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INTRODUKTION: 
MÄNNISKANS LANDSKAP

Mats Anglert & Per Lagerås

I skogsbygden är det långt mellan husen, landskapet känns ålderdomligt och 
skogen med sin friska barrdoft och taltrastens sång skänker frid åt stressade 
nutidsmänniskor. För många av oss känns skogsbygden evig och tidlös. I 
jämförelse med storstadens puls och snabba förändringstakt är det lätt att 
uppfatta skogsbygden som stillastående, som en bygd där man alltid gjort 
på samma sätt oberoende av omvärldens trender och konjunkturer. Kanske 
är det så att vi behöver platser där tiden stått still, som ett andrum i en tid 
av stress och kortsiktiga beslut.

Men sanningen är förstås den att tiden aldrig står still, varken i skogs
bygden eller någon annanstans. I synnerhet i skogen har landskapet och 
samhället förändrats radikalt, inte minst under de senaste århundradena. I 
var och varannan skogsbacke behöver man bokstavligt talat bara skrapa lite 
på ytan för att finna spår efter ett annat samhälle och en annan tid. Det kan 
röra sig om torpgrunder och gamla odlingsrösen, slaggvarp och blästugnar, 
kvarnar, tjärdalar eller kolmilor. Många av dessa lämningar är med arkeo
logiska mått mätt inte särskilt gamla. De speglar det myller av människor 
och verksamheter som fyllde landskapet med liv under 1700-talet och 
1800-talet, det vill säga innan industrialisering och emigration lämnade går
dar öde och innan det moderna skogsbrukets granplanteringar bredde ut sig 
över den gamla jordbruksmarken. Torparlivet är inte långt borta, för många 
bara en eller ett par generationer, och en del minnen och berättelser lever 
kvar. Men ändå var det ett annat liv, en annan värld, så skild från vår. Des
sa spår, som av oss arkeologer ibland kallas för sentida lämningar, speglar 
det samhälle och det landskap som föregick det nuvarande och därför kan 
man säga att de fungerar som en brygga mellan nutid och dåtid.

Gradvis har det arkeologiska intresset för skogens fornlämningar och för 
den historiska tiden ökat, men fortfarande går det trögt i den antikvariska 
hanteringen. I synnerhet de eftermedeltida lämningarna blir ofta bortpriori
terade eller endast summariskt undersökta. Men det är viktigt att denna 
länk mellan nu och då inte faller mellan stolarna. Om vi vill skapa förståel
se för historiska processer och möta det intresse som finns, inte minst på ett 
lokalt plan, kan vi inte lämna ett tidsmässigt glapp mellan den arkeologiska 
berättelsen och vår egen tid. Genom att arkeologiskt undersöka lämningar 
till vilka det också finns andra historiska källor kan vi dessutom, dels testa 
och revidera historiskt etablerade sanningar, dels utveckla arkeologins meto
der och koncept. Möjligheten att ställa olika källmaterial mot varandra är
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en fördel och många gånger en nödvändighet. De olika källmaterialen ger 
var för sig en mer eller mindre fragmenterad bild, då de tillkommit utifrån 
varierade syften. Det handlar även om representativitet och bevarandegrad. 
Urkunder och kartor kan ha gått förlorade under tidens gång och de arkeo
logiska lämningarna är hela tiden utsatta för nedbrytning och förstörelse. 
Av stor betydelse är hur det arkeologiska källmaterialet skapas, vilket till 
stor del sker vid själva utgrävningen.

Också ur ett ekologiskt landskapsperspektiv är det viktigt att studera det 
landskap och de vegetationstyper som närmast föregick det vi ser omkring 
oss idag. Först då kan vi förvänta oss att det historiska perspektivet får ge
nomslag inte bara inom kulturmiljövården utan också inom naturvården.

I denna bok presenteras resultat, tolkningar och funderingar grundade 
på ett arkeologiskt projekt i trakten av Örkelljunga och Skånes-Fagerhult i 
norra Skånes skogsbygder. Projektet förorsakades av ett motorvägsbygge 
och av att många spår från äldre tider i och med exploateringen skulle kom
ma att förstöras. Projektet har alltså drivits inom uppdragsarkeologins ram 
men det har i hög grad varit tvärvetenskapligt och holistiskt. Vi har kombi
nerat arkeologisk dokumentation av de faktiska spåren i terrängen med stu
dier av historiska dokument, som jordeböcker och skifteskartor, och vi har 
gjort naturvetenskapliga analyser av polleninnehållet i borrkärnor från trak
tens torvmarker och sjöbottnar. Genom att pussla ihop de olika källmateri
alen har vi kunnat teckna en bild av denna skogbygds intressanta och om
växlingsrika historia.

Projektet har utöver denna bok också genererat flera andra böcker och 
publikationer om den historiska utvecklingen i denna nordskånska skogs
bygd. I Landskap bortom traditionen diskuteras i en serie artiklar samhäl
lets och landskapets förändring från den medeltida kolonisationen fram till 
idag (Anglert |red.] 2008). Järnhanteringens stora betydelse avhandlas i bo
ken Det förlorade järnet (Strömberg 2008), och i Skånsk skogsbygd under 
äldre historisk tid presentas en samlad genomgång och analys av de historis
ka källorna (Skansjö manus). Ett paleoekologiskt perspektiv på traktens 
jordbrukshistoria och bebyggelseutveckling presenteras i den engelskspråki
ga boken The ecology of expansion and abandonment (Lagerås 2007).

Artiklarna i föreliggande bok utgår från konkreta platser och lämningar 
som vi undersökt inom projektet. De handlar om människor och de verk
samheter och förutsättningar som format livet och tillvaron i denna skogs
bygd. De arkeologiska undersökningarna var hänvisade till den nya väg- 
sträckningen, som av lättförståeliga skäl drogs så att den i görligaste mån 
undvek centralorter och andra bebyggda områden. Våra undersöknings
platser kom därför att företrädesvis ligga i utmarken, i första hand i förhål
lande till den nutida bebyggelsen men i viss mån också i förhållande till den 
historiska. Flera av platserna var tämligen anonyma och saknade idag namn,
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men i några fall var de namngivna på äldre kartor. Rosts täppe och Twiste 
Platz är exempel på namn som dök upp i de äldre lantmäterihandlingarna 
från 1800-talets början. Sammantaget kom de arkeologiska platserna längs 
vägen att visa på den dynamik, flexibilitet och mångsidighet som karakteri
serat skogsbygden kring Örkelljunga.

Varje plats har sin historia. Den lokala historien är betydelsefull, men 
ingen plats har varit helt isolerad från omvärlden. Vardagliga göromål och 
vanor, vilka bygger på lokala erfarenheter, har satt sin prägel på de enskilda 
platserna och de liv som utspelats där (Lefebvre 1991 [1974]). Men det har 
även funnits föreställningar kring hur tillvaron kan och bör gestaltas. Detta 
har dels skett i relation till det omgivande landskapet och dels till det över
gripande samhällets värderingar. Platserna bör därför alltid ses i ett större 
sammanhang. Samtidigt måste landskapsstudier ha tillgång till en djup kun
skap om de enskilda platserna. Det är i det dialektiska samspelet mellan 
platserna och det omgivande rummet och de större samhälleliga samman
hangen som en ökad förståelse på samtliga plan kan nås av landskapets 
komplexitet.

ÖRKELLJUNGABYGDENS UTVECKLING 
- DEN STORA BERÄTTELSEN I KORTHET

För att ge en historisk ram till artiklarna som följer, tecknar vi här inled
ningsvis de stora dragen i Örkelljungabygdens historiska utveckling, från 
den tidigmedeltida kolonisationen för ungefär tusen år sedan fram till idag. 
Presentationen är en nedkortad version av en större syntesartikel med rub
riken Den stora berättelsen - ett landskap präglat av förändring (Anglert &c 
Lagerås 2008) i boken Landskap bortom traditionen. För mer utvecklade 
resonemang och diskussioner, liksom för vidare referenser, hänvisas till den 
publikationen.

Skogsbygden i norra Skåne koloniserades först under tidig medeltid (La
gerås 2007; Anglert &C Lagerås 2008). Under 1000- och 1100-talet sökte sig 
människor från de äldre bygderna i söder upp på det sydsvenska höglandet 
(fig. 1). Nybyggarna var i första hand jordbrukare och i skogen röjde de ny 
mark för odling, bete och slåtter. Under denna period ägde en kraftig befolk
ningsökning rum i stora delar av Europa och behovet av ny åkermark var 
stort. Skogsbygden gav möjlighet till expansion och nyodling, även om jor
darna inte var lika bördiga som på slätten. Men skogen erbjöd också möjlig
heter till annan försörjning. Skogen i sig var en viktig resurs och i de många 
våtmarkerna, bäckarna och sjöarna fanns gott om myr- och sjömalm. På 
många av gårdarna kom man efter hand att tillverka järn, vilket var början 
till ett mångsyssleri som längre fram kom att prägla området starkt.
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Fig. I. Kolonisationsförloppet längs Pinniin och väg E4. Mörkgrönt visar skogens utbredning 
idag. 1 kartans övre högra hörn harden medeltida riksgränsen ritats in. Efter Lagerås Ü007.

Under 1300-talet inträffade en betydande kris i hela samhället med stor 
påverkan även i skogsbygden. Befolkningsmängden minskade, gårdar över
gavs och verksamheter avstannade. Det danska riket var mer eller mindre 
upplöst och mellan 1341 och 1360 var Norra Åsbo och Bjäre härader till
sammans med södra Halland förpantade till den svenske kungen. 1350 slog 
digerdöden till och våra undersökningar i Örkelljungabygden har visat att 
verksamheten upphörde på flera gårdar och den röjda marken växte igen 
(Lagerås 2007). I den södra delen av Halland beräknas mellan hälften och 
två tredjedelar av befolkningen ha dött under senare halvan av 1300-talet 
och första halvan av 1400-talet genom upprepade pestutbrott (Palm 1999), 
och vi kan förvänta oss liknande siffror för norra Skåne.

Återhämtningen efter krisen var en utdragen process, men när den väl 
tog fart innebar den en stark utveckling för skogsbygden. Parallellt med 
återuppbyggnaden av samhället skedde en omfördelning i landskapet. För 
den tidigare svagt utnyttjade skogsbygden blev verksamheter som låg utan
för jordbruket en drivkraft och i Norra Åsbo framstår inte minst järnhan
teringen som en betydande faktor. Otaliga slaggvarp och järnugnar vittnar 
om detta (fig. 2).

Under 1500- och 1600-talet utvecklades skogsbygden kring Örkelljunga 
och Skånes-Fagerhult till ett ekonomiskt viktigt område på grund av järn
hanteringen (Strömberg 2008). Det var en del av ett större järnhanterings- 
område runt skärningspunkten mellan Skåne, Halland och Småland, och
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Fif*, 3. Den rika förekomsten av slaggvarp avslöjar on omfattande järnproduktion. Prickarna 
markerar slaggvarp av olika storlek (Strömberg 3008). Det markerade området motsvarar nu
varande Örkelljungas och Skånos-Fagerhults socknar. För jämförelse visas också de bebyggelse
enheter som går att spåra tillbaka till slutet av den danska tiden (Knarrström & Larsson 
3008).

järnet som producerades distribuerades till en större marknad via städerna 
vid kusten. Under 1500- och 1600-talet skedde också en påtaglig befolk
ningsökning i trakten, vilket bland annat framgår av tillkomsten av Skånes- 
Fagerhults kyrka och socken under denna tid. Expansionen tog sig uttryck i 
en nyetablering av bebyggelse och i att flera av de under krisen ödelagda 
gårdarna åter togs i bruk (Lagerås 2007; Anglert & Lagerås 2008). Det var 
även först under denna period som riksgränsen kom att få en reell betydel
se och blev fastlagd genom ett gränsläggningstraktat (Mogren 2008).

Expansionen stagnerade under 1600-talet till följd av krigen mellan det 
danska och svenska riket. Både före och efter freden i Roskilde 1658 härjades 
området av flera krigståg där civilbefolkningen framför allt i gränssocknarna 
drabbades hårt (Knarrström & Larsson 2008). Skiftet till svensk nationstill
hörighet innebar en hårdare beskattning till följd av en annorlunda och mer

11



noggrann taxering. För järnhanteringen medförde det att förutsättningarna 
förändrades. Avsättningen för produkterna i det danska riket förhindrades 
samtidigt som konkurrensen med den omfattande och mer högkvalitativa 
masugnsproduktionen från bergsbruken i mellersta Sverige blev kännbar 
(Strömberg 2008). Ökade skattepålagor och försämrade förutsättningar för 
järnhanteringen innebar att levnadsvillkoren förändrades radikalt mot slu
tet av 1600-talet.

Utvecklingen i skogsbygden under 1500- och 1600-talet vilade på ett 
omfattande nätverk där även kuststäderna ingick. Kontakterna över riks- 
gränsen var omfattande och gränsområdet utvecklade en egen regional iden
titet, vilken bl.a. kom till uttryck i en speciell byggnadstyp, högloftsstugan 
eller det sydgötiska huset (Bringéus 1971; Andrén 2001). Avsättningen för 
järnet låg långt utanför det egna området och de förnödenheter, exempelvis 
spannmål, man behövde fick köpas utifrån. Det vida kontaktnätet utgjorde 
grunden för en öppen och flexibel hållning som man hade viss nytta av vid 
den omställning av försörjningen som skedde under senare delen av 1600-ta- 
let. Ett utbrett mångsyssleri utvecklades parallellt med en nödvändig expan
sion inom jordbruket.

Den agrara expansionen tog riktig fart under slutet av 1700-talet och var 
som starkast under första halvan av 1800-talet (Anglert & Lagerås 2008). 
Under perioden skedde en kraftig befolkningsökning och befolkningen mer 
än fördubblades under perioden 1780-1865 (Palm 2000). Både bebyggelsen 
och odlingsarealen ökade och den tydligaste exponenten för ökningen var 
de många torp som etablerades under denna tid (Elgeskog 1945). Dessa se
nare torp är inte jämförbara med de tidigare torpen eller utbyggena, vilka 
kan betraktas som vanliga agrara enheter under utveckling. Den senare 
torpbebyggelsen var en möjlighet för de äldre gårdarna att expandera ge
nom att ny odlingsmark bröts inom ägorna och att en ökad arbetskraft kun
de knytas till gården (Nordström 1996). Denna arbetskraft kunde även ut
nyttjas i skogen och de näringar som bedrevs där.

Mot slutet av 1800-talet och början av 1900-talet förändrades bilden. 
Den agrara expansionen avstannade och det skedde en omflyttning och ut
flyttning av människor. Industrialiseringen medförde att nya och gamla tät
orter attraherade den arbetskraft som inte längre kunde få sin utkomst i det 
i allt högre grad mekaniserade och effektiviserade jordbruket. För skogsbyg
den var den successiva omställningen till ett modernt skogsbruk med stor- 
skalig skogsplantering av allra största betydelse. Landskapsbilden ändrades 
radikalt då öppna ljunghedar och annan jordbruksmark planterades med 
gran. Denna landskapsomvandling från öppen hedmark till tät granskog 
måste betraktas som den mest drastiska i det svenska kulturlandskapets his
toria.



LANDSKAPETS SOCIALA ORGANISATION

Kunskapen om de första kolonisatörerna av Ör keli junga och Skånes-Fager- 
hults socknar är begränsad. En kolonisationsvåg under 1000-talet har up
penbarligen kommit från de äldre bygderna i söder och etablerat bebyggel
ser kring Hjälmsjön. Även från den halländska sidan har människor sökt sig 
in i den norra delen av området. Kolonisationen förefaller inte ha varit styrd 
ovanifrån eftersom det framgår av senare skriftliga källor att nybyggarna 
själva har ägt sina gårdar. Med största sannolikhet har det varit en spontan 
expansion av bygderna genom en etablering av ensamgårdar i tidigare obe
byggda områden. Denna expansion varade från 1000-talet till slutet av 
1200-talet eller början av 1300-talet.

Återuppbyggnaden efter krisen på 1300-talet innebar en helt ny strategi 
för skogsbygden (Anglert & Lagerås 2008). Utvecklingen i de centrala jord
bruksbygderna under äldre medeltid med tydliga feodala drag hade inte i 
någon större utsträckning påverkat skogsbygden. Den höglänta skogsbyg
den var fortfarande glesbefolkad, och detta förhållande kom att förstärkas 
genom krisen och pestutbrotten under andra halvan av 1300-talet. Kunga
makten hade gjort framstötar genom byggandet av borgen i Örkelljunga un
der början av 1300-talet, men borgen blev en kortvarig historia. Inte heller 
kyrkan och frälset spelade någon större roll för områdets tidiga utveckling 
och egendomar knutna till dessa grupper kan först beläggas från och med 
senmedeltid (Skansjö manus). Några frälsepersoner kom inte att residera i 
området heller under senmedeltid och den närmsta kyrkliga forvaltnings
gården fanns i Rya, Örkelljungas grannsocken i sydväst.

Områdets expansiva fas under 1500-talet innebar en betydande befolk
ningsökning, vilken dock inte förefaller ha genererat en lika omfattande ny
etablering av gårdar. Utbyggen eller torp har emellertid etablerats inom gårds- 
territorierna, men långt ifrån alla blev egna, fullt ut skattlagda gårdar. Av 
större intresse är det stora antalet brukare som växte fram på flera av gårdar
na och som omnämns i jordeböcker och andra dokument (fig. 3). Många frå
getecken återstår kring den sociala organisationen på dessa gårdar, men uti
från Extraskattemantalslängden över Helsingborgs län framgår exempelvis 
att en av brukarna på respektive gård benämns jordägare eller lejebonde (ar
rendebonde) medan övriga brukare kallas gårdmän (Helsingborgs län:416f, 
423f). Av Jordrevningsprotokollen 1671 framgår vidare att flera hushåll har 
bott tillsammans, åtminstone har de bott på samma tomt (JR 1671).

De sociala förhållandena i området måste ses i relation till den höga 
grad av självständighet som människorna hade visavi centralmakten. Nå
got fullt utvecklat självstyre var det inte frågan om, men utvecklingen i 
skogsbygden har till stor del legat utanför det institutionaliserade samhäl
let (Persson 2005:334ff; jfr Österberg 1987). Den obundna relationen till
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Fig. 3. Antalet gårdar och brukare pa jordeboksen hetei nä i Örkelljunga oeh Skånes-Fagcrhults 
socknar på 1650-talet. Efter Angiert & Lagerås 2008.

staten understryks även av de lokalt förankrade fredsfördrag som slöts över 
riksgränsen under framför allt 1500-talet (Andrén 2001). Från den danska 
statens sida har en särskild skattepolitik bedrivits. Någon individuell be
skattning har inte skett, utan skatter betalades kollektivt av hushållen tillhö
rande samma gård. För kronans bönder, som organisatoriskt ingick i ett 
speciellt län under benämningen Kronolänet, kunde vissa skattepersedlar er
läggas kollektivt av samtliga ingående gårdar, exempelvis järnskatten. Här
med var det upp till människorna att själva organisera sin vardag och sitt ar
bete med stora möjligheter till arbetsdelning.

Denna organisation föll samman i och med Roskildefreden och riksgrän- 
sens flyttning. Efter freden fortsatte stridigheterna till följd av danskarnas 
strävan att återta de förlorade områdena. Dessa strider drabbade Örkel- 
ljungabygden synnerligen hårt (Knarrström & Larsson 2008). Den svenska 
staten tillämpade också en annan beskattning som innebar att varje hushåll 
taxerades, vilket ökade pålagorna, samtidigt som många gårdar belastades
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med försörjning av en ryttare. Som nämnts ovan försvann också avsätt
ningsmöjligheterna för den för området så viktiga järnhanteringen, inte 
minst till följd av konkurrensen från det omfattande bergsbruket i de svens
ka bergslagen.

De ändrade förutsättningarna medförde att nya näringar och verksam
heter utvecklades i området. Redan under slutet av medeltiden hade grun
den lagts för en flexibel hållning och ett öppet landskap. En nätverksorgani
sation hade utvecklats kring produktionen och distributionen av olika 
skogsrelaterade varor, inte minst från den omfattande järnhanteringen. I 
den nätverksbaserade ekonomin ingick även flera av de kustbelägna städer
na, och stadsgrundningar som Luntertun/Ängelholm och Båstad under se
nare delen av medeltiden framstår som helt avhängiga verksamheten i skogs
bygden (Anglert 2008a).

Samtidigt som städerna var beroende av skogsbygden så påverkades 
skogsbygden av den urbana livsstilen och städernas moden och traditioner. 
I samband med sin resa genom norra Skåne under slutet av 1700-talet kon
staterade Carl August Ehrensvärd att folket i skogsbygden gick klädda i ef- 
terapningar av herrskapsfolkets dräkter, vilket gav ett för honom komiskt 
intryck, särskilt i kombination med träskor (Ehrensvärd 1959). I övrigt såg 
Ehrensvärd trähantverket som den huvudsakliga näringen, där man kunde 
dra nytta av det äldre nätverkstänkandet. Odlingen på den begränsade brun
jorden, som relativt snabbt utarmades, betraktade han som en bisyssla. På 
1700-talet karakteriserades skogsbygden av en underskottsproduktion av 
spannmål, som sannolikt även präglat området tidigare (Amark 1915:18f; 
Palm 1999:63f). Under 1500-talet och första halvan av 1600-talet har den 
marginella produktionen troligen varit en medveten strategi, då inkomster
na från järnhanteringen gav ett mycket större överskott och möjliggjorde in
köp av spannmål.

Expansionen av antalet torp i skogsbygden under 1800-talet kan till de
lar betraktas som en social förändring inom en större samhällsförändring. 
Den kraftiga befolkningsökningen minskade handlingsutrymmet och en be
tydande del av befolkningen försattes i ett tillstånd av stor fattigdom (pau- 
perisering). Skiftena av marken, även utmarken, under första halvan av 
1800-talet förenklade etableringen av torp inom de enskilda gårdarnas ägor 
(Elgeskog 1945). I ett samhällsekonomiskt perspektiv innebar detta också 
att arbetskraft blev tillgänglig för andra sysslor än för jordbruket. Torpens 
högst begränsade jordbruk tvingade nämligen fram ett diversearbete vid si
dan om för att klara överlevnaden (Nordström 1996). I vissa fall var torpa
rens andra arbete av permanent art, exempelvis som soldat eller skomakare, 
men i de flesta fall handlade det om tillfälliga arbetsinsatser. För skogsbyg
dens torpare medförde en flexibel hållning och rörlighet större möjligheter 
till alternativa utkomster i form av både en öppen och en dold ekonomi.
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Hos denna arbetskraft fanns en viktig förutsättning för den industrialisering 
som skulle komma, och som i Sverige i hög grad skedde i skogsbygden långt 
utanför städerna. Torpen kan därför betraktas som länken mellan det äldre 
samhället och industrisamhället, innan den fortsatta industrialiseringen led
de till minskade arbetstillfällen på landsbygden med avfolkning som följd.



ARKEOLOGISKA
FÖRUTSÄTTNINGAR

FORNLÄMNINGSBILD OCH KÄLLMATERIAL FRÅN 
JORDBRUKSBYGD TILL SKOGSBYGD

Thomas Andersson

Det projekt som presenteras i denna bok har genomförts inom uppdragsar- 
keologins ram men har samtidigt en starkt tvärvetenskaplig prägel. I de oli
ka artiklarna i boken kombineras den arkeologiska dokumentationen från 
utgrävningarna med genomgångar av historiskt källmaterial och naturve
tenskapliga analyser. Med detta breda angreppssätt har vi möjlighet att stu
dera och tolka lokalsamhällets och kulturlandskapets historia på ett helt an
nat sätt än om vi enbart hade lutat oss mot arkeologiska data. Ur ett arkeo
logiskt perspektiv kan det ändå vara intressant att lyfta fram hur just det 
arkeologiska källmaterialet som vi arbetat med ser ut.

Länge var den arkeologiska utgrävningsverksamheten i Sverige koncen
trerad till slättbygd och till tätbefolkade områden med högt exploaterings- 
tryck. Men efterhand som skogens fornlämningar uppmärksammats, i syn
nerhet då de stora områdena med röjningsrösen och annan fossil åkermark, 
så har vägbyggen och annan exploatering föranlett storskaliga uppdragsar- 
keologiska projekt också i skogsbygden. Arkeologin har naturligtvis helt 
andra förutsättningar i skog än i jordbruksmark, och uppdragsarkeologiska 
projekt som E4-projektet i norra Skåne har andra problem att brottas med 
än motsvarande projekt i slättbygd. I frånvaron av ett modernt åkerbruk är 
bevarandegraden i skogen ofta hög, men samtidigt medför rötter och stub
bar, sten och block uppenbara praktiska svårigheter vid utgrävning och do
kumentation. Som ett avstamp inför de övriga mer tvärvetenskapligt inrik
tade artiklarna i boken ska jag här ge en överblick över fornlämningsbilden 
och de arkeologiska insatserna inom projektet.

Geografiskt fokuserar de flesta av de följande artiklarna på skogsbygden 
kring Örkelljunga och Skånes-Fagerhult, där arkeologiska utgrävningar ge
nomfördes i samband med att den sista skånska E4-etappen skulle byggas ut 
till motorväg. Men i en vidare bemärkelse täcker det arkeologiska Ed-projek
tet i norra Skåne ett större område som sträcker sig ända från dalgången 
kring Rönne å i sydväst upp till landskapsgränsen i nordost. Jag kommer här 
att beskriva arkeologin längs hela denna sträcka, för att på så vis fånga upp 
hur fornlämningsbilden och de arkeologiska förutsättningarna ändrar ka
raktär när man rör sig från åkerbygden i dalgången och upp på det skogkläd- 
da höglandet. Beskrivningen har sin geografiska utgångspunkt vid Tranarp,
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strax norr om Åstorp, där den första undersökningen inom E4-projektet in
leddes 1993. Därefter genomfördes undersökningarna etappvis, steg för steg 
upp mot nordost i takt med vägbygget, för att avslutas under sommaren 
2003 med den sista sträckan mellan Örkelljunga och Smålandsgränsen. 
Även den nya sträckningen av väg 24 berörs och artikeln spänner över sam
manlagt cirka fem mil väg (fig. 1).

De naturgeografiska förhållandena varierar påtagligt utmed denna långa 
vägsträcka. På slätten och i dalgången längs Rönne å dominerar bördiga 
men tunga lerjordar, omväxlande med sandiga och siltiga svallsediment. 
Landskapet är idag träd fattigt och nyttjas för åkerbruk, vall och bete. När 
våglinjen passerat Östra Ljungby tar den det första steget upp på sydsven
ska höglandet och landskapet ändrar med ens karaktär. Skogen sluter sig 
och de leriga jordarna ersätts av sandig morän med sten och block. En del 
öppen mark finns i anslutning till bebyggelsen och nyttjas främst för bete. 
Utmed åar och vattendrag finns stråk av sandiga isälvsavlagringar som ger 
torra och väldränerade boplatslägen. I höglandsmiljön finns också mycket 
rikligt med vidsträckta torvmarker.

FORNLÄMNINGSBILD

Inför de arkeologiska undersökningarna gjordes en genomgång av forn- 
lämningsbilden längs vägsträckningen, så som den framträder i Riksantik
varieämbetets fornminnesregister (fig. 2). Inte helt oväntat framstår stora 
skillnader mellan jordbruksbygden och den höglänta skogsbygden. I jord
brukslandskapet nedanför höglandskanten, till exempel i Kvidinge och Käl- 
na socken, koncentreras fornlämningarna till trakterna närmast Rönne å. 
De utgörs till stor del av gravhögar som ligger i stråk på ömse sidor om ån, 
samt av fynd av bearbetad flinta och flintredskap som indikerar upplöjda 
stenåldersboplatser. Det finns också tydliga koncentrationer av gravhögar 
och stensättningar just i gränsen mellan slätt och högland, dels längs hög
landskanten nordost om Rönne å, dels söderut längs Söderåsens nordslutt
ning. Gravarna härrör i huvudsak från bronsålder och äldre järnålder. De 
historiska lämningar kring Rönne å som finns registrerade i fornlämningsre- 
gistret rör sig om ett antal by- och gårdstomter, vilka omnämns i lantmäte- 
riakterna från 1700- och 1800-talet. Några av dessa kan arkivaliskt beläg
gas så tidigt som från 1200- och 1300-talet.

I och med att vi tar steget upp på det skogklädda höglandet förändras 
fornlämningsbilden dramatiskt. Längs våglinjen sker denna övergång i Öst
ra Ljungby socken och fortsätter vi vidare upp i Rya socken finner vi en 
fornlämningsbild som är typisk för denna del av skogsbygden. De längre sö
derut så talrikt förekommande fornlämningskategorierna, som gravar och 
stenåldersboplatser, har här försvunnit nästan helt, medan nya fornlämningar
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Fig. I. Karta över de arkeologiska undersökningsetappema längs B4:an, samt den korsande väg 
24, i norra Skåne.

framträder. I Rya socken dominerar den fossila åkermarken. Det handlar 
om ett fyrtiotal till ytan omfattande röseområden som tillsammans innehål
ler tusentals röjningsrösen. En fornlämningstyp som förekommer betydligt 
mer sparsamt i socknen är slagghögar efter järnframställning, som registre
rats på tre platser. Antalet gravar minskar dramatiskt jämfört med tidigare 
socknar. I Rya socken finns en medeltida ödekyrkogård samt fyra möjliga 
förhistoriska gravar registrerade. Av dessa utgörs två av kvadratiska sten- 
sättningar och en av ett möjligt gravröse, medan den fjärde består av lösfun
na bronsföremål i form av en halskrage, två spiralarmringar, en bälteplatta 
och en dolk (Oldeberg 1974). Den nästan totala avsaknaden av identifierba- 
ra gravar i anslutning till de stora röseområdena är anmärkningsvärd men 
inte unik. I röseområden vid Hamneda i Småland, som undersöktes i sam
band med en annan etapp av E4:an, var det också svårt att säkert identifie
ra gravar (Svanberg 2000), samtidigt som andra röseområden, till exempel 
i trakterna av Hässleholm och Växjö, karakteriseras av en rikedom på lätti- 
dentifierade gravar (Carlie 1994, 2002; Skoglund 2005). Avsaknaden av di
rekt anslutande gravar gör röseområdena i Rya socken anonyma och svår- 
greppade och i fornminnesregistret saknas följdaktigt någon åldersbestäm- 
ning av dem.

Fortsätter vi längs E4:an in i Örkelljunga socken och Skånes-Fagerhult 
socken rör vi oss fortfarande i höglandsmiljö, men fornlämningsbilden uppvi
sar tydliga skillnader gentemot den i Rya socken. Den mest slående skillnaden
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«< Fig. 2. Karta över utbredningen av gravar (vit), fossil åkermark (grå) och slaggvarpar (svart) 
i projektets närområde baserat på det digitala forum i nncs regi stret IM IS (registerutdrag 2007- 
09-22). Notera hur do tre fornlämningskategorierna dominerar var sin zon, från den gravrika 
jordbruksbygden längs Rönne å nere i sydväst, via bandet av fossil åkermark längs höglands- 
kanten, till trakten kring Örkel ljunga och Skänes-Fagerlmlt där spår efter järnframställning 
dominerar. Mörkgrönt visar utbredning av skogsmark i dagens landskap.

är att områdena med röjningsrösen nu blir färre och att de enskilda röseom- 
rådena blir mindre till ytan. Det är vanskligt att bedöma mängden röseom- 
råden och annan fossil åkermark utifrån fornminnesregistret, eftersom am
bitionsnivån vid dokumentationen och registreringen av denna fornläm- 
ningstyp varierat, men bilden har bekräftats av de inventeringar vi gjort i 
samband med vägbygget. Den bild som framträder är att stora samman
hängande röseområden ligger som ett bälte längs höglandets lägre delar, och 
att de inte når upp i Örkellj ungas och Skånes-Fagerhults socknar. I den nya 
motorvägslinjen når de stora röseområdena ungefär upp till i höjd med tra
fikplatsen vid Eket i Rya socken. Nordost därom finns också en hel del rö
seområden men de är som sagt mindre och ger ett mer fragmentariskt in
tryck och de förekommer i de flesta fall i anslutning till bebyggelse och od
lingsmark från historisk tid.

