skulle ha en antikvarisk-topografisk inriktning och bl.a. ta fas
ta på sådana historiska dokument, runstenar m.m. som var kända inom sock
narna. Biskopen har uppenbarligen tillsänt sockenprästerna ett formulär
med olika uppgifter som skulle sändas in. Även om inga sådana formulär har
bevarats framgår det av de insända relationerna att en av uppgifterna har gällt
att räkna upp antalet herrgårdar, byar, gårdar och möllor i socknarna. Av de
bevarade prästrelationerna 16x4 förstår vi att sockenprästerna skickade in ett
grundmaterial till häradsprostarna, som lät redigera, renskriva och insända
materialet från sitt härad till stiftskansliet, varifrån det skickades vidare till
centralmaktens kansli.
157 Enligt Thelma Jexlev var Landskrona och Lundagårds län 1567-76 förenade under samma
länsman (Jexlev 1978, s. 581).
158 Bang 191$,passim-, Jeppsson 2.005, s. 260 f.
159 Kr. Sk. I, s. 148 f.
160 För det följande, se John Tunelds inledning till utgåvan av PR 1624, s. IX ff.
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Det är långt ifrån alla skånska socknar som har bevarade prästrelationer
från 1624, och av Lunds stift saknas Hallands socknar helt. Från Norra Åsbo
har relationer bevarats och publicerats av John Tuneld från följande 14 sock
nar (i källans ordningsföljd): Tåstarp, Munka Ljungby, Ossjö, Tåssjö, Östra
Ljungby, Källna, Gråmanstorp, Vedby, Örkelljunga, Rya, Oderljunga, Pers
torp, Riseberga och Färingtofta. Även i denna källa saknas alltså Fagerhults
socken, vilket kan förklaras med att denna socken var annex till Hallandssocknen Hishult och att, som nämnts, inga prästrelationer från 1624 är kän
da från detta landskap. Socknarna redovisas enligt en tydlig regel pastorats
vis, med modersocken följd av annexsocken, och Örkelljunga redovisas till
sammans med Rya: ”Ørkeliunge och Rye Sogner haffuer enn PrestT61
I PR 1624 meddelar prästen att det i Örkelljunga fanns ”Byer. ix” och
”Thorper. xxj”, och med dessa 9 byar åsyftar han bebyggelser med 2 eller flera
gårdar, medan benämningen torp används om 21 ensamgårdar. Förutom byar
och torp anger PR 1624: ”Herforuden findesz her Bygger 19”. Bebyggelse
strukturen formas alltså av tre kategorier i Örkelljunga socken: 9 byar, 21 torp
och 19 byggen. Det sammanlagda antalet gårdar, som framgår av Tabell 11,
blir enligt denna relation 45 (exklusive de 19 byggena). Denna summa är allt
så något större än Landebokens decimantsiffra (41), men samma siffra (45)
framkom enligt diskussionen ovan vid en summering av självägargårdar, lejegårdar och nybyggen enligt eskm. 1584.
Sockenprästen skiljer i PR 1624 inte på självägare och landbor, och han
nämner inte Kronolänet. I tiondehänseende och såsom sockenmedlemmar
var brukare av dessa agrara bebyggelser likvärdiga. Det finns annars en god
överensstämmelse mellan gårdarna sådana de framträder i eskm. 1584 och i
PR 1624, men i vanlig ordning finns det avvikelser mellan källorna. Boalt re
dovisas som dubbelgård i eskm. 1584 men hör enligt PR 1624 till ensamgår
darna. I PR 1624 nämns inte Jälla, men det är högst troligt att ”Kielle” i PR
1624 avser ett ”Hielle” e.dyl. för den gård som vi känner som Jälla; ett origi
nal kan exempelvis ha blivit fel avskrivet vid häradsprostens redigering.
Långalt saknas i PR 1624, men den gården är belagd både före och efter 1624;
att gården har överförts från Örkelljunga till Fagerhults socken är ett sentida
fenomen (1949).l6z Gården Vemmentorp nämns i PR 1624 men saknades i
eskm. 1584, där denna gård med misstänkt medeltida ursprung egentligen
kunde förväntas bli redovisad. Gården är som ovan berörts i varje fall tydligt
belagd i de äldsta länsräkenskaperna över Herrevadsklosters godsbestånd
från ióio-talet, men kontinuiteten bakåt är alltså inte fullständigt klarlagd.161 162
161 Pastoratet Örkelljunga - Rya redovisas i PR 1624 på s. 39 f. Att Örkelljungaprästen Paul
Gudmandsen i sin relation 1624 även omtalade en medeltida vallanläggning i socknen är be
rört ovan s. 42 f.
162 Lundbladh 2008, s. 28.
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Tabell 11. Gårdar i Örkelljunga: jämförelse mellan eskm. 1584 och PR 1624
By/gård i Örkelljunga socken

Antal bönder per

PR 1624: By/gård

Antal gårdar per

bebyggelsenamn

bebyggelsenamn

1584

1624

Attarp (Krl)

1

Attarp

1

Bjälkabygget (Krl)
Bjälkabygget, Lilla (Krl)

1

Bjälkabygget

2

Bjärabygget

1

Bjärabygget

1

Björnamossa (Krl)

1

Björnamossa

1
1

Boalt (Krl)

2

Boalt

Bosjöholm (Krl)

1

Bosjöholm

1

Drakabygget/(Mellösa) (Krl)

1

Drakabygget

1

Ekholm

2

Ekholm

2

Fasalt (Krl)

1

Fasalt

1

Flinka

2

Flinka

2
3

Florshult (Krl)

3

Florshult

Grytåsa

1

Grytåsa

1

Flarbäckshult

5

Harbäckshult

5

Höjaholm (Krl)

1

Höjaholm

1

Jälla

1

"Kielle"?

1

Järnbläst

-

Järnbläst

1

Krångelbygget (Krl)

1

Krångelbygget

1

Lemmeshult (Krl)

3

Lemmeshult

1

Långalt (Krl)

1

-

-

Lärka

1

Lärka

1

Mattarp

1

Mattarp

1

Ringarp, Västra

1

Västra Ringarp

1

Ringarp, Östra

1

Östra Ringarp

1

Sonnarp

-

Sonnarp

1

Spång Spång (Krl)

2

Spång

2

Tockarp

2

Tockarp

2

Åsljunga

3

Åsljunga

3

Örkelljunga Örkelljunga
Kyrkobygge

2

Örkelljunga

3
(med prästens och
degnens gdr)

-

Vemmentorp

1

-

Lönnsjöholm

1

-

Turabygget
42 + 3 utan
landbonamn 1584

1
45

I Tabell 11 är gårdarna redovisade i bokstavsordning med normaliserade namnformer. De
gårdar som 1584 anges tillhöra Kronolänet är i tabellen markerade med "(Krl)".
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Två nya enheter i förhållande till eskm. 1584 är Lönnsjöholrn och Turabygget.
Den förstnämnda gården är även känd i en något tidigare jordebok från Hel
singborgs län 1597,163
165 men
164 Turabygget dyker genom PR 1614. upp för första
gången i bevarat skriftligt källmaterial.
I fråga om Turabygget har vi alltså en benämning på en gård med bygge
som efterled och mansnamnet Ture som förled.'64 Från början av 1600-talet
framträder Turabygget som en gård i sockenprästens bedömning, till skillnad
från de 19 byggen som han omtalar utan att de namnges. Man kan ana en pro
cess där ett bygge, utbygge eller nybygge på en annan gårds mark har uppstått
som en mer eller mindre tillfällig anläggning, som varit lätt föränderlig både
till namn, till omfång och till funktioner. Den har efter hand etablerats och
vunnit stadga och status och har då blivit infogad bland de agrara bebyggel
ser som från såväl sockenprästens som kronans perspektiv har kunnat definie
ras som skyldiga att erlägga både tionde och kronoskatt.
Turabygget var enligt kartmaterial från sent 1600-tal (Buhrmanns karta
1684) och framöver beläget endast ett par km VNV Orkelljunga kyrka. Sam
tidigt med Turabyggets uppdykande tycks en annan bebyggelse, som nämnts
1584, ha försvunnit ur källorna. Det gäller Orkelljunga kyrkobygge, även kal
lat Kyrkobygget, som enligt eskm. 1584 brukades av en landbo men namnet
Ture (”Ture i Ørcheliunge Kirchebøgge”), och där det även fanns en gård
man (”Mogens Gudmindtzønn i Kirchebøgedt”).’65 Det ligger då nära till
hands att Turabygget från och med denne landbo med namnet Ture har bli
vit ett nytt namn på detta Kyrkobygget, vilket ovan berörts i samband med
diskussionen om gårdar som enligt Landeboken betalade landgille till kyr
kan i Orkelljunga. Det kan tillfogas att anknytningen till Orkelljunga kyrka
antyds av att Turabygget kategoriserades som ett halvt kyrkohemman i de
äldsta svenska jordeböckerna (jordeböckerna 1661 respektive 1662). Det var
inget ovanligt fenomen att gårdarna klassificerades på ett delvis inkorrekt
sätt vid denna tidiga tidpunkt, då man från svenska administratörers sida
ännu inte hade observerat t.ex. att en sockenkyrka i detta fall endast hade rät
tighet till landgillet men saknade dominialrättigheten, som var kronans.
163 Lundbladh 2008, s. 250 f. Jfr Skånsk ortnamnsdatabas, som anger 1618 som äldsta belägg
för Lönnsjöholrn. I Rsk. 1582/1583 nämns en ”Peder i Lønnholm”, som gör ett gårdsbyte med
Svend i Krångelbygget (HL, s. 16); Lönnsjöhom gränsar enligt senare kartor till Höjaholm
och Krångelbygget. Någon gårdsenhet som kan identifieras med Lönnsjöholrn, Lönnsjöholms bygge e.dyl. finns dock inte bland de gårdar i Orkelljunga socken eller Kronolänet som
registreras i eskm. 1584.1 Skånsk ortnamnsdatabas anges Lønseholmsbøge som belägg för ett
bebyggelsenamn i Orkelljunga socken från eskm. 1584, men enligt Svenssons källutgåva är det
närmaste vi kommer den namnformen ett belägg för Lønseholmbøge, men det härrör från Väs
tra Torups socken, Göinge härad (HL, s. 376).
164 Lundbladh 2008, s. 255.
165 HL. s. 416 f.
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Sådant blev efter hand korrigerat.166 167
Det visar sig också i detta fall när man i
samband med det jordrevningsprojektet 1671-1672 klargjorde dels att Turabygget var ett halvt kronohemman, dels att Orkelljunga kyrka av detta hem
man fick 3 pund smör (eller 5 daler 8 öre) ”eftther kyrkiostohlen”, dvs. enligt
kyrkans räkenskaps- eller jordebok.'67 Detta är en tydlig referens till den
uppgift som även meddelades i Landeboken avseende gården ”Byggit”, näm
ligen att det från gården utgick 2,3 pund smör i landgille till Orkelljunga kyr
ka.
Förutom de byar och ensamgårdar som prästen namngav i PR 1624 fanns
alltså inte mindre än 19 byggen, som dock förblir en anonym massa. Flera av
dessa får något tydligare konturer genom Decimantboken 1651.

UNDERSÖKNINGSOMRÅDET I DECIMANTBOKEN 1651
Från slutet av den danska tiden har en närmast heltäckande registrering beva
rats över tiondegivande gårdsenheter i Lunds dåvarande stift, sammanlagt
cirka 18 500, i den s.k. Decimantboken 1651 (citeras i fortsättningen Decb./
Decb. 1651). Benämningen decimantbok har med det latinska ordet decima,
räkneordet ’tio’, att göra, och som ovan påpekats i samband med presentatio
nen av Landeboken är decimant benämning på en tiondegivande bonde. En
sådan bonde har brukat en egendom, en gårdsenhet, vars storlek har kunnat
variera avsevärt och som i Decb. har redovisats under rubriker med olika ka
merala klassificeringar såsom hela gårdar, halva gårdar etc. Alla decimanter
har i princip haft att prestera en tiondedel av sin agrara produktion i tionde
avgift.
I likhet med Landeboken ca 1570 och PR 1624 kan tillkomsten av Decb.
1651 föras tillbaka till ett kungligt brev, i detta fall ett brev av den 1 februari
1651, där Fredrik III riktade sig till biskoparna i Danmark:
Wi bede Eder och naadigst wille, att i med forderligste wed Præster
ne vdi Eders Stifft lader forferdige en kort, dog rigtig Specifikation
paa, huor mange Decimanter, heele, halffue gaarde og boll, de wdj en
huer aff deris wnder haffuendes Sogner haffuer; med rigtig Specifika
tion der hoes, huor mange der aff os och Cronen, och huor mange
andre och huemb tilhørige; huilcken forme Designation I siden med
166 Jb 1661 och 1662 i G Illa: 6 och 7, LLA. I t.ex. jb 1662 antecknas ”Thurabygget” som den
enda gården i socknen under rubriken ”Kyrkckiohemman” såsom ett halvt kyrkohemman (s.
55, $8). I Decb. 1651 och JR 1671 (se nedan) antecknas dock Turabygget som ett halvt krono
hemman. Om den svenska administrationen och de äldsta svenskajordeböckerna, se Erlands
son 1967, s. 208 ff.
167 Jordebok över Norra Asbo härad 1672, Ggko G Illa: 25, LLA, s. 765. Mera om jordrevningen i följande kapitel.
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forderligste vdi woris Candtzelie haffuer at indskiche. Dermed scher
wor Villie. Befallendes Eder Gud. Schreffuet paa wort Slott Kiobenhaffn dend i. Februarij A. 165t.168
För Lunds stift resulterade arbetet med att svara upp mot denna kungliga be
gäran dels i en något fylligare decimantförteckning, som bl.a. innehåller per
sonnamnen på decimanterna i de redovisade socknarna i stiftet, dels i ett
mera kortfattat sammandrag, som saknar uppgifter om decimanternas namn
(kallat Sammandraget). Båda registren har, i överensstämmelse med kungens
begäran, en uppdelning av gårdarna i olika kamerala klasser och olika ägarkategorier. Därmed ger dessa register över tiondegivare en första samlad bild av
stiftets gårdar i olika storleksklasser, likaså av vem som ägde och brukade var
je enskild gård. Decimantregistreringen 1651 har därför blivit ett i bebyggelsehistoriskt avseende klassiskt material, där främst Sammandraget har lagts
till grund för pionjärstudier rörande ägarförhållanden, bebyggelsemönster
m.m. i hela landskapet av framför allt J.A. Fridericia och Sven Dahl, i viss
mån även av C.G. Weibull.169 Det innebär att förhållandena i vårt nordväst
skånska undersökningsområde kring mitten av 1600-talet kan ställas mot de
regionalt mera omfattande undersökningarna hos Fridericia, Dahl och Wei
bull.
Decb. 1651 tillhör Lunds domkapitels arkiv och förvaras på Landsarkivet
i Lund. Originalhandskrifterna föreligger i tre volymer (G VI :8-io), varav de
två första innehåller den fylligare decimantförteckningen med nominallängder, dvs. att decimanternas personnamn (med ett fåtal undantag) har regist
rerats. Dessa två volymer har lagts till grund för en nyligen publicerad källutgåva, och däri har decimanterna i såväl Örkelljunga som Fagerhults socknar
namngivits och registrerats. Båda socknarna finns för övrigt även med i den
tredje, i huvudsak opublicerade volymen, Sammandraget, som är ett tidsmäs
sigt närstående extrakt eller sammandrag av uppgifterna i Decb. i65i.I7°
Det återkommande huvudmönstret för redovisningen i Decimantboken
1651 är att man inom varje härad först anger en rubrik för varje socken, och
att decimanternas namn anges sorterade först efter gårdarnas ägarkategori
(självägande bönder, kronobönder, adelslandbor etc.) och sedan inom varje
ägarkategori efter dessa gårdars kamerala klassificering. Först därefter anges
by- eller gårdsnamn.
Beträffande ägarkategorier skulle biskoparna enligt den kungliga befall
ningen via sockenprästerna inhämta uppgifter om hur många av gårdarna
168 Danske Kirkelove, del 3, s. 362. £ ; K. Br. 1/2 1651.
169 Fridericia 1889-1890; C.G. Weibull 1923; Dahl 1940 resp. 1942.
170 Decb. i6$i, s. 283-288 (Örkelljunga) och s. 300 f. (Fagerhult); jfr Sammandraget (volym G
VI: 10, Lunds domkapitels arkiv, LLA, s. 240 ff. och s. 263). Mera om bakgrunden till deci
mantregistreringen 1651 i Sten Skansjös inledning till utgåvan av Decb. i6si, s. 9 ff.
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som tillhörde kronan och övriga jordägare. I Lunds stiftskansli har man vid
redigeringen av uppgifterna 1651 använt sig av en terminologi kring kategori
indelningen av decimanterna och egendomsfördelningen som inte helt över
ensstämmer med vad som var gängse inom kronans skatteadministration vid
samma tid. Enligt Haakon Bennike Madsens undersökning kring det danska
skatteväsendet i tiden 1530-1660 omtalas de självägande bönderna i kronans
skattematerial i regel med termerna ”jordegne”, ”selvejere” eller ”selvejerbøn
der”. I de skånska landsdelarna förekommer även ”skattebønder” (alltså den
term som vi känner från den svenska kronans jordeböcker från samma tid),
och någon enstaka gång används termen ”ejendomsbønder”.17'
I Decb. 1651 är ”Cronens thiennere” en av de återkommande rubriker som
uttrycker ägartillhörighet. Därmed avses emellertid inte ’kronans landbor’,
utan detta är Decimantbokens sätt att omtala ’jordegna eller självägande bön
der’. En annan rubrik, som man sålunda måste skilja från denna, är ”Kongens
Thiennere”, ”Kong.Maytts Thiennere” e.dyl., som avser ’kronans landbor’, dvs.
kronogårdarnas brukare. Distinktionen mellan självägande bönder och kro
nans landbor upprätthålls dock långt ifrån genomgående i Decb. 1651. För
många socknar använder Decimantboken i stället den samlade rubriken ”Kong
ens och Cronens tjenere”. Det visar sig att redovisningen av självägare och kronolandbor i Orkelljunga socken sker under den samlade rubriken ”Kongens
Och Cronens Thiennere”, medan man för Fagerhult tydligt skiljer mellan
”Cronens Thiennere” (självägare) och ”Kongens Thiennere” (kronolandbor).
Frågan om vilka tiondegivare som 1651 var självägare respektive krono
landbor måste alltså för Orkelljunga och andra socknar med denna samlande
men oklara rubrik prövas genom jämförelser på individplanet med kronans
skattematerial, dvs. med jordeböcker och extraskattemantalsregister från de
berörda socknarna. Som ovan visats i samband med diskussionen om eskm.
1584 från Helsingborgs län skiljer man i kronans skattematerial tydligt ut jor
degna bönder från lejebönder, eftersom de förra vanligen skulle betala dub
bel skatt. Lejebönderna var sådana landbor som brukade gårdar tillhörande
kronan, kyrkan eller det världsliga frälset (utsocknes frälse). Även om Deci
mantboken sålunda inte alltid tydligt skiljer mellan självägare och kronans
landbor skiljer man å andra sidan genom olika rubriker ut sådana landbor
som tillhör olika ägare inom det världsliga frälset (adeln) eller kyrkan (t.ex.
domkapitlet). I kronans extraskattelängder brukar däremot dessa utan åt
skillnad tillsammans med kronans landbor samlas under den gemensamma
rubriken ”Lejebönder”, något som vi sett i fråga om eskm. 1584.
I fråga om gårdsstorlekar anger Decb. 1651 varierande storlek främst ge
nom de termer för kameral klassificering som kunde hämtas från det kungliga171
171 Bennike Madsen 1978, s. 61 ff. med not 1.
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brevet från i februari 1651 och dess begäran om en riktig specifikation på hur
många decimanter, ”heele, halffue gaarde og boll” som prästerna hade i sina
socknar. Dessa termer, som även förekommer i kronans samtida skattemate rial, är till sitt innehåll oprecisa. Gårdatalens faktiska motsvarighet i egendo
marnas tillgång på åker och äng m.m. kunde variera avsevärt, och diskrepan
ser förekom, t.ex. att en gård som av tradition betecknades som helgård hade
föga eller inte alls större utsäde än en gård som brukade betecknas som halv
gard.171 Det dröjer till svensktidens början och jordrevningsprotokollen 1671
innan vi kan få tillgång till sådana uppgifter från samtiden gällande under
sökningsområdet (mera härom i följande kapitel).
Presentationen av Decb:s uppgifter om Orkelljunga socken sker i Tabell
12, som samtidigt ger möjlighet att iaktta likheter och förändringar i förhål
lande till den tidigare mätpunkten 1614.
Om vi först tar fasta på frågan om antalet gårdar i Orkelljunga socken vid
mitten av 1600-talet kan vi se vissa avvikelser vid en jämförelse mellan PR
1624 och Decb. 1651. Av byn Harbäckshults 5 gårdar såväl 1584 (Tabell 7)
som 1624 redovisas endast 4 i Decb. 1651, och en av dessa 4 gårdar står utan
landbo och betecknas som öde; varför den femte gården har utelämnats
framstår som ovisst. 1 PR 1624 angavs sockencentrum i Orkelljunga vara en
liten kyrkby, som förutom kyrkan har bestått av en (krono)gård jämte präst
gård och degnens gård, men de två sistnämnda har inte räknats till decimanterna och utelämnas därför i Decb. 1651.'7; Det kan också diskuteras i vad
mån även Kyrkolycke ska räknas till Orkelljunga kyrkby. Gården, belägen ca
3 km nordväst om Orkelljunga kyrka redovisas i Decb. 1651 som utbygge till
kronogården i Orkelljunga, men i bebyggelsehänseende måste den snarast
räknas som ensamgård.
Som en nyhet i förhållande till PR 1624 framstår ett antal decimanter,
som 1651 anges bruka halva gårdar. Under den samlade rubriken för själväga
re och kronolandbor nämns som halva gårdar en decimant i Florshult och en
i Turabygget, dvs. gårdar som redan har omtalats i PR 1624, men därutöver
nämns under samma rubrik följande nytillkomna 6 enheter såsom halva går
dar: ”Holteltt”, ”Skowen”, ”Mattarpe Bygge”, ”Smörmyren”, ”Söebygget” och
”Lille Sonnerup”, dvs. gårdar som senare omtalas som Sjöhult, Skogen, Mattarpsbygget, Smörmyren, Sjöbygget och Lilla Sonnarp. Den bebyggelseex
pansion som kan beläggas under 1500-talet ser alltså ut att ha fortsatt under
första delen av 1600-talet. Den var kanske mindre tydlig i PR 1624, där det
dock nämndes 19 byggen i klump, utan separata namn. Som synes hade 2 av172 173
172 En genomgång av de danska beskattningsprinciperna och deras tillämpning under slutet
av Skånes dansktid finns i Bennike Madsen 1978.
173 Både prästgården och degnegården i Orkelljunga nämns förutom i PR 1624 även, som ovan
berörts, i Lunds stifts landebok från ca 1570 (Lb 2 s. 53). Jfr Bringéus 1950, 79 ff. och s. 160 ff.
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Tabell 12. Örkelljunga socken: jämförelse mellan PR 1624 och Decb. 1651
PR 1624: By/

Antal

gård

gårdar

Decb. 1651 By/gård

Antal
brukar-

per

namn

bebyggel

per

senamn

gårds

1624

1

Attarp (K/Kr, hel gd)

2

Bjäl ka bygget

2

Bjäl ka bygget, Stora (K/Kr,
hel gd)

4

Bjäl ka bygget, Lilla (K/Kr,
hel gd)

3

Bjärabygget

1

Bjärabygget (K/Kr, hel gd)

1

Björnamossa

1

Björnamossa gd (K/Kr, hel
gd)

2

Boalt

1

Boalts gård (K/Kr, hel gd)

3

Bosjöholm

1

Bosjöhoms gd (K/Kr, hel
gd)

2

Drakabygget

1

Drakabygget (K/Kr, hel
gd)

4

Ekholm

2

Ekholm (K/Kr, hel gd)

5

Ekholm (K/Kr, hel gd)

3
3

Fasalt

1

Fasalts gd (K/Kr, hel gd)

Flinka

2

Flinka (K/Kr, hel gd)

1

Flinka (K/Kr, hel gd)

4

Florshult (K/Kr, hel gd)

2

Florshult (K/Kr, hel gd)

2

3

Antal brukare
per utbygge

enhet

Attarp

Florshult

Utbyggen 1651

Florshult (K/Kr, halv gd)

1

Grytåsa

1

Grytåsa (Adel, hel gd)

2

Harbäckshult

5

Flarbäckshult (Adel, hel
gd)

3

Smedstorp

2

Harbäckshult, Väster
gården (Adel, hel gd)

2

Guden (Gudebygget)

1

Harbäckshult, "Yddegården" (Adel, hel gd)

-

Mörkahult

1

Harbäckshult (Adel, hel
gd)

3

Bent Olsens Bygge
Stivelsmosse

1
2

Höjaholms gd (K/Kr, hel

4

Sjöhult, Skräddarbygget,
Ryet, Jären, Backabygget,
Månstorp, Ny Lärke bygge

1, 2
2, 2, 1
3, 1

Höjaholm

1

gd)
Jälla ("Kielle")

1

Jälla (K/Kr, hel gd)

3

Järnbläst

1

Järnbläst gård (K/Kr, hel
gd)

5

Krångelbyg
get

1

Krångelbyggets gd (K/Kr,
hel gd)

4

Lemmeshult

1

Lemmeshult (K/Kr, hel gd)

2

Lärka

1

Lärka gård (Adel, hel gd)

9

Mattarp

1

Mattarp (K/Kr, hel gd)

2
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Västra
Ringarp

1

Östra Ringarp

1

Ringarp, Västra (K/Kr, hel
gd)

4

Ringarp, Östra (K/Kr, hel

8

gd)
Sonnarp

1

Sonnarps gård (K/Kr, hel
gd)

3

Spång

2

Spång (K/Kr, hel gd)

6

Tockarp

2

Åsljunga

3

Örkelljunga

3

Spång (K/Kr, hel gd)

2

Tockarp (Adel, hel gd)

3

Tockarp (Adel, hel gd)

3

Åsljunga (K, hel gd)

4

Åsljunga (K, hel gd)

4

Åsljunga (K, hel gd)

4

Örkelljunga (K/Kr, hel gd)

4

(inkl.
Prästgd
och
degnegd)
Vemmentorp

1

Vemmentorp gård (K/Kr,
hel gd)

4

Lönnsjöholm

1

Lönnsjöholms gd (K/Kr,
hel gd)

3

Turabygget

1

Turabygget (K/Kr, halv gd)

1

Sjöhult ("Holteltt") (K/Kr,
halv gd)

2

Skogen (K/Kr, halv gd)

2

Mattarps bygge (K/Kr,
halv gd)

2

Smörmyren (K/Kr, halv

1

Kyrkelycke: ett bygge till
Örkelljunga gård

1

13 utbyggen

20 brukare

gd)

45

Sjöbygget (K/Kr, halv gd)

2

Lilla Sonnarp (K/Kr, halv
gd)

1

48 gårdar

144
brukare

I Tabell 12 betyder" K/Kr" att decimanten i fråga i Decb. 1651 är registrerad under rubriken "I. Kongens Och Gra
nens Thiennere". Det innebär att man inte i denna källa kan urskilja vilka som är självägare eller kronolandbor.

de 6 nytillkomna halva gårdarna -bygget-namn, i likhet med den tidigare
omtalade gården Turabygget. Det är troligt att några av de 19 anonyma byg
gena i PR 1624 noteras som halva gårdar i Decb. 1651.
Det finns emellertid i Örkelljunga fortfarande 1651 ett antal utbyggen
som en del i socknens bebyggelsestruktur, närmare bestämt de 13 namngivna
enheter som brukas av s.k. ”Wdbyggere”, ’utbyggare’. Det är en kategori av
decimanter som i Decb. 1651 endast registreras i den nordvästra delen av den
skånska skogsbygden. I övriga skogshärader i norra Skåne förekommer inte
utbyggen som kategori, vare sig i nominallängderna eller i summeringarna,
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utan här är det vanligen termen ”bol” som används om mindre enheter. För
utom utbyggen i Örkelljunga och Fagerhult förekommer sådana även i föl
jande socknar i Norra Åsbo härad: Rya, Östra Ljungby, Tåssjö och Perstorp.
En del av de gårdar som dessa utbyggare brukar har inte oväntat namn med
efterleden -bygge- Från exempelvis Oderljunga socken namnges 13 utbyggare,
varav följande med -bygget-namn: Eskilsbygget, Gerkesbygget, Månsabygget, Störlabygget, Ulvsbygget och Vasabygget (normaliserade namnformer).’74
I decimantredovisningen för Örkelljunga anger summeringen 61 decimanter
i socknen, vilket innebär att man till de 48 gårdarna (varav 40 hela och 8 hal
va gårdar) har adderat de 13 utbyggena, som alltså betraktas som tiondegivande enheter. Jag återkommer till utbyggena i undersökningsområdet när även
Decb:s uppgifter om Fagerhults socken har analyserats.
Om man för Örkelljunga socken undersöker hur många brukarnamn
som är knutna till socknens 61 decimanter når man fram till siffran 164 bru
kare (inklusive utbyggarna), dvs. ca z,y brukare per tiondegivande gårdsen
het. Beräknat på antalet hela gårdar blir det genomsnittliga antalet brukare
per gård 3,3. Klart över genomsnittet, med 5 eller flera brukarnamn, låg Ek
holm (sannolikt självägargården där), Spång (dito) och Järnbläst, men i en
klass för sig har vi Östra Ringarp (8 brukare) och Lärka (9). Den sistnämnda
gården visade sig redan under tidigt 1500-talet genom samtida dokument
vara uppdelad i två eller tre parter,'75 och vid 1600-talets mitt fanns det förut
om dessa 9 brukare även ett stort antal underliggande utbyggen: 7 namngiv
na utbyggen med sammanlagt iz brukare.
Lärka var vid tiden för Decb. i adlig ägo och tillhörde fru Lisbet Bille, änka
efter Sivert Beck, men det skulle dröja ännu ett par decennier in i den svenska
tiden innan den komplexa Lärkagården bildade stommen i säteriet Lärkesholm (se nedan). Övriga adliga ägare i Örkelljunga socken 1651 var Niels
Krabbe, som ägde en gård i Grytåsa , två gårdar i Harbäckshult (med ett ut
bygge) och en av gårdarna i Tockarp. Den andra gården i Tockarp ägdes av
Knud Ulfeldt, medan Eiler Høg uppges var ägare av två gårdar i Harbäckshult
(med sammanlagt tre utbyggen). Det rör sig här om typiskt s.k. strögods till
fyra olika adliga jordägare med huvudgårdar på annat håll,'76 och det sam
manlagda adliga innehavet i socknen kan summeras till 8 hela gårdar och iz
utbyggen, dvs. zo decimanter av 61, cirka en tredjedel. De övriga två tredje
delarna av socknens decimanter har antingen varit självägare eller tillhört174 175 176
174 Decb. 1651, s. 297 f. För Göinge ser vi hur det i stället är termen bolsom dominerar för min
dre enheter, t.ex. Hörja socken med 19 bol, varav 14 med -bygge-namn (ibidem s. 332): Jfr mot
svarande för Röke, Västra Torup, Brönnestad och Mattered (ibidem s. 341 f., 353, 355).
175 Se ovan s. 59 f.
176 Endast Niels Krabbe kan förknippas med huvudgårdar i Norra Åsbo härad: han ägde vid
denna tid både Rössjöholm (Tåssjö socken) och Skillinge (Munka Ljungby socken).
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kronan, men fördelningen på dessa ägarkategorier framgår som nämnts inte
av Decb. 1651. Självägarna framgår av eskm. 1584, och vilka av lejegårdarna
som vid samma tid var i frälsets ägo får man alltså retrospektivt sluta sig till ut
ifrån den här redovisade andelen frälselandbor med gårdar i adlig ägo 1651.
För Fagerhults socken föreligger inte någon jämförelsemöjlighet med PR
1614, och i Tabell 13 har därför uppgifterna 1651 ställts samman med ett nå
got äldre material, nämligen vad som framgår av eskm. 1584 om de gårdar
som 1651 hänfördes till Fagerhults socken.
Summan decimanter i Fagerhults socken anges i Decb. 1651 till 33, men av
dessa faller 6 (4 gårdar och 2 utbyggen) utanför ramen för denna under
sökning,177 och här fokuserar vi på 2.7 decimanter (varav 22 gårdar och 5 ut
byggen). När det gäller antalet gårdar i undersökningsområdet ser vi för Fa
gerhults socken vid mitten av 1600-talet endast små förändringar i gårdatalet
vid jämförelse med förhållandena 1584.
Viss oklarhet råder beträffande uppgifterna om Jännaholm 1651. Vi har
ovan i samband med länsräkenskapsmaterialet från 1580-talet noterat att
Jännaholm i jb. 1583/1584 framstår som en då nytillkommen självägargård
(med namngiven brukare) men att eskm. 1584 endast noterar ettJännaholms
bygge, utan landbonamn men med två namngivna gårdmän. I den volym av
Decb. 1651 som redovisar decimanter med personnamn förekommer Jänna
holm inte tydligt som en självständig hel eller halv gård men väl under rubri
ken ”Wdbyggere”, t.o.m. två gånger, på ett sätt som tyder på att dessa två utbyggare i Jännaholm har legat under var sin av de båda självägargårdarna i
Smedhult, beläget i Jännaholms grannskap. I Sammandraget räknas emeller
tid Jännaholm upp som en i raden av hela självägaregårdar i Fagerhult: Smedhult (2), Jännaholm (1), och Sönderössjö (2). Den nyetablerade gård som vi
anade i Jännaholm utifrån jb. 1583/1584 är sålunda inte klart dokumenterad i
decimantredovisningarna 1651.
Liksom fallet var i Örkelljunga socken har vi exempel på nytillkomna går
dar i Fagerhults socken i Decb. 1651, nämligen Trottatorp och Tranetorp;
båda rubriceras som hela gårdar tillhörande kronans landbogods (”Kongens
177 I Decb. 1651 redovisas under rubriken ”Farholte Sougn” även Yxenhult med 3
hela självägargårdar (med vardera 2 brukarnamn jämte 2 utbyggare), och som självä
gare anförs även en halv gård i Sandhult (med 3 brukarnamn). Vidare registreras Hö
jalt som en hel gård, närmare bestämt en adelslandbogård (med 3 brukare) tillhörig
Christoffer Ulfeldt. Dessa gårdar har sockenprästen i Fagerhult anfört som deciman
ter i sin socken, och de tycks alltså i kyrkligt hänseende ha förts till Fagerhults sock
en, men enligt kronans administration räknades dessa gårdar till Vittsjö socken, Göinge härad. De redovisas i eskm. 1584 i Vittsjö socken (HL, s. 378), och dessa gårdar
ingår därför inte i denna studie. De överfördes 1863 från Vittsjö till Fagerhult inom
den världsliga administrationen (Lundbladh 2008, s. 26, 38).
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Tabell 13. Fagerhults socken: jämförelse mellan eskm. 1584 och Decb. 1651
Eskm. 1584

Antal gårdar per

By/gård

bebyggelse

brukar-

brukare

namn 1584

namn per

per

(jämte ev.

hel eller

utbygge

gårdmän)

halv gård

Decb. 1651 By/gård

Antal

Bjärabygget

KD

Bjärabygget (Kr, hel gd)

2

Björnholm

1(2)

Björnholm (Kr, hel gd)

3

Bärnalt

1(1)

Bärnalt (Kr, hel gd)

3

Fagerhult

1H

Fagerhult (Kr, hel gd)

2

Fagerhult

1H

Fagerhult (Kr, hel gd)

2

Fedingshult

1(1)

Fedingshult (Kr, hel gd)

3

Flealt

1(1)
-(2)

Flealt (Kr, hel gd)
?

2

Jänneholms
bygge
Järingsholm

1H

Järingsholm (Kr, hel gd)

2

Killhult

1(1)

Killhult (Kr, hel gd)

4

Koneholm

1(2)

Koneholm (Kr, hel gd)

3

Onsena

1(1)

Onsena (Kr, hel gd)

3

Porkenahult

1(4)

Porkenahult (Kr, hel gd)

2

Sandsjöholm

1(2)

Sandsjöholm (Kr, hel gd)

2
2

Utbyggen 1651

Antal

Skinningeholm

1 (-)

Skinningeholm (Kr, hel gd)

Smedhult

1(1)

Smedhult (Själväg., hel gd)

2

Jännaholm

1

Smedhult

1(1)

Smedhult (Själväg., hel gd)

5

Jännaholm
Flansatorp

1

Sällerås

1(2)

Sällerås (Kr, hel gd)

2

Sönderössjö

1(4)

Sönderössjö (Själväg., hel
gd)

4

"J Boel aff
Samme Gaard"

3

Sönderössjö

1(4)

Sönderössjö (Själväg., hel
gd)

5

(inget
gårdsnamn)

1

Örnalt

1(1)

Örnalt (Kr, hel gd)

3

Trottatorp (Kr, hel gd)
Tranetorp (Kr, hel gd)

2
3*

22

61

5

7

SUMMA

20 (31)

1

* För Tranetorps gård anges inom klammer: "Joen Joenssön och hans Moder/ Kirsten N:/ Knibeholm/ Suend Jenssönn", och av handskriften framgår tydligt att "Knibeholm" är en rubrik till landbonamnet Suend
Jenssön. Intrycket är att det är en gårdspart i Tranetorp som på detta sätt omtalas med eget namn (Decb.
1651, s. 300; GVI:9, s. 911); jfr Sammandraget, där man endast anger: "j - udi Thranetorp" (GVI:10, s. 263).

Thiennere”). Läget för dessa enheter, liksom för Jännaholm, är långt norrut i
den yttersta gränsbygden, i närheten av Örnalt, och det är alltså tydligt att en
pågående bebyggelseexpansion även har berört denna trakt, som enligt Buhrmanns karta 1684 var belägen i det nordliga furuskogsbältet.
Av de tre utbyggen som nämns utöver de två i Jännaholm (under Smedhult) knyter sig Hansatorp till en av gårdarna i Smedhult, och två anonyma
utbyggen är knutna till var sin av de båda självägargårdarna i Sönderössjö.
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Figur 13. Undersökningsområdet enligt Buhrmanns skånska karta 1684, där bl.a.
områden med barrskog respektive lövskog har markerats.
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På de 27 gårdsenheter i Fagerhult som räknades som tiondegivande
(gårdar jämte utbyggen) fanns det inte mindre än 68 brukare, dvs. cirka 2,5
brukare i genomsnitt. Beräknat på antalet hela och halva gårdar blir genom
snittet cirka 2,7 brukare per gård, och det är endast på de självägande gårdar
na, en i Smedhult och en i Sönderössjö, som genomsnittet når upp till 5 brukarnamn per gård. De sammanlagt 5 utbyggena i Fagerhults socken var en
bart knutna till socknens självägande gårdar, och på dessa utbyggen fanns det
i genomsnitt 1,4 brukare. Vi kan här notera att gårdarna i Fagerhults socken
uppvisar samma mönster som i Orkelljunga när det gäller att flera brukare
har suttit på varje kameral gård, men att genomsnittet av brukare per gård
var något högre i Orkelljunga (2,7 överlag, 3,3 för hela och halva gårdar). I Fa
gerhult fanns det 4 självägargårdar (med 5 utbyggen), medan resten av sock
nens decimanter registrerats som 18 kronolandbor; det innebär att ca 33,3
procent av decimanterna var självägare (4 gårdar och 5 utbyggen), medan ca
66,6 procent socknen var kronolandbor.
I samband med den ovan förda diskussionen kring gårdmannakategorin
i eskm. 1584 lanserades tolkningen att gårdmännen på en gård i dessa trakter
i flera fall kan ha varit medbrukare till gården, och i Decb. ser vi alltså tydligt
att det sitter flera brukare (med en senare svensk term ”åbor”) på nära nog
varje tiondegivande gård. Det gäller båda socknarna, och i Tabell 13 har även
antalet gårdmän i Fagerhults socken 1584 lagts in som jämförelse; om man
lägger samman lejebönder och gårdmän i Fagerhult når man upp till 52 möj
liga brukare 1584, och den siffran verkar helt rimlig i jämförelse med Decb:s
61 brukarnamn på hela eller halva gårdar (varav 5 på gårdar som har tillkom
mit efter 1584).
För båda socknarna får vi genom Decb. 1651 en fördelning av gårdarna på
olika ägare, dock mera precis för Fagerhult än Orkelljunga. Det är tydligt att
hela området i ägarhänseende skiljer sig från det skånska genomsnittet. En
ligt J.A. Fridericias beräkningar fördelade sig Skånes gårdar kring 1650 på oli
ka ägarkategorier på så sätt att självägande bönder utgjorde 8 %, kronans
landbor 27 %, kyrkans 11 % och adelns 54 %, men fördelningen mellan själv
ägargårdar och krongårdar är behäftad med viss osäkerhet.'78 Av undersök
ningsområdets samlade antal gårdar var 1651 ca 14 % självägargårdar, 61 %
kronogårdar, 4 % kyrkliga gårdar och 21 % frälsegårdar. Det är alltså tydligt
att kronan sedan medeltiden har varit och ännu 1651 var den klart domine
rande jordägaren i denna nordliga gränsbygd.
Om man gör fler jämförelser mellan båda socknarna 1651 ser man i Tabell
12 och 13 att de båda socknarnas bebyggelsestruktur vid mitten av 1600-talet
klart dominerades av spridd bebyggelse, liksom även tidigare källor har visat.178
178 Fridericia s. 499 £, 514,589; C.G. Weibull 1923, s. 63.
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Med den klassiska definitionen från Sven Dahl av byn som en bebyggelseagglomeration med tre eller flera gårdar är det endast följande bebyggelser i
de båda socknarna som kan kallas byar och som även i kameralt hänseende
(som enhet för att betala tionde eller kronans skatter) har setts som sådana:
Florshult, Harbäckshult, Asljunga och Örkelljunga. Inga regelrätta byar har
funnits i Fagerhults socken under undersökningsperioden, och någon präst
gård i sockencentrum Fagerhult är inte belagd. Sockenprästen har residerat i
Hishult, och det är först i slutet av 1600-talet som Sandsjöholm har anvisats
som annexhemman i Fagerhults socken (belagt 1695).179 180
Ett antal dubbelgår
dar har funnits i form av Bjälkabygget (Stora resp. Lilla), Ekholm, Flinka,
Spång och Tockarp i Örkelljunga socken; man kan diskutera om även Ringarp (Östra och Västra) ska räknas som dubbelgård eller som två större en
samgårdar. I Fagerhults socken framstår Fagerhult, Smedhult och Sönderössjö som dubbelgårdar. Övriga gårdar kan betraktas som kamerala ensamgår
dar.
Det är dock uppenbart att verkligheten bakom den kamerala fasaden har
varit betydligt mera komplicerad. Den faktiska bosättningssituationen upp
visar vanligen flera gårdsparter och flera brukare per kameral gård, vartill
kommer vissa utbyggen, som är knutna till enskilda gårdar och som tycks ha
etablerats på dessa gårdars utmarker. Man måste då fråga sig hur man har för
delat en enskild kameral gårds produktionsresurser i form av åkermark, ängs
mark, skog, boskap, kvarnar, järnframställningsplatser osv., med en bonde
som förestod gården i fiskala sammanhang gentemot kronans anspråk, men
där alla medbrukare i Decb. 1651 antecknades som decimanter i nominallängden. Gårdens diversifierade arbetsuppgifter har av allt att döma skötts av
flera hushåll gemensamt. Man får inga klara svar på alla dessa frågor i Decb.
1651, men konturerna kring bebyggelsestrukturen har blivit skarpare.