Den vanligaste fornlämningstypen i Örkellj ungas och Skånes-Fagerhults 
socknar är slaggvarp och andra slaggförekomster, det vill säga spår efter 
järnframställning. Ett hundrafemtiotal slaggförekomster är registrerade i de 
båda socknarna. Liksom i Rya socken är däremot gravar sällsynta. I Örkel
ljunga socken har det registrerats en möjlig kolerakyrkogård och tre förhis
toriska gravar, av vilka bara en kan anses sannolik. Det rör sig om en sten- 
sättning på en udde ut i den nu igenväxta Jälla sjö, öster om Åsljunga. Från 
Jälla sjö finns också ett för dessa socknar unikt fynd i form av en bronsdolk 
från bronsålderns period II, vilken tolkats som ett våtmarksoffer. I Skånes- 
Fagerhult socken representeras de registrerade gravarna av en pestkyrko
gård, en sentida rest sten, samt mer eller mindre osäkra uppgifter om sam
manlagt fem gravar. Det rör sig då om bland annat två domarringar som en
ligt sagesmannen togs bort i början på förra seklet och en likaså osäker 
uppgift om en gravhög. I de båda socknarna har det registrerats ett fyrtiotal 
fynd av flintföremål som troligen indikerar boplatser eller lägerplatser från 
stenåldern. Från historisk tid finns bland annat ett femtiotal by- och gårds
tomter.

Som en sammanfattning kan vi i grova drag dela in fornlämningsbilden 
längs den undersökta vägsträckan i tre zoner. Den första zonen täcker jord
bruksbygden längs Rönne å och kännetecknas av rikligt med förhistoriska 
gravmonument och ganska rikligt med flintförande boplatser. Fornläm
ningsbilden antyder att denna zon haft permanent bebyggelse under större 
delen av förhistorisk tid. Helt säkert har här också funnits jordbruksmark



med åkrar, men avsaknaden av naturlig sten i kombination med senare ti
ders plöjning gör att spår av äldre odling inte finns bevarade. Nästa zon kan 
beskrivas som det första steget upp i höglandsmiljön och karakteriseras av 
vidsträckta områden med röjningsrösen. Bristen på daterbara gravar gör att 
det förhistoriska inslaget enligt fornminnesregistret blir mycket svagt i den
na zon och det ligger nära till hands att hänföra röseområdena till historisk 
tid. Tidigare undersökningar har dock visat att denna typ av stora röseom- 
råden, med få eller inga identifierbara gravar, kan vara förhistoriska (Lager
ås 2000). Den tredje zonen utgörs av den resterande delen av höglandsmil
jön upp till Smålandsgränsen och kännetecknas framför allt av en stor 
mängd slaggförekomster. Tidigare undersökningar i området har visat att 
slaggen härrör från historisk tid (Wedberg 1981). Tillsammans med bristen 
på gravar och avsaknaden av större röseområden ger det en bild av en his
torisk kolonisationsbygd. Dock finns det i denna zon en hel del registrerade 
flintförekomster. Dessa är inte närmare daterade men bör i huvudsak härrö
ra från stenåldern.

Den fornlämningsbild som här helt kort beskrivits speglar hur kunskaps
läget var då de arkeologiska undersökningarna inför motorvägsbygget star
tade. Fornlämningsbilden var också en viktig utgångspunkt vid formule
ringen av projektets frågeställningar, där den kanske viktigaste frågan rörde 
kolonisationen av höglandet: Ger fornlämningsbilden en korrekt bild av en 
sentida kolonisation, eller går det att med utgrävningar och andra under
sökningar belägga en förhistorisk bebyggelse trots att så få gravar finns re
gistrerade? Vi ska nu först beskriva metodiken och de fysiska förutsättning
arna för de arkeologiska undersökningarna och sedan redovisa en del av de 
resultat och tolkningar som dessa lett fram till.

KÄLLMATERIAL OCH METODER

I det moderna jordbrukslandskapet på slätten finns inga synliga spår efter 
förhistorisk odling, och de enda egentliga förhistoriska former som finns be
varade utgörs av gravhögar och andra gravmonument (fig. 3). De väl synli
ga gravarna gör förhistorien närvarande i det öppna landskapet. Boplast- 
lämningar är inte på samma sätt synliga, men under matjorden kan stora 
ytor med omfattande lämningar finnas bevarade, trots intensivt odlande. 
Det kan till exempel gälla gropsystem, härdar och stolphål efter byggnader. 
Visserligen är de översta delarna av lämningarna bortplöjda, men ofta finns 
tillräckligt av anläggningarna kvar under ploggången för att möjliggöra 
tolkning och datering. Boplatserna kan innehålla stora mängder fynd, varav 
en del finns upplöjda i matjordstäcket. Den upplöjda flintan brukar synas 
väl på markytan och detta medför att stenåldersboplatserna i denna land
skapstyp ofta lätt går att identifiera redan vid inventeringsar beten.
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I den del av E4-projektet som berörde jordbruksbygden kring Rönne å 
kunde vi använda den arkeologiska metodik som är inarbetad sedan tidiga
re undersökningar i fullåkersbygden. Den innebar i grova drag att vi utifrån 
topografi och flintförekomster i åkermarken valde ut lämpliga ytor för prov- 
schaktning. Vid fortsatta undersökningar banades den moderna ploggången 
av med grävmaskin och de anläggningar som framträdde i alven dokumen
terades och undersöktes.

I skogsbygden är röjningsrösen, stenmurar, torpgrunder, etc. lätta att 
identifiera genom inventering. Samtidigt gör den ringa graden av uppodling 
att stenåldersboplatser och andra under mark dolda fornlämningar är desto 
svårare att hitta. Det bristfälliga arkeologiska kunskapsläget i denna skogs
bygd och den låga uppodlingsgraden gjorde det nödvändigt med brett upp
lagda och resursmässigt förhållandevis omfattande utredningar. I dessa in
gick inventering, kartering av fossil åkermark, genomgång av historiska 
kartor och andra historiska dokument, paleoekologisk rekognoscering, 
provrutgrävning, samt sökschaktning med grävmaskin på ett stort antal 
platser. Schaktningen var dock besvärlig i den stenrika och skogbevuxna 
marken och den sammanlagda avschaktade ytan blev förhållandevis liten 
(fig. 4). I slutändan ledde också relativt få av sökschaktningsplatserna vida
re till slutundersökning.

Inom stenåldersdelen av projektet gjordes redan i ett tidigt skede en in
ventering av sjöstränder i ett vidsträckt omland kring våglinjen, vilken resul
terade i att ett stort antal nya stenåldersboplatser upptäcktes, i huvudsak
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Fig. 4. Utrodningsgrävni tig bland rotter och sten söder om Örkelljunga. Foto: Per Lagerås.

från mesolitikum (Karsten & Knarrström 1996, 1998). I själva våglinjen 
fanns inga nutida strandlägen, men väl kanter till torvmarker som under 
stenåldern varit sjöar. Med hjälp av systematiska kvartärgeologiska borr
ningar i torvmarkerna kunde forna sjöar identifieras och deras igenväxning 
dateras. Detta var till stöd vid sökandet efter stenålderslämningar i samband 
med utredningen. Vid utredningsgrävningen kombinerades schaktning och 
provrutgrävning med sållning, och vi genomförde också kassungrävning i 
torv- och gyttjelagerföljder i ett försök att hitta utkastlager (Lagerås 2003, 
2004). Sammanlagt upptäcktes ganska många stenåldersplatser, av vilka fle
ra blev föremål för slutundersökningar (Knarrström [red.] 2007). Vid un
dersökningarna användes framför allt rutgrävning och sållning.

För undersökningen och tolkningen av såväl den naturliga skogsutveck- 
lingen som jordbrukets historia i området blev pollenanalyser en viktig me
tod. Rikedomen på torvmarker i höglandsmiljön gav utmärkta förutsätt
ningar för detaljerade pollenanalyser i direkt anslutning till undersökta forn- 
lämningar. Utifrån rekognoscering valdes sammanlagt sju platser ut för 
pollenanalys, tre av dem hade fokus på stenåldern och fyra av dem på sena
re perioder (Björkman 2007; Lagerås 2007).

Vid slutundersökningar i områden med agrara lämningar dokumentera
de vi den fossila åkermarken genom detaljerad inmätning med totalstation, 
ett urval röjningsrösen profilritades och träkol i bottenskiktet insamlades 
för datering och vedartsanalys. Dateringen av rösena följde den metod som
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tidigare beskrivits för Hamnedaprojektet (Lagerås 2000). I några rösen togs 
även prover för pollenanalys. I samband med slutundersökningarna av de 
stora röseområdena längs höglandets rand, på E4-etappen Mölletofta-Rya, 
satsade vi extra på dokumentationen av röjningsrösen. Förklaringen är att 
dessa slutundersökningar genomfördes redan 1996. De var därmed bland 
de första större uppdragsarkeologiska utgrävningarna av röseområden över 
huvud taget, och vi befann oss i en period av intensiv metodutveckling. Vi 
valde då att dokumentera rösena på bred front, genom att profilrita samtli
ga rösen och beskriva dem på ett standardiserat sätt. Dessa beskrivningar 
kunde sedan bearbetas statistiskt och vi kunde till exempel testa om det 
fanns något samband mellan hur rösena såg ut och vilka dateringar de gav 
(Lagerås m.fl. 2000).

Röseområden hade fram till dess mest varit föremål för inmätning och 
begränsade grävinsatser (t.ex. Jönsson m.fl. 1991, Connelid m.fl. 1993). Vi 
lade därför en hel del möda på att bana av och handrensa ytor mellan röse
na i jakt på bebyggelsespår. Detta var tidsödande och svårt i den steniga, 
stubbrika och podsolerade marken och de välundersökta ytorna blev för
hållandevis små. Ändå resulterade det i att flera långhus identifierades, lik
som härdar, gropar, etc. En generell erfarenhet från våra undersökningar i 
skogsmark är att podsoleringen gör anläggningarna urlakade och svåra att 
identifiera i den övre delen av markprofilen. Det kan därför vara svårt att 
veta till vilket djup man ska avbana eller rensa, och vid flera tillfällen blev vi 
tvungna att göra upprepade avbaningar till olika nivåer. En slutsats vi kan 
dra angående förhistoriska bebyggelsepår i skogsmark är, att de i och för sig 
kan vara mer välbevarade än i åkermark eftersom de inte påverkats av sen
tida plöjning, men att de antagligen ändå blir underrepresenterade eftersom 
de är så svåra och tidskrävande att rensa fram.

Vad det gäller bebyggelselämningar från historisk tid så har vi fått möjlig
het att undersöka ett par torpmiljöer på etappen Örkelljunga-länsgränsen. 
De bebyggelselämningar som då dokumenterades rörde sig om två bonings
hus samt en del av en trolig ekonomibyggnad. Av boningshusen gick bara 
det ena vidare till slutundersökning och de sammanlagda grävinsatserna i 
de historiska bebyggelsemiljöerna får ses som begränsade. De metoder vi 
använt har varit rutgrävning, avbaning och handresning av mindre ytor, 
samt metalldetektering. Det är i detta sammanhang också värt att betona 
att spåren efter den historiska bebyggelsen i dessa miljöer kan vara förvå
nansvärt svåra att upptäcka. En del husgrunder efter torp och andra bygg
nader är väl synliga, och därför kan man kanske tro att detta gäller gene
rellt för den historiska bebyggelsen, men så är det alltså inte. Ett av de 
1800-talstorp vi undersökte upptäcktes först i samband med att ett röj- 
ningsröse skulle dokumenteras, vilket då visade sig vara spisröset till ett 
hus. Och den medeltida bebyggelsen är minst lika svårupptäckt. Som ex
empel kan nämnas den medeltida byggnad som undersöktes av Smålands



museum längs E4:an strax norr om landskapsgränsen och som upptäcktes 
först i samband med noggrann rensning och undersökning av fossil åker
mark (Åstrand 2007).

Den historiska tidens bebyggelse är alltså svårupptäckt i det arkeologis
ka materialet och speglas oftast bara indirekt genom förekomsten av fossil 
åkermark. Andra historiska lämningar som vi kunnat undersöka arkeo
logiskt är spår efter järnframställning och kolning. Dessa speglar bosättning 
i trakten men behöver inte nödvändigtvis ha legat i direkt anslutning till be
byggelse. Vidare speglas den historiska bebyggelsen tydligt i historiska do
kument, men det ligger utanför ämnet för denna artikel.

En del av förklaringen till att så få bebyggelselämningar från historisk tid 
har kunnat undersökas inom projektet kan också ligga i att vi under utred
ningen till stor del var inriktade på att försöka hitta förhistoriska lämning
ar, vilket styrde valet av platser för sökschaktning. En annan viktig aspekt 
är att undersökningsområdet visserligen utgör ett långt tvärsnitt genom ett 
varierat och intressant landskap, men snittet är relativt smalt och inte orien
terat utifrån vetenskapliga frågeställningar, utan givetvis efter helt andra 
hänsyn. Då den nya våglinjen så långt som möjligt styrts undan från nutida 
bebyggelse, har exploateringsområdet i första hand kommit att beröra ut
marken till den historiska bebyggelsen och endast undantagsvis kommit i 
kontakt med inmark och gårdslägen. Därmed blir också den historiska ti
dens bebyggelse underrepresenterad.

RESULTAT AV DE ARKEOLOGISKA INSATSERNA

Här ges nu en sammanfattning av resultaten av de arkeologiska insatserna 
inom E4-projektet. Sammanställningen är kronologiskt uppställd och inde
lad i traditionella arkeologiska perioder. Den är mycket översiktlig och foku
serar helt på den arkeologiska dokumentationen. För tvärvetenskapliga re
sonemang hänvisas till bokens övriga artiklar och Landskap bortom tradi
tionen (Anglert [red.] 2008). Även om boken i stort fokuserar på historisk 
tid så presenterar vi här ett vidare kronologiskt perspektiv, ända från sten
åldern och framåt, så att de arkeologiska resultaten från historisk tid kan 
sättas i relation till de från äldre perioder.

STENÅLDER

Ett stort antal platser med lämningar från stenåldern upptäcktes och under
söktes inom projektet. De flesta av dem gav intrycket av att vara spår efter till
fälliga lägerplatser och ett par strukturer tolkades som spår efter möjliga hyd
dor eller tält. Anläggningarna var dock ganska få och vad som framför allt 
karakteriserade platserna var småhuggna redskap och avslag av flinta. Genom



noggrann rutgrävning och sållning kunde ändå ett intressant fyndmaterial tas 
till vara som tecknar en ny bild av stenåldern i denna skogsbygd. Resultaten 
har nyligen publicerats i en separat bok (Knarrström [red.] 2007).

Det äldsta spåret av människor som framkom inom projektet var en lä
gerplats med pilspetsar och annat flintmaterial som kunde knytas till ahrens- 
burgkulturen, och därmed dateras till cirka 9000 f.Kr. Den låg vid Lärkes- 
holmsån öster om Örkelljunga. Annars dominerar något yngre lämningar 
från jägarstenåldern materialet, från intervallet 8000-4000 f.kr. Lämningar 
från denna period kunde konstateras på ett tiotal platser längs hela väg
sträckan, från trakten av Eket i sydväst till området kring Skånes-Fagerhult 
i nordost, och ofta med flera olika faser på varje plats. De speglar tillfälliga 
lägerplatser och boplatser i samband med jakt. På två ställen framkom spår 
av hyddor eller tält.

Den därpå följande bondestenåldern är svagare representerad men kunde 
konstateras på några platser. Ett D-format hus och ett mesulahus, båda tro
ligen från mellersta bondestenålder, upptäcktes i samband med dokumenta
tionen av fossil åkermark i de stora röseområdena på etappen Mölletofta- 
Rya. Där hittades också en grop med stridsyxekeramik och flintavslag, samt 
härdar från samma tid. Längre upp i skogsbygden påträffades lämningar 
från bondestenåldern på tre platser. De bestod av pilspetsar och annan flinta 
samt enstaka keramikskärvor från periodens tidigare del. Platsernas fyndma
terial och läge i anslutning till våtmarker och vattendrag antyder att de är 
spår efter jakt- och fiskestationer, snarare än att de är agrara boplatser. Det
ta stämmer också med den bild som framkommit genom pollenanalyser.

BRONSÅLDER

Vid Tranarp strax söder om Rönne å undersöktes en gravhög i en tidig 
etapp av E4-projektet (Andersson 1997). Högen, som var kraftigt överplöjd, 
kunde dateras till yngre bronsålder och ingick i det stråk av högar som föl
jer Rönne å på ömse sidor. I högen fanns bevarat sammanlagt sju gravar. 
Den primära centralgraven utgjordes av en urna med brända ben efter en 
tonåring som var placerad i en liten stenkista. De övriga gravarna hade till
kommit i ett senare tillbyggnadsskede av högen. Dateringarna visade att så
väl centralgraven som påbyggnaden kan hänföras till yngre bronsålder, när
mare bestämt perioden 900-600 f.Kr. Under högen fanns dessutom spår ef
ter ett treskeppigt långhus. Det har troligen ursprungligen fungerat som 
bostadshus, men i samband med begravningsceremonin fått funktionen av 
kulthus.

Med undantag för dessa intressanta lämningar i jordbruksbygden kring 
Rönne å, har bronsåldern lyst med sin frånvaro inom projektet. I skogsbyg
den hittades först ingenting som direkt kunde knytas till bronsåldern, men 
bilden kom dock att ändras något när vi fick resultaten av 14C-datering av



härdar. Här och där på sträckan Örkelljunga-länsgränsen påträffades vid 
schaktning anonyma härdar med inget eller ett mycket magert anslutande 
fyndmaterial. Dessa härdar visade sig av dateringarna vara ganska jämnt för
delade över en period som sträcker sig genom hela bronsåldern och järnål
dern. Sammanlagt föll sex dateringar inom bronsåldern och tolv inom järn
ålder. Pollendiagrammen från området visar att landskapet under motsva
rande period var i stort sett skogklätt men med viss betespåverkan (Lagerås 
2007:23ff). Indikationer på odling saknas och vi tolkar därför de anonyma 
härdarna som spår efter tillfälliga lägerplatser och herdevisten i samband 
med betesdrift.

Järnålder

Järnålderslämningar framkom framför allt i jordbruksbygden kring Rönne 
å och på den första etappen upp i höglandsmiljön. Med början nere i syd
väst påträffades en brandgrav i anslutning till den bronsåldershög i Tranarp 
som nämndes ovan. Brandgraven kunde dateras till förromersk järnålder 
(Andersson 1997). Där fanns också enstaka boplatslämningar från romersk 
järnålder. Längre upp mot nordost, vid Haglekulla norr om Östra Ljungby, 
precis där det öppna landskapet övergår i skogsbygd, undersöktes mer om
fattande boplatslämningar (Isendahl 1997). De bestod bland annat av en 
hägnad och en trolig halvtaksbyggnad, som möjligen utgjort stall eller för
råd, samt två treskeppiga långhus, ett grophus och en blästugn. Samtliga 
dessa byggnader och anläggningar, liksom det bitvis ganska rika fyndmate
rialet, kunde dateras till folkvandringstid-vendeltid. Komplexet tolkades 
som en stormannagård.

Vidare upp på höglandet, på etappen Mölletofta-Rya, följde de stora om
rådena med röjningsrösen som diskuterats ovan under rubriken Fornläm- 
ningsbild. Fyra sådana områden blev föremål för slutundersökning. Genom 
14C-dateringar kunde vi slå fast att dessa röseområden speglar en odlingsex- 
pansion under romersk järnålder (Lagerås m.fl. 2000). Av dateringarna att 
döma minskar röjningsaktiviteten från och med 500-talet, på samma sätt 
som i röseområdena uppe i Hamneda (Lagerås 2000), men de övergavs då 
inte helt. Spridda dateringar antyder att röjningen och odlingen fortsatte ge
nom resten av järnåldern fram till vikingatid, i ett av områdena också in i 
medeltid.

Utöver odlingslämningar fann vi i röseområdena också spår av bebyggel
se. Avbaning och handrensning mellan röjningsrösen avslöjade boplatsläm
ningar i form av stolphål, härdar och gropar, och åtminstone två olika gårds- 
lägen med sammanlagt tre långhus kunde identifieras (fig. 5). Såväl keramik 
som 14C-analyser gav en datering till romersk järnålder för båda gårdsläge- 
na. I långhusen framträdde delar av vägglinjerna som stolprader och rännor. 
Några stolphål efter takbärare framträdde också, men ytterligare takbärare



Fig. 5. Ett långhus från romersk järnålder framrensat bland röjningsrösen sydväst om Eket, på 
etappen Mölletofta-Hya. Foto: Rolf Larsson.

har troligen stått på syllstenar. Fyndmaterialet utgjordes främst av keramik, 
slagg och bränd lera, men även bland annat flera malstenar. Över lag var 
fyndmaterialet och anläggningarna fragmenterade och slitna, troligen till 
följd av att boplatsytorna odlats upp i ett senare skede.

I ett röjningsröse i anslutning till ett av gårdslägena hittades resterna av 
en blästugn, som också den kunde dateras till romersk järnålder. Den tolkas 
som en relativt liten ugn för järnframställning, med stenlagd pipmur och 
fodrad med lera.

När vi lämnar röseområdena på etappen Mölletofta-Rya och fortsätter 
högre upp i höglandsmiljön, till etappen Örkelljunga-länsgränsen, så blir 
spåren efter järnåldern betydligt svagare. Trots utredningsgrävningar och 
undersökningar på ett stort antal platser har vi inte funnit några regelrätta 
boplatslämningar från järnåldern. En del anonyma härdar har påträffats, av 
samma typ som de från bronsåldern (se ovan), och vi tolkar dem som spår 
efter tillfälliga lägerplatser i samband med betesdrift. Helt klart är att den 
äldre järnålderns odlings- och bebyggelseexpansion, som satt tydliga spår 
på den nedre delen av höglandet, inte nått upp till dessa trakter. Längre fram 
under yngre järnålder har vi dock svaga tecken på en begynnande expansi
on. Dateringar av träkol under en del röjningsrösen speglar troligen tillfälli
ga brandröjningar för bete eller odling, framför allt under vikingatid, men 
övriga spår saknas.
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Eig. (i. Sammanställning av l4(’-dateringar av träkol från röjningsröson på etappen Möi letotta— 
Uya respektive Öi-kelljiiiiga-länsgränsen. En del av dateringarna kan spegla äldre bränder, 
men majoriteten bör kunna knytas till själva stenröjningen. Staplarnas höjd visar antalet date
ringar inom respektive hundraårsintervall. Efter Lagerås 2007.

Sammanfattningsvis så har de arkeologiska undersökningarna lyckats 
fånga en permanent järnåldersbygd med bebyggelse, odling och även järn
framställning, både i dagens jordbruksbygd nere längs Rönne å och ungefär 
en mil upp i höglandsmiljön. Spåren av detta äldre järnålderssamhälle tun
nar dock ut i norra delen av Rya socken, ungefär i höjd med Eket. Längre 
upp mot nordost, i Orkelljungas och Skånes-Fagerhults socknar, har land
skapet endast utnyttjats extensivt under större delen av järnåldern.

MEDELTID OCH NYARE TID

Från historisk tid finns ett rikt och varierat källmaterial som diskuteras i 
flera av bokens övriga artiklar, men i detta sammanhang fokuseras de kon
kreta arkeologiska spår som framkommit i våra undersökningar. Tar vi till 
att börja med järnålderns röseområden på etappen Mölletofta-Rya, så kan 
vi konstatera att där också fanns enstaka strukturer och anläggningar som 
kan knytas till historisk tid. Det rör sig om hålvägar, stenmurar, röjnings- 
rösen och kolbottnar, men inga direkta bebyggelsespår. En trolig förklaring 
är att det någon gång mot slutet av järnåldern skett en omstrukturering av 
bebyggelsen och markanvändningen och att de undersökta röseområdena 
då hamnat i utmark. Detta framgår också av historiska kartor, som i och 
för sig inte är äldre än från 1700-talet. De historiska dateringarna från
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några röjningsrösen i ett av områdena kan kanske spegla sentida odlings- 
lyckor på utmarken. Avsaknaden av bebyggelsepår från historisk tid ska 
inte tolkas som att trakten överges, utan snarare som att en omstrukturering 
och en koncentration skett till den historiska bygdens bebyggelselägen.

Fortsätter vi längre upp i höglandsmiljön, till etappen Örkelljunga-läns- 
gränsen, blir spåren efter historisk tid mer påtagliga. Ffär undersöktes ett ti
otal områden med odlingsrösen. Dessa skilde sig påtagligt från de stora om
rådena längre ned mot sydväst genom att de var betydligt mindre till ytan 
och med mycket färre rösen. Med få undantag faller dateringarna av röj- 
ningsrösena på denna etapp inom medeltid och nyare tid (fig. 6), vilket stäm
mer bra överens med den bild av en medeltida expansion som framträder i 
pollendiagrammen (Lagerås 2007).

Den medeltida expansionen återspeglas också i kyrkan och borgen i Or- 
kelljunga, liksom i det skriftliga källmaterialet (Skansjö 2007), men några 
konkreta arkeologiska spår efter själva den medeltida bebyggelsen har inte 
framkommit inom projektet (se ovan under Källmaterial och metoder). Den 
bebyggelse som kunnat dokumenteras har varit mer sentida torplämningar, 
dels torpet Grisavad öster om Örkelljunga, dels ett torp benämnt Rosts täp
pa nära Skånes-Värsjö (Knarrström och Lindberg nedan). I Grisavad berör
de exploateringen de väl synliga resterna efter ett boningshus och ett troligt 
uthus, samt en brunn och anslutande odlingsmark, men då undersökningen 
begränsades till en förundersökning blev grävinsatserna mycket små. Dessa 
genererade dock en hel del fynd, som till exempel keramik, porslin, glas, 
spik och andra järnföremål, benavfall, knappar och mynt. Fynden kunde i 
huvudsak knytas till 1800-talet, även om en del föremålstyper också kan ges 
en äldre datering.

Undersökningen av Rosts täppa delades upp på två grävytor, där den ena 
berörde en del av en ekonomibyggnad och den andra ett enkelt boningshus 
som tolkades som ett undantag till själva torpet. Båda byggnaderna var 
svårupptäckta och framkom först i samband med utgrävningen. En mer 
manifest huslämning som bör ha varit torpets huvudbyggnad föll utanför 
vägområdet. De två undersökta byggnaderna genererade ett rikt och varie
rat fyndmaterial, med bland annat keramik, porslin, glaskärl, spikar och 
sömmar, järnredskap, vapendetaljer och knappar, som i huvudsak kunde 
dateras till 1800-talet. En äldre, medeltida fas på samma plats avspeglades i 
dateringarna av ett röjningsröse och en tjärgrop, men några fynd eller be
byggelsespår kunde inte konstateras.

Utöver fossil åkermark och bebyggelsespår finns det också en hel del 
andra lämningar från historisk tid i denna trakt. Den mest framträdande ka
tegorin i fornminnesregistret är platser med spår efter järnframställning, och 
två sådana blev föremål för noggranna undersökningar inom projektet. Ge
nom fältdokumentation, datering och specialanalyser av slagg och ugnsres- 
ter gick det att få fram en detaljerad bild av järnframställningens ålder och
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karaktär på dessa platser (Strömberg 2008a). Den ena låg vid Bredabäck, 
öster om Asljunga. Där undersöktes resterna av två blästugnar, samt anslu
tande slagglager, fälisten, etc., vilka kunde dateras till medeltid, närmare be
stämt 1200-talet och 1300-talet. Lämningarna låg i direkt anslutning till en 
sentida vattenmölla men något funktionellt eller kronologiskt samband har 
inte gått att fastställa. Den andra järnframställningsplatsen som undersök
tes låg vid Östra Spång, någon kilometer öster om Örkelljunga. Där fram
kom framför allt resterna efter en mycket stor, kallmurad blästugn, men 
också en mindre blästugn, en kolbotten, slagglager, etc. Av dateringarna att 
döma har platsen varit i bruk åtminstone från 1400-talet till 1600-talet.

Från historisk tid hör också de kolbottnar och tjärdalar som undersökts 
inom projektet (Larsson nedan). Sammanlagt har 22 kolbottnar dokumente
rats på sträckan Örkelljunga-länsgränsen och två i röseområdena på etap
pen Mölletofta-Rya. Anläggningarna har varit till synes enkla utan några 
speciella konstruktionsdetaljer och dokumentationen har i huvudsak be
gränsats till inmätning och provtagning. Dateringarna visar att en del av 
kolbottnarna härrör från medeltid men merparten härrör från nyare tid, och 
då framför allt från de senaste tre hundra åren. De lämningar från tjärfram- 
ställning som undersöktes arkeologiskt rör sig dels om två tjärrännor, av vil
ka den ena var rejäl och stensatt och den andra betydligt enklare, dels av 
runda, trattformiga tjärdalar av en typ som tidigare inte dokumenterats i 
Skåne. Den sistnämnda typen kunde dateras till medeltid, medan tjärrän- 
norna var några hundra år yngre.

Sammantaget så är perioderna medeltid och nyare tid väl företrädda i de 
arkeologiska undersökningarna, i synnerhet på etappen Örkelljunga-läns
gränsen. De historiska spåren utgörs främst av odlingslämningar samt pro- 
duktionsanläggningar för järn, kol och tjära. Direkta bebyggelselämningar 
har dock varit få. Som föreslagits ovan beror detta förhållande troligen till 
viss del på att den nya motorvägens sträckning anpassats för att minimera 
ingreppen i dagens bebyggelse, och att den därmed också till stor del undvi
kit äldre gårdslägen och bebyggelselämningar från historisk tid.

SAMMANFATTNING

De sedan tidigare kända fornlämningarna utmed vägsträckan förmedlade 
en bild där det nutida jordbrukslandskapet framstod som centralbygd under 
förhistorien, medan det skogklädda höglandet samtidigt föreföll ha varit i 
det närmaste obefolkat. Spridda fynd av flintföremål antydde dock en viss 
grad av aktiviteter under stenåldern. Först från medeltiden och framåt fanns 
en fast bebyggelse i skogsbygden. Det som framför allt bidragit till bilden av 
en obefolkad trakt, särskilt under bronsålder och järnålder, är den nästan 
totala avsaknaden av förhistoriska gravar. En jämförelse med gravmateria



let från omgivande bygder tydliggör förhållandet. Området står inte bara i 
kontrast till slättbygden i detta avseende, utan också exempelvis till skogs
bygderna österut, i Göinge, där gravmaterialet är både rikt och varierat 
(Carlie 1994). I en studie över den yngre järnålderns centralbygder av Johan 
Callmer, där han bland annat utgick från namnformer i landskapet, fram
stod området närmast som en vit fläck på kartan (Callmer 1991). Utifrån 
denna bild formulerades inom E4-projektet frågeställningar kring de ”dol
da” förhistoriska perioderna, det vill säga bronsålder och järnålder. Det föll 
sig naturligt att fråga sig om den bild av bebyggelseutveckling och kolonisa- 
tionsförlopp som förmedlas av fornminnesregistret också skulle framstå i 
resultaten av våra arkeologiska undersökningar.