VERKNINGAR AV HORNS KRIG 1643-1645
I Decb. 1651 förekommer allmänt notiser om en mängd öde gårdar i Lunds
stift. Det är en påminnelse om att det dansk-svenska kriget 1643-45, i Skåne
känt som Horns krig, ligger nära i tiden till decimantregistreringen. Ödesmål
påträffas i decimantregistren särskilt i de socknar som ligger nära de skånska
städerna. Som tydligt exempel kan Södra Sallerups sn (Oxie hd) strax öster
om Malmö nämnas. Ett tjugotal av socknens 33 gårdar antecknas här som öde,
och i summeringen refereras uttryckligen till det nyligen avslutade kriget: ”de
som ehre Öddegaarde i (ovshrejfhe: Sogen efftersom de Meesten Var bleffuen
Spolerit aff Rügens Fiennde”.'80
179 Kristiansson zooz, s. 19 f.
180 Decb. 1651, s. 491 ff.
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Motsvarande explicita noteringar om ödeläggelse saknas helt för gräns
socknarna Orkelljunga och Fagerhult. Endast en av områdets sammanlagt 94
tiondegivande gårdar anges 1651 som öde, nämligen en av byn Harbäckshults
gårdar, i källan kallad ” Yddegaarden”; gården saknar landbonamn och i mar
ginalen noteras ”ligger Ödde”.'81 Situationen för undersökningsområdet som
helhet vittnar närmast om att ett normaltillstånd har rått i bygden på våren
1651, med flera brukare på varje gård i vanlig ordning. Den bilden kontraste
rar emellertid kraftigt mot den beskrivning av situationen som efter krigets
slut gavs av en undersökningskommission, som i oktober 1645 hade tillsatts
av den danska kronan för att utröna krigets skadeverkningar i bl.a. Skåne.
Horns krig i Skåne var ett lågintensivt krig utan stora fältslag, men fält
marskalken Gustaf Horns svenska armé uppehöll sig i landskapet under stör
re delen av kriget, från intåget från Markaryd över Fagerhult med drygt
10 000 man i februari 1644 fram till fredsslutet i Brömsebro i augusti 1645,
och under korta perioder fanns även en tidvis stor dansk här i Skåne. Gräns
bygden i norr berördes även efter Horns intåg, bl.a. genom att den danska hä
ren under Ebbe Ulfeldt från Fagerhult och skansarna där i april 1644 hindra
de en svensk rytteristyrka att rycka in i Skåne från Småland. Båda härarna
rörde sig genom landskapet och krävde krigsskatter och förnödenheter, och
påfrestningarna på bondesamhället var därför omfattande och utarmningen
utbredd. Det motstånd som svenskarna ställdes inför kom främst från illa ut
rustade och stridsovana bondeuppbåd, som svenskarna vid upprepade tillfäl
len bemötte med stor militär överlägsenhet och med hundratals nedhuggna
bönder som resultat.'81 Vid uppbörden av landgille från kronobönderna visar
jordeböckerna från skånska län att kronan var tvungen att bevilja omfattan
de restantier efter kriget, och i samband med de skatter som den danska kro
nan skrev ut hösten 1646 var registren över öde och förarmade exceptionellt
omfattande på flera håll i Skåne.'8’
Undersökningskommissionen reste runt i landskapet under hösten 1645
och lämnade sin rapport om krigets skadeverkningar på kronans gods i janu
ari 1646.'84 Rapporten innehåller en mängd olika iakttagelser, bl.a. om kro
nans slott, ladugårdar och landbogårdar. I kronans skogar räknades varje stub
be av ek och bok för att dokumentera i vad mån krigsfolket hade förhuggit
kronans skogar. Man undersökte kronogårdarnas ”Leyllighed og Thilstand”,181 182 183 184
181 Decb. 1651, s. 2.85.
182 Stefan Persson ger en fyllig översikt av krigsutvecklingen (Persson 2007, s. 279-378). Om
Horns krig, se även Jeppsson 2007 a; dens. 2007 b; dens. 2008, s. 11 ff; Kristiansson 2008, s.
127 ff.
183 Så t.ex. för Färs härad enligt Jeppsson 2007b, s. 28 f.
184 Rapporten finns i Danske Kancelli, B 112 b, Rigsarkivet i Köpenhamn under titeln ”Besigtelser over skader i Skåne og Blekinge efter Horns krig 1645”. Texten är in extenso utgiven av
Stefan Persson och citeras här efter denna utgåva (Persson 2007, Bilaga, s. 431—515).
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kronoböndernas grad av utarmning, deras tillgång till utsäde, huruvida de
hade kvar någon boskap m.m. Kommissionen gav också förslag till hur stor
nedsättning av landgillet som enskilda kronobönder borde kompenseras
med.
Ödeläggelsen i samband med Horns krig var enligt Gert Jeppsson ”den
mest omfattande vi känner till under Skånes danska tid”. Jeppsson har särskilt
undersökt Färs härad, som representerar en mera blandad agrar bygd än den
rena skogsbygden i nordvästra Skåne. Det visade sig att närmare 90 procent
av kronogårdarna i Färs härad inte kunde prestera sitt landgille efter krigsslu
tet, och det framgår av ett extraskattemantalsregister från 1646 att 220 går
dar av drygt 800 gårdar i häradet var öde (27,5 procent). I Decimantboken ser
man att återhämtningen har framskridit i Färs härad men att det likväl ännu
på våren 1651 fanns 69 öde gårdar (8,6 procent).'85
Trots den ovan nämnda avsaknaden av belägg på öde gårdar i Decimant
boken 1651 var både Orkelljunga och Fagerhult svårt drabbade under kriget
enligt undersökningskommissionens rapport. Här har kommissionen stött sig
på uppgifter från ridefogden Lauriz Jensen i Norra Åsbo härad och bondeläns
mannen ”Niels i Randerup” (som bör vara identisk med Niels Pedersen i Väs
tra Ringarp, omnämnd i Decb. 1651). Kronobönderna i Orkelljunga socken
var enligt kommissionens berättelse så utarmade att ingen av dem kunde utge
mer än % av årets ordinarie landgille till kronan. Därutöver nämns särskilt att
gårdarna i Attarp, Fasalt, Boalt, Åsljunga, Spång, Ekholm och Turabygget var
så ”Wdarmede at de slett inttet aff dette Aars landgilde kand Wdgiffue”. För
klaringen som ges i kommissionens rapport är att denna socken ligger ”paa en
Ret Alffarewey fra grendtzen och Neder” och att de blev helt ”Wdplyndret
och fratagett baade queg och korn”. Av gårdar som tillhörde Herrevadsklosters län var Flinka, Smörmyr, Vemmentorp, Sonnarp och Järnbläst ” Vdskaffed
oc Vdplyndret” av fienden, eftersom de ligger ”paa den store landewey som
gaar op adt til Suerig”. Därför skulle de inte klara av att ge mer en tredjedel av
landgillet ”om de skall igien hielpes oc komme paa fode”.185
186
Hela Fagerhults socken beskrivs vara så totalt utarmad att man ”slett int
tet” kunde utge av årets landgille ”effter som det helle sognn ald denne Wfred
haffuer standet øde”. Även här pekar man på att socknen drabbats av uppre
pade genommarscher eftersom den låg längs ”landeweyen”, att den ”grendtzer Ret ind till Suerig” och att det fanns skansar att underhålla på platsen.
Gårdar i socknen som särskilt nämns som ”affbrutt” eller ”forderffuit” var Fedingshult, Fagerhult (två gårdar), Skinningeholm och Koneholm.187
185 Jeppsson 2007b, s. 50 f.
186 Persson 2007, Bilagan s. 444, 454. Jfr Kristiansson 2008, s. 140 £; Knarrstöm & Larsson
2008, s. 74.
187 Persson 2007, s. 400 f.; Bilagan s. 444.
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Liksom i Färs härad var en majoritet av bönderna i Örkelljunga och Fagerhult oförmögna att betala de extraskatter som skrevs ut 1646. I en bilaga till
ett extraskattemantalsregister för Helsingborgs län 1646, rubricerad ”Affkorttis for øde og forarmede godz” anges vilka bönder som slapp den aktuella ex
traskatten. Här namnges inte mindre än 34 bönder i Örkelljunga socken, vil
ka blivit utplundrade av fienden. Det gällde bönder i Boalt, Drakabygget, Fa
salt, Harbäckshult, Höjaholm, Lönnsjöholm, Spång, Stivelsmosse, Tockarp,
Turabygget, Åsljunga och Örkelljunga. Från Fagerhult omvittnas att i varje
fall hälften av bönderna var oförmögna att erlägga extraskatten, varvid följan
de gårdar nämns: Björnholm Bärnalt, Fagerhult, Fedingshult, Killhult, Koneholm, Sandsjöholm, Skinningeholm, Sällerås, Sönderössjö och Örnalt.'88
Av kommissionens undersökning av kronoskogarna i Norra Åsbo härad
framgår att skogen på båda sidor landsvägen vid gården Healt, som låg vid
vägen och i gränsens omedelbara närhet, var röjd på ek och bok samt ”sur
skog” till ett oräkneligt antal träd upp till ett drygt bösseskotts avstånd och
med 500 famnar på längden. Flera träd hade huggits för att sätta upp bråtar
över vägen vid Healt, vilket hade skett innan fienden ryckte in över gränsen.
I Höjaholms skog hade 45 bokar huggits ner och i Ekholms skog 3 ekar, med
an bygdens folk före fiendens infall av Åsljunga skog huggit två stora bråtar
av bokträd. På skogsmarken till de gårdar som administrerades inom Herre vadsklosters län räknades stubbar av ekar och bokar till ett sammanlagt antal
av 4z i Vemmentorp, Flinka, Järnbläst och Sonnarp, och på gårdar under
Lundagårds län fanns på motsvarande sätt bokstubbar till ett antal av iz i Jälla (”Hiellie fellidtz skouffue”), iz i Mattarps skog och 6 i ”Ørckelunge felledss skouET89
Helhetsintrycket av denna stubbräkning är att skogen trots allt blev långt
ifrån förödd i området under Horns krig, men i berättelsen om de skogar
som tillhörde Lundagårds län heter det trots allt att ”Ørckelunge oc Rye
skoEue er oc saa ilde forhugen, saa det Synis icke Mueligt at kunde tælle stub
bene”. Som jämförelse kan nämnas att man i skogarna i Strö län, Göinge hä
rad, räknade 311 bokstubbar och Z09 ekstubbar efter huggna eller brända
trän, förutom ett antal ”Pragt Egger som Svensken haEuer afthuggen och till
deriss byger wttført”. I Torna härad räknade man i Revinge och Silvåkra
skogar sammanlagt 386 stubbar av ek och bok, i Frosta härad fanns det i Söd
ra Rörums skog 306 ekstubbar och i Aggarps och Svedala skogar vid Lind
holmens ladugård räknade man upp emot z 400 stubbar.'90 188 189 190
188 Eskm. 1646 för Helsingborgs län, Lensregnskaber, DRA. Jfr Kristiansson 2008, s. 141 f.,
som från Helsingborgs läns räkenskaper 1645 ger följande citat: ”Faroldte Sougn slett forarmedt”.
189 Persson 2007, Bilagan s. 436, 450. Jfr Kristiansson 2008, s. 142 f.
190 Persson 2007, Bilagan s. 455, 469 f.
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När det gäller frågan om bondesamhällets återhämtning efter krigsåren
tyder en jämförelse mellan Färs härad och Örkelljungabygden på att det har
gått relativt snabbt överlag men att det tycks ha gått snabbare i skogsbygden.
Kanske har befolkningsresurserna här tidigare lett till att det funnits en be
folkningsreserv på ett antal tidvis överbefolkade skogshemman. En viss in
blick i befolkningssituationen på gårdarna i de båda socknarna, i varje fall be
träffande antalet vuxna män, kan vi få genom jordrevningsprotokollen 1671.
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Figur 14. Ur Jordrevningsprotokollen från Örkelljunga socken:
från beskrivningen av Ekholms skattehemman ses här första sidan
(fol. 312 v.) av tre. Lunds landsarkiv.
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KAPITEL FEM

ÖRKELLJUNGA OCH FAGERHULT
VID SVENSKTIDENS BÖRJAN
JORDREVNINGSPROJEKTET 1671
I perioden efter Roskildefreden 1658 gjorde den svenska administrationen oli
ka försök att anpassa de nyerövrade, tidigare danska provinsernas skatteförhållanden till de svenska. Ett av de mest omfattande företagen i detta syfte
blev den s.k. generaljordrevningen i Skåne.'91 Det stora jordrevningsprojekt
som genomfördes 1670-71 ledde till att stora delar av de gamla danska land
skapens agrara befolkning fick ändrade skatteförhållanden och att gårdarna
fick en ny kameral struktur. Samtidigt resulterade projektet i att ett omfattan
de och värdefullt agrar- och bebyggelsehistoriskt källmaterial tillkom, främst
i form av jordrevningsp ro tokollen från 1671.
Skillnaderna mellan de båda ländernas beskattningsprinciper i förhållande
till bönder och gårdar var i vissa stycken stora under 1600-talet. Då skedde den
danska kronans beskattning av lantbefolkningen i huvudsak i form av närmast
regelbundet återkommande s.k. extraskatter. Som redan visats ovan i samband
med diskussionen kring extraskattemantalslängden 1584 betalade skattebönder
na (jordegna bönder) därvid vanligen dubbel skatt mot kronans och kyrkans
landbor, liksom adelns utsocknes frälsebönder, medan adelns insocknes s.k.
veckodagsbönder var befriade från skatt. I det danska skattesystemet tillämpades
en grov indelning av gårdsstorlekar i hela gårdar, halva gårdar och för Skånes del
även s.k. fästor (närmast motsvarande fjärdedelsgårdar). Ännu mindre enheter
med jordbruk kunde betecknas som ”gatehus med avel”, och det kunde även fin
nas möllaregårdar, dvs. kvarnar med jordbruk (avel) till skillnad från kvarnar
utan jordbruk. Skatterna i Danmark uttogs dock inte strikt efter dessa gårdatal
(helgård, halvgård, fästa), utan bönderna erlade vanligen extraskatterna kollek
tivt, i gärdelag om normalt tio bönder enligt principen ”den rige hjælpe den fat
tige”. Gårdatalens faktiska motsvarighet i gårdarnas tillgång på åker och äng kun
de därför variera avsevärt, och de diskrepanser som kunde förekomma - t.ex. att
en gård som av tradition betecknades som helgård hade föga eller inte alls större
utsäde än den som brukade betecknas som halvgård - spelade därmed mindre
roll ända fram till dess att det svenska skattesystemet skulle börja tillämpas.
Det svenska systemet byggde nämligen på principen att gårdarna skulle
åsättas hemmanstal (sättas i mantal) efter sin storlek och bärkraft, varvid ett
helt hemman givetvis borde vara betydligt större och ha en bättre bärkraft än191
191 För litteratur om jordrevningen och skatteförhållandena i Skåne, se Almquist 192.1, s. 2.50
ff.; Thulin 1935, s. 4z ff.; Nordholm 1967, s. 7 ff. och s. ioz ff; Dahl 1989, s. 18 £; Jeppsson Z005,
s. 169 ff. En opublicerad studie av jordrevningen i delar av sydöstra Skåne finns i Thuveshol-

men Almer 1999.
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ett halvt hemman. Den svenska administrationen försökte efter 1658 överföra
de svenska hemmanstalen till skånska helgårdar och halvgårdar, som gjordes
till hela respektive halva hemman, vilket dock medförde problem. Man införde
dessutom en mera specificerad mantalssättning för mindre enheter, som räkna
des som åttondels och t.o.m. sextondels hemman och därmed även blev skattlagda. De danska extraskatterna hade varit av olika typer och med varierande
skattebelopp, och de togs i princip ut sporadiskt, vid behov, även om de under
senare delen av den skånska dansktiden i praktiken kunde uttas en eller ett par
gånger om året. Under tidig svensk tid fick dessa skatter sin motsvarighet i en
enda skatt, den s.k. terminsskatten, som togs ut till bestämda belopp vid tre till
fällen under året. I praktiken ledde dessa förändringar till skatteskärpningar på
många håll, med och protester och ödeläggelse av gårdar som en följd.'91
Två skånska kommissioner, tillsatta 1658 respektive 1662, var verksamma
för att underlätta de erövrade provinsernas administrativa, militära och fiska
la inlemmande i det svenska riket. Ar 1669 tillsatte förmyndarregeringen för
samma syften en ny skånsk kommission, som påbörjade sin verksamhet un
der hösten detta år.193 Inom ramen för denna kommissions arbete genomför
des det mest långtgående och samlade försöket att komma till rätta med de
skånska skatteförhållandena, jordrevningsprojektet 1670-72.
JORDREVNINGSINSTRUKTIONEN

Genom Skånska kommissionens försorg utarbetades fram till våren 1670 en
innehållsrik instruktion med 60 punkter (eller paragrafer) för en omfattande
jordrevning (dvs. en ’jordmätning’). Den avsågs mynna ut i en permanent
och tillfredsställande skattläggning av gårdarna i Skåne och Blekinge.'94 För
192 Jfr Almquist 1921, s. 250 ff; Jeppsson 2005, s. 270 ff.
195 Om Skånska kommissionen, se Wägner 1886; Erlandsson 1967, s. 75 ff.; Bergman 2002, s.
159 ff.
194 Jordrevningsinstruktionen är utgiven i Samling afLandtmäteri-Författningar, Sednare delen
av C.E. Enagrius 1816, s. 172-189. I utgåvan dateras instruktionen den 4 september 1671, men
som bevarade jordrevningsprotokoll (i LLA, se nedan) visar var revningskommissionens arbete
i gång i t.ex. Gärds härad i början av maj 1671 och i Norra Åsbo i början av juli 1671. Enligt Jan
Eric Almquist utfärdades instruktionen i Helsingborg den 1/5 1670 av rikskammarrådet Claes
Rålamb och hovrättspresidenten Johan Nilsson Gyllenstierna, båda medlemmar av Skånska
kommissionen (Almquist 1921, s. 252). Även Gabriel Thulin anför (med hänvisning till Abraham
Cronholm) att en instruktion till jordrevningen utfärdades den 1 maj 1670 (Thulin 1935, s. 42).
Såvida inte den 1816 tryckta utgåvans instruktion råkat bli feldaterad rör det sig sannolikt om en
förnyelse eller en senare edition av en ursprunglig instruktion från våren 1670. De här studerade
jordrevningsprotokollens explicita hänvisningar till instruktionens olika punkter stämmer un
der alla omständigheter överens med den tryckta instruktionens punkter. Anna Karin Thuvesholmen Almer har i Riksarkivet studerat ett ”Concept till 1671 års Jordrefnings Instruxion i Skå
ne, Jordrefnings Instruction för Skåne och Blekinge den 1 Maj 1670” (Kammarkollegiums arkiv,
2:dra Provinskontoret, Nummerserie FI, vol. 550:2), som till stora delar transkriberas som bilaga
till hennes uppsats (Thuvesholmen Almer, s. 42, Bilaga 1). Av Thuvesholmen Almers presenta
tion framgår att den av henne studerade handlingen har karaktär av koncept, men det framgår
inte helt klart om dateringen till 1/51670 återfinns i handlingen eller i arkivförteckningen.
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Norra Åsbo härad avslutades jordrevningen med att en ny jordebok upprät
tades i maj 167z. Däri anges för varje gård de punkter i jordrevningsinstruktionen som man åberopade i samband med att den individuella skatten för
varje gård fastställdes; den vanligaste kombinationen för undersökningsom
rådets gårdar var därvid de nedan berörda punkterna 7,19 och 3 g.'95
Enligt inledningen till instruktionen motiverades företaget att anställa
”en General Jordrefning” av ”Allmogens stora Lamentationer och Klagan, så
ock de många Ödesmål uppå dess och Kronones Gods”. Därför skulle särskilt
utsedda jordrevningskommissarier i de olika skånska häraderna (”uti hwar
dem tilordnade District”), på ort och ställe, rannsaka och utröna varje en
skild gårds ägor ”til alle dess Reqvisiter och ägenskaper” och därefter anslå
varje hemman till helt, halvt etc. och beräkna skatterna efter dessa hemmanstal. Målet anges som att allmogen ”utöfwer billigheten icke må widare grave
ras” och att kronan därmed skulle tillförsäkras sina rättmätiga skatteintäkter
utan onödiga ödesmål eller förmedlingar (dvs. nedsättningar av skatten för
enskilda hemman).
Enligt instruktionen angavs grunden för skattläggning på landsbygden
vara om en gård eller by tillhörde skogsbygden eller slättbygden. Hänsyn
skulle tas till de s.k. ”hufwud ägornes”, dvs. åkerns och ängens myckenhet res
pektive godhet eller bördighet, och därefter skulle även hemmanens tillkom
mande nyttigheter (”adpertinentier och härligheter”) räknas in i bedöm
ningen (punkt 1).
Som skogsbygd definierades det område ”der som Bondens Åker kan be
ställas med ett par Oxar, och eljest ingen Plog, utan Handplog brukas”
(punkt 4). Tre exempel gavs på hur man kunde värdera en helgård i skogsbyg
den. För det första gällde det sådana gårdar som hade god jord med ”sandh
och moo” till ett utsäde av 7 tunnor (tr) råg och z tr korn, vidare z tr havre
samt äng till 40 sommarlass, där 1,5 lass kunde motsvara 1 parm (dvs. 5,65 ku
bikmeter, den s.k. kronans parm) (s). För det andra avsågs sådana som hade
”Kall och lerblandad jord med Sten och Kamp”, när de hade utsäde av 10 tr
råg och korn och 4 tr havre, som räknade z tr mot 1 tunna korn, dvs. inalles
iz tunnors utsäde, och därtill 50 lass hö, dock med viss hänsyn tagen till att
priset på korn ”uti Kjöp” alltid var lägre än rågpriset och att vårrågen gav
mindre än vintersäden (6; denna punkt åberopades för undersökningsområ
det endast för en gård, nämligen Fagerhult). För det tredje gällde det sådana
som hade ”sidländ jord, med ler och grus blandad, icke talandes torka eller
wättska öfwer dess rätta mått, äre ock gemenligen af stenig mark oländige”, så
att de endast kunde ”tildelas” utsäde på 6 tr råg eller korn och 10 tr havre samt
45 lass äng, men då de ”gemenligen hafvva godt Mulbete” (7). Det visar sig att
denna punkt 7 skulle åberopas och tillämpas som en av punkterna, ibland
den enda, av nära nog samtliga gårdar i Örkelljunga och Fagerhult. Men195
195 Jordeboken 167z behandlas nedan, s. 130 ff; s. 166 ff.
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sådana hemman i skogsbygden som hade en jordmån av ”idel spekler (dvs.
’hård, svårbrukad lerjord’) och röd gruth (dvs. ’grus’), gifwandes ofta misswäxt” kunde sällan skattas mera än till halva eller två tredjedels hemman (8;
denna punkt åberopas endast för Smörmyr och Porkenahult).
Som hela hemman i slättbygden skulle enligt instruktionen följande huvud
typer räknas: sådana som hade ”stadigJordmohn” och som hade ett utsäde i råg
och korn av 16 tr och i havre av iz tr samt därtill hade zo sommarlass äng (io).
Som hela hemman kunde även räknas sådana som låg vid stranden och ”hafwa
öfwerlast af Flygsand, såsom ock sjelfwa Jorden är sandblandad, och icke så
bördig som Slätt-boo jorden i gemen”, men då krävdes att de hade ett utsäde på
zz tr råg och korn tillsammans, io tr havre och zo sommarlass äng (n).
Man kan här notera att definitionen av slättbygden inte har någon direkt
motsvarighet till definitionen av skogsbygden efter dess bruk av dragare och
plöjningsredskap. Som Sven Dahl påpekar är det underförstått att man i
slättbygden plöjde med flera par dragare och med hjulplog och/eller hjulår
der. Termerna skogsbygd och slättbygd blev här de två kamerala nyckelter
mer enligt vilka jordrevningskommissionerna skulle göra sina taxeringar.
Termen ”risbygd” för mellanbygden i Skåne, trakten ”mellan skogen och plo
gen”, förekommer enligt Dahl först i lantmäterimaterial från 1700-talet.196
Försöken att i jordrevningen strängt hålla sig till den enkla dikotomin slätt
bygd - skogsbygd visar sig emellertid gång på gång problematiska i kontak
ten med den agrara verkligheten i 1670-talets Skåne.
Därefter anfördes specialbestämmelser för hur utsäde i skilda sädesslag
skulle värderas i förhållande till lass äng (14); denna punkt åberopades i elva
fall i undersökningsområdet. När det vidare gällde skogen kunde den här i
Skåne enligt jordrevningsinstruktionen ”litet dragas i consideration”, efter
som ingen kan nyttja den utan betalning, bortsett från surskog till täppe eller
bränsle (15). Fisket skulle endast beaktas som skatteobjekt om det kunde leda
till avsalu eller till hushållets ”märkeliga understöd” (16). Bovetejord, som ef
ter att ha brukats måste ligga öde i 7-10 år, skulle beräknas efter det genom
snittliga årliga utsädet (17). I slättbygdens trevångssystem skulle endast den
årligen besådda arealen tas med i beräkningen, inte trädesvången, som alltid
lades öde och som på många håll var slättbondens enda betesmark för boska
pen (18). Detta måste tolkas som att man i protokollen överlag, inte enbart
för slättbygden, anger det beräknade faktiska årliga utsädet, inte det teore
tiskt möjliga utsädet på hemmanets hela åkerareal.
En punkt handlar om att kommissionen måste beakta och vid skattlägg
ningen värdera olika nyttigheter som kan finnas på en gård eller en by som
t.ex. en sjö, en strömkvarn, en skog, möjlighet att sätta ollonsvin på skogen,
196 Dahl 1989, s. 9,18.

122

pottaskebruk m.m. Vid humleodling skulle ioo stänger såsom beskattnings
bar tillgång taxeras som en skäppas utsäde, men om hemmanet hade färre än
ioo stänger skulle humlejorden inte beaktas (19). Det visar sig att denna
punkt åberopades i över 50 fall vid skattläggningen av gårdarna i undersök
ningsområdet, där alla gårdar med humlegårdar på 100 stänger eller flera an
tecknas i JR 1671, liksom ijordeboken 1672 (nedan kallad Jb. 1672).
Sådana ödegrunder i slättbygden som brukades av grannbönder skulle
sättas i mantal, och de som översteg 1/8 hemman fick inte brukas under andra
hemman (20). Ett hemmans status som ”Skatte eller Jordägande Gods” mås
te styrkas av bonden; om så inte skedde borde hemmanet räknas som krono
(22). Gatehus med egendom som motsvarade minst 1/8 hemman skulle åsät
tas hemmanstal och skattläggas; i annat fall skulle de ”straxt casseras” och
egendomen ”sjelfwa Bohlbyn tilräknas” (23).
Härefter följer ett antal punkter kring hur landgillet eller den ordinarie
räntan skulle beräknas på ett mera rättvist sätt än hittills i förhållande till var
je hemmans storlek och godhet samt hur utsäde och lass äng skulle omräknas
i pengar till varje bondes skattesats (24-31). Den bästa jorden i skogsbygden
taxerades i beskattningssyfte till 10 öre silvermynt per skäppland råg- och
kornjord, liksom per skäppland havrejord och per lass hö, den något sämre
till 8 respektive 7 öre. För samma kvantiteter taxerades slättbygdens jord en
bart i en klass, nämligen till 8 öre silvermynt, vilket alltså bedömdes lika med
den något sämre skogsbygdsjorden. Ännu något sämre ansågs flygsandsskadad jord på slätten vara, och den taxerades till 7 öre (11, 28).
Man beräknade alltså varje gårds skattesats genom att utgå från arealupp
gifter om utsädet, och därefter modifierades detta dels efter jordmånen, dels
efter fredningssystemet (trädesjordens omfattning) så att utsädessiffran
minskades med en tredjedel på slätten med dess tresäde, med hälften vid tvåsäde och hölls oförändrad vid ensäde. Därefter värderade man höskörden för
varje gård och lade till antalet lass hö för gården, varvid ett lass hö taxerades
till en skäppa — med Nordholms term en ”skatteskäppa”.197 Den så erhållna
summan i skatteskäppor multiplicerades med den taxeringskoefficient som
man bedömde vara tillämplig, 7, 8 eller 10 öre silvermynt. Med denna metod
nådde man fram till gårdens framtida skattesats, uttryckt i pengar (daler,
ören och örtug silvermynt).
Som speciellt för skogsbygden framhöll instruktionen att man här visserli
gen hade ringa åker och äng men att andra nyttigheter borde vägas in i bedöm
ningen av hemmanens skatteförmåga. Här nämndes som en särskild typ av
bygd de gårdar ”som ligger långt opp uti Skogsbygden”, varmed avsågs gårdar i
ett område från Hallandsås, Norra Åsbo och delar av Södra Åsbo härad samt
197 Nordholm 1967, s. 83.
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Göinge och Blekinge. Sådana gårdar hade ”öfwerflödighet af Skog”, varav
nedfallna träd användes till att bränna pottaska, och bönderna där kunde
även sälja en del furuvirke. Här höll bonden också getter och bockar till ”tem
meligt antal”, och här brukade det också finnas fiskeri till gagn för hushållet,
likaså bistockar och annan nyttighet av boskap, som kunde födas av skogen.
Där värderades dessa nyttigheter på så sätt att åker och äng skulle upptaxeras
per skäppland respektive lass till 16, 14 eller 12 öre silvermynt (17). Tanken
var alltså att det förhöjda örestalet skulle täcka in de nyttigheter som i skogs
bygden fanns utöver det där tämligen begränsade åkerbruket, som ensamt el
ler tillsammans med lasstalet för hö enligt instruktionen skulle ge en för lågt
taxerad skatteskäppa.'98 Taxeringen av skogsbygdsböndernas tillgångar fram
står här som mindre förmånlig än motsvarande bedömning av slättbönder
nas beskattningsbara tillgångar. I praktiken visar det sig dock att punkt 27 i
Jb. 17z endast åberopades uttryckligen för två av undersökningsområdets
gårdar, nämligen Stora Bjälkabygget och Onsena.
Ett säreget inslag i instruktionen är den tydligt negativa synen på de
grupper som representerade den agrara underklassen, dvs. gatehusmän, in
hyses, tjänstehjon och drängar. Det förekom, menade man, att dessa bruka
de en del av ett hemman till egen fördel utan att svara för några utskylder
och ”som andre Iglar suga til sig dess nytta och märg”, och det talas även om
”deras obilliga ockrande och utsugande af Allmogen”. Därför skulle kom
missarierna noga se till vilken boskap som tillhörde bonden och vilken som
han hade i lega från dessa grupper. Vidare skulle de tillhålla personer från
dessa grupper att omedelbart ”upptaga något Kronans Ödeshemman”, eller
att städja det hemman vars bonde blivit så utblottad att han inte förmådde
bruka sitt hemman vidare. Om de inte godvilligt gick med på detta, skulle
kommissarierna anteckna dessa personer, som vid framtida behov skulle
”tjäna Kronan som soldater” (34). I sammanhanget kan tillfogas att man
längre fram i instruktionen även ålade kommissarierna att göra listor, ”där
alle Währbara manspersoner uptecknas”, såväl hemmansbrukare som inhy
ses, tjänstefolk och gatehusmän, för att underlätta framtida utskrivningar
till krigstjänst (47). Det är förklaringen till att jordrevningsprotokollen no
terade de vuxna män som fanns på varje enskild gård, alla åbor, gårdmän och
vuxna drängar.

Tillståndet för kronans skogar skulle noga undersökas, likaså i vad mån
den enskilda gården hade tillgång till egen skog respektive del av krono- och
allmänningsskog. Man talar om ”Ek, Book, Furu eller Suur Skog” och skiljer
mellan virke till husbyggnad och ris till bränsle respektive stängsel (”bränneoch täppe-ris”) (35-37).
198 Jfr Dahl 1989, s. 19 f.
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Instruktionen framhäver och upprepar att alla enheter som var öde el
ler brukades från någon annan by skulle värderas, sättas i jordeboken och
skattläggas, vare sig det gällde kronans ödehemman eller sjöar, strömmar,
kvarnar, skogar, utjordar, åkrar, ängar, ålfisken, notdrätter eller allmänningar
(39); denna punkt åberopades i över 60 fall av undersökningsområdets går
dar. Även tidigare gjorda förmedlingar av skatten och antal tilldelade frihets
år förvissa hemman skulle undersökas (41-44, 48).
Det ålåg även kommissarierna att underrätta sig om bebyggelseförhållan
dena och antalet brukare per hemman. Särskilt viktig för den skånska skogs
bygden blev att de stora hemman som
äro uti flere tomter bygde ifrån hwar andra, och nu sortera under ett
Hemmans namn och afgift, särdeles considereras, uti så många Hem
man, som Tomterne och Åboerne af dem äro til, efter proportion af
Egendomen, som til hwart Hemman eller Mantal brukas, och derefter
... skattlägges” (41).
Denna punkt skulle i flera fall komma att implementeras i undersökningsom
rådet genom att tidigare kamerala gårdar med flera brukare delades upp på ett
antal mindre, mantalssatta enheter. Resultatet av dessa bedömningar ser vi i
första rummet i Jb. 167z, något som nedan närmare ska exemplifieras.
Kommissarierna skulle också ta reda på hur kronans uppbördsmän hade
uppträtt emot bönderna, så att kronans ämbetsmän inte hade drivit dessa
”till Åcker och arbete” för sina privata intressen. De skulle även undersöka
vilka avgifter bönderna brukade erlägga till fogden enskilt, hur mycket varje
bonde hade att erlägga till präst, klockare, tingsfogde och tingsskrivare, vida
re deras avgifter till väg- och bropenningar och till upprättande av gästgiverier, likaså deras avgifter för krono- och kyrkotionde (45-46, 49).
I fråga om frälseägda hemman skulle utsocknes frälsegårdar revas och
värderas på liknande sätt som krono- och skattehemman (50). När det gäller
adelns sätesgårdar skulle dessa namngivas och deras ålder antecknas, liksom i
vad mån de var gamla eller nyligen anlagda samt, för nyare sätesgårdar, när
och hur deras säterifrihet hade uppnåtts. Vidare skulle noteras ”hwad Uge
dags gods som finnes til hwar Sätesgård”, om dessa var belägna i samma sock
en som sätesgården och - om de låg i flera socknar - med vilken rätt de hölls
för veckodagsgods. För dessa gårdar skulle endast ”by och bonde införas” i
protokollet, dvs. varken ägor eller boskapsbestånd (51). Att veckodagsbönderna sålunda inte registrerades med utsäde och boskapsbestånd är givetvis
beklagligt ur agrarhistorisk synvinkel, eftersom deras antal vid tiden strax ef
ter övergången till Sverige enligt Gert Jeppssons beräkningar har varit inte
mindre än cirka 4 300 (ca 19 procent).'99
199 Jeppsson Z005, s. Z74.
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Mot slutet av instruktionen (56) beskrivs hur jordrevningen skall doku
menteras i form av en ny jordebok:
Wid denne Jordrefning måste en fullkomligjordebok förfärdigas och
at uti den samma wid namn och flere omständigheter införes alle
Kongi. Mayrts Säterier, Ladugårdar, hwar med dess tillydande Åker
och Ang, samt Skog och annan tilhörige lägenheter, desslikes alle
Adelige Säterier, med de derunder liggande Ugedags gods, på sätt och
wis, som den 5o:de puncten förmäler; Item alle Utfrälse, Geistlige,
Kanniche- och Bornholms wederlags samt Militien tillslagne gods,
med åtskillnad af Ryttare, Häste- och Fördelshemman, Präste- An
nexe- och Djäknegårdar, alla utbygge, Bohl, Utjordar, Utängar, Gate
hus med alle dess härligheter och lägenheter, uti Qwarnar, Sjöar,
Strömmar, Ahle- och andre Fisken, Notedrägter, bränne och Fälle skog, Timmer och Bygge wed, Book- och Ekeskog, Swin Ållon, Humblegård, Järnbrott, Torfskyrd til bränne samt lägenhet til Pottaska;
Item alle Kronones enskilte Jagtplatser eller parker, och willbahner,
FalckeFängerien, Fiskelägen och Allmänningar, hwilket de efter härhos fogade Modell wille granneligen upföra och anteckna, til hwilket
Arbets förrättande Fläradsskrifwaren dem skola betjena.
För att underlätta jordrevningskommissariernas granskningsuppgifter skulle
dessa biträdas av kronans befallningsmän i varje härad med deras ”underhafwande, Tjänare, TingsFogdar, Tingsskrifware, BirkeFogdar och dess Skrifware, Nämd och Kyrkowärdar, Sexmän, så ock Sockne Präster och Djäknar,
Heyderidare och Skogwaktare”. Dessa skulle alltså enligt instruktionen beor
dras vara närvarande (”Ordre...att de sig hos dem tilstades finna”) och bistå
med upplysningar (57). Till varje kommission skulle även adjungeras en lant
mätare ”at bruka til afmätande af tunnetalet i utsäde och Engswall”.
Till slut ville instruktionen hos kommissarierna inskärpa en källkritisk atti
tyd gentemot de uppgiftslämnare som man skulle möta, nämligen att kommis
sarierna ”icke låta sig nöja med berättelser, som dem kunna ske” och framhöll
att de inte borde undandra sig omaket att resa från by till by. Instruktionen av
slutades med att uttala Kungl. Maj:ts stora förtroende för att kommissarierna
genomförde ”detta Hans Kongi. May:t och Kronan högst importerande wärk”
med den skicklighet som anstod trogna tjänare och undersåtar (60).
JORDREVNINGSPROTOKOLLEN

Den ovan refererade instruktionen är att betrakta som ett normativt källma
terial, som beskriver de långtgående intentionerna bakom företaget. Hur det
i praktiken har genomförts kan vi bedöma utifrån dt\sjordrevningsprotokollen
(JR 1671), dels de nyajordeböcker som bevarats från vissa av Skånes härader.
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Den mest gedigna dokumentationen utgör jordrevningsprotokollen. I
instruktionen talades det om att det var angeläget ”at ett rätt protocoll hålles
utöfwer det som passerar”, och därför måste det till varje kommission knytas
”en särdeles Ordinarie Protcollist”, en tingsskrivare eller någon med motsva
rande kompetens; instruktionen anmodade dessutom en av kommissarierna
att föra ”ett gegen Protocoll” för att därmed ”lika som controllera den Ordi
narie Protocollisten” så att denne skulle utöva "så mycket större achtsamhet
och trohet” (58).
Jordrevningsprotokollen skiljer sig i utförande något från område till
område, och det är tydligt att varje jordrevningskommission hade att på egen
hand tolka och försöka implementera instruktionens många ålägganden.
Protokollen består till sitt innehåll i princip av alla de uppgifter man i härad
efter härad, socken efter socken har undersökt och skriftfäst rörande varje
åbos åker, äng, boskap m.fl. tillgångar enligt vad instruktionen ålagt kommis
sionen. Därefter har man gjort en taxering och fastställt en ny skatt för varje
åbo/brukare.
En äldre kronans jordebok har vid förrättningarna funnits med som jäm
förelse och kontrollinstans; det har sannolikt rört sig om den första tillförlit
liga jordeboken från svensk tid, vilken upprättades efter en tidigare, inte så
långtgående jordrannsakning 1662.100 En lantmätare skulle alltså enligt in
struktionen 1670 knytas till varje jordrevningskommission. Om instruktio
nen följdes har även sockenprästen varit närvarande för att möjligen befräm
ja sanningshalten i böndernas uppgifter, liksom vissa av kronans ämbetsmän
med sin specifika lokalkännedom. I de fall då rannsakningarna skedde öppet
inför socknens förtroendemän, de s.k. sexmännen, inför hela byalaget eller
inför de närmaste granngårdarnas bönder har sannolikt även detta inneburit
ett hinder mot alltför uppenbara överdrifter i ena eller andra riktningen.101
Allmänt sett kan man dock förmoda att böndernas egna uppgifter, sådana
de återges i JR 1671, ligger i sanningens underkant liksom vanligen beträffan
de självdeklarationsuppgifter. Det gäller t.ex. boskapsbeståndet, där det inte
ges några alternativa uppgifter till böndernas egna. Boskapsbeståndets storlek
skulle emellertid enligt instruktionen inte tillmätas samma viktiga roll som
andra tillgångar för att fastställa skattesatserna, och därför var det kanske inte
nödvändigt för kommissionen att kontrollera böndernas självdeklaration av
sitt boskapsbestånd; hur pass väl bekant detta var för bondekretsen undan
drar sig vårt bedömande.200 201
200 Erlandsson 1967, s. 216 ff.; Jeppsson 2005, s. 269 f.
201 Thuvesholmen Almer (s. 10 f.) refererar inledningen till JR för Ingelstads härad. Det fram
går här att det i förrättningen, förutom de tre kommissarierna, deltog en lantmätare, en proto
kollist, befallningsmannen, häradsskrivaren, tingsfogden, tingsskrivaren, sockenprästen, kloc
karen, kyrkvärdarna, tre beskedliga män samt sexmännen från socknen.
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Det var alltså tillgången på åker och äng som skatterna främst baserades
på. I fråga om utsädet korrigerades också regelmässigt böndernas egna upp
gifter med hjälp av lantmätarna, som dessutom gjorde en värdering av jord
mån och avkastningsförmåga. De klagomål som i samtiden anförts mot jordrevningen, främst att lantmätarna hade haft för kort tid på sig och att man
många gånger tagit böndernas uppgifter för givna,201 bör dock inte generali
seras mot bakgrund av att korrigeringar på många håll är regel snarare än un
dantag. Man tvingades från kommissionernas sida att göra egna bedömning
ar och anpassa metoderna till de empiriskt iakttagbara förhållandena på det
lokala planet och ständigt bestämma sig för vilken punkt i instruktionen som
borde tillämpas. Detta är något som snarast förhöjer källvärdet hos jordrevningsprotokollen.205
Med tanke på att rannsakningen av varje socken var klar på ett fåtal dagar
har naturligtvis jordrevningsarbetet i vissa avseenden varit ett hastverk, och
det har inom forskningen ibland beskrivits som sådant.204 Hur lång tid lant
mätarna hade på sig för fältobservationer för en enskild by eller en ensamgård
är sålunda en viktig men oviss faktor, när vi har att bedöma det efterlämnade
materialets källvärde. Även med hänsyn tagen till ovan anförda reservationer
måste bedömningen likväl bli att JR 1671 förmedlar en för sin tid sällsynt de
taljrik beskrivning av produktionsförutsättningar, bondeekonomi och lev
nadsomständigheter i byar och på gårdar i Skåne. Med Sven Dahls uttryck
ger taxeringen ”information om tidens uppfattning om det ekonomiska vär
det av de produktionsmedel som naturen ställt till bondens förfogande”.205
Jordrevningen 1670-72 kan med Gösta Nordholm trots allt karakteriseras
som den ”noggrannaste undersökningen rörande skånska bebyggelse- och
odlingsförhållanden under 1600-talet”.206
Där jordrevningsprotokollen har bevarats får vi en möjlighet att långt
före lantmäterimaterialet för de flesta byar och gårdar bedöma byarnas odlingssystem och produktionsinriktning, varje gårds boskapsbestånd i detalj
(åtminstone uttryckt i minimisiffror), tillgång på skog, fiskevatten, humle
gårdar m.m. När det gäller de enskilda gårdarnas åkerareal får vi inte regelrät
ta ytmått men väl utsädesuppgifter för jord av olika beskaffenhet, liksom
ängsmarken mätt efter dess avkastningsförmåga. Eftersom man sådde olika
tjockt med olika sädesslag kan man alltså inte omedelbart översätta JR:s
utsädesmått i antal tunnor utsäde till absoluta siffror i hektar i en arealstatistik,
zoz Se härom Thulin 1935, s. 45 f.
Z03 Jfr Dahl 1989, s. 18.
Z04 Almquist 19ZI, s. z$z; Nordholm 1967 s. 10.
Z05 Dahl 1989, s. zo.
Z06 Nordholm, 1967, s. ioz.
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även om lantmätarna i arbetet med skattläggning och kartering av skånska
gårdar vid mätning av åkerarealer tog hänsyn till varierande utsädeskvantiteter per tunnland.107 Dock ger utsädesuppgifterna goda möjligheter att bedö
ma relativa gårdsstorlekar inom socknar och byar, liksom fördelningen för
varje gård på åker, äng och andra tillgångar. Genom JR får vi många gånger
även en första detaljerad inblick i bebyggelseförhållandena på gårdar och i
byar genom uppgifterna om hur många gårdsbruk och tomter som det kun
de finnas per registrerat hemman. Bortsett från att uppgifter om kvinnor och
yngre barn regelmässigt saknas får vi likväl uppgifter om befolkningsförhål
landena genom att protokollen noterar alla ”värbara” män: åbor, gårdmän,
gatehusmän, drängar och inhyses. De bevarade jordrevningsprotokollen för
de skånska häraderna erbjuder också goda möjligheter till att göra kompara
tiva studier och belysa regionala skillnader av olika samtida agrara miljöer
inom landskapet. Den nedan presenterade undersökningen avser att ge ett
bidrag till en sådan jämförelse genom att pröva materialets möjligheter på
den nordvästskånska skogsbygden. Nedan i kapitel sex görs jämförelser med
ett par andra skånska områden.
Det bör som avslutning på denna presentation nämnas att jordrevningsprojektets genomförande och långsiktiga effekter inte är kända i detalj. En
jordebok av den typ som omnämns i punkt 56 är endast känd för vissa hära
der, däribland för Bjäre (1672), Norra Åsbo (1672, mera om denna nedan),
Luggude (1674) och Södra Åsbo (1674). Därefter utspelades skånska kriget
(1675-79), vilket medförde att den fredliga administrationens problem fick
nedprioriteras. Först från 1680 har vi därför nya jordeböcker, som baserats på
jordrevningen, från Villands, Gärds, Västra och Östra Göinge härader. I Tor
na och Vemmenhögs härader har jordrevning företagits, men jordrevnings
protokollen har förkommit. I sex härader (Oxie, Skytts, Bara, Ingelstads,
Herrestads och Ljunits härader) använde man sig dock ännu i jordeböcker
från 1683 av gårdatal och räntor från dansktiden.108 I samband med indel
ningsverkets genomförande i Skåne på 1680-talet påtalades ibland behovet
av en revidering av 1671 års jordrevning eller t.o.m. av en ny jordrevning.109
För Norra Åsbo härad byggde emellertid kronans jordeböcker efter skån
ska kriget vidare påjb. 1672, vilken blev resultatet av jordrevningen i Norra
Åsbo; det framgår tydligt av t.ex. jordeboken från 1681 och Tiondekommis
sionens jordebok 1681-82. Därmed har alltså jordrevningsprojektet i under
sökningsområdet i nordvästra Skånes skogsbygd avsatt långsiktigt verkande
resultat.
2.07 Jfr Nordholm 1967, s. 103,105; Dahl 1989, s. 20.
208 Thulin 1935, s. 44; Nordholm 1967, s. 10.
209 Almquist 1921, s. 253.
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JORDREVNINGEN I NORRA ÅSBO

För att kunna bedöma materialets noggrannhet är det av intresse att följa
jordrevningens genomförande i delar av Norra Åsbo härad. Hur undersök
ningarna framskred går att följa i den omfångsrika volymen med protokoll
(JR 1671).110 Jordrevningens resultat i fråga om ny skattläggning m.m. av
speglas som nämnts ijordeboken från 167z (Jb. 167z).111
På de första sidorna i jordrevningsprotokollen meddelas att majoren Peter
Crusebjörn, inspektom Niklas Kreuger och den tidigare befallningsmannen
över Bälteberga, Christen Sörensson, hade utnämnts till kommissarier för
jordrevningen i Norra Åsbo härad/'2 Kommissionen infann sig den 31 mars
1671 i Bolestad (Källna socken) för preliminära överläggningar kring hur man
bäst skulle kunna verkställa Kungl. Maj:ts intentioner. Jordrevningen i Norra
Åsbo skulle sedan pågå i drygt ett år, fram till den 16 maj 167z, vilket är date
ringen av Jb. 167z, det slutdokument över projektet som då presenterades av
Peter Crusebjörn, Niklas Kreuger och Johan Crus (i häradsskrivarens ställe).
Vi får i JR 1671 inledningsvis en del information om hur själva protokol
let skulle föras. Om protokollisten sägs att tingsskrivaren här i häradet, ”ehuruwäl han war en Swänsk”, inte befanns ”capabell Protocollet wähl at kunna
förestå”. I stället förordnades Johan Hansson, en svensk med goda rekom
mendationer, att föra protokollet, efter edsavläggelse och förmaning till tro
het. Av intresse för protokollens källvärde är att man beslöt att ”hwad i pro
tocollet annoterades och i pennan fattades skulle straxt det war skrifwit, upläsas, och hwad passerat war, extraheras och renskrifwas”.
Vidare beslöts angående examinationen av allmogen att av bönderna
”uthi en heel By hwar bonde a parte skall examineras elfter der på oprättadhc
Method... sedan när hwar a parte examinerat ähr och det i protocollet infördt, skall...hwar Byens herligheet, och hwadh der hoos mera kan wara at
observera, serskildt inföhras”. Innebörden av detta är att man inte avsåg att
zio JR 1671 för Norra Åsbo finns som volym G III c:; i Skånska generalguvernementskontorets och landsbokhålleriets arkiv, LLA.
ni Jordeboken 167z finns som volym G III a:z$ i Skånska generalguvernementskontorets och
landsbokhålleriets arkiv, LLA. Den omfattar 975 sidor, varav Fagerhult presenteras på s. 651713 och Orkelljunga på s. 715—833. När Jb. 167z talar om ”1670 åhrs Jordereefningh” strider
denna årtalsuppgift till synes direkt med protokollens första datumangivelse: ”Anno 1671 den
31 Martij”, men årtalet 1670 syftar troligen på projektets start med jordrevningsinstruktion
m.m. från våren 1670.
ziz Peter Crusebjörn var av svenskt ursprung (Östergötland) och blev kapten vid Söderman
lands regemente 1657. På 1670-talet förvärvade han Årup och Gualöv i Villands härad, och
han blev landsdomare i Halland 1678 och i Skåne 1679; han dog 1686 och är begravd i Kvillinge kyrka i Östergötland (Svenska Adelns Attar-Taflor, utg. av G. Anrep, u.å I:z, s. 506 £; Fabricius, II, 1906, s. 100; Erlandsson 1967, s. 53,56). Niklas Kreuger hade i66z blivit inspektor
över kyrkotiondeuppbörden i det skånska generalguvernementet. Han avgick som kyrkoinspektor 1681 och avled 1683 (Erlandsson 1967, s. 101).
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hålla en öppen examination med alla bönderna kollektivt närvarande, utan
att varje bonde skulle träda inför kommissionen och enskilt svara för sitt
hemman. Hur förfarandet skulle bli när det fanns flera åbor till ett hemman,
vilket närmast var det normala i stora delar av Norra Åsbo, framgår inte.
När kommissarierna hade examinerat allmogen skulle de så mycket som
möjligt och vad tiden tillät personligen ta byns eller gårdens härligheter ”i
ögonskijn, såsom och Jordmånen på det de så mycket bättre skulle kunna
taga Kongi. Maij:ts interesse i acht”. Den uttalade avsikten var alltså att kom
missionen skulle göra egna fältobservationer av gårdarnas tillgångar.
Kommissarierna gick i Bolestad igenom instruktionen och hade även till
gång till en ”Modell afJordrefningens observationer och Jordbook”. Av de
ämbetsmän som enligt instruktionen skulle gå kommissionen till handa hade
dock varken kronofogden, häradsskrivaren med jordebokcn eller någon av
de andra infunnit sig, utan endast ”Länsmannen”. Man fann det rådligt att
kommunicera med landshövdingen om detta.
En intressant fråga när det gäller materialets informationsvärde är i vilken
utsträckning de till kommissionen förordnade lantmätarna har använts till
avmätningar, dvs. till jordrevning enligt termens egentliga innebörd. I fråga
om lantmätarnas planerade insatser i Norra Åsbo noterades i protokollets in
ledning att Tossjö och Ossjö socknar samt en del av Källna socken redan före
kommissionens ankomst hade blivit avmätta, och kommissarierna har då
”straxt beordret landtmätarne at komma till och giöra...relation om deras
förrättninger”. Denna och nedan anförda passager tyder på att det ursprung
ligen har varit två lantmätare knutna till kommissionen och att deras uppgift
verkligen var att göra avmätningar och därefter lämna sina rapporter till kom
missionen.
I protokollet för den i april noterades emellertid att ”den ena Landtmätaren Peter Duuk” av landshövdingen Augustin Leijonschöld hade blivit beor
drad att ansluta sig till en annan kommission. I hans ställe hade sänts två stu
denter, som i övrigt hade rekommendationer från ”Professoren Nordman”,
dvs. professorn i matematik vid Lunds universitet, Martin Nordeman.115 De
båda studenterna beordrades att som prov avmäta annexgården i Källna i
närvaro av kommissarierna och den avgående lantmätaren, och ”hafwa dhe
sigh medh deras persohner nöija låtit”, försett dem med instruktioner och lå
tit dem svära en trohetsed inför ”denne landtmäters tiensts tillträdandhe”.
Den andra av de två ursprungliga lantmätarna, Ketill Classon, fick order att
bege sig till Östra Ljungby socken för att ”fullföllia Landtmätningen, som
han allerede har giordt en begynnelse der på”.113
113 Nordeman titulerades ”professor Euclideus ” och hade matematik som ämne. Om Norde
man, se Fabricius, III, 195z, s. 49 f.; Fehrman 1984, s. 36.
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Enligt de löpande dateringarna i protokollet påbörjade kommissionen
samma dag, dvs. den i april 1671, rannsakningen i Källna socken och Bolestads by. Där blev allmogen framkallad och undervisad av kommissarierna
i Kungl. Maj:ts ”allernådigste intention och försorgh till deras wällfärdhz
förkofringh”. De förmanades till ”skyldigh hörsamheet och lydno” och att de
alltid till Kungl. Maj:t som trogna undersåtar skulle avge ”deras Sanferdige
bekennelse på alla Momenta dem af oss effter frågas”, vilket skulle lända såväl
kronan som dem själva till deras bästa. Dock, om så inte skedde, fick de ”taga
sig wara för den der af flytande skada, och der på följande straff, dem kan fö
restå, om dhe i detta fall finnes motwillige”. Efter det att statsmaktens repre
sentanter sålunda framträtt med en retorik som innehöll såväl vaga löften
som hot om straff, kunde själva rannsakningen börja med att bönderna i Bolestads by ”framkallades hwar a parte till examen”.
Efter Källna socken kom turen till Östra Ljungby, därefter till Gråmanstorp och Vedby. Den zz maj befann sig kommissionen på Herrevadskloster
och påbörjade där examinationen av Riseberga, Färingtofta och Röstånga
socknar. Efter att ha varit borta över pingsthelgen från den 9 juni reste kom
missarierna till Oderljunga socken den 19 juni. Från den 19 till 14 juni såg man
över det närmast föregående protokollet och skattlade gårdarna i Riseberga,
Färingtofta och Röstånga. Den Z5-Z6 juni reste kommissarierna runt och be
såg Oderljunga och Perstorps socknar. Den zy juni började man examinera
först Perstorps sockens bönder och därefter Oderljungas, vilket varade till den
5 juli. Då såg man över protokollet och skattlade bönderna i Perstorp och
Oderljunga, en process som varade t.o.m. den 8 juli. Dagen därpå, den 9 juli
1671, reste så kommissarierna till Örkelljunga socken, och i fyra dagar (10-13
juli) reste de omkring och besåg Örkelljunga, Fagerhults och Rya socknar.
Den 14 juli påbörjade man ”effter föregående sedwanliga admonition” ut
frågningen av bönderna i Fagerhult. Kronans jordebok fanns med som jäm
förelse och kontrollinstans, och en ordinarie lantmätare och två tillförordna
de var som nämnts knutna till kommissionen. Bönderna i Fagerhult var färdigexaminerade redan efter två dagar, den 15 juli, och mellan den 17 och zz
juli pågick examinationen av bönderna i Örkelljunga. Den Z4 juli började
man med Rya socken, där examinationen blev klar den z6. Av datumuppgif
terna i det renskrivna protokollet framgår att man klarade av att examinera
io-iz gårdar per dag. Man använde sedan hela sju dagar till att se över proto
kollet rörande de tre socknarna och att fatta beslut om hemmanens skatt
läggning där. Den 5 augusti reste kommissionen från Örkelljunga till Össjö.
Man hade alltså ägnat tre veckor åt de tre socknarna Fagerhult, Örkelljunga
och Rya med dess sammanlagt närmare izo hemman (varav drygt hälften till
hörde Örkelljunga socken). Det visar att man trots allt ägnade en hel vecka i
genomsnitt för cirka 40 gårdar, vilket till dels motsäger alltför kritiska utsa
gor om jordrevningsprojektet som ett hastverk.

132

JORDREVNINGEN I ORKELLJUNGA OCH FAGERHULT
Vad fanns det då, i kronans perspektiv och enligt kommissionens undersök
ningar, för tillgångar att beskatta på skogsgårdarna i nordvästra Skåne? Och
vad fanns det enligt jordrevningsmaterialet för resurser, i befolkningens per
spektiv, till att trygga försörjningen av de personer som levde på varje gård,
samtidigt som man skulle klara av skatter och avgifter? Vi får en del av svaren
genom uppgifterna i JR 1671 och i Jb. 167z, bl.a. om utsädet i tunnor och skäp
por för varje hemman (dock inte för varje enskild åbo när det fanns flera åbor
per hemman). Utsädet har specificerats för varje sädesslag (råg och korn med
en gemensam uppgift men med det mera sällsynta havreutsädet för sig). Jord
månen har bestämts och bedömts, och ängsmarken har karaktäriserats och angetts efter hur många sommarlass hö som kunde bärgas. Vidare har boskapsbe
ståndet för varje gård noterats på individnivå för antalet djur, och betesmarker
nas karaktär har beskrivits, liksom övriga nyttigheter såsom skogsmark, fiske
m.m. Antalet humlestänger (från 100 och uppåt) har noterats för varje gård.
De uppgifter som i JR 1671 redovisas för utsäde, antal lass hö och boskap
bygger på böndernas självdeklaration vid examinationen. I Jb. 167z redovisas
däremot genomgående andra värden för utsäde och lasstal, och det är då frå
ga om värden som måste vara baserade på lantmätarnas undersökningar på
platsen. Skillnaderna framgår av tabellbilagan, där uppgifter från såväl JR
1671 och Jb. 167z presenteras, men en del likheter och skillnader diskuteras
närmare nedan. Det kan redan här nämnas att skillnaderna i uppgifterna om
utsädet är långt ifrån lika stora som när det gäller värdena för avkastningen av
ängsmarken. Uppgifter om havrejord är betydligt mera frekventa för Jb. 167z
än för JR 1671.1 Jb. 167z anges först havrejordens omfattning i antal skäppor
utsäde, men sedan halveras denna siffra för att i skattehänseende kunna mot
svara en skäppa råg eller korn (hårt korn). Det sker alltså i Jb. 167z en taxe
ring i ”skatteskäppor” som underlag för att fastställa skatten, men i tabellbi
lagan anges utsädet i skäppor för havrejordenföre denna halvering av värde
na. Ett lass hö angavs motsvara en skatteskäppa i taxeringsvärde. Uppgifterna
om boskap bedöms inte alls i Jb. 167z och har tydligen inte spelat någon roll
vid skattläggningen. Uppgifterna om antalet humlestänger är genomgående
samstämmiga i de båda källorna.
Eftersom alla vapenföra män som ovan nämnts enligt instruktionen skulle
registreras, får vi förutom namnen på bönderna (åborna) och deras vuxna sö
ner även namnen på drängar och s.k. ”gårdmän”. I JR gör man till skillnad från
eskm. 1584 en tydlig distinktion mellan åbor och gårdmän, och benämningen
”gårdman” tycks i JR 1671 i regel avse en vuxen mansperson som bor på gården
men som inte registreras som åbo med eget gårdsbruk. Kvinnor och yngre
barn lyser helt med sin frånvaro i protokollen; de enda undantagen är liksom i
tidigare längder enstaka änkor, som kan svara för någon part av en gård.
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Svensktidens inbrytande gör sig märkbart inte enbart genom de nya beskattningsprinciperna och mantalssättningen utan framstår även som ytterst
påtagligt genom de ryttare som den svenska kronan hade placerat ut på
många av kronans gårdar, inte minst i Åsbo- och Göingehäraderna.114 Det
noteras i JR vilka bönder som var ålagda att inkvartera en svensk ryttare i går
den, vilket uttrycktes som att berörda hemman var ”graverade” med ryttare.
Vi återkommer till såväl ryttare som mera allmänt till den första svensktidens
inverkan på bondesamhället i skogsbygden nedan (särskilt i kap. 6).
Förutom protokollets beskrivningar av de enskilda gårdarna finns en all
män beskrivning av varje socken, där några av områdets karakteristiska drag
berörs. Om Fagerhults sockenområde noteras exempelvis att jordmån, ängs
mark och betesmark är av samma natur som i de närmast föregående sock
narna i beskrivningen, nämligen i Oderljunga och Perstorp. För dessa anger
JR att jordmånen var ”af skarp natur” och mest bestod av ”sandmylle iordh
med öhr och grut, sten och kamp”; både ör och grut(h) syftar på ’grus’ med
olika grovlek, och kamp syftar på ’gråsten’ eller ’fältsten’. Vid torka ”bränner
säden bort”, och vid för mycken väta växer det så mycket ogräs i åkern att det
”förqwäfwer dhen godha säden”. Även ängarna anges vara ”af skarp natur”, på
höjderna ”liungblandat”, och på sidlänta marker med ”mae” är ängarna mes
tadels små och besvärliga att hösta på grund av ”gräsetz ringheet”. Även mul
betet beskrivs som skarpt, och fäladsmarken är inget annat än ljungmark,
blandat med små kärr och mossar.115
När det gäller skogar ligger delar av det här aktuella undersökningsområ
det inom det smala bälte av furuskog i Skåne som på Gerhard Buhrmanns
karta från 1684 återges längst mot norr i landskapet: i norra delen av Orkelljunga socken och i Fagerhults socken samt längre österut i delar av Västra
och Östra Göinge. Bokskogen i socknen beskrivs som ”ganska ringa”, och up
penbarligen har inte heller furuskogarna i Fagerhult imponerat genom sin
kvalitet på jordrevningskommissarierna:
...af fuhru finnes der till temmeligh quantität, doch af ringa wäxt, så
man näppelig kan finna i heela socknen ett Trää som duger till en
godh bielke, men sparrar och lächter är dher öfwerflödigt, Skogen är
så tiock att man näpligh kan gå der igenom.116
Av särskilt intresse i beskrivningen av Fagerhults socken är en längre notis om
traktens järnhantering, där det talas om en ”masugn”, som varit igång vid går
den Fedingshult under dansk tid; notisen citeras här in extenso:214 * 216

214 Se härom Åberg 1947, passim; Åberg 1994, s. 75 ff.; Kristiansson 2002, s. 73b
2.15 JR 1671, fol. 2.86 r., 310 r.
216 JR 1671, fol. 310 r.
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...För derta [dvs. ’förut’] och i dhe danskes tijder haffuer der i socknen
warit en Maasungn, wedh en Gårdh heeter Fedingzhult, som nu är
ganska ruinerat [vilket syftar på ”masugnen”], och i det stället haftuer
en Ryttare sammastedes bygt op en Såghqwarn och Sqwattemölla,
Men Såghqwarnen ligger i Göingehäradt, Mallinen togo dhe i siöar,
kiärr och måsar, men berghmallm hafwer Commissarierne ingenstedes kunnat opspöria, doch är mallmen intet synnerligh, till Giutwerk
hafuer han något duget, Men intet till Stångjärn, och kunde dhen
Mallmen dhe finna här och der i kiärren intet duga, om dhe icke hade
halft hielp af en Siö som gräntzar i Smålandh, uthi hwilken dhe fingho den bästa Mallmen, och när dhe satte den till den andra Mallmen
blefJärnet först gådt. Nu finnes der än någon af bönderne i Socknen
som hafua små Maasugnar och medh stort arbete och möda smelta
något Tackiärn, som de kunna selliä till hielp att betala deras landgil
le, Och såsom Commissarierne ey funno det wara af någon importan
ce, haffua dhe ey heller det kunnat taga i någon Consideration.1,7
Kommissionens bruk av termen ”masugn” i JR 1671 kan kanske inte tas som ett
teknikhistoriskt belägg för att det funnits masugnar av mellansvensk typ i nor
ra Skåne under dansk tid, men här åsyftas otvetydigt en ugnsanläggning för att
smälta järn med ovanligt stora dimensioner för trakten. Samtidigt anges att det
även finns ett antal mindre ugnar på gårdsnivå och att man tog råvaran, mal
men, dels i lokala sjöar, kärr och mossar, dels att man behövde tillsätta malm
från Store sjö vid Smålandsgränsen för att förbättra järnets kvalitet. Denna no
tis tyder tillsammans med flera andra notiser på att det framför allt i tidenföre
1671 — ”i dhe danskes tijder” — har funnits en järnhantering av betydelse på re
gional nivå och av allt att döma även på dansk riksnivå.1'8 Jordrevningskommissionens bedömning är dock att järnhanteringen i början av 1670-talet saknar
större betydelse, och den tas därför inte i ”consideration”, dvs. utgör inget grund
lag för beskattning. I Jb. 167z är detta tydligt, eftersom man inte för någon gård
räknar om något värde av pågående järnproduktion till skatteskäppor.
I tabellbilagan nedan kommer en sammanställning av uppgifter ur JR
1671 om områdets enskilda gårdar att presenteras (Tabell 17-Z3), och det
kommer som jämförelse även att redovisas vissa uppgifter från Jb. 167z (Ta
bell Z4 och z$) för att visa den omstrukturering i den agrara bebyggelsens
mantalssättning m.m. som blev en följd av jordrevningsprojektet.
I avsikt att konkretisera och exemplifiera vad som ligger bakom tabeller
nas uppgifter kommer närmast här att följa ett referat med kommentarer
2.17 JR 1671, fol.310 r. f.
218 Se härom Strömberg 2008a och 2008 b. Mera om järnhanteringen nedan i beskrivningen
av berörda hemman i detta kapitel och i sammanfattning i kap. 6.
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kring ett antal valda exempel på protokollsuppgifter i JR 1671, liksom mot
svarande uppgifter i Jb. 1672.1 detta syfte har elva av gårdarna i Fagerhult och
Örkelljunga valts ut för presentation. Fokus i presentationen, liksom i tabel
lerna, riktas mot sådana upplysningar som bedöms vara av bebyggelse-, be
folknings- och agrarhistoriskt intresse, liksom alla notiser om järnhantering i
området. Däremot utelämnas en del uppgifter kring äldre skatter och avgifter
i JR 1671, t.ex. till vilka belopp terminsskatt, koppskatt, salpeterskatt osv.
brukade erläggas, hur kronotionden uppbars, vilka bropengar och gästgiveriavgifter m.m. som erlades, hur mycket klockaren fick i helgonskyld, altarmat
osv. Urvalet av gårdar i presentationerna nedan följer en linje från söder inom
Örkelljunga socken mot norr upp mot gränsen mot Småland. Inom Örkel
ljunga socken beskrivs fallen Ekholm, Västra Ringarp, Östra Ringarp, Lärka,
Järnbläst och Drakabygget, och inom Fagerhult beskrivs fallen Bjärabygget,
Porkenahult, Smedhult, Fedingshult och Örnalt.
EKHOLM: TVÅ HEMMAN (ÖRKELLJUNGA SOCKEN)

Som ovan påvisats redovisades en självägargård i Ekholm redan i Krabbes jb
cirka 1524, men i länsräkenskaperna från Helsingborgs län 1583/84 registre
rades förutom en självägande bonde även en lejebonde i Ekholm. Den sena
re brukade en gård som skulle kunna ha medeltida ursprung såsom en frälseägd enhet, men frälsets gårdar har inte blivit registrerade i Krabbes jb. Den
ena Ekholmsgårdens status som frälseägd gård framgår i ett något senare
sammanhang, nämligen i ett mageskifte mellan den danska kronan och Ja
kob Sivertsen Grubbe till Rögle 1564. Där bytte kronan till sig en gård kallad
”Egholm” i Örkelljunga socken mot vederlag på annat håll.119 Därigenom
skiftade denna gård jordnatur från frälse (under Grubbe) till krono. Det för
hållandet återspeglas såväl i länsräkenskapsmaterialet från 1583/84 som i JR
1671, vari två separata hemman redovisas i Ekholm, dels ett helt skattehem
man, dels ett helt kronohemman.110
På Ekholms skattehemman nämns fyra åbor: Måns Jeppsson, Bengt Torsson, änkan Inger Jeppes och Jöns Kjellsson; här kan ett släktsamband anas ut
ifrån åbonamnen, på så sätt att änkans framlidne make kan vara far till Måns
Jeppsson. Åborna fick bevisa sin egendomsrätt genom att förete sina förfä
ders skötebrev. Detta hemman var sedan 1662 graverat med ryttare, nu vid
namn Olof Wargh, som uppbar en del av gårdens landgille och som dessut
om fick kosthållspengar, fritt husrum och matkärl från gården. Inga gårdmän
eller drängar redovisas, inte heller hur gårdsbebyggelsen för de fyra åborna
var fördelad.
Enligt JR var utsädet på denna gård 10 tr råg och korn, men ingen havre,
vilket bygger på åbornas uppgift. Utsädet anges med andra siffror i Jb. 1672,
119 Kronens Skøder I, s. 99 f.
220 JR 1671, fol. 312 v. ff.
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nämligen 46 skäppor (skpr) (7 z/3 tr) råg och korn samt 18 skpr (3 tr) havre,
vilket torde bygga på lantmätarnas bedömning. Av åkerjorden till denna gård
bedömdes z tunnland vara god jord, den övriga bestod av sandmull, ör och
grus. Ängen till detta hemman uppskattades enligt JR 1671 avkasta 30 lass hö,
varav iz lass ”maäng”, och det övriga var hårdvall och backar. Här anger Jb.
167z ovanligt nog en något lägre siffra, Z3 lass hö. Mulbetet beskrivs som ljung
backar jämte stenig gräsmark, men det fanns likväl en tämligen ansenlig djur
besättning, nämligen 7 hästar, 15 kor, 10 ungnöt, 5 svin, 3z får och 11 getter.
En metod inom forskningen för att jämföra boskapsbestånd mellan olika
gårdar och olika områden är att räkna om uppgifterna om olika djurslag i s.k.
nötkreatursenheter (Ne) enligt följande skala: en ko resp. en oxe räknas som
i Ne, en häst som 1,5 Ne, ett ungnöt eller en kalv som 0,5 Ne, ett svin som 0,15
Ne, ett får som 0,1 Ne och en get som 0,08 (i/iz) Ne. I en sådan beräkning
ger storboskapen (hästar och nötkreatur) ett markerat stort utslag, och be
räkningen innebär snarast en summering av det ekonomiska värdet av olika
husdjur. Den säger därför inget omedelbart om t.ex. betestrycket på gårdens
marker eller om olika betesdjurs inverkan på landskap och vegetation.111
En beräkning av boskapsbeståndet i nötkreatursenheter kan för Ekholms
skattehemman summeras till 35,8 Ne. Denna siffra kommer senare att disku
teras och jämföras med andra uppgifter inom och utom undersökningsområ
det, men för att ange ett enstaka jämförelsemått kan nämnas att genomsnit
tet för undersökningsområdets båda socknar var ca z7,6 Ne, beräknat på upp
gifterna i JR 1671; det innebär att Ekholms skattehemman låg klart över
genomsnittet för boskapsbestånd.
För denna gård redovisas ingen humleodling, dvs. att om sådan förekom
understeg antalet störar 100 st. Av vattendrag i Ekholm nämns iJR 1671 en li
ten göl, men däri fanns ingen fisk. Vidare löpte ”Rinnerupz åå”, dvs. Pinnan,
genom gårdens marker, och en liten skvaltkvarn i en skogsbäck kunde använ
das under höst och vår ”när flodh ähr”. Ett vittnesbörd om övergiven järn
hanteringges i en notis om att det tidigare hade det funnits ”Järnbruuk...i de
ras Mark, men är nu ödhe”. Den skog som tilldelats gårdarna i Ekholm gav
bränsle och täppe till behov samt ollon, dock endast till 10 svin för båda går
darna. I ängarna fanns lite ekskog.
Enligt Jb. 167z åsattes denna gård efter jordrevningen hemmanstalet z/3
skatte, och skatten fastställdes till 19 daler och 1 öre.
På det andra hemmanet i Ekholm, som i den tillgängliga svenska jordeboken var klassificerat som ett helt kronohemman, fanns enligt JR 1671 tre åbor:
Kieli Andersson, Måns Andersson och Gunnar Andersson; även här kan man
ana nära släktskap mellan åborna, och dessa ”boo alla 3 på en gårdh”. Sönerna
Per Kiellsson och Ingell Månsson antecknas också. Även detta hemman var
221 Om nötkreatursenheter, se t.ex. Hannerberg 1971, s. 97 ff.; Myrdal 1999 a, s. 247 ff.
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graverat med ryttaren OlofWargh på liknande villkor som skattehemmanets.
Utsädet angavs i JR 1671 vara 10 tr råg och korn men ingen havre. I Jb. 167z
anges ett utsäde av 54 skpr (9 tr) råg och korn samt 14 skpr (z 1/3 tr) havre.
Jordmånen var av samma natur som Ekholms skattehemman, liksom mul
betet, det mesta av ängsmarken, fisket och möjligheten att nyttja skogen. Äng
en angavs i JR 1671 avkasta 30 lass hö, varav 8 lass ”Maahöö”; här anger Jb. 167z
Z5 lass hö. Av boskap fanns 6 hästar, 11 kor, 16 ungnöt, 11 svin, Z7 får och Z7
getter, vilket kan omräknas till en summa av 35,6 Ne. På detta hemman fanns
en ”Träägårdh”, som bestod av 8 träd och en humlegård med 100 stänger. Även
här fanns en skvaltkvarn, som det kunde malas på vid gynnsamt flöde. Enligt
Jb. 167z åsattes denna gård efter jordrevningen hemmanstalet 3/4 krono, och
taxeringen av hemmanet summerades till 14 daler, z öre och 18 örtug.
Till sist noteras om Ekholms kronogård att den blev bränd ”när armeen
lågh i Orkeliunga”, och att bönderna besvärade sig för att de inte fått åtnjuta
frihetsår trots löfte härom. Den armé som här åsyftades var den svenska armé
som under ledning av fältmarskalken Gustaf Otto Stenbock under det dansk
svenska kriget 1657-1658 hade förskansat sig i Örkelljunga under knappt två
veckors tid i september i657.211
VÄSTRA RINGARP (ÖRKELLJUNGA SOCKEN)

I marginalen till protokollets inledande beskrivning av Västra Ringarp
nämns att detta hemman var förpantat till Jacob Finke, medan det längre
ner i texten heter att det är ”graverat medh Doct:r Thomas Fincke som det i
pant haffuer”; hur bandet mellan denna gård i norra Skånes skogsbygd och
den danska lärdomssläkten Fincke kan ha etablerats och ännu fungerade ett
stycke in i den svenska tiden framstår som oklart, men det mest sannolika är
att Fincke var en av de medintressenter, ”medparticipanter”, som satsat peng
ar i den nedan nämnda järnhammaren.215 Västra Ringarp beskrivs i JR 1671
som ett helt skattehemman under den danska tiden, liksom även enligt den
svenska jordebok som var tillgänglig vid examinationen. Åborna bevisade
2.22. Se nedan, s. 197.
223 Det är något oklart vem av släkten Fincke som åsyftas med dessa uppgifter. Av H.F. Rør
dams artikel om Thomas Fincke i Dansk Biografisk Lexikon (DBL, utg av C.F. Bricka 18871905) framgår att Fincke (1561-1656) var en väl ansedd professor i matematik, senare i romersk
retorik och tillika rektor vid Köpenhamns universitet. Han var medicine doktor men var allt
så inte i livet vid tiden för JR 1671. Hans son, Jacob Fincke (1592—1663), tog magistergraden
1625 och blev även professor i Köpenhamn, i matematik och fysik. En av Jacobs söner bar far
faderns namn, Thomas Fincke (1632-77), och han var i början av 1670-talet assessor i Højes
terett och från 1676 amtmand på Bornholm; att döma av G.L.Wads artikel i DBL har denne
Thomas inte förvärvat någon doktorsgrad. Släkten har haft sitt ursprung i borgerliga kretsar i
Flensborg, och anknytningen till Norra Åsbo och de båda pantsatta Ringarpsgårdarna beror
troligen på att släkten Fincke har satsat pengar som medintressenter (”medparticipanter”) i Ja
cob Petz järnverksprojekt i Västra Ringarp och sedermera även i Fedingshult (se nedan).
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1

sin skattemannarätt genom gamla skötebrev och visade hur gården gått i arv
”Man efFter Man”.
På detta hemman fanns det 1671 fyra åbor, Måns Nilsson, Tue Ingelsson,
Måns Månsson och Brådde Månsson; även här har vi exempel på släktskapsindikerande åbonamn. Om dessa sägs att de ”boo alla 4 på en Gårdh, och är
bygdt i 4 Tompter”, vilket tyder på en bebyggelseform på denna ”ensamgård”
som kan ha liknat en mindre by, även om vi inte utifrån denna källa kan avgö
ra hur stora avstånden mellan tomterna har varit vid denna tid. På dessa fyra
gårdsparter fanns det minst fyra hushåll, men det fanns vidare två namngivna
vuxna drängar, Måns Nilssons dräng Anders Persson och Tue Ingelssons dräng
Olof Nilsson, och dessutom hade åbon Måns Nilsson en gårdman vid namn
Brådde Nilsson. Av bebyggelse fanns det dessutom två namngivna ”Uthbyggen till heela Gården”, dels ”Rinnerupz bygge”, där Swen Bengtzon bodde, dels
” Wågholmen”, som åboddes av Werne Bengtzon. Dessa två personer omtalas
som ”husmän” och anges ”boo för lego”, dvs. att de bebodde utbyggena mot
ersättning i form av pengar eller som dagsverken, och de hade ingen del i egen
domen (”äro intet ägande i grunden”). Som ännu ett inslag i bebyggelsebilden
i Västra Ringarp nämns att det fanns ” en Backestugu kallas Glyksta, som
Brådde Månsson allena tillhörer, hafuer ingen Egendom”; det lämnas alltså
ingen uppgift om någon person som bodde i denna backstuga.
Utsädet för Västra Ringarp anges i JR 1671 till 14 tr (84 skpr) råg och
korn och 8 tr (48 skpr) havre, medan Jb. 1672 anger 99 skpr råg och korn
samt 26 skpr havre. Liksom för Ekholmsgårdarna ligger värdena för utsäde
trots skillnader relativt nära om man lägger samman råg- och kornjorden
med havrejorden (132 mot 125 skpr). Jordmånen beskrivs som ”sandmulliordh medh kamp, öhr och gruth”.
Ängen bedömdes i JR 1671 avkasta 50 lass hö årligen, medan Jb. 1672 an
ger inte mindre än 151 lass, dvs. en tredubbelt hög uppgift. Det visar sig att
man vid jordrevningen för de flesta gårdar bedömde ängsmarkens avkastning
som klart högre än böndernas uppgifter. Ängen bestod av hårdvall, kärr och
mossar, däribland kom 16 lass från ”Maängh”. Boskapen angavs till 8 hästar, 8
oxar, 20 kor, 6 ungnöt, 16 svin, 30 får och 30 getter. Det kan omräknas till en
summa av inte mindre än 52,4 Ne, vilket är ett nästan dubbelt så högt värde
som genomsnittet för undersökningsområdet (ca 27,5 Ne per kameral gård).
Mulbetet bestod av ljungbackar, kärr och mossar, och dessutom nämns ”en
temmeligh stor koohage” för ungnöt och unghästar. Det ansenliga boskaps
beståndet måste ha medgivit stadig gödsling av åkermarken.
En humlegård på Västra Ringarp räknade 400 stänger. Vidare tillkom
denna gård en tredjedel av fisket i Hjälmsjön, och till gården hörde även ett
ålfiske som uppskattades till en halv tunna ål. Hemmanet hade två skvaltmöllor (”z:ne Sqwatteqwarnar”), som låg i små bäckar och som det kunde malas
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på under vår och höst. De hade något ekskog till byggnadstimmer, och ”till
förnödenheet” hade de bränsle- och täppeskog i deras tilldelade skog och
dessutom ollonskog till 150 svins ollon; de hade även lott i Örkelljungas och
Flinkas skogar.
Enligt Jb. 1671 åsattes Västra Ringarps gård med sina två utbyggen efter
jordrevningen hemmanstalet z 3/8 skatte, vilket blev det högsta i hela under
sökningsområdet. Skatten för detta hemman fastställdes till 18 daler och zy
öre. Vi noterar att man från jordrevningskommissionen inte gjorde något
försök att dela upp detta stora hemman på flera självständiga hemman enligt
instruktionens punkt 41, vilket annars skedde med flera hemman (se nedan).
Någon förklaring lämnas inte.“4
Av stort intresse är en längre notis om tidigare järnhantering, som var
knuten till det som i JR 1671 kallas Örkelljunga Järnhammare, belägen inom
Västra Ringarp. I beskrivningen omtalas först att Pinnan (kallad ”Rinnerup
åå”) utgår från Hjämsjön, och denna å rinner genom Rya och Östra Ljungby
socknar och mynnar i Rönneå (”uthgiuter sigh uthi åån Röön”) vid Öja by i
Källna socken. Därefter heter det i JR 1671:
Wedh inlöpet aff denne åå [dvs. Pinnan], aldraöfuerst uthmedh Siön
[dvs. Hjälmsjön] haffuer warit för detta bygdt Örkelljunga Järnham
mar och en MaasUgn Men är nu ganska förfallen, så dher synes intet
mehra aff ähn bahra hooldammen. Järn Mailmen till Wärket togo dhe
en dehl här omkringh allestädes i Kiärr och Måsar, en dehl haffua dhe
och Upbrutit på Rinnerupz marek, och war dhen bergzmallm ganska
ringa, Men största delen hempta dhe af Mallmen uthi Stora Siön som
gräntzar op till Smålandh, Och om de den mallmen inte hade, kundhe dhe intet få något gottjärn (fol. 350 v. f.).
Notisen syftar på en ”hammermølle”, som Köpenhamnsborgaren Jacob Petz
så sent som 1646 enligt ett privilegiebrev från Kristian IV fick bygga och sät
ta upp på egen bekostnad i Örkelljunga. Avsikten anges i brevet vara att ”slå
jern af det osmund som findes der omkring”. Privilegiet innefattade att ingen
fick bygga en liknande anläggning inom fyra mil från Örkelljunga och att Ja
cob Petz och hans arvingar fick fritt tillträde till en kronans gård i Örkel
ljunga så länge de drev detta verk. Vidare fick man tillstånd att köpa upp al,
björk och annan icke ollonbärande skog, sannolikt för att skaffa bränsle till
anläggningen, enligt vad länsmannen på Helsingborg skulle anvisa. Denne
214 Om den uteblivna hemmansklyvningen möjligen kan hänga samman med att det här rör
de sig om ett skattehemman, dvs. en självägargård, motsägs det av att exempelvis en av de hela
skattegårdarna i Smedhult, Fagerhults socken i Jb. 167z har delats upp i en 7/8 gård och 1/4
gård. Möjligen kan hemmanets status sompantehemman 1671 ha spelat in, liksom i fallen Öst
ra Ringarp, Östra Spång och Västra Spång.
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Figur 15. Utdrag av Gottfried Hoffmanns karta över Örkelljungaområdet 1657. Observera att kar
tan har norr neråt. Benämningen "Eisenwerk", som ses till vänster i bilden, åsyftar ett läge öster
om Örkelljunga kyrka, i anslutning till Pinnan, strax väster om åns utlopp från Hjälmsjön. Vi kan
även notera att kullen med lämningar av den nedlagda 1300-talsborgen är tydligt markerad i den
na karta, öster om kyrkan. Originalkarta i Det kongelige Bibliotek, Köpenhamn.)
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hade också försäkrat att hammarmöllan kunde sättas upp utan att skada kro
nan. Som villkor skulle Jacob Petz och hans arvingar vara pliktiga att ”for bil
lig betaling at afhænde till kongen det jern, som forarbejdes, og kongen
begærer”;“5 ordet ”billig” bör i denna kontext tolkas som skälig’, ’rättmätig’
(och inte som motsats till ’dyr’).
Brevet från 1646 ger intryck av att den danska kronan här satsade på en
järnhantering i storskaliga volymer, där råvaran i form av smält järn skulle
produceras på gårdarna i omgivningen och därefter vidare bearbetas till
stångjärn i hammarmöllan för avsalu utanför regionen och till skäliga priser
för kronan. Att järnverket förverkligades framgår inte bara av notisen i JR
1671, enligt vilken dock endast en kvarvarande dammanläggning är synlig,
men en karta från 1657 ger intryck av pågående verksamhet. Under kriget
1657-58 framställde nämligen den tyske kartografen Gottfried Hoffmann i
dansk tjänst ett antal kartor över områden i Skåne och Halland, bl.a. en över
området kring Örkelljunga.“6 På denna karta finns symboler för anläggning
ar vid Pinnan, öster om Örkelljunga och norr om Ringarp, med beteckning
en ”Eisenwerk” (Figur 15).
Till järnhammarprojektet i Västra Ringarp kunde 1650 även knytas en
större, privilegierad smältugn, belägen knappt 2.0 km norrut i Fedingshult
(se nedan).
ÖSTRA RINGARP (ÖRKELLJUNGA SOCKEN)

Östra Ringarp, som i likhet med Västra Ringarp anges vara graverat med dr
Thomas Fincke, betecknas som ett helt skattehemman i JR 1671.“7 På detta
hemman fanns det inte mindre än sju åbor: ”Swen Persson, Per Bengtzon, Ing
man Andersson, Måns Perssson, Chersten Bengtzon, Kieli Knutzon och Per
Åkesson”. De sägs alla ”boo på en Gårdh, ähr särskildt bygdt”, vilket måste tol
kas som att detta kamerala hemman egentligen har sett ut som en by med sju
mindre gårdsbruk med separata åbyggnader, även om vi inte kan veta hur ut
spridd bebyggelsen för dessa särskilt byggda gårdsenheter var.“8 Till Östra
Ringarp hörde dessutom ”5 uthbyggen, det första kallas Per Bengtzbygget,
åbon heter Swen Nilsson, Torrabygget, åboen Per Bråddesson, Grijsawadet,
åbon Jon Tickesson, Nedre Grijsawadet, Jeppe Swensson, Stora Grijsawadet,
2.25 KBr. 1646 16/11; jfr flera kungliga brev kring järnhammaren m.m. ibidem 1649 31/8 (be
kräftelse); 1650 10/12; 1650 31/12; 165110/6; 1651 22/12; 1652 23/1 (bl.a. om att bönderna skul
le leverera kol till järnverket på vissa villkor); 1652 28/12 . Citatet ovan är återgivet efter utgå
vans normaliserade och lätt moderniserade språkform. Om Örkelljunga Järnhammare, se även
Sahlin 1939, s. 45 ff.; Strömberg 2008 a, s. 154 £; dens. 2008 b, s. 166.
226 Westerbeek Dahl 1986.
227 JR 1671, fol. 351 r. ff.
228 Jfr de relativt utspridda gårdslägena enligt Pär Connelids bearbetning av enskifteskartan
över Östra Ringarp från 1818-24 (Connelid 2003, s. 22 f.).
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Twe Jönsson, alla dessa uthbyggen boo för legor och haffuer ingen Egen
dom”. De namngivna utbyggena saknar alltså egendom i form av åker och
äng, de bor mot en avgift, och inga av dem blir skattlagda som gårdar efter
jordrevningen. Här möter vi alltså för första gången i skriftligt källmaterial
uppgifter om Grisavadet, som spelar en stor roll i Per Lagerås diskussion av
kolonisation och ödeläggelse under medeltiden.“9 Enligt JR fanns det alltså
1671 ingen regelrätt gård här, tillräckligt stor för att skattläggas. Det var i stäl
let tre mindre utbyggen som bar detta namn, som är ett naturnamn, samman
satt av gris och vad, ’vadställe’T" Anknytningen till den medeltida gård som
har gjort nedslag i pollendiagrammen från området verkar vara obefintlig i
eftermedeltida skriftligt källmaterial.
Om de flesta, kanske alla åbor som troligt är även haft familj och om det
likaså funnits familjer på dessa utbyggen måste man uppfatta situationen för
Östra Ringarps hemman, med kanske 10-12 familjer, som demografiskt an
strängd. Bebyggelsemässigt kan de många småenheterna tyda på en pågåen
de expansion, där utbyggena kunde fungera som förstadier till senare etable
rade gårdar. Vad fanns det då för tillgångar i Östra Ringarp enligt de svenska
utredarna, dvs. kommissarierna inom jordrevningsprojektet?
Utsädet anges endast uppgå till 12 tr (72 skpr) råg och korn samt 8 tr (48
skpr) havre, medan Jb. 1672 anger 80 skpr råg och korn (varav 20 på utbygge
na) samt 30 skpr havre. Jordmånen bestod delvis av mulljord med ”lönsten”
(dvs. med stenar strax under jordytan), delvis av ”sandh, ör och gruut”. Äng
en uppgavs i JR 1671 avkasta 47 lass hö, men Jb. 1672 redovisar ängsmark till
hela 175 lass hö. Ängen bestod av hårdvall och ljungbackar. Boskapen angavs
till 10 hästar, 18 kor, 12 ungfänad, 12 svin, 30 får och 20 getter, vilket kan om
räknas till en summa av 46,6 Ne. Mulbetet bestod av ljungbackar, kärr och
mossar, och dessutom fanns en liten kohage för 8 kor, lamm och kid. En hum
legård räknade 600 stänger.
Till Östra Ringarp hörde två skvaltmöllor, som kunde brukas under vår
och höst. Liksom Västra Ringarp hade man fiske i Hjämsjön till ”1/3 part”.
Hemmanet fick byggnadstimmer av ek till sitt behov från sina ängar, och man
hade bränsle och täppeskog från ”sin Enskijlte skogh”, som värderades till 50
svins ollon. Till skillnad från beskrivningen av Västra Ringarp sägs i JR 1671
ingenting om någon järnhantering på Östra Ringarp. Det finns dock vid Öst
ra Ringarp omfattande lämningar i form av bl.a. slagg och en blästugn. Denna
har l4C-daterats till 1200- och 1300-tal, vilket möjligen antyder att verksam
heten här kan ha upphört redan mot slutet av medeltiden. Det skulle kunna
förklara tystnaden i JR, men flera delar av de omfattande slagglagren är dock229 230

229 Lagerås 2007, s. 39 ff. et passim.
230 Lundbladh 2008, s. 260.
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odaterade, och därmed är tidsramarna för järnframställningen vid Östra
Ringarp egentligen okända. Bo Strömberg hänför dock järnhanteringsplatsen vid Östra Ringarp till områdets äldst daterade.1’1
Enligt Jb. 1672 åsattes denna gård efter jordrevningen hemmanstalet 2 1/3
skatte, vilket var det näst högsta i undersökningsområdet. Skatten för detta
hemman fastställdes till 11 daler och 27 öre, vilket dock var betydligt lägre än
det i övrigt jämförbara Västra Ringarp. I likhet med detta hemman delades
inte heller Östra Ringarp upp på flera självständiga hemman, vilket annars
hade kunnat ske i enlighet med jordrevningsinstruktionens punkt 41.
LÄRKA GÅRD MED DESS UTBYGGEN

Redan i avsnittet om den senmedeltida bebyggelsen framstod Lärka som en
gård med flera brukningsdelar och tidvis med mer än en jordägare inblandad,
vilket är dokumenterat i början av 1500-talet. I eskm. 1584 nämns en enstaka
lejebonde på gården, men det har då funnits 5 gårdmän knutna till gården, vil
ket har tolkats som att en del av dessa, möjligen alla, i praktiken har varit bru
kare på olika parter av gården. I Decb. 1651 registrerades Lärka som en hel ut
socknes frälsegård, som ägdes av fru Lisbet Bille. Lärka visade sig vara den gård
i undersökningsområdet som hade flest brukarnamn per gård, nämligen 9, vil
ket är mer än tre gånger socknens genomsnitt. Lörutom dessa 9 brukare fanns
det 1651 även 7 utbyggen under Lärka med sammanlagt 12 namngivna bruka
re.1’1 Man måste ställa frågan hur den komplicerade bebyggelsestrukturen på
Lärka gård har sett ut konkret i landskapet, dvs. hur bebyggelse, åker, äng och
utmarksområden har fördelat sig i Lärkas närområde.
Ett tydligt svar får på detta får vi faktiskt genom en bevarad geometrisk
avmätning från 1662 av lantmätaren Nils Eriksson (Njuren), avseende frälse
hemmanet ”Lärckia Gårdh...medh dess åboar jämpte huers och eens Uthsäde sampt wnderliggiannde Tårph medh deras Utsäde och Lägenheter”.1”
Lantmäteriförrättningen 1662 har samband med att Lärkas ägare Arild Svabe, som var svärson till Lisbet Bille (änkan efter Sivert Beck), vid denna tid
planerade att etablera ett säteri på egendomen. Resultatet av förrättningen
blev en storskalig karta med bebyggelselägen, kvarnar, markanvändning, sko
gar, vattendrag m.m„ allt i detalj karterat och, väl att märka, utvisande situa
tionenföre säteribildningen. Dessutom meddelas i kartans legend uppgifter
om utsäde, höskörd, humlestänger, kvarnar m.m. för alla områdets gårdar.231 232 233
231 Strömberg 2008a, s. 87 E; dens. 2008b, s. 144,149 E.
232 Se ovan s. 58 E, s. 108. Om Lärka under medeltid och tidigmodern tid, se även Anglert
2008 b, s. 103 E
233 Akt 1064-24:1, Lärkesholm nr 1, 1662, Orkelljunga socken, Lantmäteristyrelsens arkiv.
Hela kartan är publicerad i svartvit version av Bringéus & Forssell, 1984, s. 90 f. och i färg av
Anglert & Lagerås 2008, s. 66 f.
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Figur 16. Utdrag ur geometrisk avmätning från 1662 över Lärka gård med underliggande utbyggen
("Tårph") m.m. av lantmätaren Nils Eriksson (Njuren). Detta avsnitt visar området öster om Lärkesholmssjön med gårdstecken (1-7), åkermark äng och utmarker. Lantmäteristyrelsens arkiv.
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Det innebär att vi har tre i tiden näraliggande källor kring Lärka med tillhö
rande enheter: Dech. 1651, den geometriska kartan 1662 och JR 167t.1’4 De
har olika upphovsmän — sockenprästen, lantmätaren och jordrevningskommissionen — och kan bedömas som i allt väsentligt sinsemellan oberoende
källor. Det kan därför vara av intresse att göra en jämförelse på individnivå
mellan dessa tre källors utsagor om Lärka 1651-1671. Iakttagelserna har sam
manfattats i Tabell 14.
Lärka gård betraktades i kameralt hänseende som en hel gård, och
1651 räknades 9 namngivna brukare på denna gård sammantaget som
en (1) decimant. Enligt kartan 1662 bestod detta hela frälsehemman av
6 numrerade men inte separat namngivna brukningsdelar, varpå det
fanns 8 brukare. Av JR 1671 framgår att Lärka gård hade inte mindre
än n namngivna åbor, och om dessa sägs att de ”boo alla på Lärke
gårdh, och ähr bygdt i serskildte Tompter”. Innebörden av JR:s ofta an
vända uttryck att ett skogsbygdshemman kunde vara ”byggt i särskilda
tomter” illustreras väl i kartan över Lärka 1662 (Ligur 16).
Av kartan framgår hur det omedelbart öster om Lärka sjö (nuvarande
Lärkesholmssjön) fanns ett område med åkertegar uppblandat med skogsoch ängsmark, och öster om detta fanns lägena för 6 gårdar. Dessa var sprid
da med ojämna avstånd i ett slags halvcirkel från söder till norr, med gårdslägena invid en hägnad mot ett större utmarksområde i öster, som var präglat
av ljung och stenig mark. Av de 6 separata gårdsenheterna av Lärka gård låg
gårdsbruk nr 1 (enligt kartlegenden) som en ensamgård längst i söder, och ca
500 meter mot norr låg nr 2, 3 och 4 väl samlade, närmast som en mindre byagglomeration, rakt öster om det största sammanhängande partiet av tegindelad åkermark. Möjligen har vi här läget för den äldsta delen av Lärka,1,5 den
som omtalades i början av 1500-talet som en gård med upp till tre parter.
Gårdsbruken nr 5 och 6 låg som ensamgårdar längre norrut. Övrig bebyggel
se förutom Lärka gård rubricerades som utbyggen (1651) eller underliggande
”Tårph och Byge” (nr 7-13,1662) eller ”byggen” (1671). Alla källor är över
ens om att dessa byggen var 7 till antalet, men namnen på bebyggelserna har
liksom antalet brukare varierat något. Att bebyggelsenamnet Skräddarbygget
1651 har ersatts med Källstorp framgår av brukarnamnen. I Decb. 1651 nämns
ett Nya Lärkabygget, som inte återfinns längre fram, där dock Kerstenshall är
belagt 1662 och framöver.
Av dessa byggen ligger de flesta runt de båda sjöarna (med nuvarande
namn Lärkesholmssjön och Lillsjön-, 1662 angavs endast ett namn: ”Lärckia234 235
234 Lärka beskrivs i JR 1671 på fol. 361 v. ff. I Jb. 1672 lämnas inga uppgifter om utsäde, ängs
mark m.m. för frälsehemman.