Nu med undersökningsresultaten på hand kan vi konstatera att de till 
stor del bekräftar bilden av en historisk kolonisationsbygd, men med det 
undantaget att detta inte gäller för den mest kantnära delen av höglandet. 
Där, i vad som framstår som ett upp till en mil brett bälte längs höglandets 
rand, har ett jordbrukande samhälle med permanent bebyggelse etablerats 
redan under romersk järnålder. Gravmonument är dock fåtaliga och de syn
liga spåren efter denna järnåldersbygd utgörs i stället av vidsträckta och svå- 
ravgränsade områdena med röjningsrösen. Med våra undersökningar har vi 
dels kunnat datera röjningsrösena, dels visat att det finns samtida boplats
lämningar bland dem. Avsaknaden av säkra gravar i röseområdena kvarstår 
dock även efter utgrävningarna, vilket väcker intressanta frågor om vilken 
status de människor hade som bebodde och brukade dem. Var de i någon 
mening ofria, och stod de i så fall i beroendeförhållande till gårdar och sam
hällen i den äldre bygden nedanför höglandskanten? Eller kan det vara så 
att det stråk av gravar som ligger precis längs övergången mellan slätt och 
högland kan kopplas till röseområdena? Att röseområdena bara skulle vara 
spår efter ett tillfälligt, säsongsvist utnyttjande, känns dock inte sannolikt 
med tanke på den omfattande stenröjningen.

Längre upp mot nordost avtar de stora röseområdena. Röseområden 
finns men de är betydligt färre och mindre, och i stället är slaggvarpar efter 
järnframställning den mest frekventa fornlämningstypen. Våra utgrävning
ar i denna zon, det vill säga från trakten av Örkelljunga och upp mot Små
landsgränsen, resulterade inte i några säkra förhistoriska boplatslämningar 
från bronsålder eller järnålder, och därmed kan vi konstatera att den nästan 
totala avsaknaden av gravar från dessa perioder för denna del av höglandet 
ger en riktig bild av bebyggelseutvecklingen. Våra resultat styrker bilden av 
en medeltida kolonisationsbygd som under förhistorisk tid endast utnyttjats 
extensivt och högst temporärt. Här kan vi tänka oss ett säsongsvist bete, 
troligen i form av herdedrift, under förhistorisk tid, och först med början 
under tidig medeltid etableras en permanent, till stor del agrar bebyggelse. 
För en mer detaljerad diskussion kring den medeltida bebyggelseexpansio
nen upp i dessa trakter, liksom över huvud taget kring samhällsutvecklingen



under historisk tid, är de arkeologiska resultaten för fragmentariska. De är 
dock ett mycket viktigt bidrag till en tvärvetenskaplig diskussion. I övriga 
artiklar i boken diskuteras människor, samhälle och landskap under histo
risk tid i trakten kring Örkelljunga och Skånes-Fagerhult, med utgångs
punkt i de arkeologiska resultaten, paleoekologiska analyser och historiska 
källor.



EN SPLITTRAD HELHET
OM MÅNGSYSSLERIET I SKOGSBYGDEN I NORRA SKÅNE

Kol f La rsson

I Adam av Bremens berömda beskrivning av de nordiska länderna under 
andra halvan av 1000-talet, beskrivs gränstrakterna mellan danernas Skåne 
och sveonernas Götaland som ett område med djupa skogar och svårtill
gängliga berg (Adam av Bremen 1984:208). Även om dessa trakter fortfa
rande till stor del är en skogsbygd, så har mycket hänt sedan dess. Skogstrak
terna har koloniserats och röjts för jordbruksmark och bebyggelse, och själ
va skogen har blivit en ekonomisk bas för en rad olika näringar. I takt med 
att skogen befolkats och steg för steg blivit alltmer kulturpåverkad har män
niskornas förhållande till den ändrats. Från att ha varit vild, mystisk och far
lig har skogen blivit en viktig födkrok och en plats för arbete och fritid.

I denna artikel diskuterar jag några av de aktiviteter som påverkat och för
ändrat skogen i norra Skåne under de tusen år som förflutit sedan Adam av 
Bremens beskrivning. Artikelns titel syftar på det mångsyssleri och den entre
prenörsanda som gjort livet möjligt i denna gamla gränsbygd och som till stor 
del lever vidare i dagens lokalsamhälle. I diskussionen fokuserar jag i första 
hand på kolning, tjärbränning och arbetet vid sågkvarnar, och grundar mig på 
resultat och dateringar som framkommit vid arkeologiska undersökningar 
(fig. 1). Den mycket omfattande järnproduktion som bedrivits i området pre
senteras av Strömberg i en separat bok från projektet (Strömberg 2008a). Li
kaså diskuteras järnproduktion och kolning ur ett paleoekologiskt perspektiv 
i en separat bok (Lagerås 2007).

HISTORISK BAKGRUND

SAMHÄLLSKONJUNKTURER

Tillverkningen av järn och kontrollen över denna produktion var en makt
faktor under yngre järnålder och vid den tid då den medeltida staten bilda
des. På de danska öarna och framför allt på Jylland hade järnhanteringen 
varit relativt omfattande fram till omkring år 700 e.Kr. Den verkar då ha 
upphört helt (Voss 1995:35), eller möjligen ha fortsatt i betydligt mindre 
skala (Carelli 2001:81ff.). Olfert Voss menar att befolkningsexpansionen 
hade tagit mycket skogsmark i anspråk i Västdanmark och att man därför 
inte längre kunde producera tillräckliga mängder med kol för att driva järn
hanteringen vidare. I samband med det blev det mer svårtillgängliga järnet 
från skogsbygderna i norra Skåne och Halland (Östdanmark) attraktivt.
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N Stidsvig (omr 6 på etappen Mölletofta-Eket)
Kolbotten daterad till 425±45 BP/1410-1630 e.Kr., björk 
SV Östra Ringarp (LV:3)
Kolbotten daterad till 795±40 BP/1160-1290 e.Kr., björk, bok 
N Torrabygget (V24:4)
Kolbotten daterad till 305+35 BP/1480-1660 e.Kr., bok 
Ö Lärkesbolmsån (V24:3)
Kolbottnar, 2 st daterade till (1) 215+40 BP/1520-1960 e.Kr., björk, (2) 245±40 BP/1510-1950 e.Kr., björk, al
V Lärkesbolmsån (V24:2)
Kolbotten daterad till 335+35 BP/1470-1650 e.Kr., björk 
SO Östra Spång (E4:17)
Kolbottnar, 2 st daterade till (1) 295+35 BP/1480-1670 e.Kr., björk, al, (2) 325±30 BP/1480-1650 e.Kr., björk 
Östra Spång (V24:l)
Kolbotten daterad till 375±20 BP/1440-1630 e.Kr., björk, al, hägg, bok 
Järnframställning (se Strömbergs kapitel)
NO Jälla (E4:28)
Kolbotten daterad till 965±35 BP/1000-1170 e.Kr., tall 
Bredabäck, S Vanås (E4:31), Sågkvarn 
Järnframställning (se Strömbergs kapitel)
Rosts täppe (E4:34a)
Kolbottnar, 3 st med två dateringar vardera: (1) 780±45 BP/1160-1300 e.Kr, 790±45 BP/1160-1300 e.Kr., tall, bok, (2) 
105±30 BP/1670-1960 e.Kr., 175+30 BP/1650-1960 e.Kr., tall, björk, (3) 195+30 BP/1640-1950 e.Kr., 205±30 
BP/1640-1950 e.Kr., tall
Runda tjärdalar, 4 st varav en daterats till 780+45 BP/l 160-1290 e.Kr., tall 
Undantaget vid Rosts täppe (E4:34f)
Kolbottnar, 2 st med två dateringar vardera: (1) recent, 95+40 BP/1670-1960 e.Kr., tall, (2) 90+45 BP/1670-1960 e.Kr., 
140±45 BP/1660-1960 e.Kr., tall 
O Skånes Värsjö (E4:35)
Kolbotten daterad till 75+40 BP/1680-1960 e.Kr., tall 
Järingsholm (E4:38)
Kolbotten, ej daterad 
NJäringsholm (E4:41)
Tjärrännor, 2 st daterade till (1) 225±40 BP/1520-1960 e.Kr., tall, (2) 160±40 BP/1660-1960 e.Kr., tall
V Bjärabygget (E4:44)
Kolbotten daterad till 80+40 BP/1670-1960 e.Kr., tall 
S Skånes-Fagerhult (LV 10)
Kolbottnar, 3 st daterade till (1) recent, tall (2) 200±40 BP/1640-1960 e.Kr., tall, (3) 110±35 BP/1670-1960 e.Kr., tall 
O Sandhult (E4.-55)
Kolbotten daterad till recent, tall

Fig. 1. Karta över undersökningsområdet längs nya E4:an i norra Skåne mod do kolbottnar ooh 
tjärdalar och don kvarn som dokumenterats inom projektet.

;s(i



Ingen annanstans i landet fanns malm och skog i en sådan riklig omfattning 
och med lika goda möjligheter till utvinning. Under 1200-talet hade Öst- 
danmark kommit att bli rikets stora producent av järn och även av andra 
skogsprodukter som kol och tjära. De färdiga produkterna transporterades 
till kusten för utskeppning och vidare transport till Själland och andra om
råden. Med början under 1400-talet och framför allt under 1500-talet och 
1600-talet vidareutvecklades produktionen till en mer storskalig industri.

Under tidig medeltid ökade efterfrågan på järn i takt med befolkningsök
ningen och samhällets expansion. Kyrkobyggandet krävde en stor mängd järn 
liksom städernas etablering och expansion (Olsson 1995:10). Järnet var un
der tidig medeltid fortfarande en exklusiv vara, men i takt med att produktio
nen blev mer effektiv och storskalig blev järnet också mer lättöverkomligt för 
allmänheten. Fyndbilden från arkeologiska boplatsundersökningar runt om i 
Sverige visar att järnkonsumtionen började öka redan under 1100-talet (Mag
nusson 1995:53). Hansans utveckling och expansion i Nordeuropa under 
1200-talet gav den mer långväga handeln en skjuts framåt och ökade produk
tionen och exporten av såväl järn som andra skogsrelaterade produkter.

Den medeltida expansionen förbyttes i nedgång efter digerdödens härj
ningar med början år 1350. Pesten och dess följdverkningar för ekonomi 
och samhälle ledde till en generell befolkningsminskning och en agrar tillba
kagång som även satt tydliga avtryck i norra Skånes skogsbygder (Lagerås 
2007:69ff). Gårdar övergavs och åkrar växte igen eller lades för fäfot. Be- 
folkningsminskningen ledde till att även efterfrågan på skogens produkter 
minskade.

Konjunkturen vände uppåt igen mot slutet av 1400-talet och framför allt 
under 1500-talet, med stark agrar expansion och även ökad järnframställ
ning som följd. Under 1600-talet ledde krig och en ökad handel och sjöfart 
till ökad efterfrågan på de skandinaviska stapel varorna. Den industriella ex
pansionen som tog fart i England under slutet av följande sekel spädde på 
efterfrågan ytterligare. Under 1800-talet var produktionen och exporten av 
de olika skogsvarorna mycket omfattande. Störst efterfrågan var det då 
framförallt på virke, tjära, pottaska och järn.

För norra Skånes vidkommande ledde den svenska erövringen, med freden 
i Roskilde 1658, till att järnproduktionen avtog och så småningom så gott 
som upphörde helt (Olsson 1995:11). Möjligen hade detta blästbruk, som 
byggde på myrmalm och sjömalm, ändå konkurrerats ut vid denna tid, då sto
ra mängder högkvalitativt järn exporterades från bergsbruken längre norrut. 
Oavsett den direkta orsaken, så bör nedläggningen av den lokala järnproduk
tionen ha inneburit ett kännbart ekonomiskt bakslag för lokalsamhället. För 
Skånes del var järnet alltså inte längre aktuellt för storskalig produktion och 
export efter 1600-talets mitt, även om småskalig produktion för husbehov 
levt vidare ända in på 1800-talet (Ödman 1995:155). De övriga skogsproduk
terna var dock fortsatt viktiga och en del kom att öka i betydelse.



KONTROLLEN OVER SKOGEN

Den inledande kolonisationen i norra Skåne under tidig medeltid var till 
stor del agrar, men gradvis fick skogsnäringar i olika form en allt större be
tydelse. Skogens produkter bidrog till den lokala ekonomin och så småning
om fick även centralmakten ett större inflytande över verksamheten. I och 
med den svenska erövringen på 1600-talet nåddes området av den svenska 
skogspolitiken och efter hand kom nya skogsförordningar som bröt med 
den medeltida kolonisationspolitiken. Alltefter som det ekonomiska intres
set för framför allt virke ökade, försköts kontrollen över skogen och sko
gens resurser mot centralmakten (Eliasson 1997:48ff). Kolning och tjär
bränning tärde på skogen och konkurrerade med andra intressen, och sta
ten fann redan under 1600-talet anledning att reglera tillgången på skog för 
de olika aktiviteterna. Tidigare hade skogen inte betraktats som en ekono
misk tillgång på samma sätt ur ett centralt perspektiv. Trots reglering ledde 
svedning och agrar expansion tillsammans med kolning och virkesproduk
tion till att skogsarealerna snabbt minskade. Under 1800-talet uppstod en 
rädsla för att skogen helt skulle försvinna och skogsbruket detaljreglerades 
därför genom statens försorg. De statliga skogarna fördelades på gruvbola- 
gen för att dessa skulle ha en säkrad virkestillgång för sin produktion. Helst 
såg man till exempel att hanteringen och bränningen av tjära och beck för
lädes till områden utanför bergslagsområdena för att undvika konkurrens 
om skogen (Svensson 1998:134).

AVFOLKNINGEN AV SKOGSBYGDEN

Förutsättningarna för bosättning i norra Skåne byggde i mångt och mycket 
på skogens resurser. Nedläggningen av järnproduktionen medförde ett eko
nomiskt avbräck men samtidigt kom andra skogsprodukter att få ökad be
tydelse. Virkesproduktion, kolning och tjärbränning, liksom på sina håll 
pottaskebränning, hade haft viss betydelse redan under medeltiden men det 
var först under 1600-talet och senare som efterfrågan på dessa varor sköt 
ordentlig fart. Med mångsyssleriet i skogsbygderna växte det fram rörlig 
och flexibel arbetskraft som livnärde sig på de varierande resurser som sko
gen gav. Man blev van vid en oregelbunden arbetssäsong med perioder av 
hårt arbete varvat med mindre intensiva perioder. Under senare perioder var 
arbetsvandringar vanligt förekommande.

Mångsyssleriet i skogen levde kvar fram till början av 1900-talet. Sedan 
dess har det moderna skogsbruket med monokulturer och trakthyggesbruk 
tagit över. Areellt sett har detta inneburit en expansion av skogsbruket på 
jordbrukets bekostnad, men detta skogsbruk är helt inriktat på produktion 
av virke och pappersmassa.



KOLNING

KOLETS FRAMSTÄLLNING OCH ANVÄNDNING

Träkol har använts som bränsle i många olika sammanhang. Under senare 
perioder har det använts för uppvärmning och under industrialiseringen hade 
det avgörande betydelse som bränsle i ångmaskiner. Det har också haft stor 
betydelse som bränsle vid järnframställning, såväl i masugnar som i blästor. 
I takt med en ökad import av stenkol och olja, och så småningom naturligt
vis genom elektricitet från andra kraftkällor, har dess betydelse minskat.

Redan omkring år 500 e.Kr. introducerades kolningen i Skandinavien. 
Den typ av anläggning man då använde sig av var kolningsgropen. Det var en 
enkelt grävd grop som man fyllde med ved, täckte över med torv och lät glö
da under kontrollerad syretillförsel. I och med att den bränslekrävande järn
produktionen ökade under medeltiden ökade också efterfrågan på kol. För 
att möta efterfrågan utvecklades effektivare och större anläggningar, så kal
lade milor. En mila var inte nedgrävd utan låg helt och hållet uppe på mar
ken. Runt anläggningen fanns i många fall en vall samt i kanten nedgrävda 
gropar, så kallade fotrymningar, vilka var avsedda att förse milan med syre 
underifrån. Storleken på milorna kunde variera avsevärt. Som exempel kan 
en undersökning i Flahult utanför Jönköping anföras. Här karterades 131 
kolningsanläggningar vilka i storlek varierade mellan 7 och 20 meter i diame
ter, 80 % av dem återfanns i intervallet 14-18 meter (Häggström 2003:51). 
Man gör åtskillnad mellan liggmila och resmila. Dessutom fanns en sen vari
ant av resmilan som benämns skorstensmila, som togs fram först under bör
jan av 1900-talet. Skillnaden mellan miltyperna ligger i hur man staplade 
veden. I den äldsta varianten, liggmilan, låg veden horisontellt medan den i 
resmilan ställdes upp vertikalt. Det senare gav en effektivare förbränning. 
Resmilan utvecklades under mitten av 1800-talet då järnproduktionen i Berg
slagen och längre norrut hade tagit verklig fart. Under denna epok hade gruv- 
bolagen vanligen många anställda som kolade i bolagens egna skogar.

Kolningen var ett arbetsamt och inte helt ofarligt arbete som innehöll fle
ra lika moment, från den inledande avverkningen till den slutliga borttrans
porten av det färdiga kolet. Själva bränningen pågick i flera dygn, och under 
den tiden måste milan stå under strikt bevakning och framför allt måste sy
retillförseln kontrolleras. I värsta fall kunde milan blossa upp och övertän
das och allt kolet gå förlorat. Efter lyckad kolning revs milan och kolet togs 
om hand. En väl uppbyggd milbotten kunde dock återanvändas ytterligare 
en eller ett par gånger.

UNDERSÖKTA KOLNINGSANLÄGGNINGAR

Inom det arkeologiska projektet har vi sammanlagt dokumenterat 22 läm
ningar efter kolning, av vilka 21 har 14C-daterats. De daterade kolbitarna
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har i samtliga fall vedartsbestämts, medan mer omfattande vedartsanalys av 
ett större träkolsmaterial gjordes på tolv av anläggningarna. Anläggningar
na har framkommit vid schaktning och har i de allra flesta fall inte varit syn
liga på markytan (fig. 2). Vi har alltså inte utgått från något inventeringsre
sultat eller på något annat sätt aktivt verkat för att lokalisera dem. Snarare 
kan de ses som slumpvis påträffade i samband med schaktning eller avba- 
ning vid sökandet efter boplatslämningar. De 22 anläggningarna fördelades 
på sammantaget 14 olika undersökningslokaler vilka var utspridda längs en 
cirka 2 mil lång sträcka av den nya motorvägen. På de flesta lokalerna på
träffades bara en kolningsanläggning. Den som hade flest var Rosts täppa 
på Värsjö utmark, där fem stycken dokumenterades.

När vi analyserat lämningarna har vi, utöver 14C- och vedartsbestäm- 
ningar, också tittat närmare på det topografiska läget, eventuell närhet till 
järnframställningsplatser och till andra adekvata fornlämningstyper, samt 
storlek. Vi har dessutom, i de fall där så varit möjligt, observerat huruvida 
anläggningarna varit använda mer än en gång och hur de varit uppbyggda.

De undersökta kolningsanläggningarna har inte varit nedgrävda och är 
därför per definition inga kolningsgropar. De har anlagts direkt på den ur
sprungliga markytan, liksom milor, men samtidigt saknar de flera av milor- 
nas karakteristiska drag. Inga vallar eller fotrymningar har kunnat beläggas 
och dessutom är anläggningarna generellt sett små. Diametern ligger i inter
vallet 2-9 meter, med de flesta i intervallet 3-7 meter. Detta kan jämföras 
den ovan refererade undersökningen utanför Jönköping där de flesta kol
bottnarna låg i storleksintervallet 14-18 meter. Ändå är det rimligt att kalla 
anläggningarna för enkla milor.

Dateringarna fördelar sig över det senaste årtusendet, men med tyngd
punkt på de senaste fem hundra åren. Utifrån dateringarna kan kolningsan
läggningarna delas in i tre grupper. Den äldsta gruppen utgörs av tre anlägg
ningar daterade till medeltid. Av dessa tre är en daterad till 1000-talet eller 
1100-talet, och de övriga två till 1200-talet. Den mellersta gruppen utgörs 
av sex anläggningar daterade till 1500-talet och början av 1600-talet. Den 
yngsta gruppen är också den största, och utgörs av tolv anläggningar date
rade till perioden från 1600-talets andra hälft fram till nutid. Denna yngre 
grupp karakteriseras av mycket långa kalibreringsintervall och det går där
för inte att precisera dateringarna mer än så.

Vedartsanalyserna visar att man under de två äldre faserna, det vill säga 
från och med medeltid och fram till första hälften av 1600-talet, i första hand 
kolade lövträd. Kol från björk är vanligast i dessa prover, men även bok, al 
och hägg förekommer. Dessutom förekommer ett mindre inslag av tall. Efter 
1600-talet har man gått över till att nästan uteslutande använda tall. Träkol 
från denna fas visar stark dominans av tall med enstaka inslag av björk.

Eftersom kolningen under medeltiden och fram till 1600-talet kronolo
giskt sammanfaller med den omfattande järnproduktionen i området, kan vi
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Fi£ y. Dokumentation av en kolbotten nära Lärkasjölinlt, öster om Örkelljunga. Foto: Thomas 
Andersson.

tänka oss att åtminstone en del av det kol som då producerades användes 
som bränsle i blästugnarna. Det stämmer därför bra att träkolsmaterialet 
också i blästugnar och slaggvarp domineras av lövträd (Lagerås 2007). Den 
senare kolningen som baserades på tall är yngre än järnproduktionen och 
måste ha producerat kol för något annat ändamål. Det är tänkbart att den
na skillnad i val av trädslag speglar vilka egenskaper man ville att det färdi
ga kolet skulle ha. Men det är kanske mer troligt att den i första hand speg
lar en landskapshistorisk förändring. De pollenanalyser som genomförts 
inom projektet visar att befolkningsökningen och den agrara expansionen 
under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet ledde till ett betydligt 
mer öppet landskap än tidigare, och det är troligt att kolningen trängdes un
dan till mer perifera områden (Lagerås 2007). Kanske speglar dominansen 
av tall i de yngre kolningslämningarna att man nu var hänvisad till torvmar- 
kernas tallskogar för att få ved till milorna.

Vad det gäller rumsliga samband mellan kolning och järnframställning, 
så kan vi konstatera att en av de dokumenterade kolbottnarna ligger i direkt 
anslutning till en av de två järnframställningsplatser som undersökts inom 
projektet, nämligen den vid Östra Spång (Strömberg 2008a). På cirka 700 
meters avstånd från den andra undersökta järnframställningslokalen, den 
vid Bredabäck, ligger de fem kolbottnarna vid Rosts täppa. Faktum är att 
den stora rikedomen på järnframställningsplatser i trakten gör att alla de 
dokumenterade kolbottnarna ligger inom ett avstånd av maximalt en kilo
meter från en känd järnhanteringsplats. Därför är det svårt att dra några
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slutsatser av de rumsliga sambanden, förutom då järnframställning och kol- 
ning bedrivits i direkt anslutning till varandra, som vid Östra Spång.

Sammanfattningsvis så visar våra undersökningar att det bedrivits kol- 
ning i norra Skåne alltsedan tidig medeltid fram till modern tid. En del av 
denna kolning har antagligen haft till syfte att producera bränsle till järn
framställningen, men en förvånande stor del har bedrivits efter det att den 
storskaliga järnproduktionen upphört. Kanske är det till och med så att ko
let till viss del ersatt järnet som en viktig inkomstkälla i trakten.

De dokumenterade anläggningarna bör betecknas som milor, men de 
stämmer dåligt överens med de mer avancerade milkonstruktioner som finns 
beskrivna i litteraturen. Kunskapen om kolmilor i Skåne är dock begränsad 
och den dokumentation vi utfört bidrar därför med ett viktigt empiriskt ma
terial. Generellt så verkar kolningen i området ha bedrivits i små, runda mi
lor som i de flesta fall bara använts för en bränning. Under äldre tid kolades 
framför allt lövträ, men från 1600-talet och framåt utnyttjades framför allt 
tall. Denna förändring i val av trädslag speglar troligen ett allt öppnare och 
agrart präglat landskap.

Kolproduktionens omfattning och organisation inom området är svår 
att bedöma. Att milorna över lag är små verkar dock tyda på en småskalig 
och decentraliserad kolframställning även om det totala antalet milor varit 
betydande.

TJÄRBRÄNNING
TJÄRANS FRAMSTÄLLNING OCH ANVÄNDNING

Tjära och beck är träbaserade produkter som under framför allt perioden 
från 1500-talet till och med 1800-talet fick stor ekonomisk betydelse, både 
för enskilda skogsbrukare och för Sverige som helhet. Tjära är känd som 
svensk exportvara redan under 1300-talet, även om det inledningsvis var i 
små kvantiteter. Omkring år 1559 har man beräknat att den mängd som 
producerades för export från Sverige var cirka 3 500 tunnor per år, men un
der de följande hundra åren kom denna export att öka kraftigt. Andra eu
ropeiska länder hade tidigare haft stora exportinkomster av tjäran men när 
efterfrågan tog ordentlig fart under 1600-talet räckte skogarna inte till. Sve
rige som fortfarande var rikt på skog blev då en dominerande aktör på 
marknaden. Under andra halvan av 1600-talet översteg den svenska expor
ten 100 000 tunnor per år. Sverige försörjde under en period en stor del av 
världsmarknaden med tjära (Svensson 1998:134), som efter koppar och 
järn var den tredje viktigaste exportvaran under den svenska stormaktsti
den. Den stora efterfrågan hängde samman med den stora utbyggnaden av 
såväl handelsflottan som örlogsflottan i många Europeiska länder. Stora 
kvantiteter tjära åtgick för impregnering av rep, trä och tyg som skydd mot



vatten. Det fanns också andra användningsområden, som till exempel som 
smörjmedel till vagnshjul (Borgegård 1996:79). Efter att ha avtagit något 
under 1700-talet satte exporten fart igen, och vid inledningen av 1800-talet 
hade den stigit till 180 000 tunnor per år (Villstrand 1996:62f).

Till en början fanns det tre huvudsakliga produktionsområden för tjära 
inom det dåvarande rikets gränser, nämligen östra Finland, Österbotten och 
sydsvenska höglandet (Villstrand 1996:63). Från 1700-talet och framåt kom 
sedan produktionsområdena i Norrland att spela en allt större roll, och un
der 1800-talet kom de två nordligaste länen att totalt dominera tillverkning
en. Förklaringen till förskjutningen av produktionen ligger dels i en hårdnan
de konkurrens med andra skogsnäringar i södra Sverige, dels i förbättrade 
kommunikationsmöjligheter från Norrland mot kustområdena och export
marknaderna (Borgegård 1996:79f). Troligen har kolonisationen och nybyg- 
garverksamheten i Norrland, samt förlusten av tidigare viktiga tjärexport- 
hamnar till Ryssland, påverkat denna förskjutning (Svensson 1998:134).

Bakom varje färdig tunna tjära låg i genomsnitt 8-10 arbetsdagar. Fler
talet av dessa dagar var förlagda till annars lågaktiva tider på året (Vill
strand 1996:70ff). Beroende på anläggningens storlek kunde en bränning ta 
cirka en vecka (Ödman 2001a:165). Anläggningen måste då stå under stän
dig bevakning och syretillförseln kontrolleras. Själva uppförandet av an
läggningen var i sig ett omfattande arbete, men i gengäld kunde den sedan 
återanvändas under många år. Som råvara vid produktionen använde man 
sig uteslutande av tall. Genom att torrdestillera den finkluvna veden fick 
man fram tjära. Genom vidare förädling kunde tjäran sedan kokas till beck 
(Ödman 2001a:163). Under äldre perioder, när produktionen ännu inte var 
så omfattande, räckte det med att utnyttja kådrika stubbar, blixtträffade 
och stormfällda träd, men efterhand som verksamheten expanderade var 
man tvungen att också börja använda sig av friska, stående träd. Äldre upp
gifter om virkesåtgång går vitt isär och pekar på allt ifrån 15 till 65 fullvux
na träd för att få fram en tunna tjära (Villstrand 1996:68). Antalet träd är 
naturligtvis ett mycket inexakt mått eftersom grovleken och längden på trä
den varierar.

Den anläggning som användes för bränningen har haft ett varierat utse
ende, dels beroende på var i landet man har befunnit sig och dels beroende 
på om man genomförde bränningen för eget bruk eller för avsalu. Flusbe- 
hovsbränning kunde till och med ske i mindre järngrytor medan produktion 
för avsalu oftast skedde i stora anläggningar (Borgegård 1996:79).

I Norden fanns två olika varianter av produktionsanläggningar för tjära 
(Ödman 2001a:166). I Skåne och Danmark använde man sig huvudsakligen 
av tjärrännan, vilket var en i marken nedgrävd ränna, ca 10-15 meter lång 
och 1-2 meter bred. Rännan, som låg i en sluttning för att underlätta för tjä
ran att rinna, kunde vara stenklädd, men behövde inte vara det. I den nedre 
änden fanns en stoppande mur med ett avtappningshål. När tjäran genom



upphettningen rann ner längs rännan och samlades mot muren, drog man 
helt enkelt ur pluggen och tappade tjäran på tunnor. I övriga delar av Nor
den använde man sig huvudsakligen av en annan typ, den egentliga tjärda
len. Denna bestod av en konformad grop som i markytan hade en storlek av 
några meter i diameter. Veden staplades i gropen och täcktes med torv inn
an den antändes. I centrum av gropens botten fanns ett avtappningshål från 
vilket en sluttande ränna förde ut tjäran till en väntande tunna. Denna kon
struktion var betydligt vanligare än den skånska tjärrännan. En tredje typ, 
som har uppmärksammats i arkeologiska sammanhang på senare tid, är en 
enklare variant av tjärdalen och som skiljer sig från denna främst genom att 
tunnan har stått nedgrävd direkt under gropen (Svensson 2004:156). Förde
len var att konstruktionen var enkel, men en nackdel måste ha varit att man 
efter bränningen var tvungen att gräva fram tunnan.

UNDERSÖKTA TJÄRRÄNNOR OCH TJÄRDALAR

Inom projektet har vi haft möjlighet att närmare undersöka sex stycken an
läggningar för tjärframställning, fördelade på två olika undersökningsplat
ser. På den ena platsen, Järingsholm strax söder om Skånes-Fagerhult, under
söktes två tjärrännor av den skånska typen. På den andra undersökningsplat
sen, Rosts täppa söder om Skånes Värsjö, påträffades och undersöktes fyra 
stycken tjärdalar av den enklare varianten av den allmännordiska typen.

Den ena av de två tjärrännorna vid Järingsholm var sedan tidigare känd 
och fornminnesregistrerad, medan den andra lokaliserades under utredning
en. De två tjärdalarna hade sinsemellan mycket olika karaktär. Den forn- 
minnesregistrerade var en genomarbetad och välkonstruerad, stensatt an
läggning, byggd för att hålla ett stort antal bränningar (fig. 3). Den andra 
hade en betydligt enklare konstruktion och har sannolikt bara använts vid 
ett enda tillfälle. Träkol från anläggningarna har vedartsbestämts och l4C- 
daterats. Resultatet av vedartsanalysen visar som förväntat att man använt 
sig av tallved vid bränningen. Dateringarna av de två rännorna gav 160 ± 40 
BP (1660-1960 e.Kr.) respektive 225 ± 40 BP (1520-1960 e.Kr.) (samtliga 
kalibrerade dateringsintervall i artikeln anges med 2 sigma). På grund av de 
långa kalibreringsintervallen går det inte att ge någon precisare datering, 
men med utgångspunkt i de fynd som tillvaratogs vid undersökningen bör 
de troligen hänföras till den senare delen av intervallet, det vill säga till 
1700-talet eller 1800-talet. Resultatet kan jämföras med de fem daterade 
tjärrännor från norra Skåne som presenterats av Ödman (2001a:165). Av 
dessa daterades två till medeltid, medan de övriga tre daterades till samma 
sena intervall som de två vi undersökt.

På undersökningsplatsen Rosts täppa påträffades, som nämnts ovan, 
tjärframställningslämningar av en annan typ. Det rörde sig om runda eller 
ovala gropar belägna strax utanför inmarken till det undersökta torpet
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Fig. :i. Don välbyggda, stensatta t jän a n na n som undersöktes vid Järingsholin, söder om Skånes- 
Fagerlmlt. Fotona ärtagna före respektive efter fram rensning. Foto: Riksantikvarieämbetet.