235 Jfr Anglert 2008 b, s. 114.
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Tabell 14. Lärka gård med åbor och byggen 1651-1671. Personnamn och gardsnamn återges i
källornas form, dvs. att de har här inte normaliserats. Numreringen av enheterna 1662 är
gjord i källan, och utplaceringen i tabellen har följt ordningen i Decb. 1651
Decimant-

Brukarnamn

Geometrisk

Brukarnamn

boken 1651,

1651

avmätning

1662

Åbonamn 1671

Kieldt Aagesön

Lärckia Gårdh

antal

1. Kiäll Ågesen

Lärckegårdh

Per Kiellsson

Aage Going

2. Andhers
Oluffsson

Anders Olsson

Karin Mogensis

3. Siune
Ågesson

Siunne Åkesson

Kierstine Peders

4. Kirstin Nilsson

Obersten
Nilsson

Suendt Nielssön

5. Nills
Påffuelsson,
Oluf Hälgiasson

Nils Påhlsson,
Oluff Helliesson

Siuffne
Mogensön

6. Siune
Månsson,
Påfuel
Påfvelsson

Swen Månsson,
Påhl Påhlsson

Siune Aagesön

Simon Månsson

Anders Oelsön

Oluff Andersson

1

1

1

Oluff Jönsson

Oluff Nielssön
Summa:
Summa:
1/1 adelsägd 9 brukare på 1
decimanten- decimantenhet
het

Summa:
lgård (1/1
frälsehemman)

Utbyggen:

Underliggande
torp och
byggen:

Summa:
6 gårdsbruk
med 8 brukare

Summa: 1 gård
(2 5/8 uts. frälse)

Summa:
11 åbor

Byggen:

Zöalt
(Sjöhult)

Peder Nielssön

9. Sjöhult

Per Nillsson

SkredderBygget

Helle Oelssön,
Peder Oelsönn

10. Kiällstrup

Helgie Oluffsson, Kielstorp (byggt i Niels Helliesson,
Åge Kiällsson
Swen Jeppssen
2 tomter)

Rhyet

Niels Oelssön,
Bendt Oelsön

12. Ryedt

Oluff Nilsson,
Bengt Oluffson

Ryet

Oloff Nilsson,
Per Nilsson,
Swen Nilsson

Jeren

Mogens
Nielssön, Suedt
Nielssön

7. Giärridt

Thyge
Torstensson,
Suen Månsson

Järet

Nu utbyggt till
säteriet
Lärkesholm

11. Backabygget Ture Nillsson

Backabygget

Ture Nillsson,
Nills Turesson

Backebygget Thure Nielssön

Gård
män

1662, enheter

enheter

Lerckegaard

JR 1671, enheter

Sealt

Per Nilsson
(Arild Svabes
fogde)

Monstrup

Anders
Thuessön, Peder
Nielssön, Aage
Eshildsön

8. Månstorp

Per Nilsson,
Åge Eskildsson,
Anders
Tugasson

Månstorp (byggt
i 3 tomter)

Per Nilsson,
Åke Eskellsson,
Per Persson

Ny Lerche
bygge

Peder Nielssönn

lB.Kirstins
Halldh

Siune Persson

Cherstenshall

Siune Persson,
Per Persson

Summa
utbyggen: 7

Summa brukare
på utbyggen:12

Summa
utbyggen:7

Summa brukare
på utbyggen: 12

Summa
utbyggen: 7

Summa åbor på
utbyggen:13
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Summa:
3
gård
män

Lacuś”). Norr om sjön låg det bygge som JR 1671 kallade Jaret och ”som nu
H:r Arildt Swab har låtit byggia ett Säterij på och kallas Lärckesholm”. Läget
för det sedermera försvunna Järet var alltså vid det nuvarande Lärkesholm.
Längre västerut, norr om sjön, låg Månstorp, som enligt JR var ”bygt i 3
Tompter”, och på kartan 1662 finns två gårdslägen med siffran 8 på ett inbör
des avstånd av drygt 400 meter, och strax nordväst om det västra av dessa är
en ”Backe stuffwa” markerad.
Sydväst om Lillsjön har bygget Sjöhult markerats, och där meddelar JR
att åbon var Arild Svabes fogde. I kartan 1662 antecknas om Sjöhult lako
niskt: ”Järnbruk förfallit”. Ingen markering av detta järnbruk kan dock åter
finnas i kartbilden, men platsen har kunnat lokaliseras genom en omfattande
slagghög och rester av en lång, välbyggd dammanläggning i terrängen bred
vid Lärkesholmsån. Enligt Bo Strömberg tyder dessa lämningar på att järn
produktionen här haft stor omfattning.1’6 Det bör tilläggas att detta Sjöhult
bör skiljas från gården Sjöhult, även kallad Sjöholm (eller Hultet), beläget
längre norrut i socknen.
Söder om sjön låg Källstorp, som enligt JR var byggt ”i twenne Tompter”,
men i kartan 1662 finns endast en gårdsmarkering med siffran 10. Tre av utbyggena låg mot öster, perifert i förhållande till såväl sjöarna som till gårdsparterna i Lärka gård; från söder till norr gäller det Backabygget, Ryet och
Kertenshall.
Hela komplexet, Lärka gård med sina sju utbyggen, räknades alltså på
den danska tiden som ett helt hemman och så betecknas det ännu 1662, men
enligt JR 1671 blev hemmanet 1664 vid ”Engellholms Jordransakningh” för
höjt till 25/8 hemman fram till 1668, då Arild Svabe lät bygga "ett Säterij på
det ena bygget Järet”. Han lyckades hålla sina bönder som skattefria veckodagsbönder i deras egenskap av insocknes frälsebönder i tre år, vilket basera
des på ett frihetsbrev från generalguvernören Gustaf Banér. Men i samband
med jordrevningen befanns detta av ”dhe höge Kongi. Comiss: igenom deras
ordre Disputerligit”. Svabe måste i efterhand betala in skatt för bönderna av
seende dessa tre år, och därvid skulle det förbli ”till Kongi. Maijt:s allranådigste behagh”. I Jb. 1672 åsattes hela Lärka-komplexet hemmanstalet 5 hela
hemman och betecknades som utsocknes frälsehemman.
Det finns uppgifter om utsäde, äng, antal humlestänger och kvarnar för
såväl gården som för alla de sju byggena i kartlegenden 1662 och i JR 1671,
men motsvarande uppgifter anges inte i Jb. 1672 för utsocknes frälsehem
man. Det kan ha ett intresse för att bedöma källvärdet av JR 1671 att jämfö
ra dess uppgifter med kartans. Frågan är alltså i vad mån jordrevningsprotokollens utsädesuppgifter stämmer med vad lantmätaren Nils Eriksson har236
236 Sahlin 1939, s. 43 f.; Bringens & Forssell 1984, s. 131 f.; Strömberg 2008 a, s. 154.
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Tabell 15. Lärka 1662 respektive 1671
Kartan 1662

Utsäde

Äng

Humle

Råg,

lass

störar

Kvarn

JR 1671

Utsäde

Äng

Humle

Råg,

lass

störar

Kvarn

korn

korn

(tr)

(tr)

2

Lärka 1
Lärka 2
Lärka 3
Lärka 4
Lärka 5
Lärka 6
Summa

3,6
3,8
3,4
3,4
3,8
3,8
21,8

20
20
20
20
20
20
120

300
100
400

1
1
2 kv

Lärka gård

18

72

400

2 kv

Järet

6,8

30

-

-

Järet

7

60

-

-

Sjöhult

5,0

20

300

1 kv

Sjöhult

5

20

-

1

Månstorp

5,4

20

600

-

Månstorp

5

20

-

-

Ryet

4,8

24

400

1 kv

Ryet

4

19

-

1

Kerstenshall

2,0

16

-

-

Kerstenshall

2

13

-

-

Källstorp

5,8

24

400

-

Källstorp

5,5

20

-

-

20

300

-

33,5

172

300

2 kv

51,5

244

700

4 kv

-6,3

-34

-1400

0

Backabygget

6,2

24

-

-

Backabygget 5

Summa

36,0

158

1 700

2 kv

Summa

S:a
summarum

57,8

278

2 100

4 kv
Differens

noterat i samband med sin förrättning 1662. En rimlig förmodan är att lant
mätaren har kunnat arbeta med större noggrannhet än jordrevningskommissionen.
Resultatet av jämförelsen i Tabell 15 pekar på att uppgiften om utsäde iJR
1671 tycks ligga något i underkant, även om man lägger till de 1 tunnor hav
re som sås på Lärka gård (ej med i tabellen). Uppgifterna om ängens avkast
ning talar tydligt i samma riktning, nämligen att JR 1671 anför sammanlagt
34 lass mindre än kartan 1662. Iakttagelserna ligger i linje med vad som även
skiljer JR 1671 från Jb. 1672 beträffande många andra hemman i undersök
ningsområdet: JR 1671 anför genomgående låga siffror för höskörden. Ojäm
förliga värden mellan de båda källorna gäller för uppgiften om antalet hum
lestörar på Lärka. Det allmänna intrycket av hela undersökningsområdet är
annars att humleodlingen var betydande, men beskrivningen till kartan ger
denna odlingsinriktning nära nog häpnadsväckande proportioner på hela
Lärka-komplexet (sammanlagt 2 100 humlestörar), och man undrar vem
som har räknat mest rätt.
Jordmånen på såväl Lärka gård som på utbyggena beskrivs i JR 1671 som
”mulliordh, med lönsten uthi”, jämte en del ”sandmull med öhr under”, och
ängsmarken består av ”liung och måssar”. På kartan 1662 noteras om Lärka
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gård: ”Eensäde Suart mylla Jordh och stenigh åker och Engh”, och en likartad
beskrivning ges om odlingsmarken till byggena. På kartan 1662 finns i åkery
torna en mängd markeringar som kan tolkas som odlingsrösen.1’7
I fråga om boskapsbeståndet på Lärka med utbyggen finns inga möjlighe
ter till jämförelse med vare sig Decb. 1651 eller kartan 1662, men i JR 1671
räknas boskapen upp i detalj för varje enhet. Siffrorna från JR har här sam
manfattats i Tabell 16 (jfr även Tabell 21).
Det framgår av Tabell 16 att en stor mängd boskap har funnits i Lärka,
nämligen 433, räknat i antal huvuden, och därav kan 157 räknas som storbo
skap (hästar och nötkreatur). Om man jämför med undersökningsområdet
som helhet kan en omräkning i nötkreatursenheter fungera, och då bör sum
man 190,3 delas på 13 bruksenheter (6 i Lärka och 7 utbyggen). Då får man en
genomsnittssiffra på endast 14,6 Ne, vilket nära nog är endast hälften av om
rådets genomsnittssiffra (27,5 Ne per kameral gård). Genomsnittet för de sex
gårdsparterna på Lärka blir endast 11,8 Ne, medan de sju utbyggena i genom
snitt faktiskt får ett högre värde (17,0 Ne).
Av övriga tillgångar i Lärkaområdet nämner kartan 1662 att mulbetet var
gott, likaså fiskevattnen. I JR sägs, ovanligt nog, ingenting om betesmarkens
kvalitet, och om fisket i de två sjöarna menar JR att det var ”till ingen merkeligh nytta”. JR 1671 meddelar kortfattat att det fanns ollon-, bränne- och täppeskog till förnödenhet. Kartan 1662 har fler upplysningar om skogen, inte
bara i kartbilden, där utmarken till övervägande del betecknas som bokskog.
Lantmätaren uppskattar att det finns bokskog till hela 1 500 ollonsvin. Här
får vi också veta att man kan bränna pottaska till en årlig kvantitet av 30 å 40
tunnor. Arild Svabe har förpaktat denna hantering till sin fogde på Sjöhult
för 70 daler silvermynt.
Det är värt att notera om pottaskebränning att JR 1671 här inte ger några
upplysningar, vare sig för Lärka eller för någon annan gård i undersöknings
området. Framställning av pottaska (kalciumkarbonat) skedde genom brän
ning av bokved och därefter läkning av träaska i lerpottor. Pottaska användes
bl.a. vid tillverkningen av såpa och glas och vid färgning av tyg, och en till
verkning för export har ökat under 1600-talet.158 Upplysningen i kartan 1662
antyder att pottaskebränning kan ha varit ett av flera ekonomiskt viktiga in
slag i den mångsidiga skogsbygdsekonomin i nordvästra Skåne i slutet av
1600-talet. Den hanteringen har dock inte kommit fram i jordrevningskommissionens undersökning av undersökningsområdet, trots att förekomst av
pottaskebränning skulle undersökas enligt jordrevningsinstruktionen (t.ex.
punkt 19, 27 och 56).237 238

237 Se diskussionen om bandparcelleringen på Lärka gård i Anglert 2008 b.
238 Myrdal 1999 a, s. 304; Emanuelsson m.fl. 2002, s. 248.
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Tabell 16. boskap på Lärka gård 1671
Gårdar: efter JR

Häs-

1671 mantalssatta

tar

Oxar

Kor

Ung-

Svin

Får

nöt

Summa:

Get-

Summa:

ter

Antal djur,

Nötkrea-

(storboskap

tursenheter (Ne)

hemman
1,5

1,0

1,0

0,5

0,25

0,1

0,08

+

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

småboskap)

18

6

20

13

13

58

28

156 (57+99)

70,7

7 utbyggen:
1 Järet (från 1668
Lärkesholms säteri)

-

17

6

18

14

14

69 (23+46)

27,0

2 Sjöhult

2

2

6

2

10

10

12

44(12+32)

16,5

3 Månstorp

6

-

6

3

3

15

10

43 (15+28)

19,5

4 Ryet

2

2

6

4

4

8

8

34 (14+20)

15,4

5 Kerstenshall

3

2

4

2

-

8

8

27 (11+16)

12,9

6 Källstorp

3

-

5

3

-

11

-

22 (11+11)

12,1

7 Backabygget

4

-

6

4

-

12

12

38 (14+24)

16,2

Summa

38

12

70

37

48

136

92

433
(157+276)

190,3

Lärka gård
(2 5/8 fr.)

JÄRNBLÄST (ÖRKELLJUNGA SOCKEN)

tionen varit i kronans ägo, men 1671 anges gården vara pantsatt till frälse
mannen Christoffer Gjedde.259 Påjärnblästs gård fanns det 1671 tre åbor, Nils
Ågesson, Swen Olsson och Bengt Knutsson, som alla uppgavs bo ”på en
Gårdh, är bygdt i Twenne Tompter”. Swen Olssons gårdman Ingell Nilsson
bodde också på gården.
Enligt JR 1671 var Järnbläst ett helt kronohemman, vilket baserades på
den svenska jordebok som var tillgänglig vid examinationen. Likväl fram
står tillgångarna på detta hela hemman som begränsade, vilket inte hindra
de att man i Jb. 1672 ser att Järnbläst delats i två separata hemman, ett tvåt
redjedels kronohemman (Swen Olsson, Bengt och Johan Knutsson) och ett
fjärdedels kronohemman (Nils Ågesson). Utsädet anges i JR 1671 endast
uppgå till 7 tr (42 skpr) råg och korn samt 3 tr (18 skpr) havre för hela hem
manet, medan Jb. 1672 anger sammanlagt 38 (28 + 10) skpr råg och korn
samt 20,5 skpr havrejord (16,5 + 4) för de två hemmanen på Järnbläst. Jord
månen bestod av ”sandmull, kamp, ör och gruut”. Ängen ansågs enligt JR
139 JR 1671, fol. 348 r. f.
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i6yi avkasta 40 lass hö för hela hemmanet, medan Jb. 167z anger samman
lagt 62 lass hö (46,5 + 15,5) för de båda gårdarna. Ängen bestod av ”Maäng”,
ljungbackar och mossar. Boskapen angavs i JR 1671 till 4 hästar, z oxar, 7
kor, 7 ungnöt, inga svin, 30 får och 9 getter, vilket kan omräknas till en sum
ma av 18,7 Ne, dvs. klart under medeltalet för gårdarna i de båda socknarna
(27,5 Ne).
Mulbetet påjärnbläst bestod av ljungbackar, kärr och mossar. Ingen hum
legård är noterad för Järnbläst. Det fanns en skvaltmölla, som kunde gå un
der höst och vår. Av fiske nämns ett litet ålfiske och halvparten av fisket i
”Gårdziön” och halvparten i ”Krooksiön”. De hade lite ek till byggnadstim
mer i sin ängsmark och ollon-, bränsle- och täppeskog till behov.
Det är tydligt att Järnbäst, som alltså under den danska tiden kameralt
var klassificerat som en hel gård, har haft betydligt mindre resurser än andra
hela gårdar som t.ex. Västra och Östra Ringarp, även med hänsyn tagen till
antalet åbor per hemman.
Trots att gårdsnamnet Järnbläst tydligt indikerar att järnhantering före
kommit på gården,140 finns det i JR 1671 inga direkta notiser men väl indirek
ta belägg för pågående eller tidigare järnhantering i beskrivningen av denna
gård; en sådan notis tycks nämligen ha funnits men gått förlorad i protokol
lets slutversion, eftersom det i samband med JR:s redovisning av Vemmentorps gård, belägen cirka z km nordväst om Järnbläst, talas om att denna gård
har "andehl Uthi dhen Smälteugnen som tillförende omrört ähr uthi Järnbläset”; här hänvisar alltså protokollet till något som faktiskt inte är berört (”om
rört”) i det bevarade protokollets beskrivning av själva Järnbläst 1671. Det til
läggs att man hämtade malmen från ”Stora Siön och elliest uthi måsar hwar
dhe finna”.14' Därmed omtalas alltså att (minst) två gårdar med var sin andel
har bedrivit en nu nedlagd järnhantering, knuten till en gemensam smält
ugn. Järnbläst och Vemmentorp har sannolikt sedan medeltiden haft gemen
sam ägare i Herrevadskloster, även om det kan visas först i källor från början
av 1600-talet, då det forna klostergodset var i kronans ägo (Herrevadsklosters län). Som ovan visats utgick då det en järnavgift från vissa av klosterlä
nets gårdar, främst de som låg i Örkelljunga socken, nämligen Flinka, Järn
bläst och Vemmentorp.141
I Jb. 167z summerades taxeringen av det större hemmanet i Järnbläst (2/3
krono) till 13 daler, zo öre och zo örtug och för det mindre (1/4 krono) till 3
daler, 13 öre och 6 örtug.
240 Om namnet, se Ödeen 1927, s. 136 {.; Lundbladh 2008, s. 244; O. Svensson 2009, s. 102 f.
Jfr ovan s. 69.
241 JR 1671, fol. 356 r.
242 Se ovan s. 24 £, s. 68 f.
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DRAKABYGGET (ÖRKELLJUNGA SOCKEN)

Drakabygget, tidigare kallat Mellösa, var enligt JR 1671 under den danska ti
den ett helt kronohemman men förmedlades 1664 till ett halvt krono.145 På
gården fanns det fyra åbor, Jeppe Persson, Jöns Olsson, Per Månsson och An
ders Persson samt tre gårdmän, Gudmund Persson, Tue Helliesson och Per
Nilsson. De sägs alla bo på en halv gård, som är ”bygdt i 4 Tompter”. Hem
manet var sedan 1662. graverat med ryttaren Jöns Persson, som uppbar hela
landgillet, terminsskatten och kosthållspengar från hemmanet.
Utsädet var i JR 1671 uppdelat på de fyra åborna, som var och en uppgavs
så 10 skpr råg och korn och bärga 5 lass äng, dvs. 40 skpr och zo lass samman
lagt för det halva hemmanet. Jordmånen bestod av sandmull med kamp, ör
och grut, ängen av hårdvall, mossar och kärr.
Av boskap fanns det för hela Drakabygget 8 hästar, iz kor, 4 ungfänad, 6
svin, 15 får och 16 getter, vilket omräknat till nötkreatursenheter blir 30,3 Ne,
dvs. något över genomsnittet för gårdarna i de båda socknarna (zy.s Ne).
Mulbetet anges bestå av gräsvall och kärr. Man hade tillsammans en humle
gård om 700 stänger. Genom deras mark löpte en liten ström som kallas
”Tåckarp åå”, och där hade Jöns Olsson och Per Månsson var sin kvarn
(skvaltmölla). Åborna i Drakabygget hade ollon-, bränsle- och täppeskog till
nödtorft.
I Jb. 167z ser vi hur den tidigare strukturen med ett halvt kronohemman
mera definitivt har lösts upp och att hemmanet har delats upp i fyra självstän
diga kronohemman, där Jeppe Perssons gårdspart nu omvandlats till en sjät
tedels kronohemman, med ett utsäde av 9 skpr råg och korn, ingen havre och
med ängsmark till iz lass hö. Övriga tre gårdsparter klassificerades som tre
stycken åttondels kronohemman, där vart och ett sådde 6 skpr råg och korn,
4-4,5 skpr havre och hade ängsmark till 8 eller rz lass hö. Taxeringen summe
rades till skilda belopp för de fyra hemmanen (se Tabell Z4).
BJÄRABYGGET (FAGERHULTS SOCKEN)

Med Bjärabygget i Fagerhults socken har vi kommit in på exempel hämtade
från Fagerhults socken. På Bjärabygget i denna socken fanns det 1671 fyra
åbor, Per Svenningsson, Helge Nilsson Siunne Ågesson och ryttaren Brynill
Ambiörnsson.144 Den sistnämnde hade inte bara sedan i66z ”graverat” hem
manet utan även övertagit bruket av en fjärdepart av gården, och han uppbar
terminsskatten från gården som sin lön. Vi får inga uppgifter om tomter eller
övriga boendeförhållanden på denna gård.
Z43 JR 1671, fol. 317 v. f.
Z44JR1671, fol. 301 r. f. Ett referat avJR:s beskrivningar avseende samtliga gårdar i Fagerhults
socken finns i Kristiansson zooz, s. 80 ff.
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På den danska tiden var Bjärabygget ett helt kronohemman, och så fram
står gården även i den svenska jordebok som fanns tillgänglig i samband med
jordrevningen. I Jb. 167z ser vi att hemmanet har omklassificerats till ett halvt
kronohemman, vilket rimligen hänger samman med att utsädet av råg och
korn endast anges till 4z skpr i JR 1671, medan Jb. 167z anger 30 skpr råg och
korn samt 3,5 skpr havre. Jordmånen beskrivs som ”en dehl Mulliordh medh
Rödh sandh under till 4 Tunlandh”, resten var ’ohr och grut”. Ängsmarken
bestod av mossar och kärr och avkastade enligt JR 167114 lass hö, medan Jb.
167z anger Z5 lass. Boskapsbeståndet på Bjärabygget utgjordes av z oxar, 8
kor, n ungfänad, 4 svin, Z4 får och z5 getter, vilket kan omräknas till en sum
ma av zo,9 Ne. Mulbetet bestod av ljung och mossar. Det fanns en humlegård
till 100 stänger, och man hade en skvaltmölla, där det kunde malas höst och
vår. De hade en ”Enemärke skogh kallas Grengehulteskogh” till 30 svins ol
lon. De hade dessutom en ”fuhruskogh” till sin gård, och därifrån fick de tim
mer till byggnader, bränsle och gärdsle. Denna notis visar att vi nu har nått
upp i norra Skånes furuskogsbälte.
Enligt Jb. 167z summerades taxeringen av det halva kronohemmanet Bjä
rabygget till 7 daler och 8 öre.
PORKENAHULT (FAGERHULTS SOCKEN)

Under rubriken ”Porckenhult” antecknas att ”Gunnar Gudmundsson, Gudmundh Gunnarsson och Eskell Bentzon, boo alla 3 på en Gårdh, ähr byggt i
Twenne Tomptcr”.145 Gården beskrivs inledningsvis som ett helt kronohem
man, vilket är en uppgift hämtad ur en äldre jordebok och torde stamma från
den danska tiden, men även efter jordrevningen, i Jb. 167z, klassificerades
Porkenahult som ett helt kronohemman. Gården betraktades alltså i kame
ralt hänseende som en enhet, men den har förmodligen i bebyggelsehänseen
de haft karaktären av dubbelgård, byggd i två tomter i likhet med hur den
framstår enligt lantmäterikarta från 1834 (Fig. 17). Av de tre nämnda åborna,
som alla tillträtt sina gårdsbruk (parter) ”under de danske”, hade de två första
av namnen att döma tydliga släktband. Möjligen har dessa också tillsammans
bebott den ena tomten, kanske t.o.m. haft gemensamt hushåll, men det kan
vi inte säkert veta.
I Porkenahult registrerades förutom bönderna ett par vuxna söner och en
gårdman: Eskil Bengtssons son Bengt Eskilsson, Gunnar Gudmundssons son
Jon Gunnarsson och Eskil Bengtssons ”Gårdman Nills Nilsson”. Vi får som
ovan berörts inga uppgifter om kvinnor och barn, men vi kan utgå ifrån att
Porkenahult vid den tiden var bebott av 3-4 familjer, uppskattningsvis iz-18
individer.
Z45 För en beskrivning av Porkenahult, se även Skansjö 1999.
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Utsädet av råg och korn uppges i JR 1671 till sammanlagt 10 tr (60 skpr)
årligen, vilket var över genomsnittet för socknens s.k. ”hela gårdar” (7,1 tr).
Ingen havrejord antecknas, och i hela socknen såddes enligt JR 1671 endast 18
tr havre. Jb. 1672 uppger att det på Porkenahult årligen såddes 64 skpr råg
och korn samt 4 skpr havre. Jordmånen för Porkenahult beskrivs som hälften
mulljord med ”rödhmull”, resten ”öhr och gruuth”, vilket trots allt var mer
mulljord än vad som var vanligt i trakten. Ängsmarken till gården uppges i JR
1671 avkasta 24 lass hö, och här var genomsnittet i socknen cirka 27 lass, men
enligt Jb. 1672 skördades 85 lass hö. Ängsmarken beskrivs i JR som mestadels
backar och hårdvallsäng, som sammanlagt gav 20 lass, medan resten var mos
sar och kärr.
Gården antecknas för ett boskapsbestånd som får anses vara relativt bety
dande: 4 hästar, 4 oxar, 16 kor, 11 ungnöt/ungfänad, 12 svin, 20 får och 40 get
ter. Omräknat i nötkreatursenheter blir det 39,5 Ne, dvs. klart över genomsnit
tet för området. Betesmarkerna bestod av ljungbackar, kärr och mossar.
Porkenahult ligger inom Skånes furuskogsbälte, men skogstillgången
värderades lågt av kommissionen. I JR antecknas att gården hade ”Byggningztimmer...aff furuskogh, men intet wijdare ähn till sparrar, giärdtzle och
lächter”. De hade dessutom viss ollonskog, nämligen en andel i ”Ramperitz
skogh, till 50 svins ollon”.
Bland gårdens övriga tillgångar antecknas att bönderna här hade fiske i
Svarta sjö, som anges vara fiskrik, men de ”kan der ingen fisk bekomma, som
han (dvs. sjön) är mycket diup”. Formuleringen kan vara resultatet av ett lyck
at försök från bönderna att spela her tillgångarnas värde.
Lika lågt värde tillskrevs en annan specialitet för gården, nämligen den
järntillverkning som här ännu 1671 tycks ha ägt rum. Om bönderna i Porke
nahult heter det nämligen att de hade ”en lijten maasungn som dhe smelta
tackjärn uthi; werket trampas medh fötterne, och Mallmen hempta dhe i
Stora siön”, dvs. i Stora sjö vid Smålandsgränsen, ”och elliest hwar dhe finna
något i kiärr, Men på ingen ort finnes det i stor mykenheet”. Formuleringen
om ”masugn” bör nog inte tas alltför bokstavligt, utan benämningen torde ha
avsett en blästerugn av gängse typ i trakten.
Porkenahult anges i JR 1671 sedan 1662 vara ”graverat med ryttare”. Det
innebar i detta fall att den svenske ryttaren Per Persson för sin lön uppbar det
ordinarie landgillet och terminsskatten från Porkenahult, jämte kosthållspenningar.
Enligt Jb. 1672 summerades taxeringen av det hela kronohemmanet Por
kenahult till 21 daler och 11 öre.
SMEDHULT: TVÅ HEMMAN (FAGERHULTS SOCKEN)

Smedhult framstår tillsammans med Sönderössjö i JR 1671 som Fagerhults
sockens enda skattehemman, medan övriga gårdar tillhörde kronan. I
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Smedhult fanns två gårdar, varav den ena i marginalen med senare hand
numrerats 1-6, den andra 7-9.246
I den första gården i Smedhult fanns fem åbor, Nils Tuesson, Oluf Tuesson, Sven Persson, Per Stensson och ryttaren Anders Persson. Till gården
fanns två utbyggen, dels ”Gedneholm”, dvs. Jännaholm, med åbon Gudmund
Jönsson, dels ”Hönssetorp”, dvs. Hansatorp, med åbon Bengt Hansson. Här
fanns även en ”Backestugu”, som tillhörde den ovan nämnde Nils Tuesson
och som åboddes av Lauritz Nilsson. En vuxen son omnämns också, Nils
Tuessons son Gudmund Nilsson.
Hemmanet var under dansk tid och enligt den äldsta svenska jordeboken
ett helt skattehemman, och åborna fick bevisa sin skatterätt genom laga skö
tebrev. Gården var sedan 1662 graverad med ryttaren Anders Persson Krank,
som ”rijder för gårdhen och brukar 1/12 part”.
Denna gård hade tidigare givit kronotionde i form av ”4 hispund Järn”,
men numera gav man denna avgift i form av pengar, nämligen 10 daler silver
mynt (vilket man gav till biskopen). Kyrkotionden har sockenmännen själva
i städja, och den erlades till kyrkovärdarna. Prästtionden uppbars av deras
kyrkoherde, ”som boor i Hallandh i Issholt”, vilket innebär att denna gård i
den världsliga administrationens perspektiv hänfördes till Fagerhults socken
men i kyrkligt hänseende tillhörde Hishults socken i Halland.
Utsäde av råg och korn uppgick ”både till Gården och Uthbyggen”, dvs.
sammanlagt, till 10 tr (60 skpr) råg och korn och 6 tr (36 skpr) havre. Jord
månen beskrivs som ”Sandmulliordh, med öhr under, största delen öhr och
grut”. Ängsmarken bestod av ljungbackar och mossar och avkastade 50 lass
hö. I Jb. 167z anges utsädet av råg och korn till 59,5 skpr för gården och 10
skpr för utbygget Hansatorp, och av havre till 16 skpr respektive 1 skäppa,
och ängsmarken uppgavs 167z ge en betydligt större avkastning: 77 lass hö
för gården och 18 för utbygget.
Det relativt omfattande boskapsbeståndet utgjordes av 8 hästar, 8 oxar,
26 kor, 18 ungfänad, 18 svin, 45 får och 26 getter, vilket kan omräknas till en
summa av 66 Ne. Mulbetet på denna Smedhultsgård bestod av ljungbackar,
mossar och kärr. Det fanns en humlegård till 100 stänger, och man hade två
skvaltmöllor, som kunde gå höst och vår. De hade obetydligt fiske i Store sjö,
som låg avlägset från gården.
Från en småvuxen furuskog kunde de få lite byggnadstimmer, men det
räckte endast till sparrar, men denna skog gav bränsle och täppe till gårdens
behov. Av ollonskog hade man en andel i en bokskog, som kallades ”Bröda
na”, dock endast till 10 svins ollon.
Genom den jordebok som 167z gjordes upp som en följdföreteelse av
jordrevningen 1671 har denna gård i Smedhult klassificerats som 1 % skat
tehemman, och skatten anslogs till 17 daler. Utbygget Hansatorp ansågs
Z46 JR 1671, fol. 287 v. ff.
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uppenbarligen för litet för att sättas i mantal som självständig enhet, medan
Jännaholm som nedan visas uppgraderades.
I den andra gården i Smedhult fanns fyra åbor, Ingel Persson, Botel Hå
kansson, Axel Bengtsson och Olof Mårtensson. Alla angavs ”boo...på en
Gårdh”.247 Även denna gård hade ett utbygge kallat ”Jedneholm”, dvs. samma
namn, Jännaholm, som ett av de två utbyggena till föregående Smedhultsgård, dock här med en annan åbo, Tue Nilsson. Här anmärker protokollet att
detta utbygge fanns noterat ”a parte” i jordeboken, men det hade hittills er
lagt sin skatt tillsammans med gården och har examinerats tillsammans med
denna. Till denna gård i Smedhult fanns också en backstuga med åbon Nils
Botelsson.
Även detta hemman var under den danska tiden ett helt skattehemman,
och tre av åborna kunde bevisa sin skatterätt genom laga skötebrev; den fjär
de, Olof Mårtensson, hade fått sin part efter sin döda hustru, eftersom det
inte fanns några barn i äktenskapet. Det fanns tydligen en rättmätig arvinge,
av allt att döma en nära släkting till Olofs döda hustru, men denne hade till
sammans med sin mor och styvfar lämnat landet: ”war afdragen af landet till
Seelandh effter som styvfadren har låtit sigh bruuka för snapphana”. Notisen
pekar alltså på ett fall av misstänkt snapphaneri och landsflykt flera år före
skånska kriget och hänsyftade sannolikt på kriget 1657-58. Även denna gård
i Smedhult var sedan 1662 graverad med en ryttare, Erich Bertelsson, och här
kan man spåra en konflikt mellan åbor och ryttare men även en lösning av
konflikten. Äborna i Smedhult uppges nämligen ha fått bort ryttaren från
gården genom att de 1668 för ryttarens räkning hade lejt en gårdspart i Trottatorp. För detta hade ryttaren ”lofwat dhem intet wijdare beswär”.
I likhet med den andra gården i Smedhult tillhörde denna gård Fagerhults socken i världsligt avseende men i kyrkligt hänseende Hishults socken i
Halland. Däremot nämns ingenting om att även denna gård tidigare skulle
ha givit kronotionde i form av järn, men det kan vara ett rent förbiseende av
en uppgift som nu saknade betydelse.
Utsädet av råg och korn uppgick för hela gården till 10 tr (60 skpr) råg
och korn och 1,5 tr (9 skpr) havre, och till utbygget Jännaholm var utsädet av
råg och korn 2 tr (12 skpr) samt 4 skpr havre. Jordmånen bestod av mulljord
med ör och grut under. Ängsmarken beskrivs som mossar och kärräng med
en del hårdvall, och den avkastade enligt JR 1671 46 lass hö.
Efter jordrevningen har denna gård enligt Jb. 1672 delats upp i separata
skattehemman: ett 7/8 skattehemman (med de tre ovan först nämnda åbor
na), ett 1/4 skatte (med en åbo, nämligen Olof Mårtensson). Jännaholm re
gistrerades nu som 1/2 skattehemman med två åbor, nämligen de ovan nämnda,
2.47 JR 1671, fol. 289 v. ff.
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tidigare ”utbyggarna” Gudmund Jönsson och Tue Nilsson. Utsädet till det
större hemmanet angavs till 48 skpr råg och korn samt 7,5 skpr havre och äng
en till 63 lass hö, medan man för fjärdedclshemmanet angav 17 skpr råg och
korn, 2 skpr havre och 21 lass hö. Jb. 1671 redovisade Jännaholm med ett utsä
de av 19 skpr råg och korn samt 6 skpr havre och med ängsmark till 47 lass hö.
Det har alltså efter jordrevningen skett en omstrukturering på denna gård, när
ett helt skattehemman omvandlats till tre separata, mantalssatta hemman.
Boskapsbeståndet på denna Smedhultsgård uppgick till 5 hästar, 8 oxar,
18 kor, 14 ungfänad, 14 svin, 31 får och 27 getter, vilket kan omräknas till en
summa av ca 49 Ne. Betesmarken bestod även här av ljungbackar, mossar och
kärr. Det fanns en humlegård till 100 stänger, och man hade en skvaltmölla,
som kunde gå höst och vår. De hade andel av fisket i Store sjö. Byggnadstim
mer och ollonskog hade man av samma natur och kvantitet som ”dhe andre”,
vilket torde syfta på det ovan nämnda skattehemmanet i Smedhult.
Genom Jb. 1672 har som nämnts denna gård i Smedhult klassificerats
som i !4 skattehemman, och skatten anslogs 8 daler, 2 öre och 18 örtug, med
an fjärdedelsgården anslogs till 6 daler, 16 öre och 6 örtug. Jännaholm, som
sattes i mantal som ett halvt skattehemman, taxerades dock lägre än fjärde
delsgården och anslogs till 3 daler och 19 öre.
FEDINGSHULT (FAGERHULTS SOCKEN)

I protokollet över Fedingshults hemman i Fagerhults socken antecknas i
marginalen ”Järnwärkshemman”, vilket innebär att vissa avgifter m.m. från
detta kronohemman var anslagna till den nedan nämnda smältugnsanläggningen. På denna gård fanns det 1671 tre åbor, Abraham Månsson, Jöns
Abrahamsson och ryttaren Erich Böricsson.1+8 FFär har vi alltså ännu ett ex
empel på hur en ryttare kunnat överta en del av ett hemman. Gården var
byggd ”i twenne tompter”, varav ryttaren bodde på den ena; den andra tom
ten delades alltså av de båda övriga åborna, vars namn tyder på släktskap.
På den danska tiden hade Fedingshult varit ett helt hemman, men det blev
1664 förmedlat och hade i jordeboken införts som ett två tredjedels hemman.
FFemmanet var förpantat till Jacob Fincke, vilken även var panthavare i Västra
Ringarp, där järnhammaren hade anlagts. IJb. 1672 ser vi att Fedingshult har
blivit uppdelat på två separata hemman, där Abraham Månsson och Jöns
Abrahamsson tillsammans skulle svara för ett tredjedels kronohemman, med
an ryttarens gårdspart nu klassificerades som ett sjättedels kronohemman.
Utsäde av råg och korn angavs i JR 1671 till 6 tr (36 skpr), och jordmånen
beskrevs som "öhr och kamp” Ängsmarken bestod av hårdvall och angavs av
kasta 20 lass hö. Jb. 1672 uppgav att det större hemmanet hade ett utsäde på

148 JR 1671, fol. 308 r. ff.
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17 skpr råg och korn samt 6 skpr havre, medan ryttarens sjättedelshemman
kunde så iz skpr råg och korn samt 4 skpr havre. Tredjedelshemmanets ängs
mark angavs avkasta 19 lass hö, medan ryttarens gård antecknades för 9 lass
hö.
Boskapsbeståndet på hemmanet var tämligen begränsat, nämligen z häs
tar, z oxar, 3 kor, 4 ungfänad, 3 svin, 11 får och 8 getter, vilket kan omräknas
till iz,5 Ne och är betydligt lägre än genomsnittet för områdets hemman.
Mulbetet på Fedingshult bestod av ljungbackar, kärr och mossar. De hade fis
ke i Fedingesjön till en åttondedels part. Det fanns en skvaltmölla och en in
tilliggande sågkvarn, som var under uppförande i Fedingesjön, och dessa an
läggningar tillhörde en ryttare som bodde i en gård i Göinge härad (i ”Sonnalt”, dvs. Sandhult, som vid denna tid tillhörde Vittsjö socken).
JR avslutar beskrivningen av Fedingshult med att nämna att man inte
hade någon ollonskog, men väl bränne- och täppeskog av furu ”till förnöden
heten”. I Jb. 167z summerades taxeringen av tredjedelshemmanet i Fedings
hult till 5 daler, 3 öre och 16 örtug, medan ryttarens sjättedelshemman sum
merades till z daler, z8 öre och zo örtug.
I den ovan citerade inledande beskrivningen av Fagerhults socken i JR
1671 omtalades särskilt en stor ugnsanläggning för att utvinna järn vid Fe
dingshult: ”en Maasungn, wedh en Gårdh heeter Fedingzhult”, och i proto
kollsavsnittet över detta hemman tas ämnet upp på nytt:
På samma ställe som desse qwarnar ähr bygdt, hafver för detta stådt en
Maasung, som alt det Järnet smeltes, hwilcket sedan wedh Örkeliunga
hammar blef uthsmidt, Mallmen der till togz uthi förbemelte Stora
Siö, Men skall nu intet wara så rijkt som i dhe förre Tijder.149
Den anläggning som åsyftas hade etablerats till följd av ett privilegiebrev 1650
från Fredrik III till Jacob Petz, samme entreprenör som 1646 hade fått kung
ligt privilegium på att uppföra järnhammaren i Västra Ringarp (se ovan).
I det kungliga brevet 1650 återges hur Petz hade argumenterat för att han
med sina ”medparticipanter” på egen bekostnad avsåg att fortsätta driften av
detta nya ”jernværk og -brug” och förse det med arbetsfolk . Han hade där
för nu anhållit om att kungen ville förunna brukets intressenter och deras ar
vingar vissa ”bjergværksprivilegier”, vilka kungen också genom brevet bevilja
de. Bl.a. skulle man fritt få bruka lämpliga kärr och strömmar, dock utan att
det skadade någons åker eller äng, såvida participanterna inte kunde ingå en
rimlig förlikning med jordägaren ("ejermanden”). Kungen beviljade vidare
”participanterne og deres kompagni...at oprette en ny masovn på Fiedingholdtz og Sandholtz strømme og grund”. För att befrämja driften anslog
Z49 JR 1671, fol. 308 v.
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kungen till participanterna de båda gårdarna Fedingshult och Sandhult ”samt
Rinderup og Perskoffgaarde”, dvs. Ringarp och Persköp (Rya socken), dock
med förbehåll för årliga avgifter till kronan i form av landgille och skatt. På
egen bekostnad skulle ”kompagniet” få ”søge og optage jernmalm og materie
i alla omliggende søer, moradser og bjerge, hvor det kan findes på kongens
grund i Skåne”. Man fick vidare tillåtelse att sälja järnet såväl inom som utom
kungens riken, ”når han ikke selv ønsker dem efter ordinært markedskøb”.
Förutom denna förköpsrätt skulle den danska kronan få 24 skilling för varje
skeppund ”støbt eller smedet jern, som udføres”, dock först efter tre års frihet,
vilket kungen beviljade för att verket nyligen hade påbörjats och att det på
deltagarnas egen bekostnad ”med stor besværing og pengeudgift skal
drives”/50
Flär har vi ett exempel på en satsning på storskalig järnproduktion inom
Fedingshults hemmans marker, och den var även kopplad till järnhammaren
i Västra Ringarp. Att döma av JR 1671 har satsningen inte lyckats, eftersom
både järnhammaren i Västra Ringarp och ugnsanläggningen i Fedingshult då
omtalades som nedlagda företeelser utan ekonomiskt värde; det finns anled
ning att nedan (kapitel sex) återkomma till orsakerna till nedgången.
ÖRNALT (FAGERHULTS SOCKEN)

Längst norrut i Fagerhults socken är Örnalts gård belägen. Hela denna gård
brukades enligt JR 1671 av ryttaren Anders Nilsson, men tidigare, från 1665,
hade han enbart en fjärdedels part av gården.251 Den bonde som tidigare bru
kade gården, Per Stensson, hade nu flyttat till Smedhult, ca 6 km söderut i
samma socken. Inga fler uppgifter ges om denna förändring av brukarförhållandena, men vi kan som ett möjligt scenario ana underliggande motsätt
ningar bakom den tidigare bondens utflyttning och ryttarens övertagande av
hela gården.
På den danska tiden var Örnalt ett helt kronohemman, och så framstår
gården även i den svenska jordebok som fanns tillgänglig i samband med
jordrevningen. Utsäde av råg och korn angavs i JR 1671 till 6 tr och 4 skpr
(40 skpr), och jordmånen beskrevs som ”sandmulliordh, medh öhr och grut,
sampt steen och kamp”. Ängsmarken, som bestod av hårdvall, ljung och mos
sar, avkastade 14 lass hö. I Jb. 167z har Örnalt klassificerats som ett tvåtredjedelshemman, med ett utsäde av råg och korn på 33 skpr samt av havre på 8
skpr, och ängsmarken har här bedömts kunna avkasta 33 lass hö.150
150 KBr. 1650 10/8; KrSk. II, s. 17. Citatet är återgivet efter den normaliserade och lätt moder
niserade språkformen i källpublikationen Kancelliets Brevbøger. Om Fedingshults masugn, se
även Sahlin 1939, s. 51; Kristiansson 2001, s. 31 ff; Strömberg 2008 a, s. 155; dens. 2008 b, s.
i66f.
251 JR 1671, fol. 294 v. f.
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Boskapsbeståndet på Örnalt utgjordes vid denna tid enbart av en häst
och en ko, och den sistnämnda hade ryttaren lejt, vilket omräknat till nötkreatursenheter ger socknens lägsta notering på 2,5 Ne. Mulbetet på Örnalt be
stod av kärr och mossar. Brukaren av gården hade en andel av Store sjö, och
likaså fanns det skog för bränsle av furu till behov. Beskrivningen av detta
hemman avrundas med notisen att ”elliest finnes ingen herligheet till denna
gården at Annotera”. Efter jordrevningen, i jordeboken 1672, anges att taxe
ringen av Örnalt, 2/3 krono, summerades till 7 daler, 11 öre och 8 örtug.
Med utgångspunkt från det empiriska material som har redovisats i ex
emplen ovan och i tabellbilagan nedan rörande jordrevningsmaterialet 16711672 följer närmast en sammanfattning av några olika iakttagelser rörande
undersökningsområdet vid svensktidens början. Det kommer i framställ
ningen även att läggas in sammanfattande aspekter från hela undersökning
en av den nordvästskånska skogsbygden under äldre historisk tid.
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KAPITEL SEX

UNDERSÖKNINGSOMRÅDET
I KOMPARATIVA PERSPEKTIV:
BEBYGGELSE, BRUKARE OCH
PRODUKTION
Diskussionen i det följande kapitlet innehåller förutom en sammanfattning
och tolkning av jordrevningsmaterialet även en del komparativa iakttagelser
dels i förhållande till undersökningsområdet under hela den historiska tiden,
dels till ett par andra skånska områden på 1670-talet sådana dessa beskrivs i
jordrevningsprotokollen. Som inledningsvis klargjorts och som framgår av
den hittillsvarande presentationen har undersökningen inriktats mot bebyg
gelseförhållanden och bebyggelseutveckling, mot jordägarfrågor och sociala
förhållanden i bondesamhället samt mot markutnyttjande och produktions
inriktning.