(Knarrström, denna volym). Groparna hade en diameter på cirka tre meter 
och vid utgrävningen visade de sig ha en distinkt trattform. De uppvisade 
inga spår efter en avrinningsanordning och inte heller några spår efter slut
produkten, men i och runt groparna påträffades sot och kol i tunnare skikt 
(fig. 4). Sannolikt har tjäran tillvaratagits i en i gropen nedsänkt tunna eller 
motsvarande kärl. I en av groparna kunde träkol för 14C-datering och vedarts- 
analys insamlas. Kolet visade sig som väntat vara från tall och daterades till 
780 ± 45 BP (1160-1290 e.Kr.). En pollenanalytisk undersökning av den in
tilliggande torvmarken visade att det sentida torpet föregåtts av en medelti
da gård, vilken övergavs i samband med digerdöden (Lagerås 2007). Utifrån 
dateringen kan tjärgroparna knytas till denna äldre bebyggelsefas.

De undersökta anläggningarna på Rosts täppa liknar de som nyligen un
dersökts inom det arkeologiska E4-projektet i Uppland (Svensson 2004:155ff). 
På flera olika undersökningslokaler framkom där trattformiga gropar som 
saknade avrinningsanordningar och tjärrester. Via tekniska och kemiska ana
lyser samt jämförelser med centraleuropeiska paralleller tolkades de som 
enkla tjärdalar. De var dock betydligt äldre än de skånska, och kunde föras 
tillbaka till äldre järnålder.

Sammanfattningsvis så visar våra undersökningar att man använt två 
helt olika typer av anläggningar för tjärframställning i norra Skåne. Den ena 
typen är tjärrännan, som i litteraturen beskrivs som typisk för Skåne och
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Fij*. 4. Sektion genom en av de trattformiga tjärgropar som upptäcktes intill torplämningen vid 
Rosts täppa, östor om Skånes-Va i sjö. Foto: Riksantikvarieämbetet.

Danmark. Våra dateringar av dessa tjärrännor stämmer överens med den 
gängse bilden och placerar dem någonstans mellan 1600 och tidigt 1900-tal. 
Den andra typen av anläggning var en enkel trattformig tjärdal som tidiga
re inte finns beskriven från Skåne. Den kunde dateras till tidig medeltid.

VATTENKRAFT
VATTENKVARNENS HISTORIA OCH ANVÄNDNING

Kunskapen om hur man utnyttjade vattenkraft fanns redan under antiken i 
området kring Medelhavet och framme vid den nordiska medeltidens bör
jan var tekniken spridd över stora delar av Europa. Det har föreslagits att 
vattenkvarnsteknologin i Skandinavien introducerades eller i varje fall på
skyndades av munkar. Benediktinerreglerna stipulerade att ett kloster bland 
annat skulle innehålla en molendino (kvarn) innanför clausurens väggar så 
att bröderna inte skulle behöva lämna klostret (Lund 2001:29). Även cister- 
ciensermunkarna kan ha spelat en roll för teknikens spridning och drift (jfr 
Götlind 1995:23). En annan möjlig introduktionsväg är via vikingatidens 
handels- och plundringsresor till England. Där kan vikingarna ha fått kun
skap om tekniken och intresse för att ta med den hem till Skandinavien.

De äldsta skriftliga beläggen för vattenkvarnsdrift i Skåne är från 
1100-talet. Är 1131 omnämns en kvarn i Vittskövle och 1135 en i Värpinge
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(Carelli 2001:86). Vidare finns det belägg från 1161 i Östra Tommarp, alltså 
det medeltida Thumatorp, och från 1224 i Tvååker i Halland (Thun 1982: 
123).

Vattenkraften var en oumbärlig energikälla i det förindustriella samhället 
och utnyttjades till en mängd olika saker. Från 1500-talet har man identifie
rat så mycket som ett femtiotal olika användningsområden för den vatten- 
drivna kvarnen. Flertalet av dessa krävde en cirkulär rörelse som till exempel 
att snurra malstenar för att mala säd, medan andra krävde linjära rörelser, 
exempelvis för att lyfta hammare eller driva bälgar (Reynolds 1985:67).

Staten och andra makthavare har i ett tidigt skede insett de ekonomiska 
fördelarna med att ha kontroll över kvarndriften. Redan under senare delen 
av 1100-talet fanns det i Danmark en allmän kvarnplikt, vilken innebar att 
man enligt lag var tvungen att använda sig av de statligt kontrollerade an
läggningarna vid malning av säd (Carelli 2001:89). I ett kungligt brev från 
1200-talets andra hälft kan man läsa ut att invånarna i staden Vä i Skåne 
var förbjudna att inneha annat än enkla handkvarnar, och att inkomsterna 
från den övriga kvarnhanteringen skulle tillfalla kronan (Thun 1963:24). 
Men till och med handkvarnar kunde ibland vara tillräckligt effektiva för 
att leda till drastiska åtgärder från överheten. I ett exempel från England år 
1331 omtalas att abboten på Saint Albans kloster lät beslagta de underly
dande böndernas handkvarnar och för att ytterligare markera sin makt lät 
han använda kvarnstenarna som golvbeläggning i klostrets byggnader (Ca
relli 2001:90).

I Norden har det funnits två huvudtyper av vattenkvarnar, hjulkvarnen 
och skvaltan (Lund 2001:23), och båda typerna har använts ända in på 
1900-talet. Den i Sverige vanligast förekommande var den så kallade skval
tan, en relativt enkel konstruktion som kunnat uppföras även med små re
surser. Den har ett horisontellt snurrande vattenhjul kring en vertikal axel 
och kan byggas upp över små vattenflöden. Kraftöverföringen är vanligen 
utan utväxling och går från vattenhjulet direkt upp i kvarnhuset. Detta inne
bär att kvarnhuset måste vara uppbyggt direkt ovanför vattendraget. Skval
tan användes vanligen av småbönder för sädesmalning eller för att driva så
gar (Ek 1962:5ff).

Till skillnad från skvaltan har hjulkvarnen ett vertikalt roterande vatten
hjul kring en horisontell axel och ofta en mer eller mindre avancerad utväx- 
lingsmekanism. Konstruktionen gör att själva kvarnhuset kan ligga vid si
dan av vattendraget. Utväxlingen från vattenhjulet går via kugghjul upp i 
kvarnen och kraften kan sedan fördelas mellan flera par malstenar eller an
vändas till olika ändamål samtidigt. Hos hjulkvarnar brukar man skilja mel
lan tre olika typer av vattenhjul beroende på var det strömmande vattnet 
träffar hjulet - överfallshjul, underfallshjul och bröstfallshjul. Överfallshju- 
let var troligen det effektivaste, men vilken typ av hjul man använde bestäm
des till stor del av de lokala topografiska förutsättningarna (Ek 1962:1 Iff).
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Dammanläggningar har som regel förekommit vid alla typer av kvarnar. 
Eftersom tillgången på vatten varierar med årstiderna var dammen i de fies
ta fall en nödvändig investering för att garantera ett någorlunda jämnt och 
stabilt vattenflöde under längre perioder. Med en damm kan man också 
uppnå ett större vattentryck och en ökad hastighet på vattnet (Lund 
2001:133). Många gånger är det endast spåren efter dammanläggningen 
som avslöjar att det har legat en kvarn på platsen.

Av de två huvudtyperna var det hjul kvarnen som användes under den 
antika perioden och som fick stor spridning över Europa under 1100-talet, 
medan skvaltan verkar ha introducerats senare under medeltidens lopp (Ca- 
relli 2001:88f). Skvaltan verkar för övrigt inte ha förekommit i det nuvaran
de Danmark, alltså väster om Öresund (Lund 2001:153).

UNDERSÖKNING AV EN SÅGKVARN

Inom projektet undersöktes en kvarnlämning vid Bredabäck, nära Vanås 
nordost om Asljunga. Anläggningen är markerad som samfälld sågmölle- 
damm på en karta över laga skifte från år 1836. Tillsammans med en intil
liggande stenbro och en annan kvarnlämning en bit nedströms ingår den i 
en sammanhållen kvarnmiljö, registrerad i fornminnesregistret som RAÄ 
125 i Skånes-Fagerhults socken. Fornminnesskyddet kvarstår för den ned
ströms liggande anläggningen som inte berördes av exploateringen. Den är 
av ett modernare snitt än den undersökta och har en grävd, stensatt kvarn
ränna som skapat ett kraftigare fall. Delar av träkonstruktionerna är där 
fortfarande synliga i terrängen och ett flertal malstenar visar att den åtmins
tone delvis har brukats för malning av säd.

Vid den arkeologiska undersökningen av kvarnen vid Bredabäck fram
kom omfattande lämningar efter järnframställning (Strömberg 2008a). Lin
der medeltid, närmare bestämt under 1200-talet och 1300-talet, har platsen 
använts för framställning av järn ur sjömalm och myrmalm och för att pri
märsmida detta råmaterial. Det är möjligt att vattenkraft då utnyttjats vid 
järnframställningen men belägg saknas. Vi vet inte om kvarnen var samtida 
med järnhanteringen eller om den anlagts senare. Det vi vet är att den var i 
bruk under 1800-talet och att den då användes för att driva en såg. Den 
hade då vertikalt hjul och en anslutande kvarndamm. Vallarna efter dam
men är fortfarande synliga i terrängen.

ETT PAR ANDRA NÄRINGAR I SKOGSBYGDEN

Ovan redogjordes för några aktiviteter som vi inom det arkeologiska projek
tet haft möjlighet att undersöka spåren efter. Ytterligare några bör nämnas. 
En skogsnäring som till sin karaktär står nära kolning och tjärbränning är
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Fig. 5. En »ii m mu l torvupptagan1 soin lämnats kvar viil on torvgrav nära Bjärabygget, söder om 
Skånes-Fagorhu lt. Tå klon här upphörde under mitten av 1900-talet. Foto: Per Lagerås.

pottaskebränning. Den var en viktig näring på sina håll i södra Sveriges 
skogsbygder och har förekommit även inom vårt undersökningsområde i 
Norra Åsbo härad. Pottaska framställdes av ved från lövträd, oftast bok, 
som brändes till aska, lakades ur och indunstades. Den färdiga produkten 
användes till färgning och inom glasindustrin samt till att tillverka såpa. Pro
duktionen var som mest omfattande under 1600-talet och 1700-talet, men 
fortsatte även under 1800-talet. Vid mitten av 1600-talet exporterades mer 
än 700 ton pottaska per år bara från Skåne och Blekinge (Östlund 1996:95ff). 
Vid våra undersökningar har vi inte kunnat belägga några arkeologiska läm
ningar efter pottaskebränning, men sådana är antagligen lätta att förbigå.

En aktivitet som vi däremot funnit rikliga spår efter är torvtäkt. I ett inle
dande skede av projektet utfördes en flygbildstolkning och fotodokumenta
tion av dessa spår (Lagerås 8c Liljegren 2003). Det visade sig att de flesta 
torvmarkerna i trakten varit föremål för torvtäkt. Ett mycket omfattande 
och slitsamt arbete har utförts på mossar och kärr som idag är i det närmas
te vildmark. Torvtäkten har lämnat spår efter sig i form av mer eller mindre 
igenvuxna torvgravar. På sina ställen finns även andra lämningar, som till ex
empel torvlador, vägbankar, decauville-räls, tippvagnar och maskiner (fig. 5). 
Flera olika typer av täkt finns representerade, från småskalig ruttäkt och 
sticktorvtäkt till mer storskalig maskintäkt. Den sistnämnda har varit för av
salu, medan ruttäkt och sticktorvtäkt kan ha varit för såväl avsalu som hus
behov. Än idag bedrivs torvtäkt i form av storskalig harvtäkt på Flåssmyr,
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nordost om Skånes-Fagerhult. Där produceras nu blomjord, men tidigare 
har torven använts i första hand till bränsle, sta 11 strö och jordförbättring.

Torvtäkt var ett kortvarigt men intensivt säsongsarbete om somrarna 
som engagerade en stor del av bygdens befolkning. Mest omfattande var 
denna verksamhet under 1800-talet men också i samband med de båda 
världskrigens bränslebrist. Med undantag för takten på Flåssmyr upphörde 
torvtäkten på de flesta platserna som senast under 1940- eller 1950-talet. 
Svårare är det att säga när torvtäkten började. De äldsta spåren är antagli
gen de grunda och knappt skönjbara sticktorvgravar som påträffats på någ
ra ställen, och som troligen i de flesta fall är från 1800-talet. Torvtäkt kan 
ha börjat långt tidigare, men den sentida torvtillväxten har antagligen jäm
nat ut spåren efter äldre gravar.

REGIONALA SKILLNADER

När man diskuterar mångsyssleriet och arbetet i skogen är det kanske lätt 
hänt att alla skogsbygder dras över en kam. Men en närmare titt i fornmin- 
nesregistret visar på intressanta regionala och lokala skillnader. I figur 6 pre
senteras en serie kartor som visar den geografiska fördelningen av tre forn- 
lämningskategorier som hör skogen till, nämligen lämningar efter järnfram
ställning, tjärframställning samt kolning. Till att börja med kan vi utifrån 
kartorna konstatera att fornlämningar som har med järnframställning att 
göra, det vill säga blästugnar, slaggvarp och andra slaggförekomster, uppvi
sar en tydligt västlig utbredning. Denna spridningsbild är välkänd sedan tidi
gare arbeten (Nihlén 1939, Ödman 2001b, Vedberg 1981) och diskuteras av 
Strömberg (2008a). I motsats till järnframställningslämningarna visar läm
ningar efter kolning och tjärbränning en mer östlig utbredning.

Då det gäller lämningar efter kolning måste dock kartbilden tas med en 
rejäl nypa salt. Eftersom denna typ av fornlämning knappast upptäcks utan 
markingrepp, i form av grävning eller sondning, är den kraftigt underrepre- 
senterad i fornminnesregistret. Att så är fallet framgår tydligt av förhållandet 
i Örkelljunga och Skånes-Fagerhults socken. Där framkom 22 kolbottnar i 
samband med våra utgrävningar men i övrigt innehåller fornminnesregistret 
inte en enda kolningspost. Den till synes östliga utbredningen av kolnings- 
lämningar kan spegla verkliga förhållanden, men kan lika gärna vara ett re
sultat av ojämna inventeringsinsatser och varierande metoder.

Då det gäller tjärdalar är förhållandet ett annat. Även om enkla tjärrän- 
nor och små, runda tjärdalar lätt förbises, så är i alla fall de sten byggda tjär- 
rännorna väl synliga i terrängen. Kartbilden ger antagligen en rättvisande 
bild av den geografiska utbredningen av denna manifesta typ av tjärrännor. 
Vi bör därför kunna dra slutsatsen att tjärframställningen med denna typ av 
tjärränna hade en mer östlig utbredning än vad järnframställningen hade.
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Fig. 6a. Förekomsten av lämningar efter järnfram
ställning (a), tjärframställning (b) oeh kol ning (e), 
baserat, på det digitala fornminnesregistret FM IS 
(registerutdrag 2007-09-39). l)e två förstnämnda ger 
troligen en rättvisande bild av den geografiska för
delningen, medan kartan över kolningslämningar 
är mer osäker (se diskussion i texten).
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Då vi jämför utbredningen av järnframställningslämningar och tjärrän- 
nor ska vi hålla i minnet att dessa till stor del representerar två olika tids
skikt. De slaggvarpar och blästugnar som daterats visar att järnframställ
ningen huvudsakligen ägde rum under medeltiden och början av nyare tid 
fram till 1600-talet, medan tjärrännorna troligen i huvudsak tillkommit se
nare. Inte desto mindre visar kartbilderna på en regionalisering. Järn har 
inte tillverkats överallt i skogsbygden och så inte heller tjära. Vad som lig
ger bakom regionaliseringen kan vi i nuläget bara spekulera kring. En möj
lig förklaring kan vara att råvaran, det vill säga malm respektive tallskog, 
inte varit jämnt fördelad. Andra förklaringar kan hänga samman med hur 
arbetet varit organiserat och hur de färdiga produkterna nådde markna
den. Här kan utskeppningshamnar ha spelat roll. Kartbilderna antyder att 
järn skeppades ut i nordvästra Skåne, kanske i huvudsak i Båstad och Lun- 
tertun/Ängelholm, medan tjäran gick via utskeppningshamnar i västra Ble
kinge.

ARBETSÅRET

I skogsbygderna var varje del i mångsyssleriet viktig för den ekonomiska 
helheten och försörjningen, och för den enskilde brukaren gällde det att or
ganisera sitt arbete så att de olika årstiderna utnyttjades på bästa sätt. 
Framför allt styrdes bondens år av jordbrukets bestämda turordning med 
jordbearbetning, sådd, slåtter och skörd. Dessa agrara moment fyllde som
marhalvåret med arbete så att andra aktiviteter fick anpassas därefter. En 
del hantverk, reparationer och annat småpyssel kunde klämmas in där tid 
gavs, medan större arbeten fick förläggas till vinterhalvåret, det vill säga till 
tiden mellan skörd och vårbruk. Det senare gäller i hög grad arbetet på 
skogen.

Vinterhalvåret var den tid då jordbruket gick på lågfart och lämnade tid 
och utrymme över för skogsbruket, samtidigt som ju avverkningen och 
transporten av timmer och bränsle underlättades då marken var frusen. Vid 
tjärframställning utfördes själva tjärbränningen på sommaren, oftast i juni 
månad mellan vårsådd och slåtter, men övriga moment - som barkning, av
verkning, transport och vedklyvning - förlädes till höst, vinter och vår (Vill- 
strand 1996:71). För kolningens del skedde avverkningen på vinter och vår, 
veden fick sedan torka över sommaren och milan tändes fram på hösten när 
skörden överstökad (Sjöberg 1996:44). På samma vis var arbetet vid järn- 
blästor i huvudsak en vintersyssla, medan arbetet vid sågkvarnarna förlädes 
till våren då vattenflödet i bäckarna var som störst.



SPÅR AV MÅNGSYSSLERI PÅ DEN ENSKILDA GÅRDEN

För att illustrera de arkeologiska sparen av mångsyssleriet kan vi titta när
mare på en plats som undersöktes inom projektet. De synliga lämningarna 
utgjordes av en torpruin och tillhörande agrara lämningar. Platsen kallar vi 
Rosts täppa efter soldat Troed Rost som tillsammans med sin familj bebod
de torpet under 1800-talet (platsen och undersökningen presenteras mer in
gående av Annika Knarrström nedan).

Torpet var beläget på den östra sidan av en långsträckt, svagt kuperad 
höjdrygg som sluttade mot våtmarker i både söder och öster. Förutom syll- 
stensgrunden till boningshuset syntes resterna av en förmodad ekonomi
byggnad. Båda dessa lämningar var belägna strax utanför vägområdet och 
kunde inte undersökas närmare. Inom vägområdet påträffades spår efter 
ytterligare en ekonomibyggnad som undersöktes. Den odling som bedrivits 
hade lämnat spår i form av röjningsrösen, terrasser och stenmurar. De se
nare omslöt inmarken och delade även in den i två eller tre gärden. I norra 
änden av det norra gärdet fanns en varggrop. Direkt utanför inmarkens 
västra begränsning upptäcktes tre stycken kolbottnar, samt även flera tjär
dalar av enkel trattmodell (se diskussion ovan i avsnittet om tjärbrän
ning).

Fynd och 14C-dateringar visade som väntat att många av aktiviteterna på 
platsen kan knytas till sen historisk tid. Men de visade också att det finns ett 
äldre tidsskikt på platsen, daterat till tidig medeltid. Såväl odling som kol- 
ning och tjärbränning kunde knytas till den medeltida fasen, medan odling, 
bebyggelse och kolning kunde knytas till den yngre. De två faserna framgår 
också tydligt i ett pollendiagram från den intilliggande torvmarken (Lager
ås 2007). Pollendiagrammet visar att en gård etablerades på platsen under 
1100-talet och sedan ödelädes under 1300-talet. Odling återupptogs sedan 
någonstans i närheten på 1500-talet men först under 1700-talet eller början 
av 1800-talet etablerades torpet och dess odlingsmark.

Den arkeologiska undersökningen av Rosts täppa visar alltså att brukar
na på såväl torpet som dess medeltida föregångare kombinerat jordbruket 
med aktiviteter som haft skogen som bas. Under båda perioderna förlädes 
kolning och tjärbränning till samma område precis utanför inägogränsen. 
Samtidigt är det troligt att aktivitetsområdet sträckt sig betydligt längre bort 
än så. 1 omgivningen finns flera registrerade slaggförekomster, tjärdalar och 
vattenkvarnar. Ungefär 700 meter åt sydväst ligger den sågkvarn och järn- 
framställningsplats vid Bredabäck som undersöktes inom projektet och som 
redogjordes för ovan. Järnframställningen vid Bredabäck är daterad till 
1200-talet och 1300-talet och därmed samtida med den medeltida bebyggel
sefasen vid Rosts täppa. Hypotetiskt kan brukaren där mycket väl ha varit 
engagerad, inte bara i kolning och tjärbränning, utan också i denna järn
framställning.



AVSLUTNING

När Adam av Bremen på 1000-talet beskrev de djupa, orörda skogarna var 
gränstrakten mellan Skåne och Småland till stor del obebyggd. Men den 
medeltida kolonisationen låg i startgroparna och med början under tidigme
deltid röjdes skog för jordbruksmark och bebyggelse. Efter hand lärde man 
sig att utnyttja allt fler av skogsbygdens resurser. Rikedomen på myrmalm 
och sjömalm och den goda tillgången till bränsle lade grunden till den efter
hand alltmer omfattande järnproduktionen. I synnerhet under 1500-talet 
och 1600-talet blev den en viktig del av regionens ekonomi och var troligen 
en förutsättning för 1500-talets bebyggelseexpansion. Många frågetecken 
kvarstår kring järnframställningens betydelse och organisation och inte 
minst kring dess upphörande. Vilken roll spelade det svenska maktöverta
gandet för nedläggningen och i vilken grad var den en följd av konkurrens 
från de mellansvenska bergslagen?

Även kol, tjära och timmer var viktiga produkter under medeltiden och 
fortsatte att vara det efter järnproduktionens kollaps mot slutet av 1600-ta- 
let. Fram till 1600-talet hade dock produktionen av dessa varor, med un
dantag för träkolet, varit relativt småskalig. Flera omständigheter medver
kade till att efterfrågan på produkterna ökade under 1600-talet och fortsat
te att öka under de två följande århundradena. Utbyggnaden i stora delar av 
Europa av handelsflottor och örlogsflottor, tillsammans med svenska stor- 
maktsambitioner och långvariga krigsföretag, bidrog till att öka efterfrågan 
på timmer och tjära. Troligen fick dessa större ekonomisk betydelse för lo
kalsamhället då järnframställningen gick tillbaka. Istället för att tillverka, 
förädla och sälja järn gick man över till att utnyttja skogen för att tillverka 
och sälja en mängd olika produkter, med en högre grad av mångsyssleri som 
följd. Den industriella revolutionen under 1800-talet spädde på efterfrågan 
på skogens produkter ytterligare. Samtidigt ledde befolkningsökning och 
agrar expansion under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet till ett 
allt öppnare landskap med uthuggen skog och trädlösa ljunghedar (Lagerås 
2007:125ff). Som en följd försköts tyngdpunkten i produktionen efterhand 
norrut, till Norrland och dess enorma skogresurser.

Idag har ljunghedarna planterats igen och granskogen står tät över de 
gamla torpens och gårdarnas marker. Skogen brukas i modernt trakthygges- 
bruk och timret går till virke och pappersmassa. Även om kolningen, tjär
bränningen och järnframställningen har tystnat så är skogens betydelse mer 
dominerande än någonsin om vi ser till de areella näringarna i norra Skå
ne.
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GRISAVAD
ETT TORP ÅT SKOGEN

Annika Knarrström

”Ska du jobba med Grisa vad?” frågade en av de arkeologer som varit med 
längre i projektet. ”Åå, där är verkligen jättefint. Vänta lite förresten, så ska 
du få några grejor av mig. Jag har fått något tillsänt från en vars förfäder 
bodde på torpet... Se här.” Han tryckte en tunn bunt papper i mina händer 
och ilade vidare till sina egna plikter.

Så en strålande vårmorgon var det dags för en arkeologisk förundersök
ning vid den gamla torpruinen. Yrvakna, taniga myggor surrade i det stri
lande ljuset under de höga granarna och en behändigt liten grävmaskin ma
kade sig mullrande på plats för att skuffa undan bråte och ris. Men först tog 
vi en titt på den lilla hemmasnickrade informationsskylten som satts upp vid 
trappstenen. Enligt den hade Hjalmar bott här, och det hade varit ett fattigt, 
utsatt liv som levts av en skomakarfamilj. Vi hade fått ta oss en bra bit in i 
skog och mark, via visserligen vackra men nästintill ofarbara vägar. Hela 
stället såg hjärtskärande småttigt ut, där det låg inklämt mellan våtmarker 
och branta slänter. Men här skulle den nya vägen dra fram och det var bara 
att gripa sig verket an och försöka bärga så mycket information som möj
ligt.

Efter fältarbetet fortsatte upplysningar med anknytning till platsnamnet 
att uppenbara sig i olika källor. Grisavad började framstå som en väsentlig 
länk till förståelsen av det historiska landskapet i Örkelljungatrakten. Torp 
brukar förvisso ha en historia att få berättad, men Grisavad i stort var nå
got mer än så. Det var ett ”land”, en identitet och en idé, med många män
niskor förknippade.

VÄGAR TILL VETANDE

Det var inte alls självklart att Grisavad skulle undersökas. Linder arbetet med 
olika arkeologiska och antikvariska förstudier konstaterades sentida bebyg
gelselämningar på sammanlagt fem platser. Utöver Grisavad var det också på 
Rosts täppa och i närheten av Grytåsa, Bä linge och Östra Ringarp (Mattis- 
son m.fl. 1997:122f; Linderoth m.fl. 2001:13; Olsson & Olsson 2003:45ff; 
Knarrström 2004b och c; Pettersson 2004; hg. 1). Det var tveksamt om nå
gon av dessa platser skulle omfattas av undersökningar, men till slut inklude
rades Grisavad och Rosts täppa i länsstyrelsens anvisningar inför förunder
sökningar.



Fig. 1. Do fem sentida bobyggelselämningar som berördes av vägutbyggnadsplanerna. 1. (trytå
sa, 2. Östra Ringarp, 3. Bälinge, 4. Grisavad, ii. Rosts täppa.

Resultaten ledde till preliminära tolkningar rörande tidpunkt för etable
ringen på platsen Grisavad, bosättningens karaktär och den agrara markan
vändningen (Knarrström 2004a; 2008). Fortfarande kvarstod dock åtskilli
ga frågor kring bosättningens struktur och bruk i stort som smått, närmare 
dateringar samt tidsdjup, föremålsfyndens representativitet och eventuella 
ekofakters vittnesbörd. Dessutom hade flera synliga kulturlämningar iaktta
gits i Grisavads omgivningar, vilka pockade på inspektion och förtydligade 
sammanhang. Som ett plus hade uppenbarligen traditioner kring platsen 
hållits levande och var oss tillgängliga. Namnet Grisavad uppdagades i åter 
andra källmaterial. Allt som allt skulle fortsatta undersökningar kasta ljus 
över både projektets inriktning mot ett långtidsperspektiv, den regionala 
historiesynen och folkminnet. Dessa tankegångar arbetades också in de fort
satta planerna för arkeologiska undersökningar.

Men resultat och planering till trots följdes inte ärendet av någon slutun
dersökning, då sådan inte tillstyrktes av länsstyrelsen. Det är förstås att be
klaga och ifrågasätta, men har å andra sidan inte alls inneburit att Grisavad 
försvann ur projektet. Torpet och dess kontext uppfattades tidigt som en ut
märkt utgångspunkt för diskussioner om ianspråktagande samt för retro- 
gressiv historie- och landskapsskrivning. Det var viktigt att lyfta fram vad 
som faktiskt legat i den antikvariska vågskålen.

En av de sista dagarna under det korta fältarbetet lämnade en besökare 
från trakten en papperskopia på delar av en privatpersons efterforskningar
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Fig. 9. Hembygdsforskiire Knut Kjellssons karta över ”torp inom Östra liingai'ps marker. Det 
här aktuella (»risavad är markerat med nr 34.

av torpen - en enkel kartskiss med 38 inprickade bosättningar (fig. 2). Ock
så Grisavad fanns bland dessa, och med ens fick torpet ett sammanhang, med 
hus, folk, djur, liv och rörelse i varje vrå av omgivningarna. Till kartskissen 
följde utdrag ur en maskinskriven dokumentation över respektive bebyggel
se; en första sida över Östra Ringarp plus några sidor med personnamnslis- 
tor knutna till just Grisavad och dess närmaste bosättningar. Att här återge 
och fördjupa den arkeologiska undersökningens resultat faller naturligt på 
plats, men har av förklarliga om än trista skäl sina begränsningar. Varför inte 
låta Knut Kjellssons kartskiss, som ger uttryck för ett allmänhetens intresse, 
bilda bakgrund till en studie av Grisavad i sin tid, i sin värld?

GRISAVAD

På Laga skifteskartan från 1830 syntes invid platsen för vår undersökning 
några stumpar odlad mark och ett korsande vägsystem. Däremot var ing
en bebyggelse markerad. Inte heller senare kartor har noterat platsen och
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Fig. 3. Vårsolen silade mellan granstammarna in över Grisavads gamla torptomt. Foto: Sven 
Waldemarsson.

ruinerna uppdagades alltså under projektets inventeringar. Att torpet i för
sta hand betraktades som en 1800-talslämning hänger säkert ihop med 
nämnda informationsskylt, som i all korthet återgav ett stycke platshistorik. 
Från 1800-talets senare del härrör nämligen muntligt traderade berättelser 
från en av torpets invånare, genom dennes sonson Bo Hellström.

Hjalmar Paulsson föddes 1875 på Grisavad och bodde där till år 1883. 
Han besökte Grisavad år 1949 tillsammans med sin sonson, och berättade 
om sitt barndomsland: familjen, grannar, torpet, odlingen, platsnamn med 
mera. Hellström har i minnet bevarat, och i viss utsträckning också nedteck
nat, sin morfars berättelser samt har vänligt förmedlat dem till oss (Hell
ström 2003). Skylten hade Hellström rest till upplysning för traktens skogs- 
vandrare och gökotteidkare, och enligt uppgift var detta mycket uppskattat. 
Även markägaren Janne Johansson (Ringarpagården, Örkelljunga) förmed
lade traditioner kring torpbebyggelsens ursprung samt hur markerna kring 
Grisavad har utnyttjats under 1900-talet.

Ruinerna av Grisavad nådde man via resterna av nämnda äldre vägsys- 
tem (Knarrström 2004a). Platsen var omgiven av våtmarker i norr, öster och 
söder medan den västra sidan begränsades av en kraftigt stigande brant. 
När förundersökningen genomfördes kändes platsen som ett väldigt tydligt 
rum i landskapet, säkert mycket på grund av dessa naturliga avgränsningar 
men också tack vare den högvuxna granplanteringen på platsen (fig. 3). För 
torpets tid får man förstås tänka bort granarna, och i stället föreställa sig 
åkerlappar och ängar, gles bokskog, ljungbackar med tallar samt mindre, 
slybevuxna våtmarker. Närmast kring bebyggelsen var markerna mer eller
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Pig. 4. Plan över Grisavad, efter förundersökning samt muntlig information frän lio Ilellström.
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mindre stenröjda och i omgivningarna fanns röjningsrösen, långa sträck
ningar av stengärdesgårdar, en kolnings- eller fångstgrop och ytterligare en 
sentida bebyggelselämning (Connelid 1997:49). Förutom stengärdesgårdar- 
na var inga av dessa kulturlandskapselement särskilt visuellt uppenbara.