BEBYGGELSEFÖRHÅLLANDEN
ANTALET GÅRDAR
I det skriftliga källmaterialet från senmedeltiden och framåt har vi kunnat se
hur en bebyggelseexpansion har ägt rum under 1500-talet och sedan har fort
satt in i 1600-talet. Nya gårdar har tillkommit ännu vid 1600-talets mitt, vilket
kunde visas i samband med analysen av Decimantbokens uppgifter. Nästa vik
tiga mätpunkt för antalet gårdar i området är Jordrevningsprotokollen 1671,
som ger en betydligt mera detaljrik beskrivning av områdets enskilda gårdar än
Decb. 1651 och övriga äldre källor som har bearbetats i denna undersökning.
Vid jämförelse mellan Tabell 12-13 och Tabell 17-18 ser vi att det 1651 re
dovisades 48 tiondegivande gårdar i Örkelljunga socken mot 53 enligt JR
1671, dvs. en nettoökning med 5 gårdar. Bakom dessa siffror döljer sig en del
redovisningstekniska omständigheter som inte alltid har samband med reel
la fluktuationer i den agrara bebyggelsesituationen. Som exempel kan näm
nas att Långalt saknas i Decb. 1651, men gården är väl belagd både före och ef
ter 1651 och redovisas i JR 1671 (i/i kr). I Decb. 1651 angavs fyra hela frälsegårdar i Harbäckshults by, men en av dessa var öde och saknade åbo, och i JR
1671 redovisas endast tre hela frälsehemman i byn. Mattarpsbygget redovisa
des 1651 som en halv kronogård men beskrivs i JR 1671 som ett utbygge utan
hemmanstal.
Annars framstår ett fåtal hemman som nytillkomna i JR 1671, däribland
några gårdar som 1671 registreras med relativt höga hemmanstal såsom en
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gård i Boalt (i/i kr), Jutegården (i/i uts fr) och Stivelsmosse (i/i uts fr); i
Decb. 1651 klassificerades Stivelsmosse som ett utbygge till en av de hela frälsegårdarna i Harbäckshult. Enligt Decb. var Kyrkolycke ett utbygge, men i
JR 1671 beskrivs gården som ett tredjedels kronohemman. Ett till synes ny
tillkommet hemman 1671 år Svinstorp. Denna gård saknas av okänd anled
ning i PR 1624 och Decb. 1651, men är belagd från 1590-talet i jordeböcker
från Helsingborgs län.151 Både prästgård och klockargård i Örkelljunga sak
nas bland decimanterna 1651 men redovisas i JR 1671 som ett helt respektive
ett fjärdedels kronohemman i JR 1671.
I Fagerhults socken ser bebyggelsesituationen ut att ha varit stabil mellan
1651 och 1671 med sammanlagt 22 decimanter/hemman, även om en gård har
nedlagts och en annan har tillkommit. I kyrkbyn Fagerhult redovisade Decb.
1651 i likhet med de ovan diskuterade källorna från 1580-talet två hela kronogårdar med sammanlagt fyra åbor, men av JR 1671 framgår att landshövding
en 1664 låtit omvandla dessa båda gårdar till en gästgivaregård med Mårten
Jönsson som gästgivare. Denne hade avhyst gårdarna och därefter sammanfo
gat gårdsbyggnaderna.1” En gård som inte nämns i PR 1624 eller Decb. 1651
men väl i JR 1671 är Karsatorp (V2 kr), som dock är belagd från 1626 i länsräkenskaper från Helsingborgs län.154 Denna gård är alltså en av tämligen få i
Fagerhults socken som måste ha nyetablerats under 1600-talet.
BEBYGGELSEMÖNSTER

I fråga om bebyggelsemönster har vi som ett genomgående drag för denna
del av den skånska skogsbygden konstaterat att de flesta gårdar formellt och
kameralt betraktades som ensamgårdar men att dessa i själva verket var upp
delade i flera gårdsbruk. Mönstret visade sig redan i 1500-talets början i sam
band med de äldsta beläggen för Lärka gård, och enligt JR 1671 var det sna
rast en regel att det fanns flera åbor och därmed flera åbohushåll per gård i
undersökningsområdet. I vissa fall, som t.ex. Östra Ringarp och Lärka, visar
de äldsta lantmäterikartorna att gårdsbruken ofta var tydligt utspridda inom
den kamerala gårdens domäner, och då gav antalet gårdsbruk intrycket av se
parata ensamgårdsbebyggelser. I andra fall torde bebyggelsen snarare ha haft
karaktär av småbyar med flera gårdsbruk.
I JR kan bebyggelsemönstret komma till uttryck genom att åborna sägs
”bo alla tre på en gård” (t.ex. i Lemmeshult, Ekholm, Krångel bygge t och
Stora Bjälkabygget). Man får här anta att tre åbohushåll bebodde samma
gård på en gemensam tomt, även om vi inte kan veta exakt hur gårdens bygg
nader var organiserade och placerade. Uttryckssättet var ett annat när en252 253 254
252 Skånsk ortnamnsdatabas; Lundbladh 2008, s. 254.
253 JR 1671, fol. 303V.
254 Skånsk ortnamnsdatabas; Lundbladh 2008, s. 27.
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Fagerhults socken

Örkelljunga socken

10 km
Örkelljunga socken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Attarp
B jä ra bygget
Björnamossa
Boalt (2 gårdar)
Bosjöholm
Drakabygget
Ekholm (2 g)
Fasalt
Florshult (3 g)
G rytå sa
Harbäckshult (4 g + 5 utbyggen)
Höjaholm
Jälla
Järnbläst
Krångelbygget
Kyrkolycke
Lemmeshult
Lilla Bjälkabygget
Långalt
Lärka gård (7 utb)
Lönnsjöholm

Fagerhults socken
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Mattarp (1 utb)
Sjöbygget
Sjöholm
Skogen
Smörmyr
Sonnarp
Stora Bjälkabygget
Stivelsmosse
Svinstorp
Tockarp (2 g)
Turabygget
Vemmentorp
Västra Flinka
Västra Ringarp (2 utb)
Västra Spång
Åsljunga (3 g)

38.
39.
40.
41.

Örkelljunga (3 g)
östra Flinka
Östra Ringarp (5 utb)
Östra Spång (2 utb)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Bjärabygget
Björnholm
Bärnalt
Fagerhult
Fedingshult
Healt
Järingsholm
Karsatorp
Killhult
Koneholm
Onsena
Porkenahult
Sandsjöholm
Skinningeholm
Smedhult (2g + 3 utb)
Sällerås
Sönderössjö (2 g + 2 utb)
Tranerup
Trotta torp
Örnalt

Figur 18. Kartan visar de bebyggelseenheter som är belagda i jordrevningsprotokollen 1671 (se
Tabell 17 och 18). En jämförelse med kartan över den senmedeltida bebyggelsen (Figur 10) vi
sar vilka enheter som tillkommit genom hemmansklyvning respektive nykolonisation av gårdar
och utbyggen (se kartlegenden) från början av 1500-talet till cirka 1670.
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gård var uppdelad i flera separata tomter, som t.ex. Västergården i Åsljunga
by med sex åbor, där det heter att alla sex sägs ”bo på en gård, som är byggd i
tre tomter”; hur de sex åborna fördelades på de tre tomterna nämns inte. På
det halva kronohemmanet Drakabygget fanns fyra åbor och tre gårdmän,
och alla sägs bo på denna halva gård, som är byggd i fyra tomter. I Attarp
bodde alla fem åborna på en gård, men där var en fjärdepart ”särskilt byggd”.
Östra Spång var liksom Västra Spång en gård med sju åbor, där alla bodde på
en gård, som var ”särskildt bygdt”, vilket måste tolkas som sju separata lägen
för gårdsbruken. Ett likartat uttryck används om Lärka gård med dess ojäm
förligt högsta antal åbor, nämligen elva: om dessa sägs att alla bodde på Lär
ka gård, som var ”bygdt i serskildta Tompter”. Som ovan berörts visar kartan
över Lärka 1662 att denna gård med dess elva åbor var uppdelad på sex gårds
bruk med separata lägen.
Sammantaget fanns det i båda socknarna enligt Decb. 1651, tjugo år före
JR, ett antal av 205 brukare på 70 tiondegivande gårdar (exklusive utbyggen),
dvs. 2,9 åbor i genomsnitt per gård (hel eller halv); vidare fanns det 18 utbyg
gen med i genomsnitt 1,5 brukare per utbygge. I JR 1671 redovisas samman
lagt för området 245 brukare på 75 hemman, dvs. 3,3 åbor i genomsnitt per
gård, vartill kom 27 utbyggen med i genomsnitt 1,4 brukare per utbygge.1”
Dessa siffror indikerar en begränsad bebyggelseökning räknad i antal gårdar
(en nettoökning på 5 gårdar), men höjningen av det genomsnittliga antalet
åbor per hemman kan i kombination med en påtaglig ökning av antalet ut
byggen tolkas som att en underliggande folkökning har pågått med fortsatt
gårdsdelning mellan de båda mätpunkterna som en följd.
Även om beskrivningen av gårdarna i JR 1671 är betydligt mera innehålls
rik än t.ex. Decb.1651 får vi inte heller i JR några tydliga svar på hur man mel
lan åborna på ett hemman har fördelat en enskild kameral gårds produk
tionsresurser i form av åkermark, ängsmark, skog, boskap, kvarnar, järnframställningsplatser osv. Troligen har gårdens varierande arbetsuppgifter skötts
av flera hushåll gemensamt, men vi får ingen konkret bild av hur arbetsorga
nisationen och arbetsfördelningen har sett ut.
OMSTRUKTURERINGEN 1672

Ett av syftena med jordrevningsprojektet från den svenska kronans sida var att
begränsa antalet åbor per hemman i skogsbygden genom att omvandla gårdsparter till självständiga, skattlagda hemman. Den principen genomfördes i
undersökningsområdet, där den tidigare kamerala strukturen till stor del för
ändrades genom den skattläggning som genomfördes efter jordrevningen255
255 Se Tabell 12 och i3.Uppdelat på de två socknarna fanns det enligt JR 1671 i Orkelljunga 207
åbor på 52 hemman, dvs. ca 4 åbor per hemman, och i Fagerhult 71 åbor på 22 hemman, dvs.
ca 3,2 åbor per hemman (se Tabell 17 och 18).
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i6yi. Det normativa instrumentet för att implementera jordrevningsprojektets resultat blev den jordebok som uppställdes 1672 och som här har omta
lats som Jb. 1672.1 Tabell 24-25 har alla nyskattlagda hemman 1672 marke
rats med termen ”ny” i första kolumnen för att visa vilka hemman som nu för
första gången hade satts i mantal som självständiga hemman. Aborna där
hade tidigare varit medbrukare av större kamerala gårdar men framstår alltså
från och med nu som åbor på mera självständiga brak.
Resultatet blev en form av hemmansklyvning, en omstrukturering till ett
större antal men mindre hemman. Sammanlagt har antalet hemman i Orkelljunga enligt Jb. 1672 stigit från JR-.s 53 till 86, varav 33 alltså var nyskattlagda,
och i Fagerhult har antalet gårdar stigit från 22 till 30, varav 8 var nyskattlag
da. I hela undersökningsområdet ökade på detta sätt antalet skattlagda hem
man med 41 till sammanlagt 116, dvs. med inte mindre än drygt 42 procent.
De flesta av dessa nya hemman åsattes givetvis relativt låga mantalssiffror, of
tast från !4 till Va hemman.
Som exempel på hur tidigare gårdsparter har brutits ut som separata en
heter av den svenska administrationen kan vi åter se på Drakabygget, där ett
ursprungligt halvt kronohemman genom Jb. 1672 delades upp i fyra hem
man, ett sjättedels och tre åttondels hemman. Ett annat exempel på en bety
dande förändring har vi iÅsljungaby, som i JR 1671 registrerades som tre hela
kronohemman med sammanlagt 13 åbor. Avjb. 1672 framgår att det nu redo
visades åtta hemman i Åsljunga by, klassificerade från treåttondels till fjärde
dels kronohemman och med en eller två åbor per hemman. I Västra Flinka
fanns enligt JR 1671 ett helt kronohemman med fem åbor, men i Jb. 1672 ser
vi att hemmanet har delats upp på tre separata kronohemman, som vart och
ett åsattes hemmanstalet treåttondels; uppdelningen antyds redan i JR 1671
genom att utsädet i råg och korn samt havre anges med samma värden för tre
separata gårdsparter, medan ängsmarken, boskapen och humlestängerna re
dovisas summerad för hela hemmanet. Fler exempel på hemmansklyvningar
av denna typ kan ses i Järnbläst, Smedhult, Sönderössjö, Trottatorp, Sällerås
och Fedingshult.
Därmed illustreras tydligt att jordrevningsprojektet medförde direkta
förändringar i de agrara bebyggelseförhållandena i såväl undersökningsom
rådet som i hela häradet. Det visar sig nämligen att kronans jordeböcker för
Norra Åsbo även efter skånska kriget (1675-79) byggde vidare på Jb. 1672,
vilket kan beläggas genom bl.a. kronans jordebok från 1681 och Tiondekom
missionens jordebok från 1682.156 Hur denna form av administrativ ”för
svenskning” bedömdes och upplevdes av bondebefolkningen undandrar sig256

256 Skånskageneralguvernementskontorets och landsbokhålleriets arkiv: GIIIa:44: Jordebok
1681; ibidem Gille:): Tiondejordebok 1681-82.
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eftervärldens bedömning. Det som skedde kan ses som en form av traditions
brott, när en flerhundraårig arbetsorganisation, en struktur med många åbor
och flera gårdsbruk per hemman, bröts upp. Möjligen påverkades inte det
dagliga livet och gamla samarbetsformer omedelbart eller på kort sikt, men
på längre sikt torde uppdelningen i fler enskilda hemman ha haft både socia
la och ekonomiska konsekvenser: bönderna på dessa hemman fick nya förut
sättningar när tidigare kollektiva brukningsformer nu ersattes med mera in
dividuella.

UNDERSÖKNINGSOMRÅDETS
JORDÄGARE OCH BRUKARE
Från medeltiden till 1670-tal har kronan, före 1658 den danska och därefter
den svenska, varit den största jordägaren i undersökningsområdet, och vid
medeltidens slut var den största delen av kronogodsbeståndet samlat under
rubriken Kronolänet. Namnet kan enligt diskussionen ovan i kap. 2 och 3 ge
en koppling till den kortvariga kungliga borg i Örkelljunga som nämns i bör
jan av 1300-talet och som uppenbarligen var omgiven av ett krongodsbestånd. Under medeltiden har även kyrkliga institutioner varit jordägare i om
rådet, främst ärkesätet i Lund (inom det s.k. Rya län), men även Herrevadskloster. Genom reformationsverket ökade antalet kronogårdar, sedan
ärkesätets och klostrets gårdar dragits in till kronan. I JR 1671 registrerades 38
av 53 hemman (ca 72 %) i Örkelljunga som krono, och i Fagerhults socken 18
av 22 (ca 82 %), dvs. att sammanlagt 56 hemman, kring tre fjärdedelar av hela
undersökningsområdets 75 hemman, räknades som kronogods (däribland
prästgård och degnebol i Örkelljunga).
Av andra jordägarkategorier kan vi notera att ett fåtal gårdar alltsedan de
äldsta skriftliga beläggen från senmedeltiden har varit jordegna (eller självägargårdar, från svensktiden benämnda skattehemman). Och när vi är framme
vid JR 1671 var sex hemman i Örkelljunga socken hela skattehemman (självägargårdar): Ekholm (en av de två gårdarna där), Lemmeshult, Västra Ringarp, Västra Spång, Östra Ringarp och Östra Spång. I Fagerhults socken fanns
1671 fyra hela skattehemman 1671: två i Smedhult och två i Sönderössjö.
Inga samlade komplex av gårdar i det världsliga frälsets ägo är kända i om
rådet under den övervägande delen av undersökningsperioden, men vi kan
på sannolika grunder misstänka att det världsliga frälset har haft ett mindre
antal strögårdar i området. Under medeltiden kan detta som ovan berörts ha
gällt de sent belagda Harbäckshults by samt gårdarna Tockarp och Grytåsa.
Det är först genom Decimantboken 1631 som vi kan få en första helhetsbild
över markägarförhållandena i området, och då ser vi att dessa gårdar var i ad
lig ägo. Även Lärka tillhörde 1651 det världsliga frälset, även om gården (eller

168

i

delar av gården) vid slutet av medeltiden hade tillhört ärkesätet. Vid under
sökningsperiodens slutskede etablerades med utgångspunkt från Lärka om
rådets enda adligt ägda säteri, Lärkesholm. Det tidigare ärkseätesgodset Lär
ka hade blivit kronogods efter reformationen men övergick genom s.k. mage
skifte i adlig ägo under Fredrik II. Bakom säteribildningen stod Arild Svabe,
som hade haft flera gårdar i pant från kronan och som i många fall hade löst
panträttigheterna från Helena Gyllenstierna på Bjersgård (Gråmanstorps
socken, Norra Åsbo härad).
JR 1671 registrerade nio hemman i Örkelljunga som utsocknes frälsehem
man. Av dessa ägdes fyra av Gabriel Gyllengrip på Vallen, ett av Christoffer
Gjedde och ett av Märta Rosenkrantz. Övriga tillhörde Arild Svabe, däri
bland det komplexa Lärka, som i JR 1671 klassificerades som 2 Vs utsocknes
frälsehemman med sina elva åbor och sju byggen. På ett av dessa byggen, Ja
ret, lät Arild Svabe 1668 bygga sitt säteri.1571 Fagerhults socken har frälseägda
hemman saknats under hela undersökningsperioden. När det gäller kyrkliga
hemman registrerar JR 1671 en prästgård och ett degnebol i Örkelljunga som
kronogods, men i Fagerhults socken saknas gårdar med motsvarande funk
tioner.
Sammantaget visar JR 1671 följande egendomsfördelning i hela under
sökningsområdet: 10 skattehemman (13,3 %), 56 kronohemman (74,7 %) och
9 utsocknes frälse (12 %). Efter omstruktureringen genom jordeboken 1672
blev egendomsfördelningen i hela området 13 skattehemman (11,2 %), 89
kronohemman (76,7 %) och 14 utsocknes frälsehemman (12,1 %). Antalet
hemman i varje kategori har ökat, men fördelningen efter jordnatur kvarstår
i huvudsak efter 1672, men dominansen av kronogårdar har nu t.o.m. ökat
något.
I fråga om denna egendomsfördelning skiljer sig området i den nord
västra skogsbygden markant från Skåne som helhet. Som redan (kapitel
fyra) nämnts har den första kända helhetsbilden av egendomsfördelningen
i Skåne räknats fram av J.A. Fridericia för tiden kring mitten av 1600-talet,
främst från Decimantbokens s.k. sammandrag. De siffrorna visar att av hela
landskapets cirka 15 000 gårdar var andelen självägargårdar och kronogår
dar tillsammans ca 35 % (varav endast ca 8 % är säkert belagda som självägar
gårdar), kronans gårdar ca 27 %, kyrkans ca 11 % (främst Lunds domkapitels
godsbestånd), medan adelns landbogårdar i Skåne uppgick till inte mindre
än 54 %, dvs. över hälften av det samlade antalet gårdar. Inom Skåne var an
delen självägargods vid 1600-talets mitt störst i norra Skånes skogsbygder, i
Bjäre, Norra Åsbo och Göinge härader. Kronogodset var mera jämnt förde
lat vid denna tid, eftersom de medeltida katolska institutionernas godsmassor257
257 Se ovan s. 144 ff.

169

vid reformationen hade blivit kronogårdar, bl.a. i sydvästra Skåne.158 Till
skillnad från detta område måste emellertid krongodsdominansen i under
sökningsområdet i skogsbygden tolkas som ett i huvudsak förreformatoriskt
fenomen. Den är alltså klart äldre, rentav ursprunglig, eftersom den är tydligt
belagd i medeltida källor (t.ex. i Kristoffer II :s pantsättning ca 1330 och i
Krabbes jb). Till detta äldre skikt av kronogårdar har sedan tillkommit de ti
digare ärkesätes- och klostergårdarna i området.
SOCIAL DIFFERENTIERING: UTBYGGEN, BACKSTUGOR, GÅRDMÄN

I det här bearbetade källmaterialet har vi genom kronans och sockenpräster
nas perspektiv under 1500- och 1600-talen skymtat företrädare för olika so
ciala kategorier inom bondekollektivet i området, i första hand självägare
och landbor, varav flera bodde och verkade som åbor på samma hemman.
Det fanns även andra kategorier som åbodde och brukade sådana agrara be
byggelseenheter som var mindre än ett hemman eller ett gårdsbruk.
En del av dessa mindre enheter, som var knutna till områdets hemman,
var s.k. utbyggen. Genom undersökningsperioden har vi sett hur ett antal ut
byggen har uppstått inom olika gårdars domäner som mer eller mindre till
fälliga anläggningar. De kan inledningsvis ha varit lätt föränderliga både till
namn, till omfång och till funktioner, men efter hand har flera av dem blivit
etablerade som egna gårdar och då kunnat klassificeras både som skatte- och
tiondeobjekt. I samband med jordrevningsprojektet 1671-1672 blev ett antal
sådana utbyggen satta i mantal som självständiga hemman.
Denna process från utbygge till hemman kan illustrera och konkretisera
vad som mera generellt skulle kunna beskrivas som en agrar kolonisation eller
som de första stegen i en bebyggelseexpansion. Drivkraften bakom processen
bör rimligen i de flesta fall ha varit folkökning och ett ökande tryck på försörj ningsresurserna inom de äldre gårdarnas ramar. När ytterligare åbofamiljer
inte kunde etableras inom den gamla gårdens närområde låg det nära till hands
att etablera ett utbygge inom mera perifera delar av en gårds eller småbys mar
ker. Det var på utmarken som det fanns expansionsutrymme, och processen
kan därför beskrivas som utmarks ko Ionisation.’59 Den kan även ses som ett
steg i en social differentiering inom bondesamhället, där utbyggenas hushåll i
etableringsskedet dels hade mindre odlingsresurser än åborna, dels var under
ställda hemmanet och vanligen hade att svara för en avgift (lega) till detta.
Medan Decb. 1651 registrerade 13 utbyggen bland decimanterna i Orkelljunga socken redovisade JR 1671 inte mindre än 22 utbyggen i denna socken,
varav 7 på Lärka gård: Järet, Sjöhult, Månstorp, Ryet, Kerstenshall, Källstorp
och Backabygget. I Harbäckshults by fanns på en av byns tre gårdar utbygget258 259
258 Fridericia 1889-1890, s. 493 ff.; C.G. Weibull 1923, s. 63 f. Jfr Skansjö 1983, s. 52 f.
259 Jfr Myrdal 1999 b, s. 128 ff.
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Svenstorp (även kallat Klippan), medan de andra två gårdarna i byn anteck
nas med två utbyggen, Jon Siunebygget och Håleryd respektive Nils Kiellsons
bygge (senare känt som Nissakäll) samt Håleryd (som alltså nämns två gång
er men med olika åbor). På Mattarps gård fanns ett utbygge kallat Mattarpsbygget, och på Västra Ringarp möter vi både Ringarps bygge och Våghol
men; åborna på de båda byggena kallades husmän, de bodde för lega och
ägde ingenting av grunden. På Östra Ringarp fanns hela fem utbyggen: Per
Bengtzbygget, Torrabygget, Grisawadet, Nedre Grijsawadet och Stora Grijsawadet. För Östra Spång noterar JR 1671 att man har ”twenne uthbyggen
som kallas Spångabygget” med en namngiven åbo per utbygge, varav den ene
’ ahr sileff rådande för ett bygge”, medan den andre ”boor för lego”.160
För Fagerhults socken omnämns såväl i Decb. 1651 som i JR 1671 endast 5
utbyggen, och vi kan vidare notera att alla dessa var knutna till socknens båda
skattehemman, Smedstorp och Sönderössjö. Av Smedstorps två skattehem
man hade enligt JR det ena två utbyggen, Jännaholm och Hansetorp, medan
det andra likaså antecknas med Jännaholm som utbygge, men med en annan
åbo än det förstnämnda utbygget. De två skattehemmanen i Sönderössjö
hade var sitt utbygge: Bjäringatorp respektive Trulsabygget.
På motsvarande sätt som på gårdarna i undersökningsområdet fanns det
mer än en åbofamilj på vissa av områdets utbyggen, trots att dessa alltså var
förhållandevis mindre än hemmanen som försörjningsbaser: två åbor anges
för Svenstorp (Klippan), Nils Kielssonsbygget (Nissakäll), Kerstenshall,
Källstorp och Backabygget, medan Månstorp och Ryet noteras för tre åbor,
och på Trulsatorpet fanns inte mindre än fyra åbor.1611 enlighet med inten
tionerna bakom jordrevningsprojektet kom några av områdets utbyggen ge
nom Jb. 167z att sättas i mantal och skattläggas, såsom Trulsabygget (1/6
sk), Mattarpebygget (1/4 krono), Bjäringatorp (1/6 skatte) och Jännaholm
(i/z skatte). Andra står i denna jordebok kvar såsom icke skattlagda utbyg
gen.
Det förekommer även ett fåtal backstugor i jordrevningsmaterialet, en
kategori vars åbor socialt och ekonomiskt torde hänföras till ett lägre skikt
än utbyggena, eftersom de tycks helt ha saknat egendom. I Västra Ringarp
anges en backstuga, som kallas ”Glyksta”, men den saknar såväl egendom
som åbo. För Västra Spång noteras att man inte har några utbyggen ”men 3
Backestugur som liggia uth medh Gården”.260
261 262
Notisen förstärker intrycket
av en byliknande bebyggelseagglomeration i Västra Spång, samtidigt som
260 JR 1671, fol. 352V.

2611 utbygget Trulsabygget namges fyra åbor (Per Trulsson, Christen Knutsson, Per Persson
och Per Nilsson) och utsädet av råg och korn anges till 6 tr och havre till 9 skpr, ängen till 30
lass (JR 1671, fol. 292V.).
262 JR 1671, fol. 353V.
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det är tydligt att utbyggena inte tillhörde en sådan bystruktur utan har loka
liserats till urmarkerna. I Fagerhults socken antecknas enbart två backstugor,
knutna till vart och ett av de båda skattehemmanen i Smedhult. Som nedan
ses förekommer benämningen ”gårdman” på inbyggaren i en backstuga.
I JR 1671 anges att det fanns sammanlagt 34 gårdmän på de 75 hemma
nen i båda socknarna, vilket ger knappt 0,5 gårdman per gård, fördelade på 31
gårdmän i Örkelljunga men endast 3 i Fagerhult. Det kan jämföras med eskm.
1584, där inte mindre än 103 gårdmän redovisades på 64 gårdar, dvs. ca 1,6
gårdman per gård i de båda socknarna. Jämförelsen stärker den ovan framför
da tolkningen att gårdmannakategorin 1584 i själva verket innehåller många
namn på medbrukare på gårdarna, sådana som 1671 klassificerades som åbor.
Som ovan berörts avser benämningen ”gårdman” i JR 1671 i regel en vuxen
mansperson, som bor på gården men som inte registreras som åbo med eget
gårdsbruk eller del i egendomen. I förhållande till gårdsbrukens åbor har
gårdmännen tillhört ett lägre socialt stratum i bondesamhället.
Några iakttagelser kring gårdmännens funktioner kan anföras utifrån JR
1671. I en av gårdarna i Boalt anges en gårdman bo i en backstuga, och han
wachtar” en ”uthängh”. Även i Östra Flinka anges att gårdmannen skötte
bondens ängar, och i Bjärabygget (Örkelljunga socken) bodde gårdmannen i
ängen och vaktade bondens äng och skog. En liknande funktion hade de två
gårdmännen i hemmanet Skogen: en gårdman bodde i en backstuga och vak
tade ängarna, den andre bodde ”i lijke måtto i ett ängehuus”. Att en gårdman
kunde vara specialiserad på hantverk antyds av att två av gårdmännen i Lär
ka hade tillnamnet ”Skomakare”. I Sjöbygget anges gårdmannen vara ”wahnför och gammall”.

MARKUTNYTTJANDE OCH PRODUKTION
SPANNMÅLSODLINGEN

I det gamla skånska kulturlandskapet kan man urskilja flera olikajordbrukstyper, enligt en term använd av Sven Dahl. Två jordbrukstyper var de mest
framträdande, samtidigt som de representerade två ytterligheter inom en va
rierad typologi: å ena sidan hade vi det spannmålsinriktade slättbygdshushållet med tresäde (eller tvåårigt tvåsäde), å andra sidan ett skogsbygdshushåll som i första hand var inriktat på boskapsavel, och där jordbruket känne
tecknades av åkrar i ensäde (ibland samsade).263 Frågan är då vilken bild vi får
av undersökningsområdet i JR 1671 i fråga om spannmålsodling, boskapsavel
och annan produktion.
2.63 Dahl 1989, s. 84 ff. Samsade innebar enligt Dahl att en by hade två vångar, som årligen fre
dades och som besåddes växelvis med råg eller korn, men där ingen av vångarna regelbundet
trädades som vid tvåsäde (där det fanns en sädesvång och en trädesvång).
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Av jordrevningsinstruktionen framgår att det är den årligen besådda de
len av åkerarealen som ska värderas och beskattas och att jord i träda därför
ska dras ifrån vid taxeringen. I ett odlingssystem med tresäde ska sålunda
uppgiften i tunnor eller skäppor för utsäde minskas med en tredjedel inför
uträknandet av skatten för varje hemman. På utsädesuppgifterna för råg- och
kornjordarna i undersökningsområdet görs i protokollen inga sådana avdrag,
vilket betyder att den redovisade spannmålsåkerjorden årligen bör ha besatts,
utan trädor. Den föga överraskande slutsatsen blir att odlingssystemet i om
rådet, på alla gårdar utan undantag, har varit ensäde. Enligt Dahls definition
innebar ensäde att ensamgårdens sädesvång (vanligtvis en enda eller ett fåtal
utspridda) fredades mot betande djur varje år, från sådd till skörd. För att bo
skapen skulle kunna livnära sig under vegetationsperioden krävdes att en
gård eller by i ensäde hade tillräckligt med utmark.164 Troligen
*
gäller ensädesprincipen i undersökningsområdet inte bara för råg- och kornjorden utan
även för havrejorden, även om denna vid taxeringen i samband med Jb. 167z
reducerades till halva värdet vid en omräkning till ”skatteskäppor”.
Den odlade jorden beskrivs i termer som återkommer genom hela under
sökningsområdet från söder till norr, vilket framgår av citaten ovan i sam
band med de elva exempel som redovisats för beskrivningar i JR 1671 (kap. 5).
Skillnaden är inte så stor mellan den sydligt belägna gården Västra Ringarps
spannmålsjordar, beskrivna som ”sandmulliordh medh kamp, öhr och gruth”,
för Järnbläst i mellersta delen av området som ”sandmull, kamp, ör och gra
ut” och motsvarande jordar i Örnalt längst i norr, som beskrivs som ”sand
mulliordh, medh öhr och grut, sampt steen och kamp”. Vi får i regel inga när
mare kvantitativa uppgifter om fördelningen av t.ex. mulljord och mera grusoch stenpräglade odlingsjordar inom området; av visst intresse för
järntillverkningen i området är vissa uppgifter om mulljord med röd sand
under (Bjärabygget, Fagerhults sn) eller ”rödhmull” (Porkenahult).l6s
Av JR 1671 framgår att spannmålsodlingen i området främst var inriktad
på råg och korn, och i protokollen redovisas en mycket begränsad odling av
havre. Dessa utsädesuppgifter bygger av allt att döma i främsta hand på bön
dernas egna uppgifter. Om man summerar JR:s uppgifter om det årliga utsä
det av råg och korn för varje gård (inklusive utbyggen med utsäde) i Örkelljunga blir siffran 2 705 skäppor (skpr) eller 451 tunnor (tr) och av havre 253
skpr (42 tr), medan motsvarande siffror för gårdarna i Fagerhult är ca 900
skpr (150 tr) råg och korn samt ca 90 skpr (15 tr) havre, sammanlagt för un
dersökningsområdet 3 605 skpr råg och korn (ca 600 tr) och 343 skpr havre
(57 tr) (Tabell 19 och 20).
164 Dahl 1989, s. 91 f.
265 Se ovan kap. ”Jordrevningen i Orkelljunga och Fagerhult”.
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Jb. 1672 ger en delvis annan bild av utsädets mängd och fördelning på sä
desslag, och jordebokens uppgifter torde här bygga på den bedömning som
lantmätarna gjorde i samband med jordrevningskommissionens verksamhet
i området. Summan av det årliga utsädet av råg och korn divergerar alltså
mellan källorna men framstår dock som relativt likvärdig: i Jb. 1672 kan ut
sädet summeras till 2 622 skpr (437 tr) i Örkelljunga och ca 850 skpr (141 tr)
i Fagerhult, sammanlagt 3472 skpr (579 tr). Här ligger alltså lantmätarnas be
räkning faktiskt något i underkant vid en jämförelse med böndernas uppgif
ter för råg- och kornutsädet i JR 1671, men uppgifterna för havrejorden talar
i en annan riktning: här anger Jb. 1672 att den sammanlagda havrejorden i
Örkelljunga årligen kunde besås med 438 skpr (73 tr) och för Fagerhult 195
skpr (32,5 tr), sammanlagt 633 skpr (105,5 tr). Enligt Dahl förekom havreod
ling endast i begränsad omfattning i det nordskånska ensädesområdet. På od
lingsbara jordar kunde man tillgripa den mera tåliga havren, när gödseln inte
räckte fullt ut till att upprätthålla en råg- och kornodling/66
Genomsnittsvärdet för utsädet på undersökningsområdets 75 hemman
(inklusive underliggande utbyggen, där det egna utsädet inte alltid har preci
serats i källan) blir enligt JR 1671 ca 48 skpr (8 tr) råg och korn samt 4,6 skpr
eller ca 0,8 tr havre. Om vi i stället utgår från utsädesuppgifterna i Jb. 1672
och för att möjliggöra en jämförelse beräknar genomsnittsvärdet per hem
man i undersökningsområdet efter samma antal hemman som anges i JR
1671, dvs. 75 i hela undersökningsområdet, blir detta genomsnittsvärde ca 46
skpr eller 7,7 tr råg- och kornjord samt ca 8,4 skpr eller 1,4 tr havre. Skillna
den är alltså sammanlagt relativt liten före och efter jordrevningen, i synner
het för råg- och kornjorden.
Genom den skattläggning och omstrukturering som faktiskt ägde rum
efter jordrevningen och genom upprättandet av Jb. 1672 ökade antalet en
skilt skattlagda hemman som nämnts från 75 till 116. Beräknat på sistnämnda
hemmansantal blir genomsnittsarealen per hemman betydligt mindre: uti
från de sammanlagda utsädesuppgifterna i Jb. 1672 (3 472 skpr råg och korn
samt 633 skpr havre) blir den årligen besådda spannmålsarealen i genomsnitt
på de 116 skogsbygdsgårdarna endast ca 30 skpr (5 tr) råg och korn samt 5,5
skpr (0,9 tr) havre.
Av Tabell 19, 20, 24 och 25 framgår att de individuella gårdarnas storlek,
bedömd efter utsädessiffrorna, har varierat inom ett vitt spann. De minsta
hemmanen (bortsett från utbyggen och ett enstaka degnebol) har haft ett år
ligt utsäde av råg och korn från endast 18 skpr (3 tr), nämligen Sjöbygget, Sjö
holm, Smörmyr, Björnamossa, Västergården i Florshult, Kyrkolycke, Skogen i
Örkelljunga socken och Tranetorp i Fagerhults socken. Det största hemmanet266
266 Dahl 1989, s. 99.
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var enligt JR 1671 Lärka gård, som med sina olika gårdsparter sådde 108 skpr
(18 tr), med byggen inte mindre än 309 skpr (51,5 tr). Motsvarande siffra är
för Västra Ringarp 84 skpr (14 tr) och för Grytåsa, Sonnarp och Västra Spång
vardera 78 skpr (13 tr). Det största utsädet av råg och korn i Fagerhults sock
en hade Porkenahult och de båda gårdarna i Smedhult med vardera 60 skpr
(10 tr).
I Jb. 167z anges delvis andra siffror för det större antal hemman som då
skattlades, men fortfarande registreras Lärka gård med störst utsäde av råg och
korn (131 skpr eller zi,8 tr), och för Västra Ringarp anges 99 skpr (16,5 tr). Des
sa hemman har även efter omstruktureringen 167z flera gårdsparter, medan
ett stort antal nyskattlagda enheter har haft mycket låga utsädessiffror, t.ex. de
fyra hemmanen i Drakabygget, där ett (1) sjättedelshemman sådde 9 skpr (1,5
tr) och tre (3 st.) åttondelshemman vardera endast sådde 6 skpr, dvs. 1 tunna
råg och korn årligen. I Fagerhults socken noteras i Jb. 167z endast Porkenahult
med ett utsäde av råg och korn över 60 skpr (10 tr); det minsta hemmanet en
ligt denna jordebok var ett nyskattlagt sjättedelshemman i Sönderössjö med
ett utsäde av råg och korn på 5 skpr, dvs. mindre än en tunna.
De låga siffrorna för utsädesmängderna per gård visar tydligt att skogsbygdsgårdarna i nordvästra Skåne endast i begränsad utsträckning har varit
inriktade på åkerbruk och spannmålsodling. Detta intryck förstärks om vi
även tar hänsyn till antalet åbor per gård och vidare reflekterar över det möj
liga antalet familjemedlemmar för åbor och gårdmän m.fl. i och i anslutning
till gårdsmiljöerna. Det bör tilläggas att ett eventuellt svedjebruk, som
Campbell nämner som ett typiskt inslag i den övre skogsbygdens produktion
under första hälften av 1700-talet,167 inte alls är noterbart i undersöknings
området utifrån jordrevningsmaterialet 1671-7Z.
Om man lägger samman det årliga utsädet av olika spannmålsgrödor får
man en uppgift om ett sammanlagt tunntal utsäde. Detta tal ger inte en på
litlig arealuppgift jämförbar med senare lantmäteriakters uppgifter om tunn
land å 14 000 kvadratalnar, eftersom man sådde olika jämnt för olika sädes
slag.168 Dock kan siffrorna försöksvis användas för att bedöma den relativa
skillnaden i odlingens tyngdpunkt mellan olika typer av skånska bygder, om
man gör jämförelserna inom ramen fórjordrevningsprojektet 1671. Frågan är
hur andra skånska områden i dessa avseenden förhåller sig till de ovan disku
terade skogsbygdsgårdarnas, där genomsnittet som ovan nämnts efter jordrevningen var ett utsäde på ca 48 skpr (6 tr) råg och korn samt knappt 4,6
skpr (0,8 tr) havre. Den årligt besådda spannmålsarealen per hemman var
alltså endast knappt 7 tunnland, och det är den siffran som kan jämföras med

z67 Campbell 1918, s. 15 £, 156 ff.
268 Jfr Nordholm 1967,5.103,105.
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några andra iakttagelser från jordrevningsmaterialet och därigenom ge ytter
ligare belysning av undersökningsområdets karaktär som odlingsbygd.
Enligt Åke Campbell var skogsbygdens ensädesjordbruk dels föga omfat
tande, dels gav det lågt skördeutbyte med korntal för råg, korn och havre som
endast låg kring i,5-2,5.269 Jämförbara uppgifter för skördeutbyte och korntal
är beklagligtvis inte tillgängliga för hela undersökningsområdet utifrån JR
1671. Ett fåtal uppgifter om att prästtiondet för vissa av Örkelljungas gårdar
togs ”i neken” 1670 skulle visserligen kunna användas som ett mått på en tret
tiondedel av årsskörden av spannmål för ett fåtal gårdar under ett enskilt år,
1670, men de flesta av gårdarna i området, däribland alla gårdar i Fagerhults
socken, betalade fasta avgifter år från år som prästtionde. Sådana uppgifter
kan inte användas för att beräkna avkastning och korntal.
Den största kontrasten till skogsområdet i norr som odlingsbygd torde, i
en skånsk kontext, lerslätten i sydvästra delarna av landskapet, Söderslätt, er
bjuda. Här fanns den tydligaste exponenten för den ovan berörda jordbrukstypen ”spannmålsinriktat slättbygdshushåll med tresäde”. De båda Söderslättshäraderna Oxie och Skytts har studerats för tiden kring 1671 av kulturgeogra
fen Gösta Nordholm. Till skillnad från uppgifterna om boskapen på
Söderslätt (se nedan) avstår Nordholm från att i detalj redogöra för utsädessiffrorna i hela detta område utifrån jordrevningsprotokollens angivelser.
Det tycks bl.a. bero på att det är okänt om lantmätarna har varit verksamma
med jordrevning i dessa härader och att utsädessiffrorna i JR därför inte kan
läggas till grund för en pålitlig arealstatistik. Ett antal exempel, anförda av
Nordholm, räcker emellertid för att ge bilden av en tydligt spannmålsinriktad bygd och medge en komparation med skogsbygden.270
I jordrevningsmaterialet fastslås att åkerbruket på lerslätten bedrevs med
två ä tre par dragare för kornjorden, och byarnas odlingsmark var enligt en
grundmodell indelad i tre vångar med växelvis korn, råg och träda, även om
man inte sällan träffar på en ängvång som en fjärde vång. I sädesvångarna
fanns i perifera lägen havrejord, som ingick i en egen odlingsrytm med ibland
två- eller treåriga viloperioder. I Hyllie by (Oxie härad) anges det genom
snittliga utsädet i tre vångar för de 51 gårdarna till 27,5 tr råg och korn och 7,7
tr havre. Med en schematisk reduktion för att en tredjedel vilade varje år blir
det ungefärliga årliga utsädet per gård i genomsnitt cirka 18 tr råg och korn
samt cirka 5 tr havre i Hyllie. Förutom denna by redovisar Nordholm mot
svarande uppgifter från JR 1671 för nio andra byar: Gässie, Eskilstorp, Södra
Akarp, Västra Grevie och Östra Grevie i Oxie härad samt Maglarp, Skegrie,
Fuglie och Steglarp i Skytts.
2.69 Se ovan s. 12 ff.
270 Se härom Nordholm 1967, s. 109 ff.
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I dessa tio Söderslättsbyar fanns det 182 gårdar med ett sammanlagt utsä
de av 5121 tr råg och korn samt 1849 tr havre. Med samma beräkning som vi
sats i fråga om Hyllie blir genomsnittet av beräknat årligt utsäde per gård i
alla de tio byarna 18,7 tr råg och kom samt 6,7 tr havre (där särskilt siffran för
årligt havreutsäde med säkerhet är för hög med tanke på den varierande peri
odiciteten i havreodlingen). Den komparativa slutsatsen blir att utsädet i
lerslättsbyarna sålunda har legat på en nivå som var drygt 3,6 gånger högre än
de här undersökta gårdarna i nordvästra Skånes skogsbygd (med genomsnitt
ligt spannmålsutsäde på 7 tr per gård). Till bilden hör att endast två av de 182
Söderslättsgårdarna hade två åbor, övriga redovisas med en enda åbo.
Ett område som är väsensskilt från såväl den höglänta skogsbygden som
lerslättsområdet i sydväst är den flacka Kristianstadsslätten med sina relativt
stora, glest belägna byar på lätta sandjordar. Vid tiden för JR 1671 har dessa
slättbyar enligt vad som framgår i jordrevningsprotokollens beskrivningar
varit svårt drabbade av flygsand. Det innebar att det visserligen fanns stora
arealer av möjlig åkerjord att tillgå men att stora delar av bymarkerna i prak
tiken låg i fleråriga trädor på grund av sandproblemen. Det faktiska årliga
spannmålsutsädet var alltså kraftigt begränsat i förhållande till det teoretiskt
möjliga på hela åkerarealen.
Tre byar med ett centralt läge på Kristianstadsslätten är Lyngsjö, Hommentorp (Lyngsjö socken) och Gringelstad (Stora Köpinge socken) med
sammanlagt närmare 50 gårdar, som har undersökts utifrån JR 1671. Spann
målsodlingen var här framför allt inriktad på råg och korn, men i alla tre by
arna odlade man även bovete och i Hommentorp och Gringelstad även nå
gon havre. Undersökningen visar att det genomsnittliga, faktiska årliga utsä
det för gårdarna i Lyngsjö kyrkby endast var 7,4 tr för de 20 hemman som vid
jordrevningen 1671 klassificerades från fjärdedels till trefjärdedels hemman. I
Hommentorps by var motsvarande siffra för de 12 mantalssatta hemmanen
9,8 tr i genomsnitt och i Gringelstad för 14 skattlagda hemman 11,8 tr.17'
Det är värt att notera att Lyngsjö med sina stora, företrädesvis obesådda
flygsandsarealer vid detta tillfälle faktiskt låg ganska nära genomsnittet för
skogsbygdsgårdarnas ensädesåkrar i nordvästra Skåne, men i Lyngsjö kyrkby
var endast cirka 15 procent av den ”möjliga” åkerarealen årligen besådd vid
denna tid. Det blir i det perspektivet intressant att jämföra hur boskapsbes
tåndet har sett ut i de båda bygderna vid samma tid. I de övriga två byarna på
Kristianstadsslätten låg det årliga utsädet för gårdarna klart högre än skogs
bygdsgårdarnas men endast kring hälften i förhållande till lerslättsgårdarnas.271
271 Skansjö 2007 a, s. 51 ff. Av Gringelstads 17 gårdar klassificerades 3 som insocknes frälse till
Ugerups huvudgård i samma socken, och för dessa hemman anges inga uppgifter om utsäde,
äng eller boskap i JR 1671.
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Skogsbygdsområdets ställning som spannmålsbygd har ovan belysts i ett
komparativt perspektiv genom kända uppgifter från jordrevningsprojektet
rörande några andra skånska områden. Skillnaden är som förväntat stor gen
temot byarna på Söderslätt, men i fråga om genomsnittligt utsäde per gård
var skillnaderna långt ifrån så stora i jämförelse med sandslätten i Kristianstadsområdet. En fördjupad förståelse av levnadsvillkoren för spannmålsproducerande hushåll borde givetvis även ta hänsyn till skördeutbyte (korntal)
och folkmängd i de tre miljöerna, men vi saknar jämförbar empiri för denna
tid beträffande dessa variabler.
För att likväl få fler dimensioner i jämförelsen bör även motsvarande un
dersökning göras beträffande höproduktion och boskapsbestånd. Vi åter
kommer till den frågan men bör först även beröra odlingen av en gröda som
tycks ha haft stor betydelse för bönderna i denna del av skogsbygden, nämli
gen humle.
HUMLE SOM SPECIALGRÖDA

JR 1671 redovisar i likhet med Jb. 167z en relativt omfattande och utbredd
humleodling i undersökningsområdet. Humlet användes till en viss del till
att brygga eget öl på gårdarna, men de stora kvantiteterna tyder på att man
främst odlade humle till avsalu. Efterfrågan på humle i de inhemska städerna
var stor och ledde till ett importbehov, som i någon mån kunde minska ge
nom att bönder på många håll satsade på humleodling. Den bedrevs ofta på
inägorna, i humlegårdar, som var anlagda i närheten av husen. I 1600-talets
Sverige var humleodling på sina håll omfattande, och redan under 1500-talet
var intäkterna från humleodling en betydande inkomstkälla för bondehus
hållen på Småländska höglandet, belagt bl.a. för Markaryds och Traryds
socknar omedelbart norr om undersökningsområdet.272
Enligt Skånska kommissionens instruktion för jordrevningsprojektet
skulle, som ovan berörts, humlegårdar med över 100 stänger (eller störar) räk
nas som en beskattningsbar tillgång för varje individuell gård, och 100 stäng
er skulle värderas till en ”skatteskäppa” (punkt 19). Det framgår av Tabell 19
och zo att det i båda socknarna tillsammans fanns 18 400 beskattade humle
stänger (förutom ett ovisst antal på hemman med humlegårdar under 100 stö
rar). De beskattade humlegårdarna fanns på 45 hemman och 5 utbyggen, med
en klar tyngdpunkt i Örkelljunga socken: 4z beskattade enheter hade i ge
nomsnitt 400 humlestänger per enhet, medan endast 8 hemman i Fagerhult
redovisades, och där var det i genomsnitt 150 stänger per humlegård.
Följande hemman i Örkelljunga socken hade humlegårdar på 800 stänger
eller flera, dvs. dubbelt upp mot genomsnittet: Västra Flinka (900 stänger),
272. Myrdal 1999, s. 39; Larsson 2007, s. 45 f.