Den planerade europavägen hade en sydvästlig-nordostlig riktning rakt 
över lämningarna av själva torpet, och satte gränserna för undersökningen 
(fig. 4). En liten stig, Fårasträdet, ledde längs med en låg stengärdesgård in 
från söder mot själva ruinerna. Dessa låg inom knappt halvmeterhöga sten
gärdesgårdar, som formade en rektangulär, knappt 500 m2 stor tomt.

Mitt på tomten låg några flata trappstenar invid sydsidan av ett fullkom
ligt nedrasat spisröse. Utifrån undersökningarna och Hellströms berättelser 
kan man sluta sig till att bostadshuset var ungefär 30 m2 stort, med en cen
tralt placerad spis. Indirekt tyder det på en inre rumsfördelning, kanske i 
förstuga, kök och stuga eller kök och sidokammare. Metalldetekteringen re
sulterade i en tät frekvens av spik kring husets förmodade utsträckning, ett 
tecken så gott som något på att huset varit uppfört i spikat trä. Den lokala 
konstruktionstekniken var i äldre tid knuttimring och/eller skiftesverk. I 
detta fall kan sistnämnda anses troligt, kanske i kombination med spikad 
läkt. Enligt samma byggnadstraditioner kan taket tänkas ha varit belagt 
med torv.

Inom och direkt utanför torptomten fanns tre synliga, om än flacka gro
par. Hellström pekade ut den direkt väster om bostadshuset belägna gropen 
som ”Underladugården”, ett namn som signalerade att ett fähus varit belä
get här. Exakt vad benämningen innebär är oklart men kanske har gropen 
varit ägnad åt förvaring eller avfallshantering under ett större uthus. Det 
finns visserligen plats för en förhållandevis stor ekonomibyggnad utmed 
tomtens västra del, men Hellström menar att den endast omfattade cirka 30 
m2. Vad de andra groparna representerar är oklart, men tankarna går onek
ligen till att de inte är planlösa eller naturbildade. Också ett litet torp kan ha 
hållit sig med dass, vedbod, rotsaksstuka, verkstad eller dynggrop, som på 
detta vis lämnat avtryck.

Bakom bostadshuset låg en betydligt mer robust lämning i form av en 
stenklädd jordkällare (fig. 5). I dess bakre vägg fanns en glugg, som Hell
ström kallade potatisinkastet - en fiffig och säkert arbets besparande anord
ning. Precis innanför grindhålet från Fårasträdet fanns en brunn, som också 
den varit invändigt klädd med stenar. Barnet Hjalmar skrämdes på sedvan
ligt vis med Brunnsgubben, för att hålla sig borta från den 4-5 m djupa vat
tenkällan (precis som han skrämdes med Torvgravagubben, ifråga om de för
rädiska torvgravarna). En förtätad mängd metalldetektorindikationer resul
terade i spik, vilket tyder på någon form av konstruktion kring brunnen.

Intrycket av ordning och reda styrktes av att den södra delen av torp
tomten, gårdsplanen, verkade påfallande välstädad. Bakgården mellan hu
set, ladugården och källaren var desto mer bemängd med skräp. Diffusa



Fif*. 5. Don bäst, bevarade lämningen utgjordes a-v potatiskällaren. Någon liar tydligen försökt 
använda den som koja eller vindskydd och lagt dit stoekar och korrugerad plåt. Foto: Sven Wal- 
demarsson.

kulturlager konstaterades i ett mindre antal provrutor, och försåg oss med ett 
begränsat fyndmaterial. Rutorna visade också att här och där låg stenlägg
ning bevarad under förnan. Föremålsfynden utgjordes av oansenliga fragment 
eller hela ting i småformat, av bland annat keramik, porslin, glas, järnföre
mål, djurbenavfall och knappar i olika material. Tillsammans speglar fynden 
1800-talets materiella värld, men vissa former och typer av föremål förekom
mer tämligen oförändrade under några århundraden och kan ha varit äldre. 
En sak vet vi att vi kanske kunde ha haft en chans att finna: ett mjölkfat, kan
ske i rödgodskeramik. Hjalmar mindes nämligen att mor brustit i förtvivlad 
gråt, när fatet slagits i bitar under det nedrasade taket i stenkällaren.

Inägorna har varit indelade i två eller tre åkrar, som också namngivits: 
potatisåkern, Ljungager respektive Store Ager. Odlingsmarkerna omfattade 
ungefär ett tunnland (ett knappt halvt hektar) och matjorden var både grund 
och mager. Några spridda föremålsfynd tyder på att åkrarna gödslats med 
osorterat avfall från hushållet. Åkerlapparna stötte upp mot den inhägnade 
hustomten och avgränsades i andra delar av terrasskanter mot våtmarker el
ler stengärdesgårdar. Sistnämnda var låga och anspråkslösa. Rimligtvis mås
te de ha kompletterats med hägnader av annat material, som skydd mot 
snyltande vilda eller tama djur. Vilka kreatur man höll sig med på torpet har 
inte klarlagts, men kanske får och något (annat) mjölkgivande djur.

Enligt Hellström lades gärdesgårdarna av hans morfarsfar med stor 
möda ”i månsken”, och kanske mäktade man aldrig med mer omfattande
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inhägning. En hel del av den ur marken röjda stenen har onekligen förpas
sats till stengärdesgårdarna, men också tre rösen hade lagts upp; två med 
stenblock och ett med plocksten. Visserligen var det övre skiktet av inägo- 
marken rensat på sten, men det återstod ändå så pass mycket att jordbru- 
kandet måste ha varit prövande.

Pollenanalyser från den närbelägna mossen visar att sädesodling har be
drivits i någon mån från tidigmedeltid; rentav 1000-talet. Vid mitten av 
1300-talet avtog odlingen. Platsen verkar rentav ha lagts öde, och växte igen 
med bokskog. Från början av 1600-talet röjde man allt mer undan denna 
bokvegetation, och öppnade ånyo upp landskapet. Andelen ört-, gräs- och 
sädespollen ökade successivt, och under 1800-talet tycks allt mer ljung och 
tall ha brett ut sig. Proverna vittnar om att man vid denna tid odlat råg, vete, 
korn, hampa/humle, bovete och lin (Björkman & Ekström 2002:6 ff; Lager
ås 2007:144 ff). Särskilt mycket gran ska man inte räkna med, eftersom ar
ten är en invandrare norrifrån först under slutet av 1800-talet. De granar 
som skuggade ruinerna när vi undersökte platsen skulle enligt uppgift ha 
stått där sedan 1930-1940-talet - åtminstone. När Hjalmar besökte platsen 
en gång år 1912, tyckte han enligt Bo Hellströms minnesanteckningar att 
det redan var svårt att orientera sig: ”Här ä Slättingen, å här ä Hästahavale'ed. 
A här är Övaste bäck, å här ä Matsa böge! Å ändå hitter ja inte fram”. Vid 
besöket på 1940-talet stod alltjämt syrener och krusbärsbuskar kvar invid 
ruinen. Säkert har ytterligare kulturväxter (uppenbarligen potatis) förekom
mit, än vad som framgår av pollenproverna (Hellström 2003:70).

Att man dessutom har använt våtmarken i norr syntes i form av en sten- 
gärdesgårdsbyggd fädrift som ledde ut mot denna. Konstruktionen var väl
byggd men svårtolkad, och den närmaste förklaringen är att den lett ut till 
ett vattenhål ägnat åt tamdjurens behov. Dessutom fanns en välgjord sten
läggning, som på ett låglänt parti av odlingsmarken förband denna med 
mossen. Dess funktion är oklar, men kanske har den fungerat som en slags 
lastramp vid till exempel torvtäkt eller kärrslåtter.

ETT NAMN, EN PLATS,
MÅNGA MÄNNISKOR, NÅGONS HEM

Att döma av fyndmaterialen härrör bosättningen bestämt till 1800-talet. 
Flera av artefakttyperna kan dock lika gärna hänföras till ett par sekler tidi
gare. I brist på arkeologiskt säkerställda dateringar och brukningsfaser är vi 
hänvisade till det skriftliga källmaterialet, som i många avseenden är falle
rande. På den äldsta kartan, från enskiftet 1818-1824, togs uppenbarligen 
inte bosättningen upp, något som i och för sig inte är ovanligt när det gäller 
torp. Lantmätare har haft lite olika inställning och direktiv, eller kanske be
rördes inte Grisavad påtagligt av skiftet. Enligt kulturgeografen Per Connelid



antyder emellertid de historiska kartorna och dagens landskap en bruk- 
ningshistoria med rötter i medeltid eller yngre järnålder (Connelid 1997:49). 
Detta har dessutom bekräftats av pollenanalysen, men arkeologiska iaktta
gelser gäckar oss fortfarande.

Flera personnamn har kunnat knytas till platsnamnet, som för övrigt al
ternerar i stavning mellan Grisavad och Grisavadet (i talspråk Grisava'; plats
namnet relaterar för övrigt till gräs, inte till grisar). I Knut Kjellssons papper 
förekommer hela 38 personer i samband med Grisavad, varav några förbund
na i äktenskap eller i föräldra-barnrelationer (tabell 1). Att döma av denna 
uppräkning skulle de i snitt ha bott cirka sju år vardera på torpet. Då är ändå 
listan antagligen långt ifrån komplett: ett hugskott på Internet resulterade i yt
terligare ett par namn. Dessa har inkluderats här, men förhållandet illustrerar 
hur fragmentariska och svårbemästrade källorna i själva verket är.

Historien blir med Hjalmars ord fylligare och personligare under 1800-ta- 
lets lopp. När han var liten bodde åtminstone under en tid fyra vuxna och 
två barn i stugan. Enligt Bo Hellström flyttade hans morfars far skomaka
ren Carl Peter Bengtsson (Skomagare-Kalen) till torpet, när han äktade Jo
hanna Eliasdotter år 1871 (Hellström 2003:69ff). Då hade han sedan en tid 
bott på ett torp i Västra Spång. Under de följande tolv åren bodde makarna 
i torpet, tillsammans med Johannas föräldrar Gunnild Persdotter och Elias 
Olsson, reisekörare (vilket betyder att han transporterade timmer och/eller 
andra skogsprodukter till städerna och slättbygden; Bringeus 1983:60). 
Gunnild och Elias hade i sin tur då haft torpet sedan 1823 (och förutom Jo
hanna hyst ytterligare en dotter och tre söner). Dessutom bodde där förstås 
Hjalmar själv och hans syster Emma. Att de flyttade år 1883 hängde ihop 
med att Elias, Gunnild och Johanna dog i rask följd efter varandra, varvid 
Carl Peter och barnen hyste in sig hos ”Magnusa i Ringarp”. Grisavad be
boddes därefter av husarfamiljen Brink, vilka som sista invånare flyttade 
därifrån vid sekelskiftet. När Hjalmar åter besökte torpet år 1911 låg det re
dan i ruiner.

MELLAN ÖSTRA RINGARP OCH ÖSTRA SPÅNG

Utifrån våra blott alltför blygsamma undersökningar kan vi egentligen bara 
säga att bosättningen på Grisavad sannolikt motsvarar ett torp med viss od
ling och fähållning. Dess status och ekonomi inom kategorin är svår att spe
cificera. Det ter sig ytligt sett som en småskalig, enkel och från bebyggelserna 
i Östra Ringarp (på vars ägor den låg) och Östra Spång respektive kyrkbyn 
Örkelljunga avlägset lokaliserad bosättning. Torpet har etablerats och varit 
i bruk under det tidiga 1800-talets ökade befolkningstryck runt om i landet 
(fig. 6). Dess synbara karaktäristika och läge framstår som föga attraktiva, 
och ger avgjort associationer till en mycket utsatt tillvaro.



Tabell 1. Uppgifterna har hämtats ur kyrkoböcker. Personerna har kunnat knytas till namnet 
Grisavad, Örkelljunga. De med stjärna kan bestämt knytas till annan grisavadsbosättning än 
det undersökta torpet, de grönmarkerade kan knytas till det undersökta torpet. Parenteser med 
bokstav kopplar ihop äktenskap.

•lolian Nilsson

Anders Ingelsson

Christen Nilsson

Mengt Aman

Måns Åkesson

Mans Holmström

Lasse Ni Isdotter

Tv re Palilsdotter

Jöns Månsson

Brodde Ingelsson

Sissa Bengtsdotter

Petter Anders Jägerström, kronolänsman

Brodde Ingelsson (a)

Kierstina Tnfwesdotter (a)

Sven Pehrsson (b)

Ni Ila Jönsdotter

Anna Andersdotter oeh Jöns Aekasson

Johan Ijinqvist, ryttare

Elna Svensdotter (b)

Sven Jönsson (e)

Elina Tufvedotter (c)

Johanna Svensdotter

Tv ra Påhlsdottei

Per Nilsson Mörk (d)

Malin Erlandsen (d)

Christina Påh 1 sdotter (e)

Elsa El iasdotter (e)

På hl Nilsson (e)

Elias Olsson (f)

Gnnnild Pehrsdotter(I)

Johanna El iasdotter (g)

Carl Peter Bengtsson (g)

Emma Paulsson

11 jaImar Paulsson

Magnus Brink, husar

Gustava Ni Isdotter

11 ändelse

död

död

född

död

död

född

dödsfall

död

boende/död

död

död

död

död

död

död

död

boende

död

död

boende

boende

född

boende

död

död

född

död

död

boende/död 

boende/död 

boende/död 

flyttar in/ut 

född/flyttar ut 

född/flytta r ut 

flyttar ut 

flyttar ut

Årtal

1710*

1736

1730*

1731

1733*

1733*

1743

1753

1756/1771

1756

1764

1771

1771

1773

1781

1783*

1785

1786 

1790 

1798 

1798 

1798

1809

1810 

1816 

1838 

1856 

1878

1833/1883

1833/1883

1871/1883

1871/1883

1873/1883

1875/1883

1901

1901
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Fig. 6. Trakten kring Grisavad samt Östra Ringarps marker (svart heldragen linje). Platsnamn 
som nämns i texten har satts ut, liksom sjön, vattendrag (ljusa linjer), en del äldre vägar (mör
ka linjer), sockengränsen mot Bälinge (svart streckad linje). Mörkgrönt markerar torvmarker.

Den allmänt spridda bebyggelsen i socknen gör det svårt att typbestäm
ma de olika bosättningarna. Hur ska man beteckna glesa bebyggelseagglo- 
merationer, som inte i egentlig mening är byar, och vad ska man kalla deras 
marker? Fågårdsbyar, skogsbyar, gårdsbyar eller skogsorter respektive gårds- 
domäner eller gårdsmarker? Kanske är begreppsbruket bara något som pro- 
blematiseras i jämförelsen med slättskånska och danska förhållanden. En titt 
uppåt landet visar att det som där kallas byar ofta är varken mer eller min
dre det vi otympligt kategoriserar som bebyggelseenheter i Nordskåne. Torp 
var i sin tur inte en självklar bestämning i Skåne. Vid torpinventeringar i bör
jan av 1900-talets ställde sig skånska uppgiftslämnare frågande till, rentav 
okunniga om vad som avsågs (Svensson 2002). Det är inte lätt att koppla 
grepp om den nordskånska skogsbygden, vare sig konkret eller i teorin, ge
nom de sparsamma arkeologiska undersökningarna eller det knappa skriftli
ga källmaterialet. Kring Grisavad fanns i alla fall ett antal bebyggelseenhe
ter, som för helhetens skull behöver viss beskrivning.

Örkelljunga som socken nämns första gången i ett brev från 1378: ”bona 
in parrochia Ørknælywngæ” (gårdar i Örkelljunga socken) (Skansjö 1997: 
68). Örkelljunga socken mätte drygt 147 km2 år 1908, vilket torde vara 
detsamma som under senare historisk tid. Vid medeltidens slut kan man
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räkna med åtminstone 28 bebyggelser, i form av ”byar”, dubbelgårdar och 
ensamgårdar, i hela socknen (Skansjö 1997:67). Beräkningar gör gällande 
att 638 personer huserade i socknen år 1571 (Palm 2000; se även Anglert & 
Lagerås 2008:27). Kronan tycks i äldre tider ha varit den främsta jordäga
ren. Det råder brist på källmaterial rörande frälsets jordinnehav, men till ex
empel Harbäckshult ser ut att ha stått under adlig ägo. Lärkesholm var un
der medeltiden lagt under Lunds stift, för att efter reformationen transfor
meras till frälsejord (Bringéus & Forssell 1984:9ff). Först i svensktidens 
början etablerades godset Lärkesholm, varefter också frälsets jordinnehav i 
socknen allmänt tilltog och närmade sig kronans andel.

I Decimantboken från 1651 förekommer 48 bebyggelsenamn inom sock
nen och under den här tiden räknar man med ett befolkningstal runt 1000 
personer (Skansjö 1997:62; Palm 2000). Enligt en studie var socknen upp
delad i hela 46 så kallade ”byar”, vilket med tanke på den här aktuella stu
diens inriktning på 1700-1800-talen bör motsvara någon slags sammansla
gen bild av dessa århundraden. I mitten av 1700-talet hade befolkningen 
ökat till 1423 personer, för att år 1880 landa på 3411 (Palm 2000).

Själva Örkelljunga ligger strax väster om Hjälmsjön, och nämns faktiskt 
tidigare än socknen. I 1300-talets början brändes nämligen den kungliga 
borgen i Örkelljunga, och senast under samma århundrade räknar man ock
så med att kyrkan uppfördes. Enligt lokala sägner rådde oenighet mellan 
”Uppsockningarna” och ”Ringarparna” om var kyrkan skulle ligga, men 
troligen avgjorde det på platsen korsande vägnätet (Bringéus 1997:9ff). Ör
kelljunga var under äldre tider en kyrkby, med prästgård, ett klockarbostäl- 
le, en kyrka samt en gård. Sistnämnda fungerade från 1700-talets mitt som 
gästgivaregård (Söderpalm 1967:39ff). Till följd av arvskifte fanns i slutet 
av 1800-talet två gästgivargårdar, som månadsvis turades om med uppdra
get. Gästgiverierna inrymde dessutom från 1800-talets mitt varsin handels
bod, och vid den ena stod från 1855 en brevlåda. Bebyggelsen tycks ha le
gat ett stycke ifrån kyrkan, i huvudsak norr om.

Etablerandet av gästgivaregården sammanföll antagligen med att Örkel
ljunga började hålla marknad, något som blev en betydelsefull angelägenhet 
under 1700-talets slut (Bringéus 1983). Efter att området berövats sin posi
tion som järnhanteringscentrum i slutet av 1600-talet tyder allt på att hant
verk och handel var kolossalt viktigt för bygden under påföljande sekel. Det 
handlade inte bara om återkommande marknader på orten, utan lika myck
et om sockenbornas idoga omkringresande med varor.

Enligt en lantmäterikarta från år 1800, över delningen av utmarker och 
ägor för Örkelljunga 1-4, var bebyggelsen föga förändrad, utöver det fattig
hus som uppfördes. Under seklets lopp började orten sakta men säkert växa 
till sig. På konceptkartan för Skånska Rekognosceringen 1858 syns fler bygg
nadskroppar, men det är oklart om de representerar bostäder eller ekonomi
byggnader. Förutom handelsbodarna tillkom också omsider ett skolhus och
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ett missionshus. År 1894 öppnades Skåne-Smålands Järnväg, vilket snabbt 
utvecklade Örkelljunga till ett stationssamhälle.

Även i Västra Spång öppnades någon gång efter 1800-talets mitt en han
delsbod (Bringéus 1983:52). Spång var en av de tredingsgårdar som enligt 
Sten Skansjö borde tillhöra traktens äldsta historiska bebyggelse och kanske 
går tillbaka till tidig medeltid (Skansjö 1997:82ff). Enligt Laga skifteskartan 
från 1830 låg betydande delar av inägorna alltjämt i bandparceller, något som 
i analogi med andra kända fyndplatser kan spåras tillbaka till tidigmedeltid 
och som kan innebära andra bebyggelselägen än de som är kända för senare 
tider (Connelid 2003:20f). Inägorna fördelades på ömse sidor av Pinnan, som 
därmed uppenbarligen i äldre tid inte betraktats som någon slags gräns.

I kronans jordebok över Helsingborgs län från cirka 1523 är en gård i 
Spång upptagen som skattlagd - detta motsvarar också det tidigaste om
nämnandet av platsen (Skansjö 1997:82). Under 1500-talet till slutet av 
1600-talet låg en järnproduktionsplats på det som sedermera dokumentera
des som inägomark (Strömberg 2004). I Decimantboken 1651 tas två går
dar upp, med sammanlagt sex nominati (Skansjö 1997:62). Antalet bruka
re har måhända verkat bevarande för markindelningen i bandparceller.

Först i Jordrevningsprotokollen 1671 syns en uppdelning i Västra och 
Östra Spång, men inte heller då blev Pinnan en gräns; Västra Spång hade 
kvar inägor på den östra sidan av vattendraget. Lärkesholmsån löper söder 
om Östra Spångs bebyggelse, och räknades som skiljelinje mot Östra Ring- 
arps område. Här låg åtminstone vid tiden för enskiftet 1818-1824 fyra 
gårdar i det som kallades Spångahörnan, det vill säga söder om ån och på 
Östra Ringarps mark, men i nära anslutning till Östra Spång. Spångahörnan 
är också omnämnt 1783 i mantalsregistren/kyrkoböckerna.

Grisavad låg längre in på det som definieras som Östra Ringarps marker, 
i dess norra halva. I likhet med Spång nämns Ringarp i kronans jordebok 
från 1523, som en övre tredinggård i Norra Åsbo härad. Analyserna av pol
len signalerar dock mycket tydligt en gårdsetablering redan under 1000-talet, 
med en del odling av spannmål och lin men framför allt av hampa/humle. I 
extramantalsregistret över Helsingborgs län från 1584 gör man skillnad på 
Västra och Östra Ringarp (Skansjö 2003:29). Enligt Decimantboken 1651 
bestod den sistnämnda av en kronogård (dock inte tillhörigt kronolänet) som 
brukades av åtta brukare (Skansjö 1997:62). I jordrevningsprotokollet från 
år 1671 nämns sju brukare till samma gård. Ringarp nämns också 1687, i 
samband med ett gästgiveri som bar sig så dåligt att det rekommenderades 
för avveckling (Söderpalm 1967:39ff).

Alltjämt i 1800-talets början utgjorde Östra Ringarp ett mantal kro
noskatte rusthåll, som var uppdelat på olika brukningsdelar med i stor ut
sträckning egna gårdslägen (Connelid 2003:22). De flesta av dessa bruknings
delar var placerade på utmarkerna norr och öster om den största samlingen 
av inägomark i söder - en inägomark som även här utifrån bandparcellerna



att döma skulle kunna vara den äldsta. En jämförelse av brukarnas namn an
tyder att det ofta kan ha rört sig om nära släktskap personerna emellan, så
som fäder, bröder, söner (Skansjö 2003:32).

Vid 1800-talets början förefaller den norra gården att ha blivit den le
dande i Östra Ringarp, mycket ståndsmässig och ägd av en ”Öfver Direc- 
teur Rönbeck”. Om inte förr så är det säkert vid denna tid som denna nor
ra bebyggelse betecknas som Ringarpagården. Under 1800-talets lopp star
tade dess danska innehavare med hjälp av en ångsåg en fabrikation av 
bokstavar till smördrittlar, en tillverkning som kom att tidvis blomstra och 
fortsätta fram till 1968 (Bringéus 1983:74f; Connelid 2003:22f). Förutsätt
ningen ska ha varit förekomsten av en präktig bokskog, men också traktens 
allmänna inriktning på trähantverk. Den förmodat äldre, södra gården kal
las på häradskartan från 1926—1934 för Fridhem, men det är ett namn som 
klingar förhållandevis ungt.

Ringarps marker gränsade i sydost mot Bälinges, som i sin tur hörde till 
Oderljunga socken. Detta sammanfaller dessutom med häradsgränsen mel
lan Åsbo och Göinge, vilken Nils-Arvid Bringéus betecknar som en skarp 
kulturgräns åtminstone under senare historisk tid (Bringéus 1983:125). Ör- 
kelljungaborna lär ha ansett att Bälingeborna hörde till territoriet ”där det 
stridigaste folket i hela Skåne finns”. Bälinge låg på gränsen mellan ”tvenne 
till dialekt och seder olikartade folk”, enligt kantor Sven Rosenberg i Östra 
Ljungby (1811-1895), ett förhållande vars upprinnelse och följder man kan 
frestas att spekulera vidare i vid tillfälle.

Mycket riktigt har studier av giftermål, där den ena parten hämtats från 
orter utanför socknen, visat att kontakterna med Göingebygderna liksom 
faktiskt även Småland var begränsade under 1700-1800-talen (Jeansson & 
Kindblom 1968:44ff). Faktum är att både äktenskapsband och handelsför
bindelser dels förekom med södra Flalland (med undantag för Bjärebygden) 
och stråket ned mot Ängelholm och Hälsingborg. Brudar, brudgummar, 
tunnstavar och hästar tycks ha gått i en strid ström lika mycket in till som 
ut från Örkelljunga socken. Den gamla kopplingen till Hishults län samt de 
ålderdomliga välbevarade vägstråken satte tydligen under lång tid sitt av
tryck i kommunkationsstrategierna. I skåneslättbornas ögon var det förstås 
egalt. Kom man från Nordskåne betraktades man kort och gott som en go
ing, alldeles oavsett riktigheten (Bringéus 1983:124).

Östra Ringarps domän bildar en romboidliknande form. Från norr till sö
der mätte den cirka 4,4 km och från öster till väster cirka 3 km. Gränserna 
för domänen är påfallande raka och administrativa. Det är bara i den norra 
delen mot Östra Spång som man kan tala om en naturligare gräns, där den 
slår följe med Lärkesholmsåns slingrande sträckning ett stycke. Den raka 
gränsen över sjön relaterar garanterat till etablerade siktlinjer och grannlaga 
rättviseprinciper. Avgränsningen mot Västra Ringarp hänger säkert samman 
med en rationell uppdelningsprincip för en fordom sammanlagd bebyggelse.
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Gränsen mot Lärkesholm lades om till dess raka skick år 1759, på initiativ 
av dåvarande godsinnehavaren (Bringens & Forssell 1984:92ff). Gränsen 
mot Bälinge och Oderljunga kan förklaras i termer av vidsträckta våtmar
ker, vilkas uppdelning varit diffusa och först i samband med Laga skiftet 
krävt konkretisering.

UTBYGGEN OCH TORP

Den enkla kartskiss som satte fart på tankegångarna om Grisavads sam
manhang prickade in hela 38 bebyggelser. Det ska understrykas att denna 
magnitud inte är synlig i de historiska kartöverlägg över området vilka fram
ställdes på det arkeologiska projektets begäran. Dessa framställdes emeller
tid för att fungera som storskaliga planeringsunderlag. I likhet med excerpe
ringen och analysen av de skriftliga källmaterialen var inriktningen på kar
tanalyserna också ämnade så långt bak i tiden som möjligt. Tyvärr 
uppgraderades inte uppdragen under projektets gång, trots att lämningska- 
tegorin sentida bebyggelse på utmark kom alltmer i fokus. Dessutom är re
presentationen av historiska kartor i grund och botten varken särskilt riklig 
eller av hög ålder. Enskifteskartor är så långt bakåt vi kan komma, det vill 
säga åren 1818-1824.

Det är oklart såväl vilken tidsbild som kartskissen representerar som hur 
långt bak i tiden de respektive bosättningarna kan föras, liksom dessas sta
tus och omfattning. Kring Östra Ringarp förekommer en svagt förtätad men 
ändå spridd bebyggelse, som alltså delvis kan antas ha gamla anor (fig. 7). 
Söder om Hässleholmsvägen, väg 24, är bebyggelsen mycket gles och spridd, 
och relaterar till ett vägstråk mellan omgivande vidsträckta våtmarker. Vä
gen ledde i riktning mot en enskilt belägen bosättning på Bälinges marker. 
Bebyggelseprickarna viker av österut och följer vägen som kröker bort mot 
Lärkesholm. Stråket viker av norrut strax innan Lärkesholmsgränsen, och 
följer en skogsväg in mot det som våren 2002 var projektets arkeologiska 
undersökningsplats. Grisavad låg som en enslig ändhållplats på en holme 
mellan två våtmarker, med en obebyggd lucka fram till Spångahörnan. När
maste grannbostället i söder gick enligt Hjalmar under namnet Stadia Svens. 
Närmast sjön verkar det inte ha förekommit någon bebyggelse alls.

Markägaren Janne Johansson erinrade sig vagt att han hört att flera av 
torpen etablerats på initiativ från Ringarpagårdens innehavare i början av 
1800-talet. Vanligtvis måste man dock räkna med flera äldre skikt av utsatt 
bebyggelse, och det ligger förstås åtskilliga svårigheter i att urskilja dessa. 
I den till kartskissen bifogade lösryckta dokumentationen har emellertid 
folk knutits till såväl torp, ryttartorp, jordstugor som vad som sedermera 
klassificeras som gård, och detta redan från tidigt 1700-tal. Uppgifterna 
rimmar bara halvdant med att de svenska myndigheterna sedan slutet av
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1600-talet aktivt försökte hindra anläggandet av nya torp, genom skogsord- 
ningar som gällde för hela landet (Svensson 2002:180f).

Å andra sidan hade norra Skåne under just 1600-talets andra hälft spe
cifika förhållanden att hantera i och med regionens konflikthistoria. Talar 
man i termer av motstånd, tvångsinkvartering av soldatfolk, befolknings- 
omvälvningar och bosättningsklyvningar, friskytteri och förändringar i sam
band med att en region hamnar under annan krona inser man att den nord
skånska bebyggelseutvecklingen blott med möda passas in i ramar (Åberg 
1951). Dessa utgörs dels av den tidens svenska samhällsram, dels av vår tids 
forskningsmallar. Det är mycket möjligt att dessa trakter inte rönte en pre
sumtiv bebyggelsemässigt regressiv tid under 1600-talet och det tidiga 
1700-talet, utan tvärtom fortlevde under utveckling, kolonisation och kon
solidering. Såväl nya människor som näringsfång och regelverk skulle fasas 
in i en sargad bygd. Generalguvenören Rutger von Ascheberg sneglade inte 
så lite på de dåliga ekonomiska förhållanden som eldat på snapphanar och 
friskyttar, när han under 1680-talet lade upp riktlinjer för ekonomiska stöd
program för landsbygden. Visserligen dekonstruerades den protoindustriel- 
la nordskånska järnproduktionen, varvid en försörjningsgren klipptes av. 
En hyfsat bärkraftig täppa blev kanske en ansats till ersättning och därmed 
en viss garanti för lugn, trygghet och lojalitet, exakt det som den svenska 
kronan trängtade efter.

Om inte förr så tänkte man av politiska och merkantilistiska skäl om un
der första halvan av 1700-talet, ifråga om de svenska skogsrestriktionerna. 
Ett riksdagsbeslut 1743 öppnade en dammlucka för framvällande torp- 
etableringar, men denna gång främst på bondejord (Elgeskogl945:190ff). I 
det till Östra Ringarp nästgårds belägna Lärkesholm verkar däremot inte 
torpbildningen ha tagit fart när Carl von Linné besökte godset år 1749, utan 
kommer snarare till stånd under åren 1762-1766 (Bringéus & Forssell 
1984:96). En uppfattning är att torpbildningsprocessen varit svag och tre
vande i hela Kristianstad län. Detta skulle i sin tur enligt en landshövdinge- 
berättelse hänga ihop med att unga män var rädda för att sätta sig som tor- 
pare, med ökad risk för att bli utskrivna till krigstjänst. Tankegången mot
sägs dock av situationen i Östra Ringarp, åtminstone under vissa tider. 
Källmaterialen och tolkningsmodellerna skaver alltmer på varandra, och 
varför det är så leder vidare till flera alternativa förklaringar. Kanske har man 
laborerat med studier i vitt skilda skalor eller så får man räkna med olika ut
veckling för godsjord respektive kronojord. Exemplet Lärkesholm färgas 
måhända av att den uppfinningsbenägne godsherren Berndt Wilhelm von 
Liewen höll arbetskraften i schack med sina många projekt. Schablonisering- 
ar duger helt klart inte för denna flexibla bygd.