178

Smörmyr, Västra Spång (1000), Sonnarp (noo) och Tockarp (izoo). Hum
legårdar på den nivån vittnar om en specialisering och är ännu ett belägg för
skogsbygdsgårdarnas diversifierade produktionsinriktning.
Beläggen för en utbredd och specialiserad humleodling på 1670-talet
leder till frågan om denna produktion har en lång tradition och om man i
likhet med de småländska grannsocknarna kan följa humleodlingen bakåt
till 1500-talet eller rentav till medeltiden. Här har inga äldre belägg påträf
fats i det skriftliga källmaterialet, men kanske kan indikationer på en kon
tinuitet bakåt visas i det paleoekologiska material som Per Lagerås har pre
senterat. Av Lagerås fyra pollenlokaler Östra Ringarp, Grisavadet, Värsjö
utmark och Bjärabygget (i Fagerhults socken) är det enligt pollendiagram
men endast vid Östra Ringarp som vi får ett kraftigt utslag av det som La
gerås benämner ”Cannabis type - hemp, hop”. Den pollenkurvan startar
samtidigt med etableringen av den historiskt kända bebyggelsen (kring
1050) och löper sedan kontinuerligt in i början av 1800-talet, då den avtar
och upphör. Lagerås tolkar dock denna kurva som att det sannolikt rör sig
om hampa, som genom rötning har avsatt pollen i den våtmark där prov
tagningen gjordes.17’ I så fall skulle iakttagelsen alltså sakna relevans för
diskussionen om humleodlingen i området, men frågan borde även prövas
i ljuset av den påvisade humleodlingen under tidigmodern tid. För Åke
Campbell framstår humlen som en ekonomiskt mera betydelsefull gröda
än spannmålen för hushållen i detta område under 1700-talets första
hälft.174

SKOGSBYGDENS BOSKAP
I genomgången ovan av exempel på JR:s beskrivning av elva enskilda gårdar i
undersökningsområdet har även gårdarnas boskapsbestånd presenterats,
kommenterats och för komparationens skull omräknats till nötkreatursenheter (Ne). Det är en metod för att jämföra djurhållningen mellan olika gårdar
och mellan olika områden, och man tillämpar då följande enhetliga skala: en
ko resp. en oxe räknas som 1 Ne, en häst som 1,5 Ne, ett ungnöt eller en kalv
som 0,5 Ne, ett svin som 0,25 Ne, ett får som 0,1 Ne och en get som 0,08
(1/12) Ne. Som tidigare påpekats ger storboskapen (hästar och nötkreatur)
ett markerat stort utslag, och beräkningen i nötkreatursenheter visar främst
det ekonomiska värdet av olika husdjur och säger egentligen ingenting om
andra aspekter av djurhållningen såsom t.ex. betestrycket på gårdens marker
eller om olika betesdjurs inverkan på landskapet.273
275 274
273 Lagerås 2007, s. 37 f„ 166, 208 ff..
274 Campbell 1928, s. 171 f.
275 Om nötkreatursenheter, se t.ex. Hannerberg 1971, s. 97

ff.; Myrdal 1999, s. 247 ff.

I Tabell 21-23 redovisas det samlade resultatet av denna del av undersök
ningen. Av tabellerna framgår JR:s uppgifter gård för gård, vilka bygger på
böndernas egna utsagor. Boskapsbeståndet gavs ingen tonvikt i jordrevningsinstruktionen och lades inte heller till grund för beräkningen av skatten för
hemmanen. I konsekvens med detta nämns inte heller något om boskapen
när man i Jb. 1672 redovisar på vilka grunder skattläggningen för varje hem
man har skett. Det är därför osannolikt att jordrevningskommissionen kon
trollerade uppgifterna om gårdarnas boskap. Även om bönderna inte har haft
tydliga skäl att fara med osanna uppgifter bör man kanske trots allt räkna
med att siffrorna kan ligga något i underkant.
Det står under alla omständigheter klart att boskapsskötseln har varit en
viktig del av bondehushållens ekonomi på skogsgårdarna i nordvästra Skåne.
Detta fenomen har redan framskymtat genom områdets avgifter enligt de
äldsta jordeboksuppgifterna från medeltidens slut (Palteboken ca 1514 och
Krabbes jb. ca 152.3): här finns uppgifter om landgillepersedlar som smör, hal
va kor, hela eller halva lamm (där t.ex. varje landbo i Kronlänet erlade ett helt
lamm), gäss och höns.
Det är dock först utifrån JR 1671 som det blir möjligt att kvantifiera upp
gifter om boskapsbestånd och djurhållning i området. Av tabellerna från
jordrevningsmaterialet framgår att det i båda socknarna har funnits cirka
5 100 djur och att närmare 2 000 av dessa kan räknas som storboskap, dvs.
hästar, oxar och ungnöt, medan det fanns cirka 3 150 individer av småboskap
(svin, får och getter). För att bedöma dessa siffror kan vi först se på genom
snittet för varje gård inom området och därefter jämföra med några andra
skånska områden.
I genomsnitt hade en gård i undersökningsområdet en djurbesättning på
4,5 hästar, 2,1 oxar, 10,6 kor, 7,2 ungnöt, 6,9 svin, 18 får och 14,5 getter, vilket
kan räknas om till 27,8 Ne i genomsnitt per gårdsenhet (gård eller utbygge)
med boskap (dvs. per boskapsägare), enligt summering i Tabell 23; inga av
gårdarnas fjäderfän kvantifieras i JR. Variationerna inom området som hel
het visar sig vara tämligen små. Man kan endast peka på att det av dragdjur
fanns en relativ övervikt för hästar framför oxar i Orkelljunga socken. I Fa
gerhult fanns en motsvarande övervikt för getter med i genomsnitt cirka 18
per gård mot cirka 13 per gård i Orkelljunga; över % av gårdarna i Fagerhults
socken hade en getbesättning som översteg områdets genomsnitt (över 15
getter per boskapsägare), mot fa av gårdarna i Orkelljunga.
Däremot ser vi i Tabell 21-22 att det kan vara stora skillnader mellan en
skilda gårdar. Klart över genomsnittet för områdets djurbestånd, med över
40 Ne, låg följande gårdar i Orkelljunga socken: Lärka gård (70,7 Ne, 156
djur, bl.a. 18 hästar), Västra Ringarp (52,4 Ne, 118 djur, bl.a. 20 kor, 30 får och
30 getter), Östergården i Tockarp (51 Ne, 90 djur, bl.a. 24 kor och 30 får), ett
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av de hela frälsehemmanen i Harbäckshult (50,3 Ne, no djur), Östra Ringarp
(46,6 Ne, toż djur) och Västra Spång (45,6 Ne, izz djur); de 7 utbyggena un
der Lärka antecknas även som boskapsägare, med i genomsnitt 17 Ne . I Fa
gerhult fanns de största djurbesättningarna i områdets fyra skattehemman,
dels de två gårdarna i Smedhult (66,1 Ne, 149 djur, bl.a. 36 kor, 45 får och z6
getter, respektive 49,3 Ne, 117 djur), dels de två i Sönderössjö (6z,4 Ne, 140
djur, respektive 49,3 Ne, 117 djur).
A andra sidan hade flera gårdar en djurbesättning på mindre än 14 Ne,
dvs. under hälften av genomsnittet. I Örkelljunga gällde det Florshult (Väs
tergården), Sjöbygget och Smörmyr, liksom två av Lärkas utbyggen, Kerstenshall och Källstorp. I Fagerhult hade följande hemman djurbesättningar
på samma begränsade nivå: Fedingshult, Karsatorp, Onsena, Tranetorp och
Örnalt. Sistnämnda hemman, som 1671 brukades av en ryttare, har endast re
gistrerats med en häst och en lejd ko, sammanlagt z,5 Ne, vilket är områdets
utan jämförelse lägsta notering.
Frågan är då hur boskapsbeståndet på dessa skogsbygdsgårdar förhåller
sig till andra skånska områden, som registrerats i JR 1671. Gösta Nordholm
har utifrån JR 1671 beräknat medeltalet för djurägare i Oxie och Skytts hära
der på Söderslätt enligt följande: 4,7 hästar, 3 stutar, z kor, 1,5 ungkreatur, 6,7
svin, 7,1 får men inga getter. Nordholm noterar särskilt att antalet kor här är
"synnerligen lågt” och att hälften av nötkreaturen utgörs av ungstutar och
stutar.176 Om vi likställer oxar och stutar (båda kan definieras som kastrerade
handjur av nötkreatur) får man faktiskt en likartad bild av skogsbygdens res
pektive lerslättens dragare, där den traditionella synen annars är att oxen var
vanlig i den skånska slättbygden, medan hästen var den vanliga dragaren i
skogsbygden men för övrigt även kunde användas som riddjur och för trans
porter. I ett område med järnproduktion har det funnits ett transportbehov
utöver vad som var motiverat utifrån den rent agrara produktionen: här be
hövdes transporter av virke för kolning, av kol, malm och färdigt järn.
Oxarna i undersökningsområdet kan även ha haft en delvis annan funk
tion än dragare, genom att oxar kunde uppfödas i skogsbygderna för avsalu
till slättbygden som dragare eller till områden med frälsegods för att gödas
som stalloxar. En tydlig skillnad mellan slättbygd och skogsbygd gäller get
skötseln, som var sällsynt i Skåne utanför skogsbygden i norr, där geten främst
hölls som mjölkdjur. Den kunde som kvist- och lövbetare dock ha en negativ

176 Nordholm 1967 s. 115 ff. Siffrorna för ”djurägare” hos Nordholm inkluderar även boskapsägande gatehusmän och är alltså inte direkt jämförbara med skogsbygdens hela gårdar.
Hela hemman är över huvud taget sällsynta på de här undersökta delarna av Kristianstadsslätten, där många hemman redan blivit förmedlade under den danska tiden och där man som re
sultat av jordrevningen som regel ytterligare sänkte mantalssättningen för varje hemman.
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inverkan på föryngringen av skogen.177 Som ovan visats fanns det en viss skill
nad mellan gårdarna inom undersökningsområdet, där den nordligare sock
nen Fagerhult hade en tydligare inriktning mot getskötsel.
Om vi räknar om Nordholms siffror till nötkreatursenheter blir resulta
tet ett genomsnitt på 15,1 Ne, vilket sålunda ger en klart lägre siffra än de 27,8
Ne som är motsvarande siffra för undersökningsområdet i norra Skåne. Skill
naden tydliggör de båda områdenas olikartade produktionsinriktning, där
tonvikten för slättbygårdarna på Söderslätt som ovan berörts låg på åkerbru
ket, särskilt spannmålsodlingen.
Likväl var djurbesättningarna ännu lägre än Söderslättsgårdarnas på Kristianstadsslättens gårdar, t.ex. i det ovan berörda Lyngsjö-Köpinge-området,
där genomsnittet för de enskilda gårdarna i tre centralt belägna byar endast
var ca 7,5 Ne i Lyngsjö kyrkby, 9,1 Ne i Hommentorp och 10,3 Ne i Gringelstad. Om vi lägger samman antalet djur i dessa tre byar och beräknar genom
snittet per gård blir resultatet: 3,3 hästar, 0,6 oxar, 1,8 kor, 0,7 ungnöt, 3,1 svin
och 5,1 får. Omräknat till nötkreatursenheter blir genomsnittet per gård för
dessa tre byar på sandslätten endast ca 10 Ne, vilket innebär att de mantalssatta gårdarna i denna del av Kristianstadsslätten hade ett boskapsbestånd som
låg kring två tredjedelar av de boskapsägande enheterna på lerslätten i syd
väst men endast en dryg tredjedel av boskapen på de mantalssatta skogsbygdsgårdarna.
Vid sådana jämförelser måste man dock understryka även den skillnaden
mellan slättbygderna och skogsbygden att skogsbygdshemmanen i regel har
hyst flera hushåll per hemman, medan det är sällsynt med mer än ett åbonamn (och en brukarfamilj) på hemmanen på Söderslätt eller på Kristian
stadsslätten.178 Likväl framstår antalet nötkreatur som anmärkningsvärt lågt
på lerslätten i södra Skåne, men alltså ännu lägre på sandslätten. Det blir ge
nom JR 1671 tydligt att siffrorna på kreatursbestandet i skogsbygden i de fles
ta avseenden överträffar vad som är känt från samtida skånska slättbygder.

ÄNGSMARKEN
Till en gårds inägor hörde såväl åker som äng, och dessa två typer av produktionsytor behövde i lika mån fredas från betesdjuren fram t.o.m. skörd. Sven
Dahl definierar begreppet ”äng” som ”område där den naturliga gräsväxten
skyddas mot betesgång under försommaren och sedan blir föremål för
slåtter”.179 Med tanke på den tydliga inriktningen på djurhållning var slåtter
och höproduktion för kreaturens vinterfoder på ängsmarkerna givetvis av
2.77 Emanuelsson m.fl. 200z, s. 90 ff.
278 Skansjö 2007 a.
279 Dahl 1989, s. 40 f.
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största betydelse för gårdarna i nordvästra Skånes skogsbygd. Bl.a. var till
gången på hö indirekt avgörande för möjligheten att tillföra åkermarken nä
ring i form av stallgödsel.180
IJR1671 har ängsmarken för varje hemman karaktäriserats och beskrivits
i allmänna, för de olika hemmanen återkommande termer, vilka har exempli
fierats ovan i de elva korta hemmansbeskrivningarna i kapitel fem. Fördel
ning av olika typer och kvaliteter av ängsmark låter sig dock inte kvantifieras
utifrån JR 1671. En typ av ängsmark där avkastningen någon gång kan preci
seras, möjligen för att den värderades relativt högt, har varit s.k. ”maaäng”,
dvs. madäng, en term som syftade på lågt liggande gräsbevuxen mark vid ett
vattendrag eller en sjö, där marken tidvis var översvämmad. Andra typer av
lågt och sankt liggande ängsmark, sidvall, omtalas i JR som kärr, mossar och
(i ett par fall) s.k. rammar. Helt andra ängstyper fanns på torrare och fastare
marker, och dessa anges som hårdvallsäng (som i sällsynta fall preciseras till
ett lasstal), ljung, ljungbackar och backar.181
För att en gård enligt jordrevningsinstruktionen (punkterna 5-7, se
ovan kap. 5) skulle kunna klassificeras som ett helt hemman i skogsbygden
krävdes förutom viss utsädesmängd och gynnsam åkerjordskvalitet även
att man hade äng till minst 40 sommarlass (1,5 lass kunde motsvara 1 parm,
dvs. 5,65 kubikmeter, den s.k. kronans parm). I Tabell 19-10 redovisas för
varje hemman i undersökningsområdet det antal sommarlass hö som ang
es i JR 1671. Sammanlagt för 75 hemman (exklusive utbyggen) noteras
1 167 lass hö, fördelat med 1 724 lass i Örkelljunga och 543 i Fagerhult. I
genomsnitt för mantalssatt hemman blir det cirka 30 lass hö per hemman
(fördelat på 32,5 lass per gård i Örkelljunga och 24,7 lass i Fagerhult). Det
innebär att höskörden i JR 1671, som här torde bygga på böndernas egna
uppgifter, i genomsnitt ligger under det som man i jordrevningskommissionen hade att värdera som ett av rekvisiten för att skattlägga i/i hemman.
Variationsbredden mellan gårdarna var dock avsevärd. Minst antal lass hö,
kring 10, kunde enligt JR 1671 bärgas från följande gårdar i Örkelljunga:
Västergården i Florshult, en av gårdarna i Harbäckshult, Kyrkolycke och
Smörmyr. De lägsta noteringarna inom Fagerhult avser Bjärabygget, Tra
netorp och Örnalt med 14 lass hö vardera. Störst höskörd, från 50 lass hö
eller mera antecknas för Attarp (50 lass), Boalt (två gårdar, 60 lass varde
ra), Långalt (50), Lärka (72), Stora Bjälkabygget (54), Tockarp (Östergår
den, 60 lass) och Västra Ringarp (50) i Örkelljunga socken, medan endast
en av gårdarna i Smedhult i Fagerhults socken hade en höskörd på den ni
vån (50 lass).
280 Jfr Emanuelsson m.fl. 2002, s. 51 ff.
281 Jfr artiklarna madäng, sidvall, ramm (en ’kärraktig kant omkring torvmosse’) och härdvall
i SAOB.
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Som ovan påvisats ger Jb. 167z genomgående andra värden för utsäde och
antal lass hör per hemman än i JR 1671, och värdena i Jb. 167z torde till skill
nad från böndernas uppgifter i JR 1671 vara baserade på lantmätarnas under
sökningar på platsen. Skillnaderna framgår vid en jämförelse mellan JR 1671
och Jb. 167z och de presenteras i Tabell Z4 och Z5. Medan skillnaderna mel
lan utsädesuppgifterna är relativt små mellan de båda källorna uppvisar vär
dena för avkastningen av ängsmarken betydligt större avvikelser. Bland de
elva exemplen ovan har vi redan sett hur ängen i Västra Ringarp enligt JR
1671 angavs avkasta 50 lass hö årligen, medan Jb. 167z anger 151 lass, dvs. en
tredubbelt högre uppgift. För Östra Ringarp angav JR 1671 47 lass hö och Jb.
167z hela 175 lass, och i Porkenahult angavs ängsmarken i JR 1671 avkasta Z4
lass hö, men enligt Jb. 167z kunde man här skörda 85 lass hö.
Om man summerar antalet lass hö i hela området enligt Jb. 167z får man
siffran z 717 lass hö i Örkelljunga socken och 1 144 i Fagerhults socken, sam
manlagt 3 861 för hela området, vilket alltså kan jämföras med de ovan pre
senterade siffrorna för JR 1671, summerade till z Z76 lass för hela området. I
Jb. 167z redovisas alltså så mycket som 1585 lass hö mer än i JR 1671. Eftersom
det i princip är samma gårdar som redovisas i de båda källorna måste man för
att få fram en jämförbar siffra på en genomsnittlig höskörd per hemman an
vända antalet hemman enligt JR 1671 (före omstrukturering och nya skatt
läggningar i Jb. 167z), dvs. 75 hemman. Genomsnittet 167z blir då cirka 51,5
lass hör per hemman (51,3 för Örkelljunga, 5z för Fagerhult), vilket kan stäl
las mot den ovan nämnda siffran på cirka 30 lass hö per hemman enligt JR
1671.

Någon förklaring på dessa betydande diskrepanser tycks inte erbjuda sig
i materialet. Vi måste utgå ifrån att ett lass hö har haft en ensartad innebörd
i de båda källorna. En misstanke kan uppstå om att böndernas egna uppgif
ter är för lågt angivna, möjligen avsiktligt: vid skattläggningen värderades
ett lass hö till en ”skatteskäppa” och lasstalet fick därmed betydelse för det
framtida skatteuttaget från den enskilda gården. Det kan emellertid finnas
andra förklaringar till denna differens, och i stället för att misstänkliggöra
bönderna kan man som en konkurrerande hypotes förklara differensen som
ett utslag av en kameral åtgärd, en upptaxering från jordrevningskommissionens sida som inte syns i JR 1671 men som kan ha fått ett utslag i Jb. 167z.
I Jordrevningsinstruktionens punkt Z7 påtalas nämligen att många gårdar
högt upp i skogsbygden, t.ex. i Norra Åsbo, har stor nytta av de stora skogar
na, bl.a. för att föda boskapen. Eftersom skogarnas avkastning inte kan vär
deras måste dessa bygders hö värderas högre än i andra delar av skogsbyg
den.181 182
182 Se ovan s. 123 £; jfr Nordholm 1967, s. 105 £
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Siffrorna i Tabell 19-20 och 24 - 25 ger vissa möjligheter till att göra jäm
förelser med studier av motsvarande uppgifter i JR 1671 utanför undersök
ningsområdet. Vi har ovan konstaterat att det fanns karakteristiska skillna
der mellan lerslätten i sydvästra Skåne och skogsbygden i nordvästra Skåne
när det gäller JR:s uppgifter om spannmålsodling respektive boskapsbestånd.
Med hjälp av Gösta Nordholms siffermaterial från JR 1671 rörande 23 byar i
Oxie och Skytts härad kan vi även få fram en rimlig jämförelse när gäller JR:s
siffror rörande den årliga höskörden på lerslätten respektive i skogsbygden.
Enligt Nordholm skördade man 4 077 lass hö på de 638 undersökta gårdar
na i västra Söderslätt, och en bonde där skördade alltså i genomsnitt endast
6,4 lass hö per år.18’ Det innebär att skogsbygdsgårdens höskörd var nästan
fem gånger så stor som lerslättsgårdens.
Ett annat område som medger komparation, även om undersökningsom
rådet är mera begränsat, gäller det ovan berörda området på Kristianstadsslätten, inom Lyngsjö och Köpinge socknar). På områdets 33 skattlagda hem
man skördades i genomsnitt inte mera än 4 lass hör årligen, att döma efter
uppgifterna i JR 1671.2S+
Resultaten ligger i linje med jämförelsen mellan de tre områdena i fråga
om nötkreatursenheter, där tonvikten på boskapsskötsel visade sig vara fram
trädande i skogsbygden. Denna produktionsinriktning framstår som ännu
mera accentuerad i skogsbygden jämfört med de båda slättområdena i Skåne
utifrån uppgifterna om ängsbruk och höskörd i jordrevningsmaterialet.

BETESMARK, UTMARK OCH SKOGAR
Medan den årligen besådda åkermarken var fredad från betesdjur mellan
sådd och skörd fanns det goda möjligheter att föda frigående betesdjur i i un
dersökningsområdets vidsträckta utmarker, med eller utan skogsvegetation.
JR 1671 beskriver karaktären hos varje gårds betesmarker, mulbetet, i allmän
na termer, men anger inga arealer.
I enstaka fall anges särskilda beteshagar, t.ex. att det vid Västra Ringarp
fanns ”en temmeligh stor koohage” för ungnöt och unghästar, och i Östra
Ringarp omtalas en liten hage för 8 kor, lamm och kid. I Östra Flinka precise
ras funktionen för en sådan hage, där bonden först ”slår af och sedan insläpper
sin Boskap”, vilket torde vara en normal hantering av ett inhägnat ängsparti.
Bortsett från sådana inhägnade betesmarker pekar formuleringarna i JR
1671 som regel på att mulbetet ägde rum på områdets utmarker. De allra van
ligaste termerna för att beskriva dessa betesmarker, närmast en standardmo
dell för hela området, är ”ljungbackar, kärr och mossar”, vilket är marktyper285
285 Nordholm 1967, s. 104 £, 116 f.
284 Skansjö 2007 a.

185

som även kunde användas för slätter (se ovan). I ett fåtal fall nämns även mul
bete på stenig gräsmark eller på gräsvall i kärr, och för Sjöholm, Skogen och
Turabygget anges mulbetet bl.a. som ”gräswaldh i skogen”, en formulering
som alltså tydligt visar att betet föregick i skogen.
När det gäller skogarna ligger de norra delarna av undersökningsområdet
inom det smala bälte av furuskog som återges i nordligaste Skåne på Gerhard
Buhrmanns karta från 1684. En del av området betecknas där med furuskog
och andra delar med bokskog, dvs. att gränsen mellan barrskog och lövskog
har berört undersökningsområdet. Enligt kartan når furuskogen ner till Bosjöholm i norra delen av Orkelljunga socken, och söder därom vidtar områ
den med till synes sammanhängande bokskog.
Vi har tidigare i denna undersökning noterat att områdets karaktär av
skogsbygd visade sig i de landgillepersedlar som områdets bönder skulle leve
rera enligt de äldsta kända jordeböckerna från senmedeltiden: i Palteboken
cirka 1514 framgår att hemmanen i Rya län hade ollonskog till ett betydande
antal svin, och i Krabbes jb. ca 1523 omtalas som landgillepersedlar ett antal
lass ved från vissa tredingsgårdar, liksom 12 sågade plankor (en tolft bord)
från varje landbo i Kronolänet.l8s En notis i rsk. 1582/1583 visar att Kronolänet med dess skogar hade en speciell ställning i förhållande till kronan: byggnadstimret till en ny spannmålslada på Hjälmshults kungsgård tillgodosågs
bl.a. av att trä till läkt ”bleff huggenn y Kronelheenit, Koster K.M. innthet”.285
286 287
Skogarnas funktion att även lämna bränsle till järntillverkningen med blästugnar har givetvis varit av avgörande betydelse för att utveckla detta nä
ringsfång inom området.
I JR 1671, som är nära samtida med Buhrmanns karta, meddelas en del
allmänna omdömen om skogens karaktär. Jordrevningskommissionen be
skriver sålunda bokskogen i Fagerhult som ”ganska ringa”, och furuskogen i
samma socken beskrivs som kvantitativt ganska riklig (”så dock att man näpligh kan gå der igenom”) men kvalitativt ”af ringa wäxt, så man näppelig kan
finna i heela socknen ett Trää som duger till en godh bielkeT87 Dessutom be
skrivs för varje hemman dess tillgång till eller andel av skogsmark, dock utan
att det förekommer kvantifierbara och jämförbara noteringar. Notiserna om
skogarna i området är samlade i Tabell 19-20.
Det framgår av tabellerna att samtliga hemman i de två socknarna hade
tillgång till skogsmark: skattehemmanen hade enskilda skogar eller enskiftesskogar, medan övriga hemman hade andel i olika skogar. I Orkelljunga sock
en pekar uppgifterna om ollonskog, ibland uttryckligen om ek- eller bok
skog, på att vi i huvudsak befinner oss inom lövskogsbältet. Av Örkelljungas
285 Ovan s. 58, 62 ff.
286 HL, s. 173.
287 JR 1671, fol. 310 r.
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hemman finns uppgifter om furuskog för Boalt, Höjaholm, Krångelbygget
och Lönnsjöholm, vilket visar sig stämma mycket väl med fördelningen av de
skilda skogsbestånden i Buhrmanns kartering (Figur 13). I Fagerhults socken
saknas uppgifter om skog av okänd anledning för Bärnalt, Fedingshult och
Koneholm, medan Bjärabygget och Karsatorp enbart antecknas med ollon
skog. I övrigt har alla gårdar i denna socken del av furuskogar.
Av de olika sätt som skogarna kunde bidra till bondehushållens ekonomi
nämns i JR 1671 genomgående möjligheterna att utnyttja områdets skogar
till ollonsvin; för vissa hemman i Fagerhult anges hur mycket ollonsvin man
kunde leja in till sina skogar: 6 i Onsena, 10 i Smedhult, 20 i Sandsjöholm, 30
i Bjärabygget (Fagerhult) och 50 i Porkenahult. Likaså omnämns tillgången
till bränsle och gärdsle (täppeskog) genomgående för områdets hemman.
Från furuskogen kunde man (trots allt) även ta byggnadstimmer i flera fall,
och det framgår att man i ett par fall kunde ta byggnadstimmer av ek från vis
sa ängsmarker (bl.a. i Östra Ringarp och Järnbläst).
Som ovan redan nämnts är inget svedjebruk noterat för undersöknings
området i JR 1671, även om Campbell nämner detta som ett typiskt inslag i
den övre skogsbygdens produktion under första hälften av 1700-talet.188 Inte
heller lämnar JR några uppgifter om att det inom områdets furuskogsbälte
förekom framställning av tjära och beck, något som annars är belagt i samti
da lantmäteriakter för furuskogsbältet i Göinge/89 Något liknande gäller en
näring som var knuten till bokskogarna, nämligen pottaskebränning. Vi har
ovan i samband med beskrivningen av Lärka noterat att JR 1671 inte lämnat
några upplysning om denna näring i området, men lantmäteriakten från 1662
visar att sådan produktion verkligen förekom och att man årligen producera
de 30 å 40 tunnor med råvara från Lärkas bokskogar/90

FISKESJÖAR OCH VATTENDRAG
Av landytan i hela Norra Åsbo härad utgjorde vid sekelskiftet 1900 närmare
3 procent av vatten, men inom Fagerhults socken beräknades sjöar, myrar
och kärrområden uppta cirka en tredjedel av ytan.19' I de delar av det nord
skånska (eller sydsvenska) höglandet som utgör undersökningsområde för
denna studie har det före utdikningarnas och sjösänkningarnas tid funnits
ännu mera vatten i området. Förutom ett antal större sjöar såsom Store sjö,
Fedingesjön, Vemmentorpssjön, Lärkesholmssjön och Hjälmsjön finns det
288 Se ovan s. 12 f.
289 Nordholm 1967, s. 37 (om Lönsbodaområdet). Om tjärproduktion i Göinges furuskogs
bälte, se även Ödman 2001, s. 75 ff., 88 f.; dens. 2005, s. 26 ff.
290 Se ovan s. 142.
291 Ahlenius & Kempe 1908, s. 673 ff.

187

en mängd mindre sjöar, awattnade av bäckar och ett par större åar som
Pinnan (eller Örkelljungaån) och längre norrut Stensån. Detta vattenpräglade landskap har utnyttjats på olika sätt av områdets invånare, vilket också har
lett till notiser i JR 1671. Vi har tidigare berört att böndernas höskörd i stor
utsträckning baserades på ängar i sidlända, fuktiga marker Vid jordrevningsprocessen på 1670-talet uppmärksammade kommissionen även gårdarnas
tillgång till fiskevatten.
FISKET

I JR 1671 noterades för varje hemman i vilken mån bönderna hade möjlighe
ter till fiske i någon av sjöarna eller vattendragen inom de båda socknarna.
Noteringarna om hemmanens tillgång till fiskevatten är registrerade i Tabell
19-20, där fiskevattnens lokala namn återges.
Det visar sig genom JR 1671 att över hälften (56 %) av områdets hemman
hade tillgång till fiskevatten, mera tydligt i Fagerhult där över 75 % antecknas
med fiskevatten. Enligt punkt 16 i jordrevningsinstruktionen skulle fiske en
dast beaktas som skatteobjekt om det kunde leda till avsalu eller till hushål
lets ”märkeliga understöd”.191 Det står inte mycket om vad man fiskade, bort
sett från att ålfiske särskilt omtalas för flera hemman: Florshult, Järnbläst,
Mattarp, Sonnarp, Västra Flinka, Västra Ringarp, Västra Spång, Åsljunga,
Östra Flinka, Östra Ringarp och Östra Spång, alla i Örkelljunga, samt Koneholm i Fagerhult.
Vanligtvis anges fisket i området ha liten betydelse. Det har ovan visats i
de elva exemplen i kap. 5 i fråga om Lärka, där fisket i de två sjöarna anges
vara ”till ingen merkeligh nytta”, och för Porkenahult, som hade fiske i den
fiskrika ”Svarta sjö” men där sjön sades vara så djup att man ”kan der ingen
fisk bekomma”. Ett tämligen rikt fiske deklareras dock för Krångelbygget och
Sjöholm.
Kommissionens möjligheter att kontrollera böndernas omdömen om
sina fiskevatten har varit små, och det är rimligt att bönderna har kunnat spe
la ner tillgångarnas värde för att undkomma beskattning. Det är därför svårt
att uppskatta fiskets betydelse för bondeekonomin i skogsbygden, om det
enbart handlat om husbehovsfiske eller även fiske till avsalu. Det är dock up
penbart att de flesta bondehushåll i området inom ramen för sitt mångsidiga
näringsfång även utövade funktionen att vara fiskare.
SKVALTMÖLLOR

En typ av anläggning som var knutna till områdets vattendrag och som hade
funktioner för den agrara produktionen var de skvaltmöllor som förekommer
i delar av undersökningsområdet. Vi har i det äldsta jordeboksmaterialet från
292 Se ovan s. 122.
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senmedeltiden, Palteboken från cirka 1514, sett att det fanns s.k. ”möllefall”
vid undersökningsområdets gårdar i Rya län.15” Det tyder på att varje gård
hade tillgång till mindre vattenfall, som kunde driva enklare vattenkvarnar.
I JR 1671 redovisas i undersökningsområdet sammanlagt 6z sådana
kvarnar, omtalade som skvaltkvarnar. Deras huvudsakliga syfte har varit att
mala brödsäd för husbehov.194 De anges i JR bli använda under vår och
höst, dvs. då de strömmande vattendragen medgav malning. Av dessa 6 z
skvaltmöllor redovisas inte mindre än 57 stycken i Orkelljunga sockens 53
hemman, dvs. fler än en skvaltmölla per hemman i genomsnitt, medan det
för Fagerhult endast redovisas 5 skvaltmöllor på zz hemman. Det kan inte
vara bristen på strömmande vatten i Fagerhult som förklarar skillnaden.
Även om behovet av att mala spannmål kan ha varit något mindre i denna
socken är skillnaden så stor att man här snarast misstänker brister i redovis
ningen (mörkertal).
Den vattenrika miljön har även varit en naturgeografisk förutsättning för
att bilda den limonitmalm som har utgjort råvaran för områdets järnhanter
ing, men även för möjligheterna att bygga ut de vattenfallsanläggningar som
behövdes för denna näring.

JÄRNPRODUKTIONEN
TIDEN FÖRE 1671

När Åke Campbell beskriver norra Skånes skogsbygd under förra hälften av
1700-talet fäster han sig vid det mångsidiga näringsfånget hos skogsbygdsbönderna men nämner i det sammanhanget inte något om järnframställning
i det s.k. ”furuskogarnas område” längst i norr eller i ”den övre skogsbygden”
söder därom, dvs. i de båda områden som det här aktuella undersökningsom
rådet ingår i.19s Som framgått av tidigare kapitel i föreliggande framställning
visar dock det skriftliga källmaterialet från senmedeltid och tidigmodern tid,
liksom i hög grad även senare tiders fältinventeringar och nya arkeologiska
resultat, att järnhantering har varit ett viktigt inslag i bondeekonomin, i var
je fall i ett skede som föregått Campbells undersökningsperiod, dvs. före
1700. Närmast följer här en översikt över detta näringsfång inom området,
med såväl sammanfattande som kompletterande iakttagelser.
Möjligheterna att utvinna järn från sjö- och myrmalm (limonitmalmer)
har tidigare diskuterats som en av flera möjliga drivkrafter bakom den äldsta
kolonisationen av de tidigare öde skogsmarkerna i Norra Åsbo. Utifrån om
fattande lämningar av slaggvarp i anslutning till sjöar och vattendrag har
Z93 Se ovan s. 57 f.
Z94 Jfr Bringens 1983, s. 109 f.
Z95 Campbell igz8, s. 168 ff., s. 181 ff.
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Figur 20. Utbredningskarta över järnframställningsplatser från ca 1200 till 1650 i Örkelljungabygden
med angränsande områden. De större punktsymbolerna representerar produktionsplatser av protoindustriell karaktär brukade inom tidsskedet 1400 till 1650. Kartan framställd av Bo Strömberg utifrån
bearbetning av uppgifter bland annat i FMIS (Strömberg 2008:84, 114)
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Fornminnesregistreringen utpekat Örkelljunga och Fagerhults socknar som
järnframställningens främsta område inom Norra Åsbo härad (Figur 19).196
Den senaste tidens arkeologiska, arkeometallurgiska och kvartärgeologiska
studier inom ramen för E4-projektet har kunnat påvisa en tidvis omfattande
lågteknisk järnframställning i området, ett blästbruk med sjö- och myrmalm
eller rödjord som råvara. Denna järnbygd har under den danska tiden haft
sitt centrum i ett sammanhängande område från södra Halland, över delar av
Norra Åsbo och Göinge. I en nyligen publicerad specialundersökning inom
E4-projektet av medeltida och tidigmodern järnproduktion omtalar Bo
Strömberg bygderna i sydöstra Halland och nordvästra Skåne som ”södra
Skandinaviens störstajärnproduktionsplatser” under 1400-och 1500-talcn.197
Järnbygden har även omfattat angränsande delar av sydvästra Småland på
andra sidan riksgränsen.
Enligt Strömbergs kronologiska tolkning av utvecklingen startade järn
tillverkningen i de nämnda danska områdena i blygsam skala under 1100-talet och expanderade från tidigt 1200-tal. Fysiska lämningar av denna äldre
järnhantering finns i Östra Ringarp, och vid Bredabäck i övre delen av
Pinnans dalgång, mellan Asljunga och Fagerhult; i fallet Bredabäck framstår
anknytningen till någon av de historiskt kända gårdsbebyggelserna inom un
dersökningsområdet som oklar.198
En mera intensifierad och storskalig järnhantering har ägt rum i perioden
från sent 1400-tal, under 1500-talet och första halvan av 1600-talet, då pro
duktionen tycks ha påverkats av ökad efterfrågan inom det för övrigt metall
fattiga danska riket. Nu tillkom flera avancerade tillverkningsplatser vid
malmrika sjöar, där man uppförde större s.k. mulltimmerblästugnar och bygg
de ut vattenkraftsanläggningar. Denna fas utmärktes enligt Strömberg av en
specialiserad arbetsorganisation i vad han benämner ett ”protoindustriellt
järnproduktionslandskap”. Järnhanteringsplatser med massiva lämningar av
slagg från denna period har påträffats och undersökts i områden som tillhört
följande historiskt kända hemman i de norra delarna av undersökningsområ
det, särskilt kring Store sjö: Örnalt, Tranetorp, Trottatorp, Trulsabygget, Sönderössjö, Smedhult, Porkenahult och Koneholm/Stjärnehom i Fagerhults
socken. I samma socken bör även nämnas de s.k. Malmängarna vid Fedingesjön, där det finns åtta massiva slagghögar tillsammans med en förmodad läm
ning av en mulltimmerblästugn. Längre söderut, inom Örkelljunga socken,
har lämningar av järntillverkningsplatser från samma tidsperiod identifierats296 297 298
296 För följande avsnitt se ovan s. 66 ff. och där anförd litteratur; se även Sahlin 1939, s. 6 ff.,
43 ff.; Nihlén 1939,14 ff, 36 ff, 125 f., 131 ff; Kristiansson 2001, s. 26 ff; Strömberg2008a och
2008 b.
297 Strömberg 2008 b, s. 141.
298 Strömberg 2008 a, s. 87 ff; dens. 2008 b, s. 149 f.
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vid Krångelbygget (två järnhanteringsplatser), Järnbläst, Åsljunga och Västra
Spång. Vid Östra Spång har förutom slagglager även en mulltimmerblästugn
undersökts, och här har anläggningens drift daterats från 1500-tal till mitten
av 1600-talet. Även produktionen vid Östra Ringarp tycks ha återupptagits
under senmedeltiden.1"
Järntillverkningen i området pågick genom hela den danska tiden, och i
en tredje fas, som enligt Strömbergs kronologiska modell delvis inföll under
1500-talet men främst under 1600-talet, gjordes större satsningar på järnverk
av den danska kronan. Tidigast skedde detta genom inrättandet av den kronoägda s.k.Järnhyttan (eller Järnhyltan, från senare delen av 1600-talet kal
lad Kopparmöllan) i anslutning till Pinnan i Östra Ljungby socken, sydväst
om undersökningsområdet. Här bedrevs redan i början av 1500-talet, vid ti
den för den danska örlogsflottans upprustning under kung Hans, en storskalig produktion av bl.a. kanonkulor för den danska krigsmaktens behov.300
Senare upprättades, inom vårt undersökningsområde, nya järnverksanläggningar genom privilegiebrev från den danske kungen till enskilda aktörer.
Är 1646 fick Köpenhamnsborgaren Jacob Petz privilegium av Kristian IV att
upprätta en hammarsmedja vid Örkelljunga för att bearbeta järn, som produ
cerades i området; här avsågs den anläggning som kom till stånd i Västra Ring
arp och som ovan omtalats som Örkelljunga Järnhammare.301 Kronans intres
se i hanteringen angavs i villkoret att Petz som motprestation till ett rättmätigt
pris skulle leverera till kronan den mängd som kungen begärde. Samme Jacob
Petz fick tillsammans med sina ”medparticipanter” 1650 genom ett nytt kung
ligt privilegium tillstånd att uppföra en ny masugn på markerna till de an
gränsande hemmanen Fedingshult och Sandhult (det senare då tillhörande
Vittsjö socken). Vissa lämningar av dessa anläggningar är ännu synliga.301
Den danska kronans intressen av att förvärva järnprodukter från nord
västra Skåne kommer här åter tydligt till synes. Det är rimligt att förklara an
läggningen som en strategisk satsning i denna del av riket, när en annan vä
sentlig del av de järnproducerande områdena av Östdanmark, Halland, hade
tillförts Sverige på 30 år genom freden i Brömsebro 1645.303 Samtida uppgif
ter visar för övrigt att kronan försökt att genom privilegier få igång järnverk
även i Blekinge, men dessa verk angavs i december 1646 ligga ”aldeles øde og
forfaldne”.304
199 Strömberg 2.008 a, s. 119 ff; dens. looB b, s. 158 ff.
300 Om Kopparmöllan, se Sahlin 1939, s. 16 ff; O. Svensson zooo, s. 105 ff; Strömberg zoo8
a, s. 15z f.
301 Se ovan s. 140 f. och Figur 15.
30Z Strömberg zoo8 a, s. 154 ff.; dens. zoo8 b, s. 164 ff.; jfr ovan s. 159 ff.
303 Jfr Strömberg zoo8 b, s. 168.
304 KBr. 1646 6/iz.

192

Det som här har initierats måste tolkas som en tidstypisk satsning i mer
kantilistisk anda, där privata entreprenörer med den danska kronans stöd
satsade kapital med det långsiktiga syftet att producera järn för export, en ef
terfrågad vara särskilt i krigstider. Perioden kännetecknas även av stora, järnkrävande byggnadsprojekt av kronan under Kristian IV (bl. a. den nygrunda
de staden Kristianstad från 1614), liksom av ett flertal privatägda renässans
slott i Skåne. En bruksmiljö höll på att ta form i undersökningsområdet med
å ena sidan en stor smältugn i norra delen av området med dess goda tillgång
på malmråvara, vattenkraft och skog till bränsle, å andra sidan en järnham
mare för att framställa stångjärn cirka 20 km längre söderut i Västra Ringarp.
Kronan försäkrade sig i privilegiebreven till Petz 1646 och 1650 dels om förköpsrätt till järn för ett rättmätigt pris, dels om en avgift på 24 skilling för
varje skeppund järn som utfördes ur riket. Petz och hans medparticipanter
omtalas 1650 som ”kompagniet”.505
En parallell utveckling hade ägt rum på andra sidan gränsen, i Småland.
Som Lars-Olof Larsson visat har flera järnverk byggts upp här under förra
hälften av 1600-talet i liknande miljöer som den nordvästskånska, i anslut
ning till malmrika sjöar och vattendrag. Även här hade det funnits en lång
tradition för blästbruksbaserad järnhantering med smide sedan medeltiden,
närmast med karaktär av protoindustri. Ny teknik och en mera högtekniskt
baserad produktion infördes här vid 1600-talets början, tidigast i Huseby,
där en masugn togs i bruk 1628 och senare kompletterades med en stång
järnshammare. Ytterligare fem småländska järnbruk anlades i denna gräns
bygd redan före i658.’°6
Genom de ovan citerade notiserna ur JR 1671 om Västra Ringarp och Fedingshult framgår att såväl Orkelljunga Järnhammare inom Västra Ringarps
marker som den därtill kopplade ugnsanläggningen i Fedingshult och Sandhult blev kortvariga projekt. Frågan är då om även den månghundraåriga tra
ditionen med mera hantverksmässig järntillverkning och smide på enskilda
hemman allmänt sett var på retur vid tiden för JR 1671.
JÄRNTILLVERKNINGEN ENLIGT JR 1671

Som bakgrund för en sammanfattning av järnnotiserna i JR 1671 kan det fin
nas skäl att kort åter beröra några av de iakttagelser om äldre järnhantering
som ovan presenterats utifrån främst skriftliga källor. De äldsta beläggen för
järnavgifter till kronan påträffades i Krabbes jb. ca 1523, där dock endast två
gårdar i Kronolänet angavs ränta järn, nämligen Bosjöholm och Krångelbyg
get i Orkelljunga socken; som ovan nämnts har Strömberg noterat två järnframställningsplatser vid Krångelbygget, men Bosjöholm har inte tydligt305 306
305 KBr. 1646 16/u; ibidem 1650 10/8.
306 L.-O. Larsson 2.000 b, s. 68 ff.
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kommit fram i hans material. Lite längre fram på 1500-talet ser vi i kronans
jordeböcker olika tecken på att järnhanteringens betydelse för kronan hade
ökat: enligt jordeboken över Helsingborgs län 1583/1584 skulle bönderna i
Kronolänet gemensamt prestera en kollektiv avgift på 108 stycken järn. För
utom järnavgifterna från kronans landbor i Kronolänet har vi eftermedeltida
uppgifter om att även gårdar i området tillhörande det tidigare cisterciensklostret Herrevadsklosters godsbestånd har räntat järn. Det gäller även såda
na gårdar inom området som tillhört det tidigare ärkestiftets godsbestånd
men som efter reformationen redovisades i kronans jordeböcker som kronogårdar i Lundagårds län.
Att döma av dessa källor framstår järnhanteringen under senare delen av
den danska tiden som en för detta område speciell resurs, som på ett avgö
rande sätt kan ha bidragit till gårdarnas möjligheter att försörja flera hus
håll. Intäkter från järnproduktion, liksom från försäljning av järn i smidd
form har kunnat lämna viktiga bidrag, tidvis även rejäla överskott, i förhål
lande till de avgifter i form av landgille och skatter som skogsbönderna hade
att erlägga.
Omvänt kan denna del av det mångsidiga näringsfånget på skogsgårdarna tidvis ha varit speciellt arbetskraftskrävande och tillsammans med de
många andra inslagen i gårdarnas produktion bidra till att förklara att det
normalt fanns flera åbohushåll per hemman. Vi har noterat detta som ett ka
rakteristiskt drag för området genom källbelägg från senmedeltid till under
sökningsperiodens slut, en struktur som troligen haft ett samband med nä
ringslivets mångsidighet och en utvecklad arbetsorganisation, inte minst i
fråga om järnhanteringen.
Det finns intressanta paralleller till den strukturen i Göinge, vilket An
ders Ödman har pekat på med den järnproducerande gården Brunkelstorp i
Osby socken som ett tydligt exempel. Denna gård registrerades i Decimantboken 1651 som en (1) självägargård men med 10 åbonamn, och i marginalen
antecknas: ”Disse 10. Regnnis for En Gaardt”. Inom denna gårds marker finns
det enligt Ödman lämningar av två storskaliga järnproduktionsplatser med
kvarlämnade slaggmängder på inte mindre än drygt 500 kubikmeter. Det
som fanns i Brunkelstorp vid mitten av 1600-talet benämner Ödman som
”en hytta med arbetare och arbetsledning”.’07 Det har funnits uppenbara pa
ralleller till detta fenomen i undersökningsområdet i Norra Åsbo härad med
hemman brukade och bebodda av flera åbor, gårdmän och drängar.
Frågan blir då, slutligen, vilken samlad bild av järntillverkningen som för
medlas genom jordrevningsmaterialet från svensktidens början rörande Örkelljunga och Fagerhult.307
307 Ödman zooi, s. zi f.; Decb. 1651, s. 347.
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I JR 1671 finner vi flera anteckningar om järntillverkning knuten till ett
antal hemman i både Örkelljunga och Fagerhult, men nära nog genomgåen
de ger källan en bild av att verksamheten tidigare hade varit mera omfattan
de och att den i övrigt vid tiden för jordrevningen saknade större ekonomisk
betydelse. Det framgår uttryckligen av ett ovan citerat längre avsnitt ur JR:s
inledande beskrivning av Fagerhults socken, där masugnen i Fedingshult ang
es ha varit igång ”i dhe danskes tijder” men nu var ”ganska ruinerat”. I samma
anteckning nämns att jordrevningskommissionen ingenstans kunnat finna
någon ”berghmalm”, utan här tog man malmen ”i siöar, kärr och måsar”. De
fick den bästa malmen från en sjö vid Smålandsgränsen, dvs. från Store sjö.
Ännu fanns det några bönder, heter det, särskilt i Fagerhults socken, som med
stor möda smälte något tackjärn som kunde säljas, men ”såsom Commissarierne ey funno det wara af någon importance, haffua dhe ey heller det kunnat
taga i någon Consideration,508 dvs. att järntillverkningen uppenbarligen inte
värderades som tillräckligt betydelsefull för att bli föremål för beskattning.
Flera uppgifter om övergiven järnhantering ges i JR 1671 för några av de
elva hemman som ovan i kap. 5 blivit individuellt beskrivna. Av Tabell 19-20
framgår vidare att järn tillverkning enligt JR 1671 även hade funnits eller
fanns på ett stort antal av övriga hemman i undersökningsområdet. Från sö
der mot norr, med början i Örkelljunga socken, kan utifrån notiserna i JR
1671 anföras att det i Ekholm tidigare funnits ”Järnbruuk...men är nu ödhe”,
och i Västra Ringarp fanns alltså tidigare ”Örkelljunga Järnhammar och en
MaasUgn Men är nu ganska förfallen”. I Lemmeshult fanns det någon järn
malm i kärr och mossar, ”men till ingen importantz”. Järnbläst och Vemmentorp, som båda hade tillhört Herrevadskloster, hade haft andel i en gemen
sam smältugn. För Krångelbygget noteras att det fanns ”ett litet Järnbruuk...
nu af ingen importantz.”. För Lärka gård nämns ingen järntillverkning i JR
1671, men i kartan 1662 antecknades, som ovan berörts, att det vid bygget
Sjöhult, där Arild Svabes fogde var åbo, fanns ett förfallet järnbruk,509 men
detta har alltså förbisetts eller utelämnats av jordrevningskommissionen.
För Fagerhults socken finns notiser i JR 1671 om järn tillverkning i Sandsjöholm, Koneholm, Sällerås, Porkenahult, Sönderössjö, Fedingshult (ovan
omtalat) och Healt. Att järn tidigare, men inte längre, hade producerats även
i Smedhult framgår av att de båda gårdarna här tidigare hade gett sitt kronotionde i form av järn, men det hade nu avlösts av en penningavgift.510
Spridningsbilden av järnproduktionen inom de båda socknarna är splitt
rad och gles, men den visar att det dels fanns ett sydligt område med Ekholm,
Västra Ringarp, Lärka (Sjöhult) och Lemmeshult, alla i Örkelljunga socken,308 309 310
308 JR 1671, fol. 310 r. f.; hela citatet ovan s. 129.
309 Se ovan s. 148.
310 Se ovan s. 157.
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dels ett nordligare område med Järnbläst, Vemmentorp, Krångelbygget, Sandsjöholm, Koneholm, Sällerås, Porkenahult, Smedhult, Söndersössjö, Fedingshult och Healt. Vi kan notera att de små ”masugnar” som JR omtalar i Healt,
Koneholm, Porkenahult, Sandsjöholm och Sällerås inte anges som öde 1671,
vilket överensstämmer med det ovan refererade uttalandet att vissa bönder
ännu smälte och sålde något tackjärn. Det tyder alltså på att viss verksamhet
ännu 1671 fortgick, om än begränsad och utan betydelse i beskattningshänse
ende.
Vi kan även notera att av de två gårdar i det tidigare Kronolänet som i
den äldsta jordeboksnotisen antecknades med järnränta, Krångelbygget och
Bosjöholm, nämns 1671 något om järntillverkning enbart i Krångelbygget.
Likaså är det med tanke på bl.a. den kollektiva järnskatt som enligt Jb.
1584/1584 och senare dansktida jordeböcker utgick från Kronolänet värt att
notera att endast ett fåtal av det tidigare Kronolänets trettiotal gårdar an
tecknas för pågående eller tidigare järnframställning 1671.
Det är annars tydligt att kommissionen följt jordrevningsinstruktionens
punkt 56 och bland hemmanens alla ”härligheter och lägenheter” även ob
serverat och noterat ”Järnbrott” och att man därvid uppmärksammat att de
båda socknarna hade ingått i en järnframställningsbygd. Den obligatoriska
källkritiska frågan inställer sig om bönderna har kunnat spela ner tillgångar
nas värde i kommunikationen med kommissionen för att undkomma be
skattning. Från kommissionens sida har man emellertid uppenbarligen inte
bara baserat sig på böndernas utsagor utan tycks även på flera håll direkt ha
observerat ännu pågående verksamhet, liksom lämningar av en svunnen stor
het i fråga om järntillverkning; att ännu fler sådana lämningar fanns i bygden
men att de kan ha undgått kommissionen bekräftas av lantmätarens oberoen
de iakttagelse av det tidigare järnbruket vid Sjöhults bygge vid Lärka 1662.
Det generella intrycket från JR 1671 är sålunda att områdets järntillverk
ning främst har tillhört en förgången tid. Av Jb. 1672 framgår i konsekvens här
med att man inte för någon gård taxerat värdet av någon eventuell järnproduk
tion i skatteskäppor. Denna iakttagelse kan kombineras med de arkeologiska
resultaten inom E4-projektet att järn tillverkning introducerades under äldre
medeltid, från cirka 1200, pågick under hela den danska tiden och upphörde
under senare delen av 1600-talet. Hur kan då denna nedgång förklaras ?
JÄRNPRODUKTIONENS NEDGÅNG

En faktor som brukar nämnas för att förklara nedgången i järnhanteringen är
de krig som drabbade undersökningsområdet under 1600-talet, främst Horns
krig 1644-45 °ch det dansk-svenska kriget 1657-58.311
Se t.ex. Kristiansson 2001, s. 32; dens. 2008, s. 164; Knarrström & Larsson 2008, s. 74 ff.;
Strömberg 2008 a, s. 158 ff.
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Situationen i undersökningsområdet efter Horns krig har ovan beskrivits
utifrån den statliga undersökningskommissionens rapport i januari i6ą.6.311
Rapporten uppehåller sig med stor noggrannhet vid det stora antalet ödelag
da hemman i både Örkelljunga och Fagerhults socknar, likaså vid de kronoägda skogar i området som blivit skövlade. Bland särskilt drabbade hemman
nämns t.ex. Fedingshult, men ingenting sägs explicit i rapporten om i vad
mån några järntillverkningsplatser på kronans hemman hade drabbats av
krigsskador. Intrycket från Decimantboken 1651 är, enligt den tolkning som
ovan diskuterats, snarast att återhämtningen bland skogsbygdens hemman
efter Horns krig har gått relativt sett snabbare än på andra håll i Skåne och att
det exempelvis ännu fanns gott om skog kvar i området efter kriget.
I påföljande dansk-svenska krig 1657-58 blev emellertid området på nytt
direkt drabbat. Som ovan omtalats blev en av gårdarna i Ekholm, nämligen
kronogården där, bränd ”när armeen lågh i Örkeliunga”, som det antecknas i
JR 1671. Det syftar på den svenska armé som under ledning av fältmarskalken
Gustaf Otto Stenbock under knappt två veckors tid i september 1657 hade
förskansat sig vid Örkelljunga; lämningar är ännu synliga av skansanlägg
ningar, som troligen uppfördes vid detta tillfälle. Därefter retirerade hären
norrut mot Fagerhult, där man kunde utnyttja äldre skansar för att inrätta ett
nytt fältläger. Enligt militär sed levde man av omgivningarnas tillgångar så
länge det fanns något att hämta, men alldeles i början av oktober blev det på
grund av proviantbrist och sjukdomar i lägret nödvändigt för den svenska ar
mén att bryta upp från Fagerhult, och man begav sig då mot Markaryd. Upp
gifterna är sparsamma om hur dessa händelser, som utspelades under drygt
tre veckor, påverkade bygden. Det är självklart att de satte sina spår, och viss
ödeläggelse av gårdar omtalas förutom i Ekholm även i Fagerhult och Trottatorp vid denna tid, och möjligen har även prästgården i Örkelljunga bränts
vid samma tillfälle.’1’
Verkningar under krig av genommarscher och fältläger kan givetvis
vara förödande, särskilt på kort sikt, men en snabb återuppbyggnad kan
många gånger relativt snart få igång de flesta verksamheter igen. Krigens
verkningar framstår därför inte som en tillräcklig förklaring för järnhanter
ingens upphörande. Det är t.ex. efter Horns krig som de stora satsningarna
på moderna järnverk sätts igång i Västra Ringarp respektive Fedingshult,
och verkningarna av det kortvariga kriget 1657 har sannolikt inte varit av
görande.”4 Vi får söka även andra förklaringsvariabler än krigsskador för312 * *
312. Se ovan s. 114 ff.
313 Se ovan s. 138; Kristiansson 2001, s. 68 ff.; dens. 2008, s. 147 ff; Knarrström & Larsson
2008, s. 76 f.
314 Större vikt vid krigens konsekvenser kommer till uttryck i Knarrström & Larsson 2008, s.
75 ff; Strömberg 2008 a, s. 158 ff.
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att förstå varför järnhanteringen med sina långa traditioner i området upp
hörde även på längre sikt.
En annan variabel att diskutera gäller tillgången på den huvudsakliga råva
ran, limonitmalmen, och dess beständighet. Det finns nämligen vissa tecken
på att malmen kan ha sinat under 1600-talet inom delar av undersöknings
området. I JR 1671 omtalas i den inledande beskrivningen till Fagerhults
socken beträffande masugnen vid Fedingshult att man saknade bergmalm
och tog malmen från sjöar och kärr, men den malmen var ”intet synnerligh”
och dög möjligen till ”Giutwerk” men inte till stångjärn. Dock skulle den
malm som man kunde finna ”här och der i kiärren” inte duga, om man inte
kunde tillsätta malm från Store sjö på gränsen mot Småland.5'5
Betydelsen av Store sjö som malmresurs framgår även av andra anteck
ningar i JR om olika hemman. Det kan möjligen tolkas som ett tecken på rå
varubrist längre söderut i området, dvs. att myrmalmen, som Strömberg på
pekar, kan ha börjat sina. Uttalandet kan dock även tolkas som att det av kva
litetsskäl var nödvändigt att tillsätta en väsentlig andel sjömalm för att
tillverka ett gott järn.516 Förhållandena speglar knappast någon egentlig råvarukris för områdets järnframställning vid denna tid.

Ytterligare en variabel som bör beaktas i en forklaringsdiskussion för järntill
verkningens nedgång är tillgången på skog som bränsle och för kolning vid
utvinningen av järn: om tillgången på skog har minskat genom överexploate
ring och uthuggning skulle det givetvis få konsekvenser för näringen. I sam
band med undersökningskommissionens undersökningar i området efter
Horns krig blev dock tolkningen ovan att det fortfarande fanns gott om skog
i området efter kriget. I JR 1671 bedömdes som ovan citerats bokskogen i Fa
gerhult som ”ganska ringa”, men furuskogen i samma socken beskrivs som
kvantitativt riklig: ”så tiock att man näpligh kan gå der igenom”. Däremot
tann man att denna skog var ”af ringa wäxt, så man näppelig kan finna i heela socknen ett Trää som duger till en godh bielke”.5'7
Strömberg påpekar att mängden slaggvarp inom järnproduktionsområ
det tyder på att skogsuttaget verkligen kan ha omfattat stora arealer, men han
delar inte jordrevningskommissionens negativa syn på det befintliga skogs
beståndet 1671. Omdömena från kommissionen beror på att man främst var
intresserad av stabilt byggnadsvirke, men i själva verket har den omtalade
skogstypen med klent virke erbjudit ett passande virke för kolning.5'8 Ännu i315 316 317 318
315 Se ovan s. 134 f.
316 Strömberg 2.008 a, s. 165.
317 JR 1671, fol. 310 r.
318 Strömberg 2.008 a. s. 165 ff.
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Buhrmanns karta 1684 ser man som ovan påpekats att det finns stora, till sy
nes sammanhängande områden med såväl furu- som bokskog i området. Be
dömningen blir alltså den att brister i skogstillgången inte på ett avgörande
sätt kan förklara en nedgång i järntillverkningen.
Det tycks som ovan framgått finnas ett kronologiskt samband mellan ned
gången i områdets järnproduktion och svensktidens inträde, och det är rim
ligt att diskutera orsakerna till nedgången som en möjlig följdföreteelse av
Roskildefreden 1658 och Skånes övergång från Danmark till Sverige. Inom
forskningen råder stor konsensus om en sådan tolkning av orsakssamman
hangen.319
År 1637 inrättades ett svenskt centralt ämbetsverk, Bergskollegium, för
att leda och kontrollera gruvnäring och metallförädling samt för att i mer
kantilistisk anda ge statligt stöd åt bergshanteringen som exportnäring. Efter
Roskildefreden förordnade Bergskollegium en särskild inspektor över berg
verken i den nyerövrade provinsen. Den viktigaste uppgiften för denne var
att utröna nya fyndigheter av framför allt stenkol men även av guld, silver
och koppar m.m. Carl Sahlin har granskat korrespondensen mellan inspek
tom Casper Schmidt och Bergskollegium. Det är intressant att notera att
kollegiet upprepade gånger uttryckligen tillhåller inspektom att avstå från
att tala för den skånska järntillverkningen. Det motiveras i ett brev 1662 med
att det i fråga om järnbruk ”elfter Gudhi loff...här i Sverige een stoor myckenheet ähr”. I fråga om Järnhammaren i Örkelljunga står det av brevväxlingen
1662-63 också klart att Jakob Petz på grund av obestånd inte längre kunde
driva anläggningen, men på Schmidts förfrågan om man skulle överföra järn
bruket till andra personer var Bergskollegium direkt avvisande. Man hade
nämligen funnit att bruken i den aktuella provinsen ”med föga fördel kunna
drifna varda och fördenskull icke orådeligit hålles att dhe af wedherböranderne blefve ödhelagde, hallst elfter dhe illakt och kallbrächt Järn tillwärcka”.510
Denna klart negativa inställningfrån Bergskollegium innebar alltså inte bara
att man var obenägen att utfärda privilegier för skånsk tillverkning av tack
järn utan även att man faktiskt förespråkade dessa järnverks nedläggning.
Det var ett uttryck för helt nya förhållanden i jämförelse med den danska
kronans tidigare privilegier till förmån för näringen i norra Skåne.
Till detta kom att det inom det svenska riket fanns en övermäktig konkur
rens i fråga om metallhantering.3" Den konkurrensen om järnmarknaden
319 Se för det följande t.ex. Sahlin 1939, s. 5 £; Bringens 1952, s. 15; Ödman 2001, s. no; Ström
berg 2008 a, s. 162.
320 Sahlin 1939, s. 11 ff. Breven från Bergskollegium 1662 är här citerade efter Sahlin (s. 12, s.
49)321 Jfr bl.a. Strömberg 2008 a, s. 168.
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kom inte endast från de närbelägna, ovan omtalade småländska bruken.
Framför allt måste här nämnas de mellansvenska järnbruken, baserade på rik
liga råvarutillgångar från gruvbrytning av bergmalm i de gamla bergslagsdistrikten. Utanför dessa distrikt upprättades från 1620-talet flera nya, kapitalkrävande järnbruk för vidare förädling av tackjärn till stångjärn, t.ex. Österby
och Löfsta i Uppland. Under 1600-talet utvecklades järnexporten från Sveri
ge kraftigt i riktning mot en världsledande ställning: från 4000 ton järn per
år i början av 1600-talet till 11 000 ton under 1640-talet och till 27 000 ton i
slutet av 1600-talet.511
Att större bruksmiljöer inom undersökningsområdet egentligen aldrig hann
etableras och uppnå stabilitet före 1658 kom givetvis även att påverka de
skogsbönder som hade en tilltänkt roll som underleverantörer av ämnesjärn
e.dyl. för vidare förädling. För dessa producenter var det emellertid inte bara
att återgå till äldre tiders mera hantverksmässiga produktionsförhållanden
och omsätta överskottet enligt tidigare praxis. Som ytterligare en forkla
ringsfaktor för den skånska järnhanteringens nedgång är det nämligen rim
ligt att peka på att det efter Roskildefreden och Malmö recess 1662 (se ned
an) hade tillkommit nya avsättningsproblem-. den tidigare centrala markna
den för järnprodukter från Skåne och FFalland hade funnits i Danmark
västansunds, och tillgången till denna danska hemmamarknad hade genom
nya tullbestämmelser försvårats: riksgränsen i Öresund innebar även en tull
gräns.
Viss handel över Öresund har visserligen kunnat fortsätta, men en ny ex
porttull, stora sjötullen med sina höga tullsatser, passtvång m.m. satte hinder
i vägen för handeln och fördyrade varuutbytet mellan Skåne och den gamla
danska marknaden. Den lokala handeln mellan land och stad belädes nu ock
så med den s.k. lilla tullen, som uttogs för varor som fördes in till städernas
torg för försäljning. För Skåne som helhet var de viktigaste varorna för ex
port agrara produkter som stalloxar, spannmål och hästar.515 Hit hörde alltså
knappast järn, men järnets ekonomiska betydelse för den här aktuella skogsbygdsregionen är dock uppenbar. Man kan givetvis inte utesluta att organise
rad smuggling har förekommit, men det var knappast någon långsiktigt gång
bar metod att basera näringsverksamheten på. Den kvarvarande hemma
marknaden öster om Öresund var alltså efter 1658 dels geografiskt inskränkt,
dels blev den utsatt för tung konkurrens från svenska varor producerade norr
om den gamla riksgränsen.
322 Se härom Magnusson 1999, s. 131 ffi; Myrdal 1999 a, s. 301 E
323 Bjurling 1945, s. 25, 48,104 ff. Enligt Bjurlinggick utrikessjöfarten med överskottsproduk
ter från skogsbygden i Norra Åsbo inte i första hand från de skånska hamnar som är föremål
för hans undersökningar, utan från Halland (ibidem, s. 28).
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Det finns alltså i en samlad bedömning flera faktorer som kan diskuteras
för att förklara att den för undersökningsområdet i norra Skåne karakteristis
ka och för skogsbygdsbönderna ekonomiskt viktiga järnhanteringen så
snabbt förlorade i betydelse och snart tynade bort. De främsta orsakerna
tycks dock ha med Skånes ställning efter 1658 att göra.

SVENSKTIDENS INLEDNING OCH
SKOGSBONDEBEFOLKNINGEN
Jordrevningskommissionernas arbete i de olika skånska häraderna ledde till
direktkontakt mellan å ena sidan den nya svenska överheten i form av kro
nans representanter och, å andra sidan, den lokala bondebefolkningen. Det
var ett av flera påtagliga tecken på att svensktiden hade börjat, och frågan är
hur övergången kan ha uppfattas av lokalbefolkningen.
Det finns en modern diskussion om vad den första svensktiden har innebu
rit. Den kretsar kring problemet om det redan från de första åren efter 1658 var
fråga om ett målinriktat inlemmande av Skånelandskapen i kungariket Sverige,
en försvenskning på alla väsentliga plan, eller om det i stället handlade om att
den nyerövrade provinsen under den första tiden rentav fick en gynnad särställ
ning inom den konglomeratstat som den svenska monarkins olika delar utgjor
de. För den senare ståndpunkten argumenterar historikerna Harald Gustafsson
och Hanne Sanders. För att markera en nytolkning i förhållande till en mera
schablonartat negativ och många gånger populistisk syn på övergångsperioden
som en tid av hänsynslös och brutal försvenskning av den skånska befolkning
en har man t.o.m. lanserat termen ”förskånskning” i stället för ”försvenskning”
för perioden 1658-1681. Då fick Skånelandskapen såsom ”hertigdömet Skåne”
en formell statsrättslig ställning som de aldrig haft inom Danmark, utan att bli
totalt integrerade med Sverige: lagar och privilegier från den danska tiden kun
de behållas, samtidigt som ständerna i hertigdömet Skåne fick politiskt infly
tande genom säte och stämma i den svenska riksdagen. Det är enligt denna
tolkning först med uniformitetspolitiken på 1680-talet som det blir relevant
att tala om en ”försvenskning” och en mera fullständig integrering av Skåne
landskapen genom ett formellt uppgående i det svenska kungariket.’14
Perspektivet ger onekligen ny näring åt en gammal tolkningsdiskussion,
och det framstår som befogat att betona att de privilegierade samhällsklasser
na i vissa avseenden fick en gynnad ställning. Det gällde särskilt den skånska
adeln, som kunde fortsätta att njuta de gynnsamma danska adelsprivilegierna
fram till uniformiteten, samtidigt som man kunde delta i det politiska livet
inom ramen för den svenska statsmaktens institutioner. Den politiska eliten
32.4 Se t.ex. Gustafsson 2.003,s. 56 ft dens. 2.008, s. 21 fft Sanders 2.008, s. 60 ff.
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kunde alltså i så måtto dra nytta av fredsbestämmelserna 1658 och 1660, lik
som av den överenskommelse mellan den svenska statsmakten och de skån
ska ständerna som efter förhandlingar slöts i den s.k. Malmö recess 1662.
Samtidigt försämrades motsvarande förhållanden för adeln i Danmark ge
nom att det kungliga enväldet infördes där 1660.
Termen ”förskånskning” ska väl inte tolkas bokstavligt som att provinsen
och dess befolkning efter 1658 blev mera skånsk än den varit förut. I första
hand har det rört sig om status quo i fråga om lagar, privilegier, kyrkoordning
m.m., vartill alltså kom möjligheter till politiskt deltagande inom det svens
ka riket. Men om termen ”förskånskning” som ett uttryck för att Skåneland
skapen fick en allmänt gynnad särställning ska fungera fullt ut i analysen
krävs även att provinsens befolkning i bredare bemärkelse fick tydliga förde
lar av övergången.
Möjligheten till politiskt inflytande inom konglomeratstaten Sverige till
kom i viss mening även riksdagens bondestånd, till vilket Skånelandskapen
kunde utse representanter bland skatte- och kronobönder; bondeståndet,
det fjärde ståndet bredvid adel, präster och borgerskap, var en svensk specia
litet och saknade motsvarighet i Danmark. Som ovan nämnts har skatte- och
kronogårdar utgjort cirka en tredjedel av Skånes bönder, medan de i under
sökningsområdet i nordvästra Skåne uppgick till tre fjärdedelar. Ett formellt
men i praktiken relativt begränsat inflytande på riksplanet kan uppfattas som
ett positivt inslag, men det måste då vägas mot andra fenomen i den första
svensktidens vardag.
Frågan om hur den talrika bondebefolkningen i den erövrade provinsen
kan ha uppfattat den första övergångstiden kräver en bred diskussion men
ska här enbart betraktas utifrån de insikter som förmedlas genom jordrevningsprojektet 1671-72 i de undersökta delarna av skogsbygden i norra Skå
ne. Detta projekt genomfördes alltså efter frederna och Malmö recess men
före skånska kriget 1675-79 och 1680-talets uniformitet.
Av jordrevningsmaterialet framgår att påtagliga administrativa, fiskala
och militära förändringar pågick under denna tid genom att den nya stats
makten strävade efter att anpassa förhållandena i de nyerövrade provinserna
efter svenska modeller utan att bryta mot fredsbestämmelserna och recessen
1662. I flera sådana fall av administrativa och andra anpassningsprocesser
framstår här den äldre men nu ifrågasatta termen ”försvenskning” som an
vändbar och relevant, om man inte tolkar in en mer eller mindre anakronis
tisk, planerad ”omnationalisering” i åtgärderna. Själva jordrevningsprojektet
måste ses som ett led i en sådan, pågående anpassningsprocess. Det medför
de som vi sett att enskilda bönders och bondefamiljers levnadsförhållanden
och ekonomiska tillgångar ingående rannsakades och granskades, samtidigt
som man måste förutsätta att uppgifterna lämnades i en dialog mellan den
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enskilde och överhetens representanter. Jordrevningen utmynnade som
nämnts i en skattläggning, som fick konsekvenser för alla, när nya skatteförhållanden genomfördes och reviderades i perioden fram till skånska kriget
1675.
I detta sammanhang måste man förutom de nya skattesatser som efter JR
1671 kom att belasta varje hemman i undersökningsområdet särskilt nämna
den s.k. koppskatten. Det var en av den svenska statens nypålagda skatter, och
den omnämns i JR 1671 för varje hemman i Örkelljunga och Fagerhults sock
nar. Koppskatten var en årlig skatt per capita, en mantalsskatt, som i princip
togs ut från alla personer över 14 år med 24 öre silvermynt. Detta relativt blyg
samma belopp blev emellertid, som Gert Jeppsson framhållit, särskilt känn
bart på de folkrika hemmanen i den skånska skogsbygden med dess många
hushåll: här kunde denna skatt betyda en merutgift på 5-10 daler silvermynt
per år för ett hemman.515 Befolkningen inom undersökningsområdet har rim
ligen upplevt att den nya regimen har medfört ett ökat skattetryck.
Just strukturen med många åbohushåll per kameral gård har vi sett som
typisk för området genom större delen av undersökningsperioden. Denna
struktur genomgick en påtaglig förändring, närmast en långt gående upplös
ning, genom ett administrativt, fiskalt ingrepp i form av den hemmansklyvningsom genomfördes som en konsekvens av jordrevningen. Den fick sitt di
rekta genomslag genom Jb. 1672, där flera tidigare underliggande gårdsbruk
omdefinierades till självständiga hemman i den svenska kronans fiskala per
spektiv. Det innebar ett brott med en flerhundraårig tradition i lokalsamhäl
let, även om förändringen på längre sikt kan ha haft positiva följder.
Till den tidiga svensktidens nya inslag med tydligt negativa följder torde
ha hört nedgången inom den specifika del av bondeekonomin inom under
sökningsområdet som hade med järntillverkning att göra. Som tidigare
nämnts framgår det tydligt av JR 1671 att detta var en verksamhet som vid ti
den för jordrevningen närmast hade upphört att vara av ekonomisk betydel
se. Det kan vara svårt att exakt datera när en nedgång i järntillverkningen på
börjats, men det framgår ovan att verksamheten uttryckligen i JR 1671 i flera
fall hänförs till ”dhe danskes tijder”. Det är vidare belagt att den direkt mot
verkades av det svenska Bergskollegium och att det hade införts nya tullbe
stämmelser som avsevärt försvårade avsättningen på de gamla marknaderna i
Västdanmark, eftersom dessa inte längre kunde betraktas som hemmamark
nader. Samtidigt fanns det inom det nya landet, Sverige, en övermäktig kon
kurrens med dess rikliga tillgång på råvaror av hög kvalitet och med en mera
avancerad teknologi för järnframställning.
325 Jfr Jeppsson 2005, s. 272 f. Undantagna från koppskatten var endast adeln, dess tjänare och
veckodagsbönder samt prästerskapet.
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Även om den drabbade lokalbefolkningen rimligen har kopplat försäm
ringen i villkoren för järntillverkningen till de nya politiska förhållandena ef
ter 1658 kan man givetvis inte här tala om någon målmedveten försvensk
ning, som från den svenska statsmakten riktades mot befolkningen på denna
punkt. I det avseendet ställer det sig dock helt annorlunda i fråga om ryttarproblemet, även det högst påtagligt i vårt undersökningsområde.
RYTTARE OCH RYTTARBRUK

Under senhösten 1661 kom en kunglig befallning till generalguvernören
Gustaf Otto Stenbock om att ett kavalleriregemente under befäl av övers
ten G. H. Lybecker, liksom ett infanteriregemente och två kompanier dra
goner, skulle inkvarteras i Skåne och Blekinge. Det ledde till att ett stort
antal uppsvenska ryttare inkvarterades på skånska gårdar och att de från
dessa gårdar vardera skulle få en årlig lön på trettio daler från de avgifter i
form av skatt, landgille m.m. som annars brukade gå till kronan. Från våren
1662 påbörjades inkvarteringen av ryttare i gårdar i norra Skånes skogs
bygd. Ryttarna skulle förutom lönen få kosthåll och husrum, men kosthål
let kunde avlösas med en årlig avgift för bönderna på 12 daler till ryttaren.
Men ryttaren gavs också laglig möjlighet att överta en fjärdedel av bruket
på en berörd kronogård, och från 1664 var det upp till ryttarna själva att
bestämma om de ville ha kosthållspengar eller överta en sådan fjärdepart.
Snart utvidgades ryttarens möjliga besittnings- och brukningsrätt genom
att ryttaren efter kronobondens död kunde få överta halva bruket och dela
det med bondens änka. Om även bondens änka dog eller om hon ingick
nytt äktenskap kunde ryttaren överta hela gårdsbruket, även om det fanns
därtill lämpade bondsöner. Enligt Alf Åbergs beräkningar delade över 400
ryttare bruk med sina bönder 1670, främst i Göinge och Norra Åsbo. Un
der större delen av mellankrigsperioden 1660-1675 pågick enligt Åberg en
kamp om besittningsrätten till kronogårdarna mellan bönder och ryttare,
och bönderna framförde på flera sätt klagomål till kronan och dess repre
sentanter.316
Ryttarnas närvaro och förekomsten av ryttarbruk upptar en betydande
del av beskrivningen av de enskilda gårdarna i Örkelljunga och Fagerhults
socknar i JR 1671. Det noteras för varje gård vilka bönder som var ålagda att
inkvartera en svensk ryttare i gården, och dessa gårdar antecknas i marginalen
vanligen som ”Ryttare hästehemman”, och i beskrivningen anges hemmanen
vara ”graverade” med ryttare, vilket framgår av Tabell 17-18. Det antecknas
också i protokollen i vad mån ryttaren för sin lön kunde uppbära ordinarie
landgille och terminsskatt från hemmanet, liksom kosthållspenningar m.m.
326 Åberg 1947, s. 21 ff.; Åberg 1994, s. 75 E; Kristiansson 2002, s. 73ft Jeppsson 2005, s. 278
£; Knarrström & Larsson 2008, s. 81 E; Sanders 2008, s. 84 E
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Det visar sig genom JR 1671 att vartannat hemman i Örkelljunga socken
var graverat med ryttare eller annan militär. Dessa fanns enbart på skatteoch kronogårdarna, framför allt på de senare, medan det enligt bestämmel
serna inte fanns några ryttare noterade på de utsocknes frälse hemmanen.
Flera av de kronohemman som inte noteras såsom graverade med ryttare
anges vara pantsatta till det världsliga frälset, främst till Arild Svabc.’171 Fa
gerhult var 21 hemman, dvs. samtliga utom gästgivaregården i Fagerhult, gra
verade med ryttare eller officer.
En del detaljer meddelas i JR angående relationerna mellan bönderna
och de svenska ryttarna. På flera gårdar antecknas att ryttaren hade fritt hus
rum, med säng och matkärl, t.ex. i en av gårdarna i Florshult. Vi ser också fle
ra exempel på att ryttare hade kunnat överta delar av ett hemman, som t.ex. i
en annan av gårdarna i Florshult, där ryttaren brukade halvparten av gården,
och denne ryttare hade t.o.m. en gårdman. I Attarp var ryttaren en av fem
åbor, och han brukade där Vs av gården. I Långalt respektive Höjaholm var
ryttaren likaså en av fem åbor och brukade V4 part, och något liknande gällde
för Lilla och Stora Bjälkabygget. Om Örnalt heter det att ryttaren nu bruka
de gården själv, medan den tidigare åbon hade flyttat till Smedhult. Abon i
Björnamossa måste 1664 avträda sitt bruk till ryttaren men återköpte det
1665. Om Boalt meddelar JR att en ryttare 1668 rymde efter ett dråp. I Stora
Bjälkabygget har ryttarna växlat påfallande snabbt: från 1662 till 1671 har
gården varit graverad med fyra olika ryttare.

AVSLUTANDE REFLEXION
Den samlade bilden av undersökningsområdet i JR 1671 ger flera tydliga indi
kationer på att befolkningen under den första tiden efter Roskildefreden 1658
har drabbats av flera nya, problematiska inslag i vardagen. De svenska ryttarnas
närvaro och deras utbredning i lokalsamhället är ett exempel på en sådan på
taglig nyhet. Ryttarinkvarteringen kan här ses som en aspekt av en militär för
svenskning, som tillsammans med en administrativ och fiskal försvenskning på
ett mycket påtagligt sätt markerade en tid med nya, kännbara krav för skogsbygdsbönderna i undersökningsområdet. Fler prövningar skulle snart följa i
spåren av den danska invasionen sommaren 1676 och det skånska kriget.
Till de långsiktigt negativa verkningarna för områdets befolkning efter
1658 har hört att förutsättningarna att fortsätta områdets järnhantering i
traditionella eller moderniserade former i allt väsentligt hade försvunnit.
327 Till Arild Svabe var följande kronohemman pantsatta: den första av de i JR 1671 omnämn
da kronogårdarna i Åsljunga, liksom Mattarp och Jälla. Mellangärden i Åsljunga och Vemmentorp var pantsatta till Christen Lindgårh och Järnbläst till Christoffer Giedde. Inget av
dessa pantsatta hemman var graverat med ryttare.
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Samtidigt med att en agrar bebyggelsekolonisation nådde in i det tidigare
danska gränsområdet under äldre medeltid hade man där börjat utveckla
järnframställning som en mycket speciell utmarksnäring för skogsbygden i
norra Skåne och södra Halland. Under loppet av senmedeltid och början av
tidigmodern tid antog denna verksamhet avancerade former och ledde till att
man har kunnat föra ut såväl smält järn i olika former som smidda produkter
för avsalu utanför området. Skogsbygdens funktioner som ett ”Järnbärarland” i det annars metallfattiga Danmark hade alltså lett till utvecklingen av
en långvarig och specialiserad hantering, som för skogsbygdsbönderna blev
ekonomiskt viktig och sannolikt identitetsskapande.
De kungliga privilegierna före 1658 och den danska kronans dåvarande
stöd för att i merkantilistisk anda stimulera en exportinriktad järn tillverk
ning hade upphört snart efter Roskildefreden. Detta stöd hade i stället er
satts av ett tydligt avståndstagande från det centrala ämbetsverk som var den
svenska kronans företrädare i dessa frågor, och tullhinder hade rests för till
träde till gamla marknader västansunds. Efter Roskildefreden har denna sär
präglade verksamhet snart tynat bort, och näringens nedgång har medfört en
relativ marginalisering av området och dess inbyggare.’18 Man blev hänvisad
till att anpassa sig till en ny situation och basera tillvaron på övriga delar av
skogsgårdarnas mångsidiga produktionsresurser, från åkrar, ängar, humlegår
dar, betesmarker, fiskevatten och skogar.

328 För ett liknande perspektiv på järntillverkningen som en specialitet inom området och
den förlorade, relativa centraliteten från dansktiden, se Anglert & Lagerås 2008, s. 84 f.;
Strömberg 2008 a och 2008 b.
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Diplomatarium dioecesis Lundensis.
Decimantboken 1651
(Dansk) Historisk Tidsskrift
Diplomatarium Danicum
Danske Kancelliregistranter 1535-1550
Rigsarkivet i Köpenhamn
extraskattemantalsregister
Riksantikvarieä mbetet: Informationssystemet om forn
minnen
folio..., på viss sida (folium) i en handskrift/bok
fol.
Gränsbeskr. 1555 Se Regnar, H„ ”De gammeldanske landskabers grænse
mod Sverige...”
Helsingborgs län. Räkenskaper 1582/1583, jordebok
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1583/1584, extraskattemantalslängd 1584 (tryckt källutgåva
2001)
Historisk Tidskriftfór Skåneland
HTS
insockne(s) frälse hemman/jord
ins. fr.
jordebok
jb.
Jordrevningsprotokollen 1671
JR 1671
kronogård/kronoj ord
kr.
Kancelliets Brevbøger
KBr
Krigsarkivet i Stockholm
KrA
Kronens Skøder
KrSk.
Kong Valdemarsfordebog
KVJb.
kyrkohemman/kyrkojord
ky.
Lunds stifts landebok
Lb.
Landsarkivet i Lund
LLA
Lunds ärkestifts urkundsbok, se Diplomatarium dioecesis
LAU
Lundensis
Palteboken, se Jordeböcker över Lunds ärkesätes gods
Palteb.
Prästrelationerna
från Skåne och Blekinge av år 1624
PR 1624
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r.
Repertorium diplomaticum regni Danici medUvalis
Rep.
räkenskap (er)
rsk.
Svenska Akademiens ordbok
SAOB

bd
DAL
DBL
DDL
Decb. 1651
DHT
Dipl. Dan.
DK
DRA
eskm.
FMIS
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SHT
SGA
shA
sk.
SOÅ
t./tr
v.
uts. fr.
VSLÅ
ÆDA

(Svensk) Historisk Tidskrift
Svensk Geografisk Årsbok
Skånes Hembygdsförbunds Årsbok
skattehemman/skattejord
Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift
tunna/ tunnor
versosida (”baksida”) av ett handskriftsblad (folium)
utsockne(s) frälse hemman/jord
Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok
De ældste danske Archivregistraturer
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TABELLBILAGA:
JORDREVNINGSPROTOKOLLEN 1671
OCH JORDEBOKEN 1672
Tabell 17. Örkelljunga 1671: kamerala och sociala förhållanden
Förklaringar till tabellen: hemmanstal och jordnatur enligt JR 1671 (före ändringarna i Jb. 1672,
jfr Tabell 22 nedan). Jordnatur: sk(atte), kr(ono), uts(ockne) fr(älse); utb.: utbygge; backst.:
backstugusittare; Ryttare m.m.: hemmanet var graverat med ryttare eller annan militär befatt
ningshavare; Skvm: skvaltmölla.______________________________
Gårdar

Hemmans-

Åbor

Gård

Dräng

tal/jord-

(antal)

män

ar

Övriga

Ryttare

Tomter, utbyggen

m.m.

m.m.

Ryttare

Alla bor på en
gård; en
fjärdepart är
särskilt byggt.

Skvm

natur

Attarp

1/1 kr

5

i

Bjärabygget

1/2 kr

1

i

i

-

1

1

Ryttare

Alla bor på en
gård, byggd i två
tomter.

2 söner

Ryttare

Alla tre bor på en
gård, byggd i tre
tomter.

1

Björnamossa

1/2 kr

2

Boalt

1/1 kr

3

i

Boalt

1/1 kr

4

i

-

-

Ryttare

Byggd i två
tomter.

Bosjöholm

1/1 kr

3

-

-

-

Ryttare

Alla bor på en
gård.

Drakabygget

1/2 kr

4

3

Ryttare

Alla bor på en
halv gård, är
byggd i fyra
tomter.

2

Ekholm

1/1 sk

4

-

-

-

Ryttare

-

1

-

2 söner

Ryttare

Alla tre bor på en
gård.

1

Ryttare

Alla bor på en
gård, byggd i två
särskilda tomter.

1

Ekholm

1/1 kr

3

Fasalt

2/3 kr

4

Florshult

1/1 kr

2

1

-

1 son

Ryttare

Båda bor på en
gård.

2

Florshult, Mellangärden

1/1 kr

2

-

-

3 söner

Ryttare

Båda bor på en
gård.

1

Florshult, Västergården

1/2 kr

1

-

-

-

Ryttare

-

Grytåsa

1/1 uts fr

2

Ägare: Märta
Rosenkrantz
Harbäckshult
Utbygge: Svenstorp/Klippan

1/1 uts fr

4
2

Alla bor på en
gård.
Ägare: Gabriel
Gyllengrip

1
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1
2

2 söner

Tabell 17. forts.
Gardar

Hemmans-

Åbor

Gård

Dräng

tal/jord-

(antal)

män

ar

3

i

i

Övriga

Ryttare

Tomter, utbyggen

m.m.

m.m.

Skvm

natur

Harbäckshult
Utbyggen:
1. Jon Siunebygget
2. Håleryd

1/1 uts fr

Harbäckshult,Västergården
Utbyggen:
1. Nils Kielssonsbygget
2. Håleryd

1/1 uts fr

1 son

Alla bor på en
gård.
Ägare: Christoffer
Gjedde

1
1
2

i

2

1
Ägare till gården:
SecreterarJoel
Utb 1.: Arild
Svabe, Lärka gård
Utb. 2: Gabriel
Gyllengrip, Vallen

2

1

1

Höjaholm

1/1 kr

4

Jutegården

1/1 uts fr

3

Jälla

1/1 kr

3

i

-

-

-

Alla bor på en
gård, två tomter.

2

Järnbläst

1/1 kr

3

i

-

-

-

Alla bor på en
gård, två tomter.

1

Krångelbygget

1/1 kr

3

-

i

-

Ryttare

Alla tre bor på en
gård.

-

Kyrkolycke

1/3 kr

2

i

i

-

Corpo
ral

Båda bor på 1/3
gård.

-

Lemmeshult

1/1 sk

3

-

-

-

Ryttare

Alla tre bor på en
gård.

1

Lilla Bjälkabygget

1/1 kr

5

-

-

1 son

Ryttare

Byggd i två
tomter.

1

Långalt

1/1 kr

5

-

-

-

Ryttare

Alla bor på en
gård, två tomter.

1

Lärka gård
7 byggen:
1 Järet, nu Lärkesholm
2. Sjöhult
3. Månstorp
4. Ry(et)
5. Kerstenshall
6. Källstorp
7. Backabygget

2 5/8 uts fr

11

3

-

-

-

2

-

1

-

2
-

-

-

Alla bor på Lärka
gård, är"bygdti
serskildta
Tompter".
- Ägaren Arild
Svabes nya säteri
-

3
3
2

2

-

-

-

Ryttare

-

1

Alla tre (varav en
1
skrivs till
Mörkhult) bor på
en gård.
Ägare: Arild Svabe

-

Byggt i tre tomter

-

1
1
-

-

2

Byggt i två tomter
Lönnsjöholm

1/1 kr

4

2

1

Mattarp
Utbygge: Mattarpsbygget

1/1 kr

2
1

-

1

Sjöbygget

1/4 kr

2

1

-
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Ryttare

Alla bor på en
gård, två särskilda
tomter.

1

-

-

Båda bor på en
gård.

2
1

2 söner

-

-

-

Tabell 17. forts.
Gårdar

Hemmans-

Åbor

Gård

Dräng

tal/jord

(antal)

män

ar

-

Övriga

Skvm

Ryttare

Tomter, utbyggen

m.m.

m.m.

Ryttare

Båda bor på en
gård, två tomter.

Ryttare

Båda bor på en
gård, särskilt
byggt.

2

natur

Sjöholm

1/2 kr

2

-

Skogen

1/2 kr

2

2

Smörmyr

1/4 kr

2

-

-

-

-

Båda bor på en
gård.

1

Sonnarp

1/1 kr

4

-

i

-

-

Alla bor på en
gård, tre tomter.

2

Stora Bjälkabygget

1/1 kr

4

-

i

-

Ryttare

Alla bor på en
gård.

2

Stivelsmosse

1/1 uts fr

5

Svinstorp

1/2 kr

2

-

-

Tockarp, Västra Tockarp

l/luts fr

4

1

i

Tockarp, Östergården

1/1 utsfr

3

1

Turabygget

1/2 kr

2

-

-

-

Vemmentorp

1/1 kr

4

3

-

Västra Flinka

1/1 kr

5

-

Västra Ringarp
Utbyggen:
1.Ringarps bygge
2. Vågholmen

1/1 sk

4

1

Västra Spång

1/1 sk

7

Åsljunga

1/1 kr

3

1

-

1 son

-

Alla bor på en
gård, två tomter.

Åsljunga, Mellangärden

1/1 kr

4

1

-

-

-

Alla fyra bor på en
gård, två tomter.

Åsljunga, Västergården

1/1 kr

6

-

-

1 son

Trum
petare

Alla sex bor på en
gård, tre tomter.

-

1 son

Alla bor på en
gård.
Ägare: Arild Svabe
Båda bor på en
gård.

1

Alla bor på en
gård, är "särskildt
bygdt". Ägare:
Gabriel Gyllengrip

1

Alla bor på en
gård, är "särskildt
bygdt". Ägare:
Gabriel Gyllengrip

2

Hovsla
ga re

Båda bor på en
gård.

1

-

-

Alla fyra bor på en
gård, tre tomter.

-

2 söner

-

Alla bor på en
gård, tre tomter.

1

2

1

Alla fyra bor på en
gård, fyra tomter,
1 backstuga utan
åbo.

2

Alla bor på en
gård, "ähr
serskildt bygdt";
inga utbyggen,3
backstugor utmed
gården.

1

-

-

1 son

backst.

1
1
3
backst.
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2

Tabell 17. forts.
Gårdar

Hemmans-

Åbor

Gård

Dräng

tal/jord-

(antal)

män

ar

Övriga

Ryttare

Tomter, utbyggen

m.m.

m.m.

1 son
Iskräd
dare

Corpo
ral

Båda bor på en
gård.

1

-

-

-

del i

Kyrkoherden
Jörgen Fischer
åbor och brukar
gården.

1

Skvm

natur

Örkelljunga

2/3 kr

2

Örkelljunga degnebol

1/4 kr

1

Örkelljunga prästgård

1/1 kr

1

Östra Flinka

1/1 kr

1

-

1

Östra Ringarp
Utbyggen:
1. Per Bengtzbygget,
2. Torrabygget,
3.Grisawadet,
4.Nedre Grijsawadet,
5.Stora Grijsawadet

1/1 sk

7
5

Alla bor på en
gård, är "särskildt
bygdt".

2

Östra Spång
Utbyggen:
Spångabygget (1)
Spångabygget (2)

1/1 sk

2

Båda bor på en
gård.

1

-

i

i

2

-

-

1
1

Summa gårdar: 53
Utbyggen:22
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31

16

22

25

57

Tabell 18. Fagerhult 1671: kamerala och sociala förhållanden
Förklaringar till tabellen: hemmanstal och jordnatur enligt JR 1671 (före ändringarna i Jb. 1672,
jfr Tabell 23 nedan). Jordnatur: sk(atte), kr(ono); utb.: utbygge; backst.: backstugusittare; Rytta
re m.m.: hemmanet var graverat med ryttare eller annan militär befattningshavare; Skvm:
skvaltmölla.
Gårdar

Hemmans

Åbor

Gård

Dräng

tal/ jord

(antal)

män

ar

Övriga

Ryttare

Tomter, utbyggen

m.m.

m.m.

Skvm

natur

Bjärabygget

1/1 kr

4

-

-

-

Ryttare

-

-

Björnholm

1/1 kr

3

i

-

-

Ryttare

Alla tre bor på en
gård.

-

Bärnalt

1/1 kr

2

-

-

-

Ryttare

Båda bor på en
gård.

-

Fagerhult

1/1 kr

1

Fedingshult

1/1 kr

3

-

-

-

Ryttare

Alla tre bor på en
gård, två tomter.

1

Healt

1/1 kr

2

-

-

-

Ryttare

Båda bor på en
gård.

-

Järingsholm

1/1 kr

3

-

-

-

Officer

Alla tre bor på en
gård.

1

2
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Gästgivaren har
avhyst en av två
gårdar och
sammanbyggt
dem.

Tabell 18. forts.
Gardar

Hemmans-

Åbor

Gård

Dräng

tal/jord

(antal)

män

ar

Övriga

Ryttare

Tomter, utbyggen

m.m.

m.m.

Skvm

natur

Karsatorp

1/2 kr

2

-

-

-

Ryttare

Båda bor på en
gård.

Killhult

1/1 kr

4

-

-

-

Ryttare

Alla fyra bor på en gård.

Koneholm

1/1 kr

3

-

-

-

Officer

Alla tre bor på en
gård.