Fig. 7. Enskifteskartan (1818-1819) över Östra Ringarps marker, med det föreslagna Grisavads 
land markerat (vit yta).
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Utsättningen av torp i Östra Ringarps terräng följer alltså några stråk. I 
viss mån danas naturligtvis mönstret av den redan etablerade bebyggelsen, 
terrängen, gränser och kommunikationer (fig. 6). Den förtätade bebyggelsen 
vid Östra Ringarp och dess inägor lade beslag på en del land. På platsen för 
torpundersökningen kunde vi konstatera att terrängen ställvis var rejält ku
perad, åtminstone i zonen mellan Grisavad och Spång. Kring vår lokal stod 
backarna branta och Hjalmar vittnade om att det inte var någon simpel 
spatsertur att traska över ”Höjaste li” (Högsta lid) på väg bort mot Spång. 
Även området bortåt Torrabygget var kuperat och bemängt av fuktängar 
och våtmarker. Det var knappast ideala marker att lägga ut några större od
lingsarealer på, men små oregelbundna åkrar och lyckor var insprängda här 
och där. I anslutning till Lärkesholmsvägen har några slaggvarpar iakttagits. 
Söder om Hässleholmsvägen genomkorsades landskapet av Rackarebäck- 
ens vindlingar och stora våtmarker bredde ut sig. Där den sydgående vägen 
mot Bälinges marker korsar bäcken låg en kvarn (av okänd ålder), och här 
fanns även en hålväg och ett stensatt vadställe. Också i detta område har 
fornminnesinventeringen lokaliserat flera slaggvarp.

GAMLA OCH NYA GRISAVAD

I jordrevningsprotokollen från 1671 finns en svag ledtråd till frågan om be
byggelsen av landskapet under historisk tid. Fem utbyggen till Östra Ring
arp nämns, med namn på respektive manlig åbo. På Bengtsbygget bodde 
Sven Nilsson och på Torrabygget Per Broddesson. Placeringen för det först
nämnda utbygget är oklar, medan Torrabygget än idag namnges på ekono
miska kartor. Är 1759 justerades gränsen mellan Östra Ringarp och Lärkes- 
holm, varvid hemmanet Torrabygget lades till sistnämnda gods (Bringéus & 
Forssell 1984:92ff). Den prydliga romboida formen lär med andra ord här 
ha haft en utstickare för att fånga in Torrabygget med marker. Det är dock 
de övriga tre utbyggena i Östra Ringarp som leder till djupare begrundan: 
Jöns Tinkesson på Grisavadet, Tue Jönsson på Stora Grisavadet och Jeppa 
Svensson på Nedre Grisavadet (se även Knarrström & Larsson 2008).

Det går inte direkt att reda ut var respektive bebyggelse mer exakt låg el
ler hur gamla och etablerade de tre Grisavaden var. Det namngivna 1800-tals- 
torp som vi arbetat med arkeologiskt sammanfaller kanske, eller kanske inte 
med platsen för något av utbyggena. En mer genomgripande arkeologisk un
dersökning hade naturligtvis gjort mycket för möjligheterna att reda ut den
na fråga. Till kartskissen över torpen, den som satte igång tankarna om den 
lokala bebyggelsehistoriken, följde också ett par kopior dokumentation ur 
mantalslängder från 1710 samt kyrkböcker. Där knyts namnet Grisavad till 
ett torp beläget cirka 700 meter sydost om den lokal vi arbetade med, dock 
utan något av nämnda prefix. Det tidigaste personnamnet som uttryckligen



kan föras till vår undersökningsplats är i själva verket Tyra Påhlsdotter, år 
1809. De personer som under 1700-1800-talet registrerats under platsnam
net har kanske därmed inte alls suttit på just Hjalmars Grisavad, utan på 
andra (tabell 1). I tabellen har markerats vilka som kan knytas till specifikt 
Hjalmars Grisavad eller, till ett annat Grisavad (som också var torp?) res
pektive något som helst Grisavad.

Bo Hellström har berättat att Spångaborna i största allmänhet kallade 
”andra sidan sjön” för Grisavads land. Det fanns vid den här tiden ingen be
byggelse i zonen mellan Ringarp-Spång-vägen och sjöstranden, utom i en 
vik rakt väster om vårt undersökta torp; här låg enligt Hjalmar Lasa-Pellas 
(Tras-Pelles) fattiga koja, som för övrigt inte syns i någon annan källa. Utan 
tvekan är Grisavad i första hand ett område, så väl etablerat att det i sin tur 
givit namn åt de där belägna bosättningarna. Genom att kombinera dessa 
uppgifter med studiet av kartor och topografi kan man föreslå en hypotetisk 
utbredning av Grisavds land (fig. 7). Mot sydväst har antagligen Ringarpa- 
gården hållit sina marker och rättigheter orubbade. Man kan däremot tän
ka sig att Grisavads land fått breda ut sig ända fram till Pinnan och Lärka
ån bortåt Spång och till Lärkesholmsvägen i söder. Praktiskt taget hela den 
nordöstra fjärdedelen av Östra Ringarps marker skulle således ha kunnat gå 
under Grisavadsnamnet, möjligen med Torrabygget som en egen enklav yt
terligare öster därom. Längre fram i tid är det inte svårt att föreställa sig att 
Grisavads land naggades i östra kanten, i samband med att Spångahörnan 
och Pålsholm tar form. Grisavads land har dessutom haft ett mindre vägsys- 
tem, som förbundit bebyggelserna och åkerlapparna.

Under slutet av medeltiden och fram över 1500-1600-talen lades åtskil
liga torp på frälsejord, eftersom det gav vissa fördelar i form av skattefrihet 
och rusttjänstfrihet (Svensson 2002:181). I termer av fallande rangordning 
räknade man gård, halv gård och utbygge, och åtminstone 1651 var utbyg
gen tiondeskyldiga (jfr Skansjö 1997:62). Efter allt vad vi vet sorterade 
emellertid Östra Ringarp som kronojord. De uttalade intressen som kronan 
- fram till mitten av 1600-talet alltså danska kronan - hade av denna skogs
bygd rörde järn och timmer.

I Östra Ringarp låg mycket riktigt en järnframställningsplats i form av 
tre slaggvarp, en blästugn och en smideshärd (Grönberg 2004:32f). Platsen 
är fornminnesregistrerad som RAÄ 71 och har 14C-daterats till 1200—1300-ta- 
let (Strömberg 2008a). I ett senare skede uppträder som nämnts järnhan
teringen i Östra Spång. Översikten av denna typ av lämningar demonstrerar 
att det funnits en tyngdpunkt för produktionen i området Oderljunga sock
en plus södra delen av Örkelljunga socken. Inventeringarna i fält har gjort 
klart att till exempel slaggförekomster med någon möda och skärpt blick 
kan sökas upp lite varstans i landskapet, och inte sällan ett stycke ifrån väg
nätet och den kända bebyggelsen. Det är långt ifrån lättfunna lämningar. Så 
trots att inga produktionsplatser observerats i trakterna kring Grisavad
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Fig. 8. Kartskissens bebyggelseprickar sammanfaller med enskifteskartan i de flesta fall. Kor
relation markerad med prick oeh (irisavad speciellt markerad med en kvadrat i pricken.

kanske man kan spekulera i om det funnits limonitmalm i de omgivande 
våtmarkerna, som var värd att bevaka och utvinna, och som en gång aktu
aliserade utbyggena med dess inneboende arbetskraft.

Åter andra resurser kan ha attraherat denna slags inre kolonisation. 
Här har idkats odling från 1000-talet och fram i 1300-talet, varför marker
na på många vis kanske uppfattades som lämpliga att återta. Pollendia
grammen har visat att bokskogen bör ha stått någorlunda uppvuxen i nej
den, när den åter började röjas på 1600-talet. Bortsett från bokens goda 
egenskaper vid till exempel tunnbindning och drittelti 11 verkning, eller an
vändbarhet som timmer och virke, har det förekommit att man bränt bok 
i samband med koltillverkning (R. Larsson, denna publikation). Något som 
antagits vara en kolningsgrop har noterats strax i närheten av vår under
sökningsplats (Connelid 1997:49). Åter handlar det om en typ av produk- 
tionslämning som sällan ger sig till känna i förnans yta, och vars represen
tativitet därför är gäckande. Vidare kan man tänka sig boskapshållning, 
jakt (en eventuell fångstgrop har upptäckts i närområdet), torvbrytning, 
tjärbränning eller ryssoljekokning. Att döma av det historiska kartmateri
alet förefaller inte odlingarna kring bosättningarna särskilt omfattande. 
Det var säkert ändå inte åkrarna och lyckorna som i första hand danade 
livsvillkoren. Hjalmars far och morfar ägnade sig till exempel åt resekörsel 
respektive skomakeri. Örkelljungabygdens mångsysslare utnyttjade helt 
enkelt redan röjd och bebyggd mark för vad den var och fasade snarare in 
övriga näringsfång efter fallenhet, behov och situation.

ÅT SKOGEN, LITE NÄRMARE PARIS

Kronans ekonomiska och politiska intressen i bygden har redan berörts, men 
man ska ha klart för sig att dess mer handfasta närvaro i häradet länge bör 
ha varit relativt vag. Trots karaktären av gränsbygd gjorde danska kronan få 
ansatser att markera sin närvaro i trakten, utöver borgen. Denna blev som 
sagt antagligen en kortvarig historia (Skansjö 2007). Häradet styrdes från 
Helsingborgs län. Gissningsvis var det invånarna i Östra Ringarp som tog 
initiativ till kolonisationen kring Grisavad, som ett sätt att behärska ett 
stycke landskap och bevaka naturresurser. Kanhända var det också ett sätt 
att lätta på trycket av folk som satt som delinnehavare på gården i Östra 
Ringarp. Efter klyvningen av Ringarp i ett Östra respektive Västra, någon 
gång mellan 1523 och 1584, blev denna inre kolonisation nästa grepp för att 
bemästra tillgångar, mark och människor. Kanske de svensk-danska konflik
terna, med inhysning av soldater, snapphaneriet och de svenska ekonomiska



planerna accentuerade behoven och skapade en lösning som undvek hem- 
mansklyvning. Det tidigare nämnda naturresursliga utnyttjandet har varit 
en ansats till försäkran om framgång. Målet har varit en stabilisering i form 
av riskspridning. Tanken stöds av att utbyggen under Östra Ringarp inte 
nämns i Decimantboken från 1651, men däremot i jordrevningsprotokollen 
1671 (Skansjö 1997:62).

Något sker alltså under denna tid. Frågan är om det motsvarar den fak
tiska etableringen av bebyggelserna eller om det handlar om en i jordrev
ningsprotokollen synliggjord uppgradering av redan befintliga bosättningar. 
Åter lämnar det befintliga källmaterialet föga vägledning. Östra Ringarps 
huvudmannaskap fortsatte antagligen att i en eller annan form gälla under 
de påföljande århundradena, under det att fler bosättningar sattes ut. Genom 
att dessa i huvudsak lades i kanten av befintliga vägar, bebyggelser och od- 
lingsjordar kunde man hålla de övriga mer brukbara och resursrika marker
na intakta. Utöver Grisavads land är det därför knappast tal om en inre ko
lonisation, vilket i sin tur återspeglar dettas särprägel. Vad som i övrigt be
byggelsemässigt sker är närmast en konsolidering av en befintlig struktur.

De mellanmänskliga relationerna och gårdsfolkets kontakter med Grisa
vads land har sannolikt varit fortsatt nära. Som exempel tjänar att en Anders 
Ingelsson på ett av Grisavaden betecknas som född på Östra Ringarps gård, 
där enligt mantalslängden 1699 en Ingel Tufwesson var en av invånarna. Med 
det namnet kan man utgå från släktskap. Vidare dog en Brodde Ingelsson på 
”Grisavad”, och han torde av årtalen att döma kunna vara son till Ingel res
pektive bror till Anders. Om inte annat fanns troligen en ekonomisk och/eller 
arbetsbetingad förbindelse mellan utbyggena och moderbebyggelsen.

De på kartskissen utsatta 38 prickarna representerar flera olika typer av 
bebyggelse, som dessutom fluktuerar i status. Enligt Knut Kjellssons listor 
motsvarar någon prick jordstuga, någon torp som i början av 1800-talet blir 
gård, ännu någon som är torp men ungefär vid samma tid blir ryttartorp. I 
beskrivningarna till Skånska Rekognosceringen 1820 räknar Östra Ringarp 
en bättre gård, sju bondgårdar och tolv torp. På Skånska rekognosceringens 
konceptkarta från 1858 (som tyvärr bara återger den norra delen av Östra 
Ringarps domäner) är ett T utsatt här och där. Eftersom det placerats ett så
dant på vår undersökta bosättning bör det betyda ”torp”. Dessutom har 
Hjalmar vittnat om Lasa-Pellas jordkula, som inte syns i något annat källma
terial. Kanske har det funnits fler sådana bosättningar i området. En av de tre 
bosättningarna direkt öster om vårt Grisavad räknades enligt Knut Kjellsson 
som jordkula. En sammanläggning av den äldsta tillgängliga kartan, med 
Knut Kjellssons kartskiss och uppgifterna från Skånska Rekognoscerings- 
konceptkartan visar att bebyggelselägen sammanfaller i 26 fall av 38, varav 
vårt Grisavad är ett av dem som saknas (fig. 8). Å andra sidan verkar den 
ovan sistnämnda jordkulan ha tagits med, men det är lite svårt att avgöra 
vad som verkligen avbildats på enskifteskartan. Man skulle kunna tänka sig 
att samtliga 12 bebyggelser som saknas på denna har tillkommit senare, men



å andra sidan vet vi också att en Tyra Påhlsdotter bodde på vårt torp redan 
1809, alltså ett decennium före dess upprättande. Inte helt oväntat är alltså 
en (eller flera typer) av bebyggelser utelämnade, och i och med det hela be
folkningsgrupper utlämnade. Skriftliga källor och kartor är alltså ibland inte 
bara missvisande utan rent opålitliga.

Studien har visat att ett Grisavads land varit etablerat sedan åtminstone 
andra halvan av 1600-talet. Detta sammanfaller gott med en expansionsfas 
som ger sig till känna i bebyggelsemönster, befolkningstal och markanvänd
ning (Anglert & Lagerås 2008). Om den här aktuella undersökningsplatsen, 
”vårt” Grisavad, var av denna höga ålder kan inte bekräftas. Placeringen i 
gattet mellan våtmarkerna, som en inkörsport från Spång till den övriga be
byggelsen i denna riktning, kan dock med god vilja betraktas som förvå
nansvärt framsynt. En bosättning här behöver inte nödvändigtvis ha varit 
”sista chansen”. I stället för en hopplös ändhållplats längst bort i skogen var 
kanske vårt torp det som låg så att säga närmast lite av varje. Uppenbarli
gen var ju inte närhet till Bälinge något rekommendabelt, medan däremot 
ett läge närmare Spång, Ringarp, Örkelljunga, Lärkesholm och sjön inte var 
så tokigt. För till exempel en reisekörare och en skomakare måste det ha va
rit en fördel att ha nära till nämnda bebyggelser samt att bo vid ett förgre
nat vägsystem.

Men vad tyckte då Elias, Gunnild, Johanna, Carl Peter, Hjalmar och 
Emma om att bo längst bort i skogen? Ja, om inte annat tyckte de skämt
samt att de var lite modernare än Stadia Svens, eftersom familjen sa ”va?” i 
stället för grannarnas förlegade ”hwa?”. För Grisavad låg ju lite närmare 
Paris (Hellström 2003:71).

ETT SÄRSKILT TORP I ETT SÄRDELES NORDSKÅNE

Det gick att säga en hel del om Grisavad, trots allt, och vidare om dess his
toriska miljö. Genom arkeologin var det möjligt att skissera torpets fysiska 
gestaltning, en bild som delvis var känd genom muntliga traditioner men 
egentligen inte alls genom skriftliga källor. Det arkeologiska källmaterialet 
blev snävt på grund av antikvariska restriktioner, varför en studieinriktning 
i termer av omland var den enda möjligheten att gå vidare. I och med att inte 
mer djupgående omlandsstudier genomfördes i fält hämmas i och för sig re
sonemangen.

Det har ändå gått att i viss utsträckning sätta in bosättningen i flera vid
gade kretsar av sammanhang, alltifrån tomtens disposition via Grisavads 
land till Östra Ringarps domäner och de närmaste grannområdena. Från att 
torpet ytligt sett framstår som en arm, ensam utpost ledde en justering av per
spektivet till en syn på en integrerad, strategisk plats. Det råder inga tvivel om 
att det likväl var en utsatt tillvaro, men kanske åtminstone under ett visst 
oberoende. Genom speglingen av torpet mot dessa omgivningar exponerades



kontraster i och mellan källmaterialen, i synen på bebyggelse, ekonomi och 
människa. Försöken att fånga ett tidsdjup bekräftar både källmaterialens 
subtiliteter och att det är ett givande men resurskrävande värv. Såväl ian- 
språktagandet av landskapet som bebyggelsestrukturen, näringsfång och 
mellanmänskliga förhållanden kunde emellertid belysas, åtminstone i någon 
mån. Detta förde till förnyade problematiseringar av i lika hög grad vårt 
torp som dess sammanhang. Inte oväntat visar resultaten att de nordskån
ska förhållandena är särpräglade, både under medeltiden och under senare 
historisk tid. Det vore en veritabel björntjänst att försöka trycka in bygder
nas karaktäristika i några fastskruvade ramar.

Ändå skrapar studien bara på ytan, eftersom varken torpet eller dess om
givningar blev föremål för några nämnvärda arkeologiska undersökningar. 
Man behöver inte precis vara övernitisk för att lokalisera textens många 
kanske och sannolikt. Inte minst gäller det här aktuella Grisavads ålder och 
tidsdjup och hur vardagslivet en gång levts där. Man ska absolut fråga sig 
hur studien gestaltat sig om det hade funnits ett mer kvalitativt underlag för 
diskussionen.

Ett antikvariskt urval måste ske, både på vetenskapliga, kvalitativa och 
ekonomiska grunder, men det är synd att urvalet styrs av osäkra alderskri
terier. Här handlar det inte bara om Grisavad, utan också om de andra his
toriska bebyggelser som berördes. Förslagsvis kunde man antingen ha arbe
tat grundligt och parallellt med flera av dessa avgränsade lokaler, för att ut
nyttja möjligheterna till platsanalogier. Eller också kunde man ha fokuserat 
på hållbara arkeologiska resultat på en utvald plats, och lagt resurser på en 
genomarbetad omlandsstudie, såväl i fält som i arkiv.

Kulturminneslagen har hittills inte varit särskilt explicit ifråga om regel
verk och praxis rörande sentida bebyggelse. Av hänsyn till vad som anses 
vara ett genom andra material gott källäge, jämte vissa farhågor om konse
kvenserna av att uppta en förmodat till antalet omfångsrik typ av lämning, 
har man hittills generellt undertryckt den arkeologiska verksamheten i des
sa sammanhang (se Lind m. fl. 2001). Vad man därmed också försakat av 
långtidsperspektiv, de obesuttnas och utsattas historia, kulturhistorieskriv
ning, arkeologiteori, skogs- och utmarksbygdens villkor samt kulturarvssyn 
går inte riktigt att uppskatta (Anglert & Knarrström 2007).

Komplexiteten och behållningen av att arbeta historiskt-arkeologiskt, 
med disciplinens grundläggande inriktning på rum- och tidssammanhang 
skapar en konstruktiv variation mot historieskrivningens mer traditionella 
genealogiska inriktning. För när människorna försvunnit och de skriftliga 
källmaterialen redan från början är begränsade är platsen det enda som 
finns kvar och arkeologin det enda till buds stående medlet att vidga källma
terialen och gripa fatt i en god historia.
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TORPET ROSTS TAPPA
DET LILLA I DET STORA

Annika Knarrström

Den första gången arkeologerna besökte torpet lågt det kurande i mjukt 
grönskimrande dunkel under höga granar. Visserligen hörde de till en mo
dern skogsplantering, men det var ända något av John Bauer över det hela; 
dämpade ljud, ett gyllenbrunt barrtäcke och blyga tuvor av harsyra. Husru
inen var överväxt av mossa och det var svårt att orientera sig bland höga 
stammar och svepande grenar.

När det omsider blev dags för den arkeologiska slutundersökningen var 
granskogen fälld. Ett strävt gräs hade spirat upp och redan gulnat. Stengär- 
desgårdar ringlade fram i full dager, och skårade ut bosättningens inägor till 
asymmetriska pusselbitar. En grov hyggesharvning hade vält upp keramik
skärvor och kolfläckiga jordkokor. Kring husgrunden hade några avbarka
de stammar sparats ut, topphuggna och silvriga, och de påminde starkt om 
gamla anfrätta, spretande pelare. Det var som en karikatyr av ett ödelagt, 
antikt palats från en svunnen storhetstid (fig. 1). Den rejäla stengrunden låg 
fullt blottad och runtomkring syntes vidden av brukbara marker och idog 
stengallring. Så öppet och tillgängligt, så mycket rymd. Röjningen och grä
set fick det med ens att se ut som om det bara var en kort tid sedan platsen 
övergavs.

Efter hand blev platsen för vår undersökning mer bekant och detaljerna 
mer tydliga. Våra förflyttningar över markerna ritade fuktmörka stråk i 
morgonfrosten i gräset. Spikrakt bort mot brunnen, snirklande kring kol
bottnarna, fram och tillbaka över det blottlagda kulturlagret, in och ut ge
nom öppningarna i stengärdesgårdarna. Delarna av bosättningen fick tillfäl
liga smeknamn av oss, när vi diskuterade dem: skräpslänten, tratten, brun
nen, risgroparna, blockgärdet, snyggmuren, slåtterstycket och klafsvägen. 
Bosättningen tog allteftersom plats både i landskapet och i våra tankar. Ef
ter fältarbetets slut nagelfor vi kartor och akter och upptäckte att platsen 
kallats Rosts täppa (Rosts täppe), efter en husar som bodde där under 
1800-talet. Troed Rost och Nilla Jeppsdotter och deras fem barn (ytterliga
re fyra dog som spädbarn) tycks ha levt på torpet från tidigast 1820 (när de 
gifte sig) till som längst när änkan dog 1878. Det var nog de som hade satt 
prägeln på platsen, innan den övergavs för gott.

Bosättningens struktur väckte tankar kring hur platsen tagits i anspråk. 
Det borde vara möjligt att analysera och diskutera hur man använt, utveck
lat och rört sig på Rosts täppa, utifrån de olika elementen. Men läget lock
ade också till reflexioner över vad bosättningen gjorde ute i landskapet. Till



Fif«. I. Kai hygge, stengrund, ståtligt, eländigt, minnesvärt... Rui neu efter bostadshuset, på Rosts 
täppa bör fortfarande stå kvar norrom den nya sträckningen av E4. Foto: Riksantikvarieämbe
tet.

vilka noder, gränser och rutter hade torparna att förhålla sig? Hur tedde sig 
deras geografi, i stort som smått, under 1800-talet?

STUGA, LADA, GÄRDESGÅRD, BRUNN OCH MILOR

Vi undersökte platsen under några sena höstveckor (Knarrström 2004b; se 
även Pettersson 2004:86ff). Mot slutet var det både fruset, snöigt och mörkt. 
Det var inte hela bosättningen som berördes av den nya vägsträckningen, 
utan bara dess södra del (fig. 2). Själva ruinen låg till exempel utanför ar
betsområdet. Många lämningar var emellertid fullt synliga i landskapet och 
det fanns inget som hindrade att vi dokumenterade dem. Torpgrunden lig
ger alltså fortfarande kvar alldeles intill E4:an.

Själva ruinen var av allt att döma lämningarna efter ett bostadshus. Det 
låg i öst-västlig riktning och mätte ursprungligen ungefär 15x5 m. Ingången 
har varit från söder, för här fanns något som liknade en tröskelsten. Mitt på 
ruinen tronade ett nedrasat spisröse, med delvis stående skorsten. Spisen har 
delat in huset i åtminstone två rum. Indelningen syntes på sätt och vis fortfa
rande, genom att ruinen i ena änden bestod av ett stort, öppet källarrum. 
Huset låg i en slänt mot öst, vilket lämnade plats för en källaringång i denna 
gavel. I ruinens västra halva låg i stället mursulor i marknivå samt en liten,
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Fig. 2. Rosts täppa, efter slutundersökningen och karteringar.
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grund källargrop. Det bevarade murverket bestod uteslutande av kallmurad 
marksten. Metalldetekteringen i och kring ruinen resulterade i få indikatio
ner. Hade byggnaden varit spikad borde detektorn ha gett fler utslag. Detta 
indikerar en konstruktion i antingen knuttimmer eller skiftesverk, med ett 
tak av till exempel torv eller strå.

Ett kort stycke norr om bostadshuset upptäckte vi spår efter ytterligare 
en byggnad. Där fanns ett par djupa gropar, varav den ena var prydligt sten
satt. Troligen rör det sig om små källare eller förvaringsutrymmen. Strax in
till löpte en förstärkt stengärdesgård. Den kan ha fungerat som en vägg (ga
vel) i överbyggnaden, men eftersom allt detta hörde till de lämningar som vi 
inte kunde undersöka närmare är det oklart till vilken omfattning och typ. 
Kanske var det någon form av visthusbod. En alternativ förklaring till bo
stadshusets källarrum skulle då vara att man här torkade till exempel lin el
ler hanterade mjölkprodukter.

Söder om bostadshusen undersöktes delar av ett omfattande kulturlager. 
Lagret utmärkte sig genom att vara onaturligt skarpt avgränsat mot under
liggande morän. Uppenbarligen låg det på en plats där förnan och matjor
den vid något tillfälle avlägsnats. Ett skäl till detta är att man berett plats för 
uppförandet av en byggnad, men försöken att arkeologiskt fastställa spåren 
av en sådan frös så att säga bort i ett alltför tidigt vinterväder.

Lagret innehöll likväl en stor mängd fynd. Översiktligt kan nämnas en 
glaslins, bössflinta och bösshake, åtskilliga knappar, fönsterglas och glas
kärl, sömmar, broddar, spikar och en gjutform för hagel till fågeljakt. Na
turligtvis fanns också en mängd fragment av keramik, främst i form av yng
re rödgods i kategorin ”gröt- och mjölkfat”. Det förekom också stengods 
och en och annan bit fajans, utan särskilda kännetecken. Lagret represente
rade en återställning av marken, efter det att den förutvarande byggnaden 
rivits eller rasat. Om detta skett momentant eller genom att byggnadsmate
rial, rivningsrester och avfall successivt spritts ut är oklart. Ett par byggna
der är utsatta på en karta från laga skiftet 1834-39. Den ena representerar 
bostadshuset, medan den andra är utsatt på platsen för kulturlagret.

Bebyggelsen har legat i ägornas västra del. Det var också den västra sten- 
gärdesgården som i långa sträckor var den mest vällagda, med skådesida ut 
åt väster. Bosättningens inägor var fördelade på en torptomt närmast bo
stadshuset samt minst två gärden. Samtliga dessa var omgivna av stengär- 
desgårdar, med större eller mindre öppningar i olika riktningar. Det ovan 
beskrivna lagret låg Inom det västra gärdet, som var ordentligt röjt på sten 
och ägde den jämförelsevis mäktigaste matjorden. I sydänden sluttade ter
rängen brant ned mot en våtmark. Här hade bildats något av en terrass, som 
ytterligare markerats av rösen. Trots att denna del av gärdet knappast gav 
sken av att ha brukats hade man lagt sig vinn om att lägga ut en stengärdes
gård längst ned utmed kanten mot våtmarken. En öppning vette söderut 
mot denna, där vidare ett vattenhål med omgärdande stenpackning låg.



Det Östra gärdet var lägre och flackare, och genom ett par stråk av mer 
eller mindre sammanhängande små rösen indelat i breda parceller. I det 
nordöstra, låglänta hörnet fanns något som skulle kunna ha varit en enkel 
brunn. I gattet i den vida öppningen mot sydöst löpte ett vägstråk, men här 
låg också en djup, stenklädd grop. Någon form av fångstgrop har det onek
ligen varit, kanske för varg. Enligt en sagesman hemsöktes just denna bo
sättning så svårt av varg - ”den sista vargen i trakten” - att det var därför 
den övergavs.

En väg ledde norrut från torpet och kan ha delat in marken norr om den
na i ett par tegar. Väster om vägstumpen låg den tidigare nämnda förrådsbo- 
den. Det är oklart om detta norra ”gärde” i någon större utsträckning har 
varit disponibelt för odling, men olika stengärdesgårdars sträckningar tyder 
på att man åtminstone i någon mån har hävdat denna mark. Ytterligare bort
anfor det östra gärdet syntes samma markindelande insatser. Mycket tyder 
på att marken här röjts, men i vilken utsträckning gick inte att fastställa på 
grund av den vid inspektionen täta vegetationen. Eftersom terrängen här var 
låglänt och snudd på blöt, kan man åtminstone tänka sig en slåtteräng.

Direkt väster om bosättningen och utanför en rejäl gropavall med sten- 
gärdesgård undersöktes tre kolbottnar efter milor. Det var förhållandevis 
småskaliga anläggningar, där åtminstone den ena bar spår av att ha återan
vänts. Här låg också tre, alltjämt i terrängen delvis synliga gropar, som visa
de sig vara spår efter framställning av tjära. Dessa var trattformade, och 
motsvarade en produktion i sluten grop (till skillnad från de mer välkända 
tjärdalarna; Svensson 2004:155ff). Likartade, också delvis öppna gropar 
observerades inom det nordöstra gärdet varför det är möjlig att tjärproduk- 
tion försiggått även här.

...OCH HÄNDELSEVIS EN STUGA TILL

Vid samma tillfälle skulle vi undersöka ett område med rösen, samt ett par 
sedan tidigare kända kolbottnar (Knarrström 2004c; fig. 3). Platsen låg un
gefär 150 m längre österut. Mellan vår bosättning och denna nästa lokal 
löpte en bitvis knappt synlig väg, från fast mark tvärs över våtmarken till 
åter fast mark. Kolbottnarna låg öster om en rak stump av stengärdesgård, 
och visade sig vara helt likartade de uppe vid torpet. På andra sidan stengär- 
desgården var marken röjd på sten, och bildade en liten odlingsyta. Här 
fanns också ett vattenhål. Vid undersökningen var det igenproppat med 
sten, men måste en gång ha varit helt funktionellt eftersom det fortfarande 
träckte fram vatten i botten. Den röjda stenen hade annars lagts i de många 
men små och luftiga rösen som belamrade ytan närmast våtmarken. Ett av 
rösena var emellertid större och jordfyllt, och väckte därför mer intresse. I 
takt med att löst liggande stenar lyftes undan började lämningarna av ett
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Fig. 3. Undantaget vid Rosts täppa, efter sliitundersökni ngen och karteringar.
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Fi“. 4. Medan decembermörkret sänkte sig gick det upp ett ljus. Här låg ett spisröse begravet, 
under mossa och barr. Foto: Riksantikvarieämbetet.

spisröse att framträda och vi förstod att vi hade att göra med ytterligare ett 
bostadshus (fig. 4). Här fanns inga spår av källare, men i stället trä- och 
stensyllar direkt på marken. En broläggning i småsten tydde på att utgång
en riktats åt öster, alltså ut mot vägen som här löpte förbi. Konstruktionens 
fulla utsträckning gick inte att fastställa, men en rimlig uppskattning är att 
byggnaden en gång mätt drygt 4x6 m och möjligen delats in i förstuga och 
stuga. En betydande del av utrymmet hade upptagits av spisen med tillhö
rande spisbänk, som varit byggd i rundad marksten. Här och där fanns spår 
av någon slags fogmassa, som bränts så hård att den förslaggats.

Väderläget gjorde att undersökningen blev forcerad. Visserligen fanns 
stora mängder fynd, men den närmare förankringen i sammanhang och 
kontexter fick eftersättas. Det rörde sig om glas från både kärl och fönster 
samt spikar. Det fanns hästskor, spadblad, knivblad, pipskaft och djurben. 
Keramiken liknade den på torpet intill, men fragmenten var betydligt stör
re. Åtskilliga skärvor hade ett eller flera hål borrade igenom, vilket indike
rat en metod att återfoga trasiga kärl; man har helt enkelt najat ihop dem. 
Stora bukiga järnskivor var brottstycken av 2-3 stycken olika järngrytor. 
Dessutom fann vi flera knappar, varav en fullständigt identisk med en från 
kulturlagret borta vid torpet.

Själva byggnadslämningen hade mycket väl kunnat vara spåren efter nå
gon form av verkstad eller brygghus, men med arten av fynd och den lilla 
odlingslotten intill i åtanke rör det sig snarare om ytterligare en boendemiljö.
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Förslagsvis sorterade platsen under funktionen undantag, och kan ha brukats 
av familjemedlemmar eller rentav arbetskraft till de på torpet residerande.

ÄLDRE OCH YNGRE SKEDEN

Innan diskussionen kan gå vidare till hur bosättningen varit disponerad är 
det på plats att ta upp frågan om dateringar. I föregående avsnitt har samt
liga observerade element tagits upp och kommenterats, som om de räknades 
som samtida i den yngre historiska period som studien är tänkt att hålla sig 
till. Det skulle de mycket väl kunna vara. Rumsligt formar de ett fint sam
band och på många sätt är det inget som direkt faller ur ramen. Föremåls- 
fynden har hittills inte undergått den djupare analys som hade kunnat bidra 
till att belysa tidens gång i mer väl avgränsade skikt, men i stor utsträckning 
duger epoken 1700-1800-tal.

Det finns emellertid några 14C-dateringar att förhålla sig till. Få av de un
dersökta objekten var lämpliga för provtagning, vilket naturligtvis innebär 
att representativiteten i de naturvetenskapliga dateringarna kan diskuteras. 
Utan tvekan visar daterade pollenanalyser från mossen direkt söder om bo
sättningen, att röjning och viss odling har förekommit i den närmaste om
givningen redan under 1100-1300-talet (Lagerås 2007:146ff). 14C-datering- 
ar till 1100-1300-talet förelåg också i den västligaste tjärgropen med tillhö
rande kollager samt i ett röse. Aktiviteten synes ha varit låg i perioden 
1400-1600-talet; man kan absolut tala i termer av ödeläggelse. Så småning
om återtas platsen i bruk. Pollenproverna indikerade en ökad intensitet i 
röjning och odling under senare delen av 1600-talet och fram över 1800-ta- 
let. Detta sammanfaller med l4C-dateringar från en kolbotten respektive ett 
röse samt dateringen av fynden. Detta dateringsspann återkom dessutom i 
fråga om en golvregel till undantaget, samt en kolbotten strax intill detta.

Bilden av ianspråktagandet av platsen är med andra ord mer komplex än 
vad man i förstone kunde tro. Hypotetiskt sett kunde både det ena och det 
andra elementet inom bosättningen härröra från medeltiden eller 1600-ta- 
let. I någon utsträckning styrks detta av den förhållandevis spridda bebyg
gelsen på platsen, vilken ger ett mer ålderdomligt intryck än 1800-talets gär
na förtätade mönster. Två förhållanden kvarstår dock, varav det första är 
att inga andra spår av mänsklig aktivitet under högmedeltiden har påträf
fats. Platsen har uppenbarligen tagits i anspråk för jordbruk i mindre skala 
under denna tidiga fas, jämte att en skogssyssla bedrivits - tjärframställning. 
Det andra är att dessa objekt av tidig datering egentligen inte ”stör” denna 
studie av husarfamiljens rumsutnyttjande och närgeografi. Troligen har äld
re element helt enkelt införlivats med bosättningen i stort och blivit en del 
av helheten under den fösta halvan av 1800-talet, det vill säga den tid som 
lyfts fram här.



UPPÅ TORPET

Det blir som synes lätt så att fokus hamnar på de enskilda beståndsdelarna. 
Bostadshus, rösen, kolbottnar, keramikskärvor, gropar. De är oundgängliga 
för att skapa sig en bild av en plats och hur den utnyttjats. Men det tende
rar gärna att bli så att allt hänger lite i luften och saknar samband. Genom 
att titta lite mer på det som binder samman och delar upp kan man diskute
ra disposition och utnyttjande. Högst förenklat kan man säga att det rör sig 
om brukszoner, gränser och passager.

BRUKSZONER

Husarfamiljens bosättning har sammanlagt haft 14 brukszoner att dispone
ra (fig. 5 och 6). Zonen kring bostadshuset (a) har naturligtvis främst nytt
jats för de ärenden man kan ha ”runt knuten”. Men norr om huset finns en 
yta som passar bra som trädgårdstäppa, med sina 292 m2 väl avpassad för 
odling av köksväxter (b). Söder om bostadshuset var en ekonomibyggnad 
uppförd, som tycks ha legat centralt i sin brukszon (c). Det är egendomligt 
nog den mark med minst sten och tjockast odlingsskikt som tagits i anspråk 
för detta. Vår undersökning kunde emellertid inte fastställa vad som följde 
på vad här: byggnaden efter markförbättringen eller vice versa. Och inget 
talar för att man inte kunde nyttja marken kring byggnaden för odling. Kan
ske man lät djuren beta och gödsla här under vissa tider på året, och på så 
vis fick en bättre jordbruksavkastning. Slänten ned mot våtmarken i söder 
var ställvis rena rasbranterna och man tycks ha nyttjat zonen (d) för att tip
pa block och sten. En del fynd av trasiga föremål tyder på att även hushålls
avfall kan ha slängts här. Uppskattningsvis skulle i så fall den odlingsbara 
marken (c) motsvara cirka 1775 m2 eller cirka 1/3 tunnland.

Det finns däremot en brukszon som tydligt talar för odling (e). Den om
fattar cirka 3525 m2 (cirka 2/3 tunnland) och är uppdelad i tre mer eller 
mindre tydliga, breda parceller. Vanligtvis betraktar man detta som spåren 
av någon form av växelbruk, men hur, vad och när man här har växlat är 
svårt att diskutera. Norr om denna förekommer ytterligare en zon (f), som 
trots mängden block och stenbråte möjligen kan ha fungerat för extensiv 
odling på cirka 3885 m2.

Den sammanlagda odlingsbara ytan inom (c), (e) och (f) har i så fall mot
svarat knappt två tunnland. Som bäst kan skördetalet vid tiden ha varit 3:1, 
det vill säga att en tunna utsäde gav tre tunnor skörd. Eftersom man med 
andra ord måste ta undan en tunna utsäde per tunnland inför kommande 
sådd, så förstår man att klassiskt jordbruk knappast varit huvudnäring. 
Varje person i husarfamiljen - sju stycken - torde nämligen ha krävt ett par 
tunnor spannmål årligen i konsumtion (Palm 1999:63). En tankeväckande 
jämförelse är Värsjö, som enligt beskrivningarna avseende Röke socken till
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Fig. 5. Brnkszoner (bokstav), gränser (teckeiiförklari ngen) och passager (siffroi) pa Busts täppa.
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Fig. (i. Brnkszoner (bokstav), gränser 
till Rosts täppa.

(teckenförklaringen) och passager (siffror) på undantaget
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Skånska rekognosceringskartan 1820 hade 13 bondgårdar och 24 torp. 
Värsjö hade sammantaget ungefär 24 tunnor utsäde årligen och en avkast
ning 1:3. Sammantaget räknades 2 hästar, 48 ”fäkreatur” och 20 får. Visser
ligen kan man här tänka sig ett mått av dold ekonomi, eftersom det giss- 
ningsvis fanns skattetekniska skäl att inte räkna alltför högt. Siffrorna fram
står ändå som ofattbart låga i förhållande till antalet gårdar och den mängd 
människor de bör ha hyst, och kan omöjligt representera en bärkraftig eko
nomi. Inte heller kan odlingarna på Rosts täppa ha fött familjen i tillräcklig 
utsträckning, utan annat har måst till.

Detta knyter an till brukszonen direkt väster om bosättningen (g), där 
kolning tycks ha förekommit. Här kan det vara på plats med ett förtydligan
de; det är möjligt att den tidigare nämnda tjärbränningen ska räknas till ak
tiviteter som ägt rum under medeltiden. Men under senare historisk tid har 
onekligen framställning av kol bedrivits på plats. Visserligen var det i för
hållandevis liten skala, men å andra sidan hade vi möjlighet att undersöka 
endast en begränsad del av området. Det är mycket möjligt att ytterligare 
undersökningar hade påvisat fler kolningsspår norr om vägsträckningen.

Återstår några mindre tydliga brukszoner. Källargroparna direkt norr 
om torptomten (h) gäckar något riktigt hållbart tolkningsforslag utöver 
”kompletterande ekonomibyggnad”, men relaterar likväl till en urskiljbar 
zon. Våtmarken söder om bosättningen (i) har åtminstone varit platsen för 
bosättningens vattenhål, och placeringen och arrangemangen tyder på att 
det har varit säkert att gå ut till detta. Möjligen kan man även ha idkat kärr- 
slåtter här, liksom i brukszonen längst öster om bosättningen (j).

Torpets pendang, undantaget, förefaller betydligt mindre till omfattning, 
och kan delas in i fyra brukszoner. Bostadshuset vetter mot en hörna av röjd 
mark, som kanske kan betecknas som en gårdsplan (k). Den stenröjda od
lingsytan sträcker sig åt nordväst bakom bostadshuset (1). Omfånget var 
emellertid endast 460 m2, vilket ger intryck av att det snarast rört sig om en 
täppa, kanske ett potatisland. En del av den bortröjda stenen har depone
rats i zonen med de små rösena (m). Brukszonen (n) öster om bosättningen 
har ägnats åt kolning.

GRÄNSER

Brukszonerna definieras fysiskt genom några av de stengärdesgårdar och/eller 
gropavallar, som i förekommande fall bildar synnerligen tydliga gränser. Vis
sa naturtopografiska förhållanden spelar också in. Den tydligaste gränsen är 
inhägnaden av torptomten (a), som till formen är förhållandevis symmetrisk 
om än inte påfallande välbyggd. Det rör sig om enstensmurar i 3-4 skift, en
kelt lagda och upp till 0,7 m höga. I den östra sträckningen har själva bostads
husets östra gavel format en del av avgränsningen. Avgränsningen mot bruks
zonen (c) har bestått i en helt låg mur, närmast en liten terrass. Murarna kring
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brukszonen (c) kan i övrigt däremot karaktäriseras som rejäla, framför allt i 
öster respektive väster. Det rör sig om flerstensmurar i flera skift, som lagts 
jäms med låga terrasskanter eller på en gropavall. Både åt öster och väster är 
murarna så pass vällagda att det liknar skådesidor. Denna brukszon definie
ras emellertid också utifrån topografiska förhållanden, dels i form av den sö
der om belägna våtmarken, och dels en kraftig, obrukbar slänt.

Brukszonen (e) definieras i sin tur av ytterligare stengärdesgårdar, som 
förutom den som delas med (c) var påfallande anspråkslösa. Stenmurarna 
allena har knappast fungerat för att hålla djur ute, och om inte murarna 
kompletterats med gärdesgårdar måste de endast ha fyllt funktionen som en 
markering av vilka marker som hävdats. Den norra, extensiva odlingsmar
ken markeras egentligen bara av den oförklarligt utdragna sträckningen av 
muren i söder, samt en stenmur i norr. Denna sluter emellertid an till enskif
tet i socknen, och bildar på så vis en förutsatt gräns som går utanpå torpbo
sättningens gestaltning.

Zonen för kolframställning (g) avgränsas dels av att terrängen faller på 
ett för produktionssätten ogynnsamt vis, dels av de murar den delar med 
torptomten (a) samt zonen (c). I funktionellt perspektiv kan man tala om att 
hålla mer än en markerad åtskillnad av bebyggelsen och den eldfängda kol
produktionen. Avgränsningarna av de återstående zonerna är betydligt mer 
oklara. Våt- och slåttermarkerna äger ingen tydlig avgränsning alls, vilket 
väl delvis har att göra med deras topografiska otydlighet, men också med le
gitimiteten. Torpens hävd av markerna har kanske inte varit så självklar. 
Källargroparna har varit skilda från torptomten, men stenmurarna här har 
förmodligen också varit en del av överbyggnaden till källarna. Denna zon 
(h) begränsas i övriga sidor av vägar.

Till skillnad från torpet förekommer vid undantaget endast en stengär- 
desgård. Det rörde sig om en låg, nästan rak och knappt 50 m lång enstens- 
mur, vars funktion utöver som markering var svår att uppskatta. På den his
toriska kartan syns också att en formell rågång är dragen här. Stengärdes- 
gården har också varit en gräns mellan gårdsplanen (k) och odlingsmarken 
(1) respektive zonen för kolning (n). I var ände har den dessutom löpt fram 
emot våtmarker, som kan ha fungerat som naturliga avgränsningar för od
lingsmarken, i nordväst och sydost. Motsvarande markering finns inte mot 
sydväst, däremot en tydlig övergång mellan röjning och rosen. Brukszonen 
för kolningen visar inga övriga formella gränser, utan ringas egentligen en
dast in av återigen våtmarker samt en markant liten höjd.

PASSAGER

I torpruinen finns fortfarande spåren av två in- och utgångar, eller passager 
som de skulle kunna rubriceras som. Mitt på husets sydsida ligger en trapp
sten kvar, och här har helt säkert huvudingången varit (1). Ingången till den
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rymliga källaren vetter mot öster (2). Det är över 600 m murverk som grän
sar in och delar upp bosättningen, och det finns flera öppningar i dessa. I de 
murar som avgränsar själva tomten finns flera öppningar, samtliga i dess 
södra ände. Den primära bör ha varit den vid bostadshusets sydöstra hörn 
(3) - här kan man också tänka sig en grind. En liten muröppning tycks ha 
funnits vid stugans nordöstra hörn (4), och har gett en praktisk passage in 
till torpets täppa. Det fanns också en prydlig öppning i murverket mot väs
ter (5), men vid besiktningen stod det klart att den var uppbruten sekundärt. 
I denna särdeles vällagda mur får man åter på känn att det funnits en grind. 
Öppningen har givit upphov till en liten stig åt väster, vilken hakat på stora 
vägen förbi torpet. Men den har också skapat en passage åt det håll där kol- 
ning och tjärbränning försiggått. Vidare syntes lite vagt ett par passager i 
stenverket i söder (6 och 7), som bildat förbindelser med brukszonen (c) och 
ekonomibyggnaden. Kanske kan man knyta öppningarna (5) och (6) till 
varandra, vilket betyder att också den sistnämnda tagits i anspråk efter
hand.

Eftersom ekonomibyggnadens konstruktion inte kunde klarläggas, är 
det svårt att diskutera in- och utgångar till denna. Placeringen mitt på bruks
zonen ger heller inga ledtrådar, men på den gamla kartan har byggnaden ri
tats in i nord-sydlig längdriktning, vilket tillsammans med bostadshuset ska
par något av en vinkel som vetter mot väster. Detta ger ett intryck av en 
gårdsplan. Kanske kan man ändå tänka sig en passage på dess östra långsi
da. Förutom att riktningsmässigt leda ut mot torpets marker skulle det ska
pa passage till andra delar av bosättningen. I det sydöstra hörnet av bruks- 
zon (c) fanns nämligen en öppning (8), som dock sedermera satts igen. Strax 
intill fanns en passage till brukszon (e), som dessutom förstärkts med små 
rösen (9). Båda dessa passager vetter ut mot våtmarken och kan knappast 
ha haft mycket annat syfte än en förbindelse med vattenhålet här. Den pas
sage som förekom i den långa stenmuren mot ost-nordost indikerar att man 
hade goda skäl att nå ut från bosättningen här (10). I själva verket var öpp
ningen en väsentlig ledtråd i undersökningen till hypotesen om att en slåt- 
teräng varit belägen direkt här utanför.

Bosättningens formella förbindelse med omvärlden gick rakt norrut. En 
vägbank ledde från stugan ut genom en muröppning (11) och vidare till den 
förbipasserande vägen mellan Låghult och Värsjö. Även här verkar det lämp
ligt att en grind varit placerad, men detta finns förstås inga belägg för. Låg- 
hult-Värsjövägen passerade precis förbi änden av den utdragna västra sten- 
gärdesgården, och vek sedan av åt nordost. Här passerade den igenom en 
stengärdesgård, som kan antas härröra åtminstone från tiden för skiftena.

Utmed en del av den södra sträckningen av stenmurarna fanns också en 
fullt synlig vägbank. Var den har haft sin början inom bosättningen är en 
gåta, men förslagsvis har den förlängts från den ovan nämnda vägbanken, 
följt utmed stengärdesgårdarna söderut i riktning mot vattenhålet, men vikit



av i höjd med att terrängen blev brantare och löpt uppe utmed terrasskan
ten. Vägen löpte ut genom den vida tratt som stengärdesgårdarna bildade i 
sydost (12). Öppningen här var så bred att någon grind omöjligt kan ha 
spärrat av den, utan kanske har själva våtmarken fått fungera som naturlig 
spärr. En grind eller bom kan ju däremot ha satt hinder över själva vägen.

Vägbanken kunde egentligen knappt anas, där den sträckte på skrå över 
våtmarken och i riktning mot undantaget. Kanske har den här varit stabili
serad av risbäddar, som förmultnat med tiden och sjunkit ihop. Faktum är 
också att den inte är utsatt på någon karta, varför den bör ha betraktats som 
en högst lokal företeelse. Väl på fast mark var vägen fullt synlig igen och 
ledde vidare bort mot undantaget. Här fanns ingen konkret inpassage, men 
ett par större rösen skapade ändå en markering av den stenröjda tomten 
(13). Vägen passerade förbi huset igenom en desto mer tydlig passage mel
lan stenmur och ännu en våtmark (14). Här är återigen en lämplig placering 
för en grind eller bom. I förlängningen hakade vägen ånyo på leden mellan 
Låghult och Värsjö. In- och utgången i själva stugan på undantaget vette 
mot vägen (15). Det är annars svårt att tala om passager vid undantaget, ef
tersom gränserna är så pass otydliga.

I ALL ENSKILDHET

Fjorton brukszoner har alltså kunnat urskiljas. Det är förstås diskutabelt 
med indelningen - kanske skulle den ha varit grövre, kanske finare - men 
det är åtminstone en utgångspunkt att detta motsvarar torparnas ianspråk- 
tagande av sin närmaste omgivning. Brukszonerna torde emellertid knap
past ha uppstått momentant. Utifrån det faktum att den västra delen av bo
sättningen, brukszonerna (a) och (c), både hade stabilare murverk och kraf
tigare matjordsskikt kan man tänka sig att detta är den äldsta hävdade 
delen. Utan konkreta dateringar förblir det dock ett löst antagande, som 
lika gärna kan handla om intensitet i brukning. Brukszoner med människor 
och djur, bebyggelse och avfallshantering, lämnar gärna mäktigare spår. 
Men även utan en närmare utredning av platsens tidsdjup går det att reso
nera i termer av ”mesta möjliga utsträckning”.

Det direkt iögonfallande är onekligen variationen i brukszoner vid hu
vudtorpet, till antal och karaktäristika. Man har med omsorg valt att lägga 
den röjda stenen inte främst i rösen, utan i stället använda den till att av
gränsa och dela upp. Indelningarna förhåller sig delvis till praktiska beve- 
kelsegrunder. Det är ju förståndigt att fjärma sig från kolningsverksamheter- 
na (g) och (n), som säkert varit både lortiga och eldfängda. Det kan också 
vara en idé att ge ladugården och djuren en egen zon (c), som kan fungera 
både som skydd och kontroll. Även odlingarna - kanske främst täpporna 
(a) och (1) samt åkern (e) - har krävt skydd.



Samtidigt kan man undra över placeringen av källargroparna i en egen 
zon norr om bostadshuset, liksom att man delat in åkern liksom i breda par
celler och satt ett undantag så pass avskilt. Förklaringarna kan mycket väl 
vara av praktisk natur. Placeringen av byggnaden med källargroparna var 
kanske en sent påkommen lösning inför ett uppstått behov. Parcellerna sig
nalerar ett växelbruk eller kanske sämre/bättre förutsättningar inom åkern. 
Undantagets invånare kanske önskade något som liknade ett privatliv, eller 
så agerade de väktare av en bortre ände av bosättningen.

Prydligheten och regleringen kan kanske sägas gå igenom i de synliga 
gränsdragningarna. Den västra stenmuren var som sagt ställvis snyggt och 
så gott som snörrakt lagd, och måste ha gett ett gediget intryck för den som 
närmade sig bosättningen från detta håll. Murverken kring bostadshuset, 
liksom sten verken i själva detta, var också lagda med stor omsorg och ger 
ett starkt, solitt intryck. Även de sträckor av stengärdesgårdar som var låga 
och slingriga gav ändå ett intryck av stor nit - praktiskt taget allt har fått 
vad som åtminstone kan ses som en markering. Kanske är det som tydligast 
borta vid undantaget, med dess samvetsgrant utplacerade stengärdesgårds- 
stump. Den skulle tydligen absolut vara där, som ett värn mellan boende och 
kolning eller som en territoriell markering. Kontrasten blir samtidigt stor 
mot bristen på tydliga gränser i övrigt kring undantaget. Man får intrycket 
att invånare av annat kynne bebott det och/eller att dess organisation varit 
underordnad.

Allt detta ordningssinne, dessa förseglande murverk, kräver likväl passa
ger för att fungera aktivt. En fullständig bild av hur många passager och 
spärrar som funnits är svårt att ge, eftersom platsen inte kunde undersökas 
i sin helhet. Dessutom saknar vi kunskap om eventuella vanor, tabun och 
mikrotopografiska förhållanden som kan ha påverkat dessa faktorer. Bland 
de observerbara passagerna väckte förstås nyupptagna respektive igensatta, 
tidigare befintliga passager intresse, eftersom de signalerar (varaktiga) för
ändringar i behov. Igensättningen av passagen (8) från brukszon (c) ned till 
vattenhålet har inte handlat om att bara sätta upp en grind - man har valt 
en beständigare lösning i form av en stenmur. Under förutsättning att vat
tenhålet har varit ägnat åt djurens behov kan detta peka mot en förändrad 
djurhållning, kanske rentav på bekostnad av att man ökat odlingen inom 
brukszon (c). I detta avseende har det blivit viktigare att stänga till brukszo- 
nen, än att behålla passagen. Å andra sidan öppnas en annan passage (6) i 
den norra änden, troligen som en direkt följd av en ny förbindelse ut från 
bosättningen. Den konkreta förändringen är att man tar ner ett stycke be
fintlig och välbyggd mur för att nå ut till terrängen väster om torpet, till 
platsen för kolframställningen. Rimligtvis kan detta ses som att denna sys
selsättning ökade så pass i intensitet och/eller värdering, att förändringen 
ansågs väsentlig. Arkeologiskt dokumenterades blott få och små kolbottnar, 
men i området norrut mot Låghult-Värsj ö-vägen finns gott om plats för
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många fler. Passagen är också en viktig markering av att det verkligen var 
torparna som hade intresse av kolframställningen.

Inte oväntat är bosättningens huvudpassage till omvärlden (11) väl de
finierad. Men man kommer alls inte direkt till vare sig bostadshus eller eko
nomibyggnad - tvärtom vänder sig dessa snarast ifrån omvärlden, i form 
av Låghult-Värsjö-vägen. Inte ens mellan brukszonerna (a) och (c) är det 
raka förbindelser. Stugtrappan vetter inte direkt mot någon öppning, utan 
dessa är belägna bortåt stugknutarna till. Denna ordning har skapat möj
ligheter att få syn på och granska eventuella besökare i tid; alltså idka en 
kontroll. Visserligen är det en fri förbindelse mellan torpet och undantaget 
på så vis att man lämnat gränserna vidöppna. Men det ligger samtidigt en 
våtmark emellan dem, där vägbanken säkert krävt aktivt underhåll för att 
fungera.

Det samlade intrycket är torparfolkets prov på ett starkt sinne för orga
nisation, ordning och kontroll. Detta är något som man bemödat sig om. De 
faktiska bevekelsegrunderna är oklara. Visserligen finns en rad praktiska 
förklaringar, men ärligt talat kan man fråga sig om detta arbete med ändlö
sa gränsutsättningar inte i stället kunde ha ägnats mer direkt livsuppehållan
de produktionsinsatser. Helt schablonmässigt skulle man kunna dra in Tro- 
ed Rosts bakgrund som husar; uttrycket militärisk disciplin ligger nära till 
hands. Om Rost verkligen omsatt någon sådan på torpet är svårt att säga. 
Mest sannolikt har torparfamiljen helt enkelt svarat mot de krav på sköt
samhet som följde med ett torp, rusthållet eller inte.

Här vill jag dock ta fasta på att det inte enbart är en välorganiserad bo
sättning, utan också en med ett visst mått av slutenhet. Denna manifesteras 
i att man närmast fjärmat sig från den närmaste förbindelsen med omvärl
den i form av Låghult-Värsjö-vägen. Sambandet mellan torpet och undan
taget har däremot varit starkt, men även vid undantaget syntes en tydlig 
markering av en gräns mellan ”innanför” och ”utanför”. Återigen kan man 
diskutera torparens husarbakgrund, som inte minst kan ha krävt hans från
varo under perioder.

Som Sofia Lindberg påpekar i sin artikel i denna publikation, är det dock 
alltför enkelt att relatera företeelser till männens förehavanden, i det att det 
oftast är de som är eller görs synliga i källorna. Det är emellertid inte otro
ligt att familjen gemensamt strävat efter ett uttryck av styrka och samman
hållning, i omgivningar som dessa.

UTANFÖR GÄRDESGÅRDARNA

Texten har hittills ägnats åt lämningarna kring torpet. Vägsträckningen ge
nom bosättningarna leder dock vidare ut till omvärlden, då som nu. Det har 
inte varit helt lätt att få grepp om de närmaste omgivningarna i det tidsskikt



som är intressant för den här studien. Det främsta skälet är att man i 
projektet länge fokuserade på förhållandena i Skånes-Fagerhults socken, 
trots att vissa undersökningsplatser - såsom denna - under äldre tider hör
de till Röke socken. Sammanställningen av skriftliga källor rörande förhål
landen före omfördelningen av socknarna (1952) har med andra ord fått 
lappas ihop i efterhand. En annan faktor är den allmänna underlåtenheten 
att beakta de sentida lämningarna i historiskt och geografiskt hänseende. 
Som ofta är fallet fäste man fokus så långt bak i tiden som möjligt, utan att 
införliva den ände av långtidsperspektivet som vetter mot nutid. I samband 
med denna studie har jag själv fått gå till källor från 1600-1800-talet. Kva
litén i granskningen och excerperingen är onekligen lägre jämfört med för
hållandena kring andra av projektets platser, såsom till exempel Grisavad 
(Knarrström 2004a; samt ovan).

I likhet med förhållandena i Örkelljunga och Skånes-Fagerhults socknar 
fanns i Röke socken ett mönster av spridda bebyggelseenheter snarare än 
byar i egentlig mening (fig. 7). Kyrkan låg i Röke i den södra delen av sock
nen - idag tronar en skapelse från början av 1900-talet på platsen för en för
utvarande, medeltida kyrka. Fågelvägen var det 11 km dit, från Rosts täp
pa, att jämföra med 5,5 km till kyrkan i Skånes-Fagerhult. Kring Röke sam
lades bebyggelseenheterna Galthult, Hulshult, Kädarp, Äljalt, Blaholma, 
Algustorp, Harastorp, Humlesjö samt något längre bort Önnarp (Tirup), 
Slättsjö och Änglarp. Samtliga dessa orter är belägna inom dagens socken
gräns, söder om Värsjön.

Flera av platserna är nämnda i Decimantboken från 1651, vilken tar upp 
18 hela och en halv tiondegivande bebyggelse inom socknen. Liksom i Ör
kelljunga och Skånes-Fagerhult återkommer dock skicket med flera brukar- 
namn per enhet. I Röke socken nämns totalt 60 personer till tiondeenheter
na, fördelat på två till sju per bosättning - aldrig någon ensam person. 
Mönstret upprepas i viss utsträckning när det kommer till utbyggen och 
torp; de 17 enheterna tar upp 21 brukarnamn. Namnen Tirup, Lergrå va
torp, Algustorpbygget, Engleruptorp, Slättsjötorpen och Värsjötorpen ger 
någorlunda hänsyftningar till landskapet, även om det är svårt att veta de 
exakta positionerna. Vidare förekommer under rubrikerna ”Adelns tjäna
re” respektive ”Andra deras tjänare” ytterligare tre hela gårdar, en halv gård 
samt tre torp. Till hela socknen förs i Decimantboken 92 enskilda person
namn. Det behöver väl knappast understrykas att detta inte motsvarar hela 
befolkningsmängden, inte minst eftersom endast vuxna män tas upp.

Det här aktuella torpet låg emellertid i den norra del av Röke socken som 
sedermera omfördelades till Skånes-Fagerhult. Ett par kilometer åt öster låg 
den inom socknen närmaste bebyggelseenheten Värsjö, som enligt Dialekt- 
och ortnamnsarkivet omnämns tidigast 1579 (”Huerssöe”). Decimantboken 
räknar fyra gårdar och tre torp. Om Rosts täppa skulle vara en av dessa är 
svårt att veta - i Decimantboken nämns inte torpen vid specifika platsnamn,



Fig. 7. Utsträckningen av Röke socken före avstyckningen 1952, med aldre bebyggelser. Rosts 
täppa låg långt uppe i nordväst (vit cirkel).
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och för övrigt bör bosättningen i händelser vid tiden ha kallats något helt 
annat. Vid tiden för 1836 års skifteskarta fanns i Värsjö nio gårdar fördela
de på fyra bebyggelselägen kring vägen mellan Värsjötorp och Värsjön 
(RAÄ 111:1-4 Skånes-Fagerhults socken).

Värsjötorp låg ungefär en kilometer rakt norrut från Rosts täppa, och 
bestod av en gles samling gårdar och torp/backstugor. Hit ledde emellertid 
ingen direkt förbindelse från torpet. Desto bättre var förbindelsen med Låg- 
hult cirka 750 m åt väster, där en sågmölla var belägen och vidare till går
darna vid Vanås (Larsson 2004; samt denna publikation). Värt att notera är 
att ”Riksettan”, det vill säga den stora vägen mellan Helsingborg och Mar- 
karyd och vidare norrut mot Mjölby, passerade mellan just Vanås och Vär
sjötorp, vilket gör att torpet låg förhållandevis nära en omvärldskommuni- 
kation i större bemärkelse. Närmare 1,5 km respektive 2,5 km söder om 
Rosts täppa låg Linhultet respektive Sjöholma. Strax utanför den norra 
sockengränsen fanns också Asljunga (som då låg längre åt nordost än plat
sen för dagens samhälle), Sandsjöholm, Skinningholm, Stjärneholm (tidiga
re Koneholm) samt Järingsholm.