-

Onsena

1/1 kr

2

-

-

-

Ryttare

Båda bor på en
gård.

-

Porkenahult

1/1 kr

3

i

-

2 söner

Ryttare

Alla tre bor på en
gård, två tomter.

-

Sandsjöholm

1/1 kr

3

-

-

-

Officer

-

-

Skinningeholm

1/1 kr

3

i

-

Officer

Alla tre bor på en
gård.

-

Smedhult
Utbyggen:
1. Jännaholm (1)
2. Hansetorp

1/1 sk

5

1 son,
Ryttare
1 backst.

Alla fem bor på en
gård; två
utbyggen samt en
backstuga.

2

Smedhult
Utygge: Jännaholm (2)

1/1 sk

Sällerås

1/1 kr

Sönderössjö
Utbygge: ßjäringatorp

1/1 sk

Sönderössjö
Utbygge: Trulsabygget

1/1 sk

-

-

1
1

-

4

-

-

lbackst.

Ryttare

Alla fyra bor på en 1
gård.

2

-

-

1 son

Ryttare

Är byggd i två
tomter.

4

-

i

-

Ryttare

Alla fyra bor på en gård.

-

-

-

Ryttare

Alla fyra bor på en gård.

1

1
4
4

-

Tranetorp

1/2 kr

1

-

-

-

Ryttare

Ensamgård

Trottatorp

1/1 kr

4

-

-

-

Ryttare

Alla fyra bor på en gård, två tomter.

Örnalt

1/1 kr

i

-

-

-

Ryttare

Ryttaren brukar
nu gården själv.

71

3

3

6

Summa gårdar: 22
Utbyggen: 5

223

-

5

Tabell 19. Örkelljungagårdarnas produktionsresurser enligt JR 1671:
åker, äng, humlegårdar, skog, fiskevatten och järn
Jordnatur: kr: krono, sk: skatte, uts fr: utsockne frälse. Spannmålsuppgifterna gäller skäppor
årligt utsäde, ängsmarken anges som antalet uppskattade sommarlass av hö.
Gårdar

Utsäde

Utsäde

Äng

Humle

(hemmanstal och

Råg och

Havre

lass

antal

jordnatur enligt

korn

skäppor

hö

stänger

JR 1671)

skäppor

Attarp (1/1 kr)

60

50

400

Ollon-,
bränsle- och
täppeskog. Ek i
ängarna

Bjärabygget (1/2
kr)

30

16

400

Ollon-,
bränsle- och
täppeskog på
tilldelad skog

Björnamossa (1/2
kr)

24

18

400

Ollonskog med
Fasalt m.fl. Enemärkeskog:
Kongshult

Boalt (1/lkr)

48

6

60

200

Ek i "wangen".
Ollon-,
bränsle- och
täppeskog av
bok och furu

Boalt (1/lkr)

48

18

60

200

Dito

-

Bosjöholm (1/lkr)

42

20

100

Ollon-,
bränsle- och
täppeskog, lite
ek

1 en liten sjö

Dra ka bygget (1/2
kr)

40

20

700

Ollon-,
bränsle- och
täppeskog

Ekholm (1/lsk)

60

30

Ekholm (1/1 kr)

60

30

Fasalt (2/3 kr)

39

Florshult (1/1 kr)

Florshult,
Mellangärden
(1/1 kr)

Skog

Fiske

Ollon-,
bränsle- och
täppeskog, lite
ek i ängarna

En göl.
Pinnan

100

Tilldelad skog
på samma
villkor som de
övriga

Som
föregående

15

300

Ollon-,
bränsle- och
täppeskog

36

20

600

Ollon-,
bränsle- och
täppeskogi
tilldelad skog

36

20

500

Tilldelad skog
på samma
villkor som de
övriga
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Järn

vatten

-

Järnbruk har
tidigare
funnits i deras
mark, är nu
öde.

Tabell 19. forts.
Gårdar

Utsäde

Utsäde

Äng

Humle

(hemmanstal och

Råg och

Havre

lass

antal

jordnatur enligt

korn

skäppor

hö

stänger

JR 1671)

skäppor

Florshult
24
Västergården (1/2
kr)

-

10

200

Ollon-,
bränsle- och
täppeskog som
de andra

Ålfiske i en
bäck

-

Grytåsa (1/1 uts
fr)

78

?

40

100

Har ingen skog

1 Flinka sjö

-

Harbäckshult (1/1
uts fr)
Svenstorp/
Klippan, bygge

48

-

13
10

-

Andel i byns
tilldelade skog

-

-

Harbäckshult (1/1
uts fr)
Jon Siunebygget
Håleryd, bygge

60
24
24

-

33
18
12

100
600
300

Andel i byns
tilldelade skog

-

-

-

Harbäckshult
Västergården
(1/1 uts fr) Nils
Kielssonsbygget*
Håleryd, bygge

30

-

14

200

Andel i byns
tilldelade skog

-

-

28
12

14
5

300

Höjaholm (1/1 kr)

48

27

100

Ollonskog med
andra, bränsle,
täppe och
byggnadstim
mer av furu

Jutegården (1/1
uts fr)

36

-

22

400

Som
Harbäckshult

-

-

Jälla (1/lkr)

48

-

24

-

Ollon-,
bränsle- och
täppe i
Åsljunga skog

Andel i Jälla
sjö

-

Järnbläst (1/lkr)

42

18

40

-

Ek i ängarna,
ollon-,
bränsle- och
täppeskog till
nödtorft

1 "Gårdssjön"
och i
"Krooksjön".
Ålfiske

Andel i
smältugn
tillsammans
med
Vemmentorp,
malm från
Store sjö

Krångelbygget
(1/1 kr)

48

-

20

-

Ollon-,
bränsle- och
täppeskog av
furu

Gårdssjön,
tämligen rikt
fiske

Har ett litet
"Järnbruuk",
köper
malmen i
Småland, "och
nu af ingen
inportantz"

Skog

Fiske-

Järn

vatten

* Senare benämnt Nissakäll, ett namn vars första belägg enligt Skånsk ortnamnsdatabas är från Buhrmanns
karta 1684, där det skrivs "nisakelsb:".
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Tabell 19. forts.
Gardar

Utsäde

Utsäde

Äng

Humle

(hemmanstal och

Råg och

Havre

lass

antal

jordnatur enligt

korn

skäppor

hö

stänger

JR 1671)

skäppor

Kyrkolycke (1/3
kr)

24

6

10

200

Lemmeshult
(1/lsk)

36

6

20

Lilla Bjälkabygget
(1/lkr)

36

6

34

200

Ollonskog, en
andel. Bränsle
och täppe i
vången

Långalt (1/1 kr)

48

12

50

200

Ollon-,
bränsle- och
täppeskog med
Boalt.
Byggnadstim
mer i ängarna

Lärka gård (2 5/8
uts fr)
med 7 utbyggen:
1 Järet (från 1668
säteri: Lärkesholm)
2 Sealt (Sjöhult)
3 Månstorp
4 Ryet
5 Kerstenshall
6 Källstorp
7 Backabygget

108

12

72

400

42
30
30
24
12
33
30

60
20
20
19
13
20
20

Ollon-,
bränsle- och
täppeskog har
de till
förnödenhet på
sina tilldelade
skogar med
gården

Fiske i två
sjöar för
Lärka,
Sjöhult,
Månstorp
och Källstorp

300

Lönnsjöholm (1/1
kr)

48

30

Ollonskog med
Höjaholm m.fl.
Bränne och
täppe av furu

Lönsjön

Mattarp (1/1 kr)
Mattarpsbygget
(-)

48
21

20
6

300
300

Ek i ängarna.
Ollon-,
bränsle- och
täppeskogi
Mattarps skog

Ålfiske i en å

-

Sjöbygget (1/4 kr)

18

-

14

-

Andel i Flinka
skog

1 Flinka sjö

Sjöholm (l/2kr)

18

6

14

300

Ollon-,
bränsle- och
täppeskog med
Sandsjöholm
och Bosjöholm

1Sonnedahl
och
Långesiö, "till
temmeligit
fiske"

Skog

Fiske

Skog som i
Örkelljunga

-

Enskild
bokskog
("Broo-hulte
skogh"), 5 svins
ollon, andel i
Drakabygget
och Fasalts
skog
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Järn

vatten

Järnmalm
finns där
något i kärr
och mossar,
"men till
ingen
importantz"

-

Tabell 19. forts.
Gardar

Utsäde

Utsäde

Äng

Humle

(hemmanstal och

Råg och

Havre

lass

antal

jordnatur enligt

korn

skäppor

hö

stänger

JR 1671)

skäppor

Skogen (1/2 kr)

24

21

700

Ollon-,
bränsle- och
täppeskog i
Örkelljunga
skog

Smörmyr (1/4 kr)

18

12

1000

Andel i Flinka
skog

-

Sonnarp (1/1 kr)

78

40

1 100

Ollon-,
bränsle- och
täppeskog i sin
tilldelade skog

1 Vemmentorpssjön.
Ålfiske i en å

12

54

100

Som Lilla
Bjälkabygget

-

Stora Bjälkabygget 48
(1/lkr)

2

Skog

Fiske

Järn

vatten

-

-

Stivelsmosse (1/1
uts fr)

48

-

16

400

Som i
Harbäckshult

-

Svinstorp (1/2 kr)

42

-

24

600

Skogslott med
Sonnarp

-

-

Tockarp,
Östergården (1/1
uts fr)

72

60

1200

Ek, ollonskog i
ängarna.
Surskog till
bränsle och
täppe

Tockarp, Västra
(1/1 uts fr)

54

40

Turabygget (1/2
kr)

24

Vemmentorp
(1/lkr)

48

Andel i
smältugn
tillsammans
med
Järnbläst,
malm från
Store sjö

Västra Flinka (1/1
kr)

42

Västra Ringarp
(1/lsk)
(med utbyggen
och backstuga)

84

Västra Spång
(1/lsk)
(med backstugor)

78

4

Som
Östergården i
Tockarp

16

300

Ollon-,
bränsle- och
täppeskogi
Örkelljunga
skog

30

100

Ringa
ollonskog,
surskog till
bränsle och
täppe

1 Vemmentorpssjön

12

21

900

Ollon-,
bränsle- och
täppeskog

1 Flinka sjö.
Ålfiske i en
bäck

48

50

400

Något ekskog.
Ollon-,
bränsle- och
täppeskog

1 Hjälmsjön.
Även ålfiske

34

1000

Ollon-,
bränsle- och
täppeskog i sin
enskilde skog

1 Hjälmsjön
och
"Suursiöhn".
Ålfiske
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Tidigare
platsen för
Örkelljunga
Järnhammare

Tabell 19. forts.
Gardar

Utsäde

Utsäde

Äng

Humle

(hemmanstal och

Råg och

Havre

lass

antal

jordnatur enligt

korn

skäppor

hö

stänger

JR 1671)

skäppor

Åsljunga (1/1 kr)

46

20

Ollon-,
bränsle- och
täppeskog med
flera andra

Åsljunga och
Jälla sjö.
Ålfiske

Åsljunga
Mellangärden
(1/lkr)

42

20

Dito

Dito

Åsljunga
Västergården
(1/lkr)

54

24

Dito

Dito

Örkelljunga (2/3
kr)

30

-

Dito

-

-

Örkelljunga
degnebol
(1/4 kr)

9

Örkelljunga
prästgård (1/lkr)

30

11

16

-

En andel av
byns skog

1 en liten sjö

-

Östra Flinka
(1/lkr)

42

18

30

400

Ollon-,
bränsle- och
täppeskog

1 Flinka sjö.
Ålfiske i en
bäck

Östra Ringarp
(1/lsk)
(med utbyggen)

72

48

47

600

Ek i ängarna.
Ollon-,
bränsle- och
täppeskog i sin
enskilda skog

1 Hjälmsjön

Östra Spång
(1/lsk) (med
utbyggen)

42

Ollon-,
bränsle- och
täppeskog i sin
enskifteskog

1 Hjälmsjön
och
"Suursiöhn".
Ålfiske

Summa: 53
hemman
(exklusive
utbyggen)

2705
(451 tr)

8

20

Skog

Fiske

Järn

vatten

6

20

253
(42 tr)

1 724

17 200
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Tabell 20. Fagerhultsgårdarnas produktionsresurser enligt JR 1671:
åker, äng, humlegårdar, skog, fiskevatten och järn
Jordnatur: kr: krono, sk: skatte, uts fr: utsockne frälse. Spannmålsuppgifterna gäller skäppor
årligt utsäde, ängsmarken anges som antalet uppskattade sommarlass av hö.
Gårdar

Utsäde

Utsäde

Äng

Humle

(hemmanstal och

Råg och

Havre

lass

antal

jordnatur enligt

korn

skäppor

hö

stänger

JR 1671)

skäppor

Bjärabygget (1/1
kr)

42

14

100

Ollonskog (30
svin), kallas
Grengehulteskog

Björnholm (1/1
kr)

48

30

300

Ollonskog: del
av Höjalt skog,
furuskog till
bränsle och
täppe

20

-

12

Skog

Fiskevatten

Fedingesjön

-

-

Ollonskog: del
av Höjalt skog,
furuskog till
bränsle och
täppe

Andel i tre
sjöar

Bärnalt 2/3 kr

24

Fagerhult (1/1 kr)

54

30

Fedingshult (1/3
kr)

36

20

Healt (1/1 kr)

48

20

Ingen
ollonskog,
furuskog till
bränsle och
täppe

Järingsholm (1/1
kr)

30

20

Ingen
ollonskog,
furuskog till
bränsle,
gärdsle och
byggning

Karsatorp (1/2 kr)

24

17

Killhult (1/1 kr)

48

20

Fedingesjön

200

229

-

1 marginalen:
järnverkshemman. Här har
stått en
"masugn".
Här finns en
liten
"masugn"

Ollonskog:
andel i
"Ramperitz
skogh"
7-8 fruktträd.
Ollonskog:
andel av
Bjärabyggets
skog,furuskog
till bränsle och
täppe

Järn

Fedingesjön

Tabell 20. forts.
Gardar

Utsäde

Utsäde

Äng

Humle

(hemmanstal och

Råg och

Havre

lass

antal

jordnatur enligt

korn

skäppor

hö

stänger

JR 1671)

skäppor

Skog

Fiskevatten

Järn

Koneholmssjön. Ålfiske

Här finns en
liten
"masugn"

Koneholm (1/1 kr) 36

20

Onsena (1/1 kr)

36

16

100

"Bookhult" till
6 svins ollon,
furuskog till
bränsle och
gärdsle

Svartesjö

Porkenahult (1/1
kr)

60

34

100

Ollonskog i
"Ramperitz
skogh" (50
svin), furuskog
till sparrar,
gärdsle och
läkt

Svartesjö

Här finns en
liten
"masugn"

Sandsjöholm (1/1
kr)

36

20

Ollonskog till
20 svin,
furuskog till
bränsle och
täppe

Andel i två
sjöar

Här finns en
liten
"masugn"

Skinningeholm
(1/1 kr)

36

20

Furuskog till
sparrar, läkter,
bränsle och
täppeskog

Skenningesjön

Smedhult (1/1 sk)

60

36

50

100

Liten furuskog,
bokskog (10
ollonsvin),
bränsle, täppe

Store sjö

Har tidigare
utgivit
kronotionden
i järn (4
lispund järn)

Smedhult (1/1 sk)
Utbygge:
Jännaholm

60
12

9
4

46
9

100

"Som de
andra"

Store sjö

Dito ?

Sällerås (1/1 kr)

48

32

100

Ollonskog: del i
Höjalt skog,
furuskog till
bjälkar och
sparrar

Andel i fem
sjöar

Här finns en
liten
"masugn"

Sönderössjö (1/1
sk)

36

3

27

Furuskog till
gärdsle och
sparrar

Store sjö

Någon
järnmalm i
Store sjö

Sönderössjö (1/1
sk)
Utbygge:
Trulsabygget

48
36

8
9

43
30

Furuskog till
gärdsle och
sparrar

Store sjö

Någon
järnmalm i
Store sjö

Tranetorp (1/2 kr)

18

3

14

Furuskog till
bränsle och
täppe

Store sjö

18

-
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Tabell 20. forts.
Gårdar

Utsäde

Utsäde

Äng

Humle

(hemmanstal och

Råg och

Havre

lass

antal

jordnatur enligt

korn

skäppor

hö

stänger

JR 1671)

skäppor

-

16

-

Trottatorp (1/1 kr) 30

14

Örnalt (1/1 kr)

40

22 hemman (+ 2
utbyggen)
SUMMA:

898 (+
48)
946

Skog

Fiskevatten

Enbart
furuskog

Store sjö

Furuskog till
bränsle och
gärdsle

Store sjö

Järn

89 (+ 13) 543
(+ 39) 1 200
102
582

Tabell 21. Örkelljunga 1671: boskapsbestånd
Tabellen registrerar boskapsbeståndet per boskapsägande brukare i Örkelljunga socken enligt
JR 1671. Sifferuppgifter utan decimal anger antal djur, siffror med en (1) decimal avser en om
räkning till s.k. nötkreatursenheter (Ne).
Summa:

Gårdar:

Hästar

Oxar

Kor

Ungnöt

Svin

Får

Getter

Summa:

(hemmanstal och

antal

antal

antal

antal

antal

antal

antal

antal djur,

Nötkrea-

(storboskap +

tursenheter (Ne)

jordnatur enligt JR
1671)

1,5 Ne

1 Ne

1 Ne

0,5 Ne

0,25 Ne

0,1 Ne

0,08 Ne

småboskap)

4
1,0

13
1,3

13
1,0

59 (29+30)

Attarp (1/1 kr)

6
9,0

2
2,0

13
13,0

8
4,0

Bjärabygget (1/2 kr)

3
4,5

2
2,0

10
10,0

4
2,0

6
1,5

8
0,8

12
1,0

45 (19+26)

Björnamossa (1/2 kr)

4
6,0

-

8
4,0

6
1,5

2
0,2

16
1,3

44 (20+24)

-

8
8,0

Boalt (1/1 kr)

4
6,0

4
4,0

12
12,0

9
4,5

5
1,2

18
1,8

12
1,0

64 (29+35)

31,3
21,8
21,0
30,5

Boalt (1/1 kr)

4
6,0

4
4,0

10
10,0

6
3,0

7
1,7

16
1,6

-

47 (24+23)

Bosjöholm (1/1 kr)

3
4,5

-

11
11,0

6
3,0

2
0,5

10
1,0

10
0,8

42 (20+22)

Drakabygget (1/2 kr)

8
12,0

-

12
12,0

4
2,0

6
1,5

15
1,5

16
1,3

61 (24+37)

6
9,0

11
11,0

-

16
8,0

11
2,7

27
2,2

98 (33+65)

-

27
2,7

Ekholm (1/1 sk)

7
10,5

-

15
15,0

10
5,0

5
1,2

32
3,2

11
0,9

80 (32+48)

Fasalt (2/3 kr)

4
6,0

8
8,0

3
1,5

2
0,5

12
1,2

14

43 (15+28)

8
8,0

7
3,5

7
1,7

12
1,2

8
0,6

46 (19+27)

Ekholm (1/1 kr)

Florshult
Mellangärden (1/1 kr)

4
6,0

-

-

-

-

26,3
20,8
30,3
35,6
35,8
18,3

1,1

21,0

Florshult
Västergården (1/2 kr)

2
3,0

-

5
5,0

3
1,5

2
0,5

4
0,4

8
0,6

24 (10+14)

Florshult (1/1 kr)

4
6,0

2
2,0

8
8,0

7
3,5

5
1,2

13
1,3

10
0,8

49 (21+28)

Grytåsa (l/lutsfr)

4
6,0

4
4,0

12
12,0

10
5,0

4
1,0

28
2,8

12
1,0

74 (30+44)

231

11,0
22,8
31,8

Tabell 21. forts.
Gardar:

Hästar

Oxar

Kor

Ungnöt

Svin

Får

Getter

Summa:

(hemmanstal och

antal

antal

antal

antal

antal

antal

antal

antal djur,

Nötkrea-

(storboskap +

tursenheter (Ne)

jordnatur enligt JR
1671)

1,5 Ne

1 Ne

1 Ne

0,5 Ne

0,25 Ne

0,1 Ne

0,08 Ne

småboskap)

Harbäckshult
Västergården (1/1 uts
fr)

4
6,0

-

16
16,0

10
5,0

9
2,2

23
2,3

16
1,3

78 (30+48)

Harbäckshult (1/1 uts
fr)

2
3,0

-

15
15,0

7
3,5

7
1,7

32
3,2

6
0,5

69 (24+45)

Harbäckshult (1/1 uts
fr)

9
13,5

2
2,0

20
20,0

6
3,0

27
6,7

32
3,2

24
1,9

120 (37+83)

Höjaholm (1/1 kr)

5

10
10,0

4
2,0

7
1,7

5
0,5

14

47 (21+26)

7,5

2
2,0

Jutegården (1/1 uts
fr)

4
6,0

-

10
10,0

5
2,5

8
2,0

19
1,9

8
0,6

54 (19+35)

Jälla (1/1 kr)

6
9,0

2
2,0

12
12,0

11
5,5

5
1,2

16
1,6

15
1,2

67 (31+36)

Järnbläst (1/1 kr)

4
6,0

2
2,0

7
7,0

7
3,5

-

30
3,0

9
0,7

59 (20+39)

Krångelbygget (1/1 kr) 3
4,5

2
2,0

9
9,0

1
0,5

4
1,0

12
1,2

11
0,9

42 (15+27)

Kyrkolycke (1/3 kr)

3
4,5

2
2,0

7
7,0

3
1,5

3
0,7

6
0,6

6
0,5

30(15+15)

Lemmeshult (1/1 sk)

4
6,0

-

6
6,0

6
3,0

4
1,0

8
0,8

6
0,5

34 (16+18)

Lilla Bjälkabygget (1/1
kr)

3
4,5

2
2,0

9
9,0

10
5,0

4
1,0

16
1,6

-

44 (24+20)

Långalt (1/1 kr)

5
7,5

4
4,0

17
17,0

10
5,0

5
1,2

26
2,6

27
2,2

94 (36+58)

Lärka gård (2 5/8 uts
fr)

18
27,0

6
6,0

20
20,0

13
6,5

13
3,2

58
5,8

28
2,2

156 (57+99)

med 7 utbyggen:
1 Järet (från 1668
säteri: Lärkesholm)

-

-

17
17,0

6
3,0

18
4,5

14
1,4

14

69 (23+46)

i,i

6

32,8

26,9
50,3
24,8

1,1

23,0
32,5
22,2
19,1
16,8
17,3

-

23,1
39,5
70,7

27,0

2
3,0
6
9,0
2
3,0
3
4,5
3
4,5
4
6,0

2
2,0
2
2,0
2
2,0
-

6,0
6
6,0
6
6,0
4
4,0
5
5,0
6
6,0

2
1,0
3
1,5
4
2,0
2
1,0
3
1,5
4
2,0

10
2,5
3
0,7
4
1,0
-

10
1,0
15
1,5
8
0,8
8
0,8
11

-

1,1
12
1,2

12
1,0
10
0,8
8
0,6
8
0,6
12
1,0

Lönnsjöholm (1/1 kr)

6
9,0

2
2,0

10
10,0

6
3,0

6
1,5

18
1,8

12
1,0

60 (24+36)

Mattarp (1/1 kr)

6
9,0

-

12
12,0

10
5,0

4
1,0

20
2,0

21
1,7

73 (28+45)

Sjöbygget (1/4 kr)

2
3,0

-

5
5,0

3
1,5

1
0,2

6
0,6

8
0,6

25 (10+15)

2 Sjöhult
3 Månstorp
4 Ryet
5 Kerstenshall
6 Källstorp
7 Backabygget
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Summa:

44 (12+32)
16,5
43 (15+28)
19,5
34 (14+20)
15,4
27 (11+16)
12,9
22 (11+11)
12,1
38 (14+24)
16,2
28,3
30,7
11,0

Tabell 21. forts.
Summa:

Gardar:

Hästar

Oxar

Kor

Ungnöt

Svin

Får

Getter

Summa:

(hemmanstal och

antal

antal

antal

antal

antal

antal

antal

antal djur.

Nötkrea-

(storboskap +

tursenheter (Ne)

jordnatur enligt JR
1671)

1,5 Ne

1 Ne

1 Ne

0,5 Ne

0,25 Ne

0,1 Ne

0,08 Ne

småboskap)

Sjöholm (1/2 kr)

3
4,5

-

5
2,5

14
3,5

4
0,4

8
0,6

44 (18+26)

-

10
10,0

Skogen (1/2 kr)

4
6,0

2
2,0

11
11,0

8
4,0

8
2,0

14
1,4

17
1,4

64 (25+39)

Smörmyr (1/4 kr)

2
3,0

2
2,0

4
4,0

3
1,5

4
1,0

7
0,7

10
0,8

32 (11+21)

Sonnarp (1/1 kr)

4
6,0

6
6,0

17
17,0

7
3,5

10
2,5

28
2,8

46
3,7

118 (34+84)

Stora Bjälkabygget
(1/1 kr)

6
9,0

2
2,0

14
14,0

10
5,0

7
1,7

24
2,4

-

63 (32+31)

Stivelsmosse (1/1 uts
fr)

8
12,0

-

10
5,0

10
2,5

31
3,1

10
0,8

81 (30+51)

-

12
12,0

Svinstorp (1/2 kr)

4
6,0

2
2,0

12
12,0

-

-

20
1,6

46 (18+28)

-

8
2,0

Tockarp
Östergården (1/1 uts

6
9,0

6
6,0

24
24,0

12
6,0

12
3,0

30
3,0

-

90 (48+42)

Tockarp
Västra Tockarp (1/1
uts fr)

6
9,0

-

18
18,0

12
6,0

9
2,2

28
2,8

-

Turabygget (1/2 kr)

2
3,0

-

8
8,0

5
2,5

6
1,5

12
1,2

13
1,0

46 (15+31)

Vemmentorp (1/1 kr)

8
12,0

-

12
12,0

8
4,0

13
3,2

20
2,0

28
2,2

89 (28+61)

Västra Flinka (1/1 kr)

6
9,0

-

6
3,0

8
2,0

10
1,0

16
1,3

54 (20+34)

-

8
8,0

6
3,0

16
4,0

30
3,0

30
2,4

118 (42+76)

21,5
27,8
13,0
41,5
34,1

-

35,4
23,6
51,0

-

fr)

-

-

-

73 (36+37)
38,0

17,2
35,4
24,3

Västra Ringarp (1/1
sk)

8
12,0

8
8,0

20
20,0

Västra Spång (1/1 sk)

10
15,0

-

16
16,0

10
5,0

12
3,0

34
3,4

40
3,2

122 (36+86)

Åsljunga
Västergården (1/1 kr)

7
10,5

-

12
12,0

7
3,5

17
4,2

30
3,0

8
0,6

81 (26+55)

Åsljunga
Mellangärden (1/1 kr)

4
6,0

-

8
8,0

5
2,5

6
1,5

14
1,4

-

37(17+20)

*

Åsljunga (1/1 kr)

4
6,0

-

10
10,0

8
4,0

6
1,5

24
2,4

6
0,5

58 (22+36)

Örkelljunga (2/3 kr)

4
6,0

-

8
4,0

6
1,5

27
2,7

18
1,4

73 (22+51)

-

10
10,0

Östra Flinka (1/1 kr)

4
6,0

2
2,0

8
8,0

6
3,0

7
1,7

2
0,2

18
1,4

47 (20+27)

Östra Ringarp (1/1 sk)

10
15,0

-

12
6,0

12
3,0

30
3,0

20
1,6

102 (40+62)

-

18
18,0

Östra Spång (1/1 sk)

5

12
12,0

12
6,0

8
2,0

23
2,3

15
1,2

79 (33+46)

7,5

4
4,0

282
423
Ne

95
95
Ne

631
631
Ne

397
198,5
Ne

413
103,3
Ne

1037
103,7
Ne

767
61,4 Ne

3 622
(1 405+2 217)

Summa
58 boskapsägare

-

-

-

-
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52,4
45,6
33,8
19,4
24,4
25,6
22,3
46,6
35,0
1 615:58
= 27,8 Ne

Tabell 22. Fagerhult 1671: boskapsbestånd
Tabellen registrerar boskapsbeståndet per boskapsägande brukare i Fagerhults socken enligt
JR 1671. Sifferuppgifter utan decimal anger antal djur, siffror med en (1) decimal avser en om
räkning till s.k. nötkreatursenheter (Ne).
Gårdar

Hästar

Oxar

Kor

Ungnöt

Svin

Får

Getter

Summa:

(hemmanstal och

antal

antal

antal

antal

antal

antal

antal

antal djur

Nötkrea-

(storboskap +

tursenheter (Ne)

jordnatur enligt JR
1671)

1,5 Ne

1 Ne

1 Ne

0,5 Ne

0,25 Ne

0,1 Ne

0,08 Ne

småboskap)

Bjärabygget (1/1 kr)

-

2
2,0

11

4

25

74 (21+53)

5,5

3
4,5

4
4,0

24
2,4

30
2,4

87 (25+62)

Bärnalt (1/1 kr)

3
4,5

4
4,0

6

16

49 (15+34)

3,0

0,5

16
1,3

Fagerhult (1/1 kr)

4

8

12

13

69 (24+45)

6,0
2

10
10,0

4,0

3,0

Fedingshult (1/1 kr)

2
2,0
2
2,0
2
2,0

1,0
8
2,0
2

24
2,4

Björnholm (1/1 kr)

8
8,0
12
12,0

4

3
0,7

1,0
8
0,6

33 (11+22)

15

62 (25+37)

3,0

2

3
3,0

3,0

4
4,0

Järingsholm (1/1 kr)

3
4,5

-

8
8,0
6
6,0

Karsatorp (1/2 kr)

2
3,0

2
2,0

5
5,0

Killhult (1/1 kr)

3
4,5

4
4,0

Koneholm (1/1 kr)

3
4,5

Onsena (1/1 kr)
Porkenahult (1/1 kr)
Sandsjöholm (1/1 kr)

Healt (1/1 kr)

6
3,0

2,0
11

5

1,6
20
2,0
11
1,1

2,0

20,9
30,3
16,9
28,0
12,4

17
1,7

1,2

12
1,2

16
1,3

50 (18+32)

-

6

21 (11+10)

21
2,1

18
1,4

64 (19+45)

16
1,3

65 (25+40)
24 (12+12)

5,5

1,2

9
4,5

4
4

10
10,0

2
1,0
2
1,0

4
4,0

9
9,0

9
4,5

9

2,2

15
1,5

2

-

-

3
1,5

3
0,7

9
0,9

-

3

7
7

4

16
16,0

11

12

5,5

3,0

40
3,2

3
4,5

4
4,0

9
9,0

3
1,5

6

17
1,4

62 (19+43)

Skinningeholm (1/1
kr)

2

5
5,0

11

4

37 (20+17)

5,5

1,0

5
0,4

Smedhult (1/1 sk)

8
12,0

26
26,0

18
9,0

18
4,5

45
4,5

26

149 (60+89)

Smedhult (1/1 sk)

5
7,5

18
18,0

14
7,0

14
3,5

31
3,1

27

2,2

Sällerås (1/1 kr)

4

2
2,0
8
8,0
8
8,0
2
2,0
12
12,0
8
8,0

20
2,0
20
2,0
8
0,8

107 (35+72)

6,0

4
4,0

8
8,0
21
21,0

10

8
2,0
10

14
1,4

40
3,2

86 (24+62)

39
3,9

31
2,5

140 (60+80)

22
1,8

104 (42+62)

3,0

6,0
Sönderössjö (1/1 sk)

7
10,5

Sönderössjö (1/1 sk)
Tranetorp (1/2 kr)

8
12,0
1

Trottatorp (1/1 kr)

18
18,0

1,0
1,0
6
1,5

1,5

5,0

20
10,0
8

2,5

24,6
18,5

0,5

12,5
24,5
26,9

-

13,1
39,7
23,9
17,7

66,1

2,1
117 (45+72)

49,3
27,6
62,4

4,0

1,0

36
3,6

4
4,0

4

2,0

-

4
0,4

-

13 (9+4)

1,5

-

4

-

11
11,0

5
2,5

3
0,7

18

20
1,6

61 (20+41)

6,0

4
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1,8

Summa:

48,4
7,9
23,6

Tabell 22. forts.
Summa:

Gårdar

Hästar

Oxar

Kor

Ungnöt

Svin

Får

Getter

Summa:

(hemmanstal och

antal

antal

antal

antal

antal

antal

antal

antal djur

Nötkrea-

(storboskap +

tursenheter (Ne)

jordnatur enligt JR
1 Ne

0,5 Ne

0,25 Ne

0,1 Ne

0,08 Ne

småboskap)

-

-

-

-

2 (2+0)

-

1
1,0

74
74
Ne

219
219
Ne

175
87,5 Ne

139
34,8 Ne

404
40,4
Ne

391
31,3 Ne

1 476
(542+ 934)

1671)

1,5 Ne

1 Ne

Örnalt (1/1 kr)

1

-

1,5
Summa
22 boskapsägare

74

111
Ne

2,5
598:22=
27,2 Ne

Tabell 23. Summering av boskapsbeståndet i undersökningsområdet enligt JR 1671
Socknar

Hästar

Oxar

Kor

Ungnöt

Svin

Får

Getter

Summa:

antal

antal

antal

antal

antal

antal

antal

antal djur
(storboskap +
småboskap)

Boskap i Örkelljunga

282

95

631

397

413

1037

767

3 622
(1 405+2 217)

Genomsnitt för 58
boskapsägare (Ö.)

4,9

1,6

10,9

6,8

7,1

17,9

13,2

62,4
(24,2+38,2)

Boskap i Fagerhult

74

74

219

175

139

404

391

1476
(542+934)

Genomsnitt för 22
boskapsägare (F.)

3,4

3,4

9,9

7,9

6,3

18,4

17,8

67,1
(24,6+42,5)

Totalsumma för hela området
(Ö.+F)

356

169

850

572

552

1 441

1158

5 098
(1947+3 151)

Genomsnitt för 80
boskapsägare (Ö.+F.)

4,5
hästar
6,8 Ne

2,1

10,6

7,2
ungnöt
3,6 Ne

18
14,5
6,9
får
getter
svin
1,7 Ne 1,8 Ne 1,2 Ne

oxar
kor
2,1 Ne 10,6 Ne

63.8
(24,4+39,4)
27.8 Ne

Tabell 24. Örkelljunga socken:
skattlagda hemman efter jordrevningen, enligt Jb. 1672 (s. 715-833)
Gårdar

Hem

Jord

Antal

Utsäde

Utsäde

Äng

mans

natur

åborper

Råg och

Havre

lass hö

tal

1672

skattlagt

korn

jord

hemman

skäppor

skäppor

1672

Skatt/ränta
Daler. öre.
örtug

1672

Attarp

ny

Bjärabygget
Björnamossa
Björnamossa

kr

4

37

-

63

18:24:18

1/4

kr

-

20

04:26:06

1/2
1/6
1/8
1/2

kr

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1

14
31

6
1

33

12:24:12

11

16

04:29:20

9,5

-

12

03:19:03

22,5

6

36,5

09:20:12

12

-

17

03:10:18

17,5

-

17

05:31:18

31

-

28

09:00:12

37

-

28

10:18:12

29

10

37

12:14:12

9

4

12
12
8
12

03:06:20

6
6
6

3/4

Attarp

ny

Boalt, Norregård

kr
kr
kr

Boalt (Norregård)

ny

1/4

kr

Boalt (Norregård)

ny

1/4

kr

1/2
1/2
1/2
1/6
1/8
1/8
1/8

kr

Boalt
Boalt ny

ny

Bosjöholm
Drakabygget
Drakabygget
Drakabygget
Drakabygget

ny
ny
ny

kr
kr
kr
kr
kr
kr
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4
4,5

02:26:03
01:18:03
02:28:15

Tabell 24. forts.
Gardar

Hem-

Jord

Antal

Utsäde

Utsäde

Äng

mans-

natur

åbor per

Råg och

Havre

lass hö

tal

1672

skattlagt

korn

jord

hemman

skäppor

skäppor

14

25

1672

Skatt/ränta
Daler. öre.
örtug

1672

Ekholm

3/4

kr

2

54

Ekholm

2/3

sk

4

46

18

23

19:01:00

Fasalt

1/6
1/8
1/8

kr

13

4

10
10
10

03:16:20
02:18:15

31

9

34

13:01:15

25

7

34

11:21:12

14:02:18 "i
denne By"

Florshult

5/8

kr

Florshult, Mellangärden

1/2

kr

1
1
2
2
2

Florshult Västergården

1/3

kr

1

21

3

21

07:20:16

Grytåsa

l_l/6

uts fr

4

78

-

40

- Märta
Rosenkrantz

Harbäckshult

1/2

uts fr

4

48

-

13

- Gabriel
Gyllengrip

Harbäckshult
Utbyggen:
1. Siunebyggett
2. Holeredsbyggett

13/8

uts fr

3

60

33

- Christoph
er Gjedde

1

24
24

18

Harbäckshult, utbygget
Svenstorp/Klippan)

1/4

Harbäckshult,
Västergården
Harbäckshult,
Västergården, utbygget
(Nils Kiellssonsbygget)

Fasalt

ny

Fasalt

ny

kr
kr

7,5

3

9

2,5

02:06:03

uts fr

1
2

-

-

12
10

1/2

uts fr

2

30

-

14

- Secreterare
Joels

1/3

uts fr

2

28

14

- Arild Svabe

1/3

uts fr

1

12

5

- Landshöv
ding Durel

Höjaholm

3/4

kr

4

35

21

46

15:05:18

Jutegården

1/3

uts fr

2

36

-

22

-Arild Svabe

1/3

kr

3

20,5

07:15:16

kr

1
2

23

1/3

22

5

20,5

07:15:16

2/3

kr

3

28

16,5

46,5

13:20:20

1/4

kr

10

4

15,5

03:13:06

Krångelbygget

5/8

kr

44

4,5

27

11:23:03

Kyrkolycke

1/3

kr

1
2
1

29

4

17

07:09:16

Lemmeshult

5/8

sk

3

36

11

26

06:29:06

Lilla Bjälkabygget

3/8

kr

20

4,5

28

09:04:00

ny

3/8

kr

17

07:26:09

kr

24

35

09:30:12

ny

kr

3

32

6
6
8

28

1/2
1/2

2
2
2

35

12:04:12

Harbäckshult,
Västergården, Håleryd/
Gullebygget

ny

ny

ny

Jälla
Jälla

ny

Järnbläst
Järnbläst

Lilla Bjälkabygget

ny

Långalt
Långalt

- Landshöv
ding Durel

236

Tabell 24. forts.
Gårdar

Hem-

Jord

Antal

Utsäde

Utsäde

Äng

mans-

natur

åbor per

Råg och

Havre

lass hö

tal

1672

skattlagt

korn

jord

hemman

skäppor

skäppor

131

12

1672

Skatt/ränta
Daler. öre.
örtug

1672

uts fr

11

1/4

kr

1
1
1
1
1
1
1

1/4

kr

Lärkagård
med 7 utbyggen:
1 Lärkesholm (sie)
2. Sjöhult
3. Månstorp
4. Ryet
5. Kerstenshall
6. Källstorp
7. Backabygget

5/1

Lönnsjöholm
Lönnsjöholm
Lönnsjöholm

ny
ny

1/4

kr

2/3

kr

Mattarpsbygget

ny

1/4

kr

Mörkhult

ny

1/3

uts fr

Mattarp

Sjöbygget

1/4

kr

Sjöholm

1/4

kr

1/6

kr

3/8

kr

1/4

kr

Smörmyr

3/8

kr

Sonnarp

Sjöholm

ny

Skogen
Skogen

ny

20
20
24
16
24
24

12
35
37
13

-

21

05:05:06 "i
denne By"

1
2
2
1

15

1,5

13,5

21
21

05:31:18

3

38

9

42

15:24:08

14

3

13

05:09:06 "i
denne By"

1
2
1
1
1
1

-

-

-

- Arild Svabe

10
12
8

8

13

02:20:06

1,5

10

02:02:00

2

10,5

02:04:08

15

3,5

28

07:15:21

6

2

15

02:20:06 "i
denne By"

Sonnarp

ny

1/2
1/2

Sonnarp

ny

3/8

kr

2
2
1
1

1/1
1/2

kr

4

58

6
6
11

uts fr

3

48

-

Stora Bjälkabygget
Stivelsmosse/
Gullebygget

- Arild Svabe

30

41
30
32
29

kr
kr

120

05:14:06

19

-

30

09:28:09

24

9

26

09:10:12

29

26

09:00:12

26

06:20:09

63

22.28:00 (sie)

16

Arild Svabe
Arild Svabe

15

1/3

uts fr

-

-

2/3

kr

1
2

-

Svinstorp

33

8

38

13:03:08

Tockarp Östergården

l_2/3

uts fr

3

72

-

60

- Gabriel
Gyllengrip

Tockarp, Västra

l_l/8

uts fr

4

54

-

40

- Gabriel
Gyllengrip

Turabygget

1/2

kr

2

21

6
11

33

09:10:12

37

58

16:17:18

Stivelsmosse

ny

Vemmentorp

3/4

kr

4

Västra Flinka

3/8

kr

14

4

30

07:05:21

14

4

30

07:05:21

14

4

30

07:05:21

Västra Flinka

ny

3/8

kr

Västra Flinka

ny

3/8

kr

2
2
1

Västra Ringarp
2 utbyggen (inga namn)

2_3/8

sk

4

99
9

26

151

18:27:00

Västra Spång

1_1/3

sk

7

61

17

69

19:01:00
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Tabell 24. forts.
Gardar

Hem-

Jord

Antal

Utsäde

Utsäde

Äng

mans-

natur

åbor per

Råg och

Flavre-

lass hö

tal

1672

skattlagt

korn

jord

hemman

skäppor

skäppor

20

3,5

6

22
22

06:05:21

18

21

3

16

04:29:04

17

3

16

03:17:04

12

-

02:12:18

13

3

12
12

3
2,5

12
12
12
12

44

-

34

13:08:12

10

-

6

00:30.03

1672

Skatt/ränta
Daler. öre.
örtug

1672

Örkelljunga prästgård

1/3

kr

2
1
2
2
2
2
1
1
2
1
1

30

11

15

08:02:16

Östra Flinka

7/8

kr

l(sic)

37

18

67

21:06:21

Östra Ringarp
5 utbyggen (inga namn)

2_l/3

sk

7

60

30

175

11:27:00

Östra Spång

l l/8

05:25:06

Åsljunga
Åsljunga

ny

Åsljunga Mellangärden
Åsljunga Mellangärden

ny

Åsljunga Västergården

3/8

kr

3/8

kr

1/3

kr

1/3

kr

1/4

kr

Åsljunga Västergården

ny

1/4

kr

Åsljunga Västergården

ny

1/4

kr

Åsljunga Västergården

ny

1/4

kr

1/2
1/8

kr

Örkelljunga
Örkelljunga degnebolig

kr

05:30:09

02:17:18
02:27:18
02:05:06

20
sk

Summa skattlagda
hemman: 86 (33 nya)

3

38,5

8

53

188 åbor
(2,2 1
genom
snitt)

2 622

438 skpr
(73 tr)

2 717

skpr
(437 tr)

Tabell 25. Fagerhults socken:
skattlagda hemman efter jordrevningen, enligt Jb. 1672
Gårdar

Hem-

Jord

Antal

Utsäde

Utsäde

Äng

mans-

natur

åbor per

Råg och

Flavre-

lass hö

tal

1672

skattlagt

korn

jord

hemman

skäppor

skäppor

1672

Skatt/ränta
Daler: öre:
örtug

1672

1/2
1/6

kr

4

30

3,5

25

07:08:00

sk

1

14

2

11

04:11:00

Björnholm

7/8

kr

3

44

2,5

46

10:01:09

Bärnalt

2/3

kr

33,5

4

38

07:26:08

Bjärabygget
Bjäringatorp

ny

1/6

kr

3/4

kr
sk
kr

3

Karsatorp

1/2
1/2
1/2

2
1
2
1
2
2

kr

2

23

Killhult

3/4

kr

4

43

Koneholm

1/2

kr

3

24

Onsena

5/8

kr

2

Porkenahult

1/1

kr

3

Sandsjöholm

3/4

kr

3

Fagerhult

5/8

kr

Fedingshult

1/3

kr

Fedingshult

ny

Healt
Jännaholm
Järingsholm

ny

36

6,5

36

13:29:15

17

6

19

05:03:16

12

4

9

02:28:20

47

35

09:22:18

16

6
6
6

19
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47

03:19:00

30

04:09:00

5

26

05:19:12

9

39

10:05:18

7,5

31

07:28:00

23

6

41

06:30:15

64

4

85

21:11:00

41

9

34

08:19:18

Tabell 25. forts.
Gårdar

Hem-

Jord

Antal

Utsäde

Utsäde

Äng

mans-

natur

åbor per

Råg och

Havre

lass hö

tal

1672

skattlagt

korn

jord

hemman

skäppor

skäppor

1672

Skatt/ränta
Daler: öre:
örtug

1672

Skinningeholm

1/2

kr

3

21,5

9

29

05:19:12

Smedhult
Utbygge: Hansatorp

1 1/4

sk

5

59,5

16

17:00:00

1

10

1

77
18

-

7/8

sk

3

48

7,5

63

08:02:18

ny

1/4

kr

17

2

21

06:16:06

kr

18

5

31

05:09:12

ny

1/2
1/2

kr

1
1
1

18

5

31

05:09:12

Sönderössjö

2/3

sk

3

30

10

72

11:25:12

Sönderössjö

3/4

sk

4

35

8,5

72

13:01:00

1/6

kr

5

3

18

02:23:20

Tranetorp

3/8

kr

18

9

21

05:01:09

Trottatorp

1/3

kr

14

8

21,5

04:00:16

21,5

03:22:06

Smedhult
Smedhult
Sällerås
Sällerås

Sönderössjö

Trottatorp
Trulsabygget
Örnalt
Summa skattlagda
hemman 1672: 30 (8
nya)

ny

ny
ny

1/4

kr

1
1
2
2

9

5

2/3

sk

4

24

63

04:23:00

2/3

kr

1

33

11
8

33

07:11:08

71åbor
(2,41
gen.sn.)

846,5
skpr
(141 tr)

195 skpr
(32,5 tr)

1 144
lass
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Bland Skånes agrara bygder hade skogsbygden i norr flera särdrag under medeltid
och tidigmodern tid. I det höglänta och sjörika skogslandskapet framstod de flesta
gårdar som ensamgårdar, men varje gård har egentligen bestått av ett antal gårds
bruk med flera brukarfamiljer. Näringsfånget var mångsidigt och åkerbruket långt
mindre framträdande än till exempel boskapsskötseln; under perioden från 1200 till
mitten av 1600-talet var det här undersökta området i nordvästra Skåne i hög grad
specialiserat på att framställa järn. I denna bok diskuteras vad vi kan veta om den för
sta kolonisationen av denna bygd och hur den medeltida och tidigmoderna bebyg
gelseutvecklingen gestaltade sig, vem som ägde gårdarna och vad man odlade. I ett
större avsnitt analyseras de innehållsrika jordrevningsprotokollen från 1671 och en
diskussion förs kring vad den första svenska tiden medförde för skogsbygdens bonde
samhälle. Bokens författare är Sten Skansjö, professor i historia med tidigare verk
samhet vid Lunds universitet och Högskolan Kristianstad.
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