Trots mängden bebyggelsenamn är det svårt att skapa sig en bild av trak
ten under 1800-talet. Ska man förlita sig på lantmäteriakterna från tiden, 
vilka fornlämningsregistret lutar sig mot, så har bebyggelseenheterna varit 
fördelade på två eller flera spridda tomter, utan den definierade byns sam
manhängande karaktär. I landskapet har man satt ut torp, gärna dock i an
slutning till vägnätet och samlat i vissa kluster. Placeringen av Rosts täppa 
framstår som förhållandevis avskiljt. I studien av Grisavad i denna publika
tion har jag fört hypotesen att en motsvarande, tillsynesvarande enslighet i 
stället en gång har bottnat i en bebyggelsegemenskap, en slags inre koloni
sation av landskapet. Bevekelsegrunderna för lokaliseringen av Rosts täppa 
är mer oklara, rentav smått kontrasterande till Grisavad. Visserligen löper 
en väg mellan Låghult och Värsjö förbi torpet, men utgör knappast vare sig 
den närmaste eller rakaste förbindelsen. Bättre kommunikationer, också 
uppgraderade på tidens kartor, förekommer både norr och söder därom. 
Torpet ligger ett gott stycke ifrån moderorten Värsjö (2 km), samtidigt som 
den inte sluter an till annan bebyggelse. Man ska ha i åtanke att torpets 
många gränsmarkeringar inte varit direkt betingade av några grannförhål- 
landen, utan snarare accentuerat platsen som en slags bebyggd ö. Faktum är 
att platsen i hög grad andas utsatthet i termer av geografisk placering och 
brist på samband. Kanske ska den ses som ett förhållandevis enkelt och 
lämpligt återtagande av en äldre, hävdad mark - platsen har varit brukad 
under medeltiden och åtminstone underhållen sedan 1600-talet (Lagerås 
2007:146ff). Kanske krävdes endast en måttlig arbetsinsats för att återta 
den. Exakt vad som en gång gjorde platsen attraktiv för bosättning förblir 
däremot höljt i dunkel.
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SLUTBRUKAD

Så är då Rosts täppa nu slutbrukad. Helt sant är det inte, eftersom nya 
skogsplanteringar spirar på den del av den forna bosättningen som inte la
des under väg. Däremot är det högst tveksamt om någon återigen skulle bo
sätta sig här, åtminstone inom överskådlig framtid. Kanske var det dock just 
detsamma man sa när platsen övergavs någon gång under medeltiden. Se
nast på 1800-talet ansåg man det dock åter mödan värt att återta markerna 
och låta torparlivet leva upp.

Det är oklart om det var ett gott liv eller ett liv i armod. Troed Rosts bak
grund som husar gav visserligen familjen ett torp, och kanske var det ett kliv 
uppåt för honom och hans hustru, som tidigare tjänat piga. Inte överraskan
de visade de arkeologiska undersökningarna att man omöjligt kunnat vara 
beroende enbart av ett jordbruk, utan att fler näringsfång måste ha nyttjats. 
Kolning och kanske tjärframställning, boskapshållning, jakt, bärplockning 
och linodling samt underhåll från rusthållaren (50 riksdaler årligen, enligt 
uppgifter från Skånes Knektregister, soldatnummer SH-04-0037-1834) res
pektive husartjänsten kan ha hållit ekonomin i balans, men knappast gjort 
torparna tillnärmelsevis burgna.

Barn föddes, några dog som späda, och år 1841 fick Troed vid en mönst
ring betyget sjuklig. Han begärde och fick avsked, med underhåll. Kanske är 
det i samband med detta som undantaget etableras. Äldste sonen Håkan bör 
vid tiden ha varit 22 år, helt klart giftasvuxen, och kanske kom undantaget 
till för att hysa honom eller Troed och Nilla själva. På så vis kunde man åt
minstone en tid hålla samman familjen och hålla fast vid torpet - hålla ihop 
inåt på det vis som bosättningen som helhet vittnar om. Troed dog ”av ål
derdom” år 1862 och Nilla år 1878, och det ser också ut som om torpet 
upphör att vara i bruk någon gång vid denna tid. Kanske backade rusthål
laren från förpliktelserna, kanske framstod platsen i ljuset av förändrade 
ekonomiska möjligheter, städernas attraktion och utvandringens lockelse 
som en hopplös utpost. Sedan var det också det där med vargarna, som en
ligt traditionen ska ha bidragit till att sätta punkt för människornas dagliga 
tillvaro på platsen.

Man får räkna med att det just är husarfamiljen som satt den mest fram
trädande prägeln på platsen, så sist som de var. I stor utsträckning tycks det 
ha handlat om att strukturera det lilla landskapsutsnittet, att markera olika 
verksamheter och kontrollera såväl bruksytor som passager. Den avskär
mande karaktären relaterar direkt till avskildheten från omvärlden i stort, 
med några få grannar i närheten om än inte direkt inpå. Låt säga att torpet 
inte uppenbart betydde något i sin tid för omvärlden. Samtidigt var den ändå 
en människornas boning lite mitt emellan allt möjligt och kan ha varit en väl
kommen rastplats för de som ändå passerade. På det hela taget får kanske 
Rosts täppa betecknas som ett helt vanligt, men varken särskilt påvert eller
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gammalt torp. Man har månat om platsen, om den inre konsolideringen, 
om att pröva olika näringar, om att markera sin närvaro och sina rättighe
ter i landskapet. Hade det funnits möjligheter att mer i detalj arbeta med bo
sättningen som helhet, så hade det varit intressant att se om ordningsamhe
ten och slutenheten gick igen i enskildheterna. På ett annat plan hade det va
rit intressant att betrakta denna epoks bebyggelseutveckling och livsvillkor 
i strikt konfliktrelaterade termer, för att se var man därmed skulle hamna i 
tolkningen av människorna, landskapet och tidsdjupet.
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ETT BEFOLKAT 
LANDSKAP

EN DISKUSSION KRING MÄNNISKOR OCH GENUS

Sofia Lindberg

Idén till den här artikeln föddes i tankar kring hur vi upplever landskapet i 
norra Skåne idag och den fornlämningsbild som växte fram i samband med 
undersökningarna inför byggandet av E4:an. Det mest påtagliga intrycket 
gör de djupa och mycket täta granskogarna. När det gäller arkeologin ut
gjorde järnhanteringen och verksamheter kopplade därtill ett mycket intres
sant inslag, men en liten känsla av att människorna försvann bort i produk- 
tionslandskapets horisont gnagde sig fast. Var bland granar, slaggvarpar och 
röjningsrösen fanns de? Dessutom kändes kvinnornas och barnens närvaro 
och plats i landskapet inte lika uppenbar som männens. Både skog och järn 
ger idag gärna associationer till tunga, manliga arbetsinsatser.

Men hur representativ är denna bild för landskapets historia? Många 
olika faktorer påverkar hur vi upplever landskapet. Granskogarna är exem
pelvis till stora delar resultatet av planteringar under början av förra år
hundradet och utgör alltså ett ganska sent inslag i områdets historia. Järn
hantering och kolning lämnar dessutom tydliga spår för oss arkeologer, 
medan till exempel hantverk som innebär behandling och bearbetning av 
organiskt material är mycket mer svårfångade.

Bortsett från den tidiga förhistorien, verkar det vara först i början av 
medeltiden som denna del av norra Skåne befolkades mer permanent (La
gerås 2007; Anglert & Lagerås 2008). Om kolonisatörerna kom från slätt
bygderna i söder, så innebar det att man valde att slå sig ner i en helt annan 
typ av landskap med fler paralleller till Småland och ännu nordligare delar 
av Skandinavien än till övriga Skåne. Norra Skåne karaktäriserades i för
hållande till slättbygden av den stora andelen ensamgårdar, ofta med flera 
brukare på varje enhet, och det småskaliga jordbruket som kombinerades 
med andra näringar. Detta innebar kanske ett brott med äldre traditioner 
som skapade en särskild identitet för invånarna i bygden (Anglert 2008b; 
Larsson 2008).

Järnframställning påbörjades i skogsbygden i norra Skåne omkring 
1200. Arkeologiskt kan vi se att verksamheten expanderade under 1400- 
och framförallt 1500-talet till en mer storskalig framställning vid sjöarna i 
området, från att enbart ha varit knutet till mindre platser vid myrmarker
na (Strömberg 2008a). Efter det att Skåne blivit svenskt 1658 minskade 
järnframställningens omfattning betydligt, då Sverige inte var i samma
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behov av det sydskandinaviska järnet som Danmark hade varit, eftersom 
det inom landets gränser redan fanns en stor järnproduktion. Detta måste 
ha inneburit en omvälvande förändring för människorna i bygden. Främst 
efter det att järnhanteringen förlorat sin betydelse framstår mångsyssleriet 
som en ny strategi för försörjning i regionen (Larsson ovan). När det gäller 
avsnitten som berör linhantering, vävning och även betesdrift rör vi oss tids
mässigt främst från mitten av 1600-talet till mitten av 1800-talet, dvs. i det 
bondesamhälle som existerade innan de borgerliga idealen och industrialis
men fått riktigt fotfäste i dessa människors medvetande och liv.

Många faktorer har naturligtvis ständigt påverkat människorna i bygden 
och deras tillvaro. Kyrkans roll som en starkt patriarkalisk inrättning och 
religionens betydelse är givetvis mycket viktig. Över en lång tidsperiod finns 
det oändligt många skeenden att ta hänsyn till, från etablerandet av de tidi
gaste katolska kyrkorna i trakten via reformationen till frikyrkorna. Arti
keln kommer inte att gå närmare in på kristendomens roll men en medve
tenhet om kyrkans närvaro på olika plan i människors liv och medvetande 
är en nödvändig bakgrund. Ytterligare en viktig nämnare för förståelsen av 
människors situation i regionen är den under mycket lång tid återkomman
de genomströmningen och närvaron av både danska och svenska trupper 
med allt vad det kunde innebära i form av umbäranden för befolkningen 
(Knarrström & Larsson 2008).

Inom projektet fanns från början inga uttalade frågeställningar rörande 
genus. Artikeln syftar till att i efterhand lyfta fram några aspekter kring ge
nus och peka på några relevanta studieområden i sammanhanget. Förutom 
det arkeologiska källmaterialet kommer jag i diskussionen även att ta hjälp 
av etnologiskt material, hämtat från Folklivsarkivet i Lund (LUF), och his
toriska källor vars uppgifter jag har försökt förankra i arkeologin. Det etno
logiska materialet utgörs främst av intervjuer genomförda på 1930- och 
1940-talet med personer födda i mitten eller andra hälften av 1800-talet. 
Artikeln tar utgångspunkt i E4-projektets undersökningar med ett ganska 
övergripande genusperspektiv som ambition. Den är mer diskuterande än 
analyserande, fast ger kanske några mer konkreta uppslag inför framtiden. 
En viss fördjupning berör projektets undersökning av delar av en torpläm
ning som låg under Värsjö, nu i Skånes-Fagerhults socken, men tidigare i 
Röke socken. Denna ”Rosts täppe” beboddes under den här tiden bland an
nat av paret Nilla Jeppasdotter och Troed Rost, som efterlämnat både arke
ologiska fynd och spår i skriftliga källor.

Fig. 1. Rosts täppa i relation till Värsjö och den äldre järnhanteringsplatsen strax intill Låg- 
hult. Häradsekonomiska kartan 1933.



MÄNNISKAN GENOM GENUS

Med uttrycket ”Add women and stir?” ironiserar Cathy L. Göstin över en 
typ av genusperspektiv som till stora delar går ut på att lyfta fram åsidosatta 
grupper (oftast kvinnor) i sammanhang där de tidigare varit mer eller min
dre osynliga (Costin 1996:112). Inom dagens forskning kan detta kännas 
som ett otillräckligt syfte. Jag kommer i det här avsnittet inte att göra en 
forskningshistorisk exposé, vilket det finns andra bra exempel på (Sørensen 
2000, Arwill-Nordbladh 2001). Min önskan är istället att ge en kort intro
duktion till genusarkeologi, en liten inblick i terminologin och förklara min 
egen utgångspunkt.

Genus eller gender kan ses som den sociala/kulturella konstruktionen av 
det vi uppfattar som manligt-kvinnligt med en koppling till det fysiska kö
net. Men det finns nog nästan lika många definitioner av genus som det finns 
forskare. ”Gender is best understood as a set of values that assign gendered 
meaning to behaviour and affect that behaviour” (Sørensen 2000:52). Søren
sen menar alltså att genus är en process men också att det innebär ett visst 
förväntat uppförande. Detta måste i sin tur innefatta en överenskommelse i 
samhället om vad som är förväntat. Jag menar vidare att en koppling till det 
vi idag kallar kön är relevant. Man kan genom historien ha haft andra upp
fattningar om vad de synliga skillnaderna hos kvinnor och män beror på och 
dessutom helt olika syn på vad som är manligt och kvinnligt. Men är det ge
nus om sambandet med eller referensen till det biologiska könet inte existe
rar - eller undersöker vi då andra typer av sociala kategorier?

Genus anses ofta skapat av samhället samtidigt som det anses utgöra en 
grundläggande struktur i samhället (Sørensen 2000:10). Ett dialektiskt för
hållande finns inte bara mellan genus och samhälle utan även mellan det 
materiella och genus. Förhoppningen är vidare att kunna föra en diskussion 
kring skillnader eller olikheter och inte oppositioner, för att undvika att det 
blir för statiskt. Motsättningar som offentligt/privat är intressanta men det 
finns en stor komplexitet bakom dem och deras betydelse är beroende av 
sammanhanget.

Som alltid är det viktigt med en medvetenhet om vår egen tids syn på och 
förhållande till det som undersöks. Att bara överföra vår uppfattning om 
manligt och kvinnligt idag på äldre samhällskontexter blir implicit ett sätt 
att legitimera vår egen ideologi samtidigt som vi underminerar möjligheter
na att se kulturella skillnader och likheter (Conkey & Spector 1998:13). 
Även texten i sig är en del av och kan påverka samtiden. Därför menar jag 
att det är oerhört betydelsefullt med en semantisk medvetenhet. Alltså bör 
man sträva efter att undvika värderande formuleringar som till exempel 
produktion endast för husbehov och kvinnor sysslar medan män arbetar el
ler utför ett hantverk.
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Den här artikeln synliggör, granskar gränserna för genus och röjer lite av 
dagens schabloner men tanken är att detta sker just genom ett problemati- 
serande av manligt och kvinnligt och det dynamiska förhållandet där emel
lan. En utgångspunkt för detta är att mannen och kvinnan är kulturellt de
finierade i relation till varandra (Caesar m.fl. 1999:7), men jag tror även att 
kvinnlighet och manlighet skapas i relationen män emellan och kvinnor 
emellan. För att väga upp det som jag uppfattat som en slagsida åt det man
liga hållet kommer fokus att vara på kvinnans situation och i viss mån även 
barnens, men lika oattraktivt som det utpräglade manliga perspektivet har 
varit skulle givetvis en förskjutning till ett kvinnligt vara.

”An engendered past replaces the focus on the remains of prehistory
with focus on the people of prehistory...” (Conkey & Gero 1991:15).

Citatet ur Engendering Archaeology av Joan Gero och Margaret Conkey 
ovan framhåller det för mig viktigaste resultatet av ett genusperspektiv. Man 
befolkar historien med personer och de dynamiska relationerna dem emel
lan (Caesar m.fl. 1999:6; Ströbeck 1999:23). Vi närmar oss det som arkeo
login bör studera i egenskap av humanistisk vetenskap, människan i ett his
toriskt sammanhang.

GENUS OCH ARBETSFÖRDELNING

Artikeln tar sin utgångspunkt i några av de näringar som varit domineran
de i norra Skåne och arbetsfördelningen mellan män och kvinnor. Naturligt
vis har den påverkats av många andra faktorer än genus, som till exempel 
naturliga förutsättningar, social/ekonomisk klasstillhörighet, ålder och erfa
renhet. Men jag menar att det är en bra ingång till en genusdiskussion när 
det gäller det här projektet som har präglats av tankar kring hur människan 
i produktionshänseende har utnyttjat landskapet. Genus ”...er innvevd i og 
grunnleggende påvirker de fleste andre sosiale inndelinger” (Dommasnes 
1999:42). Att titta på arbetsfördelningen och produktionens sociala relatio
ner är ett sätt att konkretisera diskussionen och göra genus explicit i en viss 
kontext (Costin 1996:112ff; äv. Fiebranz 2002:40f). Arbetsfördelning är 
ofta en av grunderna för människors sociala relationer och förhoppningsvis 
kan ett genusperspektiv bidra till att komma de historiska människorna nå
got närmre. Det framförs ibland att kvinnor har varit mer flexibla eller 
gränsöverskridande i fråga om genus och arbete än män (se vidare Welinder 
1997:70f). Just hur accepterat det varit med gränsöverskridande av det som 
uppfattats som manligt respektive kvinnligt borde kunna säga något om sy
nen, den kanske ofta outtalade överenskommelsen i samhället, på genus i ett 
visst sammanhang.
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GRANSER OCH GENUS

FAMILJEN ELLER HUSHÅLLET SOM ARBETSLAG

Järnproduktionens expansion i undersökningsområdet under 1400-talet 
fick inte till följd att de mindre framställningsplatserna försvann. Idag upp
lever vi metallhantering som ett ganska utpräglat manligt arbetsområde, 
men arbetslaget för en blästra kan storleksmässigt ha rymts inom familjen 
och tanken är därför frestande att dessa platser kan representera en kvarle- 
vande framställning som familje- eller gårdsangelägenhet (jfr Magnusson 
1986:289; Englund 2002:334).

Jorden i den här delen av landet var inte av bästa kvalité och dess bety
delse utöver att täcka gårdens eget behov ska nog inte överdrivas (LUF; 
Campbell 1928:182). Liksom inom det säsongsbundna jordbruket kan män 
och kvinnor ha haft olika arbetsuppgifter inom järnhanteringen. Genusper
spektivet får dock inte bidra till att ”placera” kvinnorna i järnproduktionen 
för att vi idag kanske (omedvetet?) sätter större värde på den här typen av 
arbete än till exempel linframställning och vävning (jfr Hays-Gilpin 8c Whit
ley 1998:5).

Från Dalarna finns beskrivningar av 1700-talets blästerbruk, bl.a. av en 
viss Schulze. På en av hans ritningar av en blästugn sköts bälgarna av en 
kvinna - och detta samtidigt som hon spinner garn med hjälp av en sländ- 
trissa (Englund 2002:108)! Möjligen har skillnaderna mellan mäns och 
kvinnors arbetsuppgifter varit ännu mindre i det relativt småskaliga jord
bruket och den järnhantering vi ser spåren efter i norra Skåne än på de stör
re bruken norrut. I Jordrevningsprotokollen från 1671, Skånes-Fagerhults 
socken, finns på fem stycken gårdar antecknat att där finns en liten ”mas
ugn” (Skansjö manus). Kan småskaligheten i sig vara en indikation på en 
stor arbetsdelning mellan män, kvinnor och barn? Om man tänker sig famil
jen som ett arbetslag innebär det också att man upplevde, och var en del av, 
samma sammanhang och situation. Också barnen kan ha deltagit i arbetet 
genom att redan som små ha traskat iväg med matkorg till far eller mor som 
kanske arbetade en bit från hemmet, vilket nämns till exempel rörande järn
bruken i Gästrikland (Adamsson 1997:24). Det skulle innebära att både 
barn och kvinnor trampat samma stigar som männen och inte varit så knut
na till hemmet som vi gärna föreställer oss. Miljöer eller platser behöver 
därför inte ha uppfattats som genusspecifika, vilket har en effekt på hela 
upplevelsen av landskapet.

Från 1600-talets mitt eller möjligen redan från slutet av 1500-talet finns 
historiska källor som visar att många gårdar i projektets undersökningsom
råde haft flera brukare (Skansjö 1997:59ff, Skansjö 2003:26ff). Gården el
ler hushållet utgör historiskt ofta den grundläggande ekonomiska enheten 
och som hushållets kärna finns det heterosexuella äktenskapet (Fiebranz 
2002:38). I det speciella förhållandet i norra Skåne finns kanske en grund



för samarbete, men också för specialisering. Med flera brukare kan det ha 
funnits flera familjer och ganska många människor knutna till varje gård. Ju 
fler människor som finns tillgängliga desto lättare bör det vara att dela upp 
arbetsuppgifterna.

FÄHUSPIGOR OCH VAKTEPÅGAR

Vi har kunnat se att ljunghedarna expanderade starkt i undersökningsområ
det under 1700- och 1800-talet men redan under medeltid fanns på samtli
ga platser, där pollenprover undersökts, öppna eller halvöppna gräsmarker, 
vilka i de flesta fall tolkas ha varit betesmarker (Lagerås 2007:63f, 125ff). 
Betesdriften har historiskt sett skötts av både män och kvinnor och inte 
minst barn. Södra Skandinavien tillsammans med Mellaneuropa bildar en 
region där främst män skötte vallningen, medan förhållandet var tvärtom i 
norra Skandinavien (Szabö 1970:177ff). Medeltida källor pekar dock mot 
att det fram till senmedeltid överlag främst var en uppgift som sköttes av 
män (Myrdal 1999:132f). Det manliga vallhjonet i Sydsverige kopplas sam
man med de forna danska landskapen och förekomsten av en byherde, vil
ket i sin tur antas vara en produkt av framväxten av stor byar (Szabö 
1970:177ff). Den skånska slättbygdens storbyar saknas i norra Skåne men 
däremot kunde det, som nämndes ovan, finnas flera brukare knutna till 
samma gård. Vid en mindre genomgång av Folklivsarkivets handlingar rö
rande Röke socken, påträffades ett par gånger uppgifter om att pojkar vak
tat kreaturen. Uppgifterna är återberättelser av barnbarn födda 1868 och 
1877 om hur förhållandena var på deras mor- och farföräldrars tid. Dessa 
vaktepågar skulle enligt en uppgift vara torparpågar som anställdes av bön
derna (LUF:5677, 5680). Pojkar som vallhjon var enligt Myrdal vanligt i 
skogsbygderna i södra Sverige i alla fall på 1800-talet (1999:135). Kanske 
har man haft någon form av gemensam organisation av betesdriften där 
barnen spelade en viktig roll. Från Halland finns uppgifter att man gick 
samman i byar eller ”markelag” och anställde en pojke i yngre tonåren (Sza
bö 1970:198). Kvinnorna har främst haft ansvar för gårdens kor, grisar, får 
och höns, medan männen tagit hand om hästar, oxar och stutar.

Vilka värderingar kring genus var det då som inverkade till en sådan ar
betsfördelning och hur påverkar den i sin tur uppfattningen av manligt och 
kvinnligt? Hästarna representerar både status och rörlighet utanför samhäl
let (Fiebranz 2002:138ff) medan korna är starkare sammankopplade med 
hemmiljön och produktionen av mat. Det är också viktigt att klargöra vilken 
kategori kvinnor och män det är vi diskuterar och inte se grupperna som en
hetliga. På de gårdar som hade råd så fanns ju både drängar och pigor som 
skötte djuren. Dessa pigor kunde kallas fähuspigor (LUF-.7838). I de fallen 
kan man nog anta att hushållsarbetet, som matlagning och städning, var hus
mors ansvarsområde. Ju fler människor på en gård, desto naturligare borde



det vara med specialisering. Det blir i sammanhanget också intressant att 
fundera över var de mest betydelsefulla sociala skillnaderna skapas. Blir 
skillnaden mellan drängen och gårdens brukare viktigare än skillnaden mel
lan drängen och pigan? På de mindre enheterna, som torpen, kunde de ogif
ta barnen tjäna som pigor eller drängar, vilket periodvis varit fallet på tor
pet i Värjsö.

Genusskillnader reproduceras genom upprepning och förhandling (Sø
rensen 2000:123). En möjlig påverkan kan ha skett genom en kunglig för
ordning rörande tidelag från slutet av 1600-talet som uppmanade till att 
kvinnor och inte pojkar skulle sköta vallgången. Måtyås Szabö menar att ti- 
delagsbrottet har överbetonats medan historikern Jonas Liliequist, som un
dersökt rättegångsprotokollen, menar att tidelag för 300 år sedan ansågs 
vara ett växande samhällsproblem. Mellan 1635 och 1778 dömdes 600-700 
personer i Sverige till avrättning för tidelag, något som helt saknade mot
stycke i övriga Norden och Europa (Liliequist 1992:8, 173). Kanske har 
båda delvis rätt - säkert förekom det orättvisa anklagelser och det kan ha 
funnits flera bakomliggande orsaker till förordningens upprättande. Lilie
quist menar dock att problemet kan kopplas samman med förekomsten av 
vallpojkar och den konflikt som uppstår hos männen när de som vuxna, på 
grund av en outtalad överenskommelse i samhället, inte längre ”tillåts” vara 
nära korna (Szabö 1970:212; Liliequist 1992:3, 161, 170f). Detta är för öv
rigt intressant som ett exempel på att genus inte enbart skapas mellan man
ligt - kvinnligt utan även i relationerna inom respektive genus. Förordning
en ger hur som helst människorna en uppfattning om överhetens syn på vad 
som är acceptabelt, även om det både före och efter funnits såväl manliga 
som kvinnliga vallhjon i Sverige (Liliequist 1992:161; Stenqvist Millde 2002: 
155).

Av 1032 personer som anklagades för tidelagsbrott i Sverige mellan 1635 
och 1754 fanns endast två vuxna män som betecknats som vallhjon/fäherde 
och båda kom från Kristianstad län (1700-tal) (Liliequist 1992:51,237). 
Hur såg man på dessa män - uppfattades de som mindre manliga? Var poj
karna eller männens passning av korna ett gränsöverskridande eller uppfat
tades det som ”normalt”? En av männen betecknas som ”något fånig”, å 
andra sidan beskrivs en vedhuggare från Göinge som ”småfjollig”. Att män
nen vallat djuren kan också ses som ett sätt att utesluta kvinnorna från ut- 
markerna. Vi kan dock se att kvinnorna utfört och varit delaktiga i andra 
typer av utmarksarbete som insamling av vildhö och svedjebruksarbete 
(LUF:7049). Förekomst av manliga vallhjon bör ha inneburit att arbetsdel
ningen varit mindre rigid än i norra Sverige och att det var mer accepterat 
för män att ta hand om korna även om mjölkningen fortfarande var tabu, 
från senare tid finns det dock undantag även från detta (Szabö 1970:190).

Genom den nämnda förordningen kan man tycka att kvinnornas band 
till hanteringen av korna stärks implicit, vilket borde förstärka uppfattningen
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om hanteringen av kor och mjölk som ett i det närmaste förbjudet manligt 
område. Det kan också vara intressant att helt vända på perspektivet. När 
det gäller det tabu som har funnits kring hantering av mjölkprodukter kan 
man ju faktiskt se det som att det är männen som varit mer bundna av sina 
genusstrukturer än kvinnorna av sina (Frykman 1979:154; Liliequist 1992: 
162). Vaktepågarna sågs kanske trots förordningen som en mellanväg - de 
var inte kvinnor men inte heller ännu män.

MÖRKRÄDD HÖRE

I två paleoekologiska prover som tagits i sträckningen för nya E4:an har det 
återfunnits linpollen (Lagerås 2007). Rent arkeologiskt så är verksamheten 
svårfångad men i fornminnesregistret (FMIS) finns en del lämningar i trak
ten som tolkats som linbastur eller brytstugor.

Olaus Magnus beskriver de nordiska kvinnornas skicklighet när det gäl
ler vävning med lin och ylle och uppmärksammar dessutom skillnaden mel
lan Norden och södra Europa, i det att vävningen i söder utfördes av män 
(2001:632). I folklivsarkivet finns uppgifter om att kvinnorna i Röke sock
en arbetade med vävning och stickning (LUF:7049).

Husbehovsarbete har i arkeologin ofta behandlats som icke fullvärdiga 
hantverk. Vävning har mycket väl kunnat benämnas husflit medan smides- 
verksamhet för gårdsbehov kallats hantverk (Gustin & Sabo 1994:9). Har 
produktionen i norra Skåne varit tänkt för avsalu eller husbehov? I en skat- 
teläggningsakt från 1735, Västra Göinge härad, beskrivs de inkomstbring
ande arbetena som följer: ”... de göra träskor, hjul samt pottaskabrännan
de, kvinnfolken med sin vävnad hjälpa ock sitt till” (citerat ur Campbell 
1928:182). I de äldsta halländska bouppteckningarna, från mitten av 
1600-talet, utgör textilier ofta merparten av den egendom som tas upp, vil
ket kan ses som en indikation på den status de tillförde ägaren (Rosén 
2004:39) och det ekonomiska värde de representerade.

Det allmänna intrycket är att hanteringen av linet i Röke socken framför 
allt sköttes av kvinnor men att män och kvinnor hjälptes åt vid vissa moment 
av framställningen, som skörd och brytning (LUF-.5665, 7049). Men genus 
var säkert inte den enda bidragande faktorn för fördelning av arbetsuppgifter, 
även ålder och erfarenhet har haft betydelse (LUF:5665). Det verkar ha varit 
accepterat för männen att hjälpa till i beredningen, i alla fall fram till spin- 
ningsmomentet. Linbehandlingen i sig kan genom vävningen ha haft en gan
ska stark kvinnlig anknytning. Men gränsen för manligt-kvinnligt verkar inte 
ha varit lika oöverstigbar här som när det gäller hanteringen av mjölkproduk
ter, där kvinnorna skötte hela processen från mjölkning till ystning. Beror det 
på att linberedningen mer kopplades samman med jordbruket? Den krävde 
samlade insatser under vissa tidpunkter på året och var på så vis mer säsongs- 
bunden än både hanteringen av mjölkprodukter och vävandet.
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På 30-talet intervjuades två gamla kvinnor, födda i mitten av 1800-talet, 
av en folklivsforskare angående linframställningen i Röke socken. Enligt de
ras utsago var hören (linet) mörkrädd och skulle därför odlas nära hemmet, 
dvs. på de bästa jordarna. Ett av pollenproven från E4-undersökningarna 
visar på en datering till 1800-tal men linodlingens betydelse verkar ha mins
kat kraftigt strax efter mitten av samma århundrade (Lagerås muntl., 
LUF:5665, 5672, 5677) och man kan anta att även vävningen då förlorade 
en del av sin betydelse för bygden.

VÄRSJÖTORPET - ROSTS TÄPPA

Den här platsen som delvis undersöktes arkeologiskt i samband med E4- 
projektet får i artikeln tjäna som exempel på en bebbyggelsemiljö från sen 
historisk tid och som bakgrund till de följande diskussionerna. Den arkeo
logiska undersökningen berörde överhuvudtaget inte bostadshuset, utan de
lar av bosättningens inägor och utägor. Miljön kring torpet visar på tydligt 
strukturerade inägor med hustomt och gärden (Knarrström denna volym). 
Beteckningen Rosts täppe återfinns i texten till Laga skifteskartan från 
1834-1839 och syftar på soldatnamnet Troed Rost. Idag ger ordet täppa 
kanske romantiska associationer till en liten, blomstrande gårdsmiljö men 
har ursprungligen antagligen varit en annan beteckning för vång (Campbell 
1928:182).

Ca 150 m åt nordost undersöktes ytterliggare en yta, där vi först i slut- 
undersökningsskedet upptäckte att ett av stenrösena i själva verket var läm
ningarna efter en spiskonstruktion. Huvudbebyggelsen och den ”nyupp
täckta” huslämningen gav ett snarlikt fyndmaterial. Kanske utgör den sist
nämnda bebyggelsen någon form av undantag för släktingar, eller arbetare, 
till det större torpet (Knarrström 2004c:10). Söder om Värsjö, i Låghult vid 
Breda bäck, fanns en kvarn som också undersöktes inom E4-projektet. Plat
sen har en lång historia och grundades redan under medeltid i samband med 
järnframställning (Strömberg 2008a).

Det tidiga 1800-talet var en expansiv period med stor befolkningsök
ning. Både denna och skiftandet av jorden ledde till att ny mark togs i an
språk. Även om bönderna fick en allt större frihet och möjlighet att påverka 
sin egen situation under 1700-talet, så innebar samtidigt den stora nyetab
leringen av torp och backstugor en större differentiering inom gruppen (Ro
sén 2004:39). Förhållandena för de jordlösa blev i många fall sämre efter 
skiftet, då det ofta fick som följd att tidigare mindre intressant mark togs i 
anspråk (Kristiansson 2001:147). Flera av torpen i Värsjö benämns nybyg
gen i husförhörslängderna från århundradets första årtionden. Däribland 
ett under gården Värsjö nr 3, vars inbyggare hette Troed Rost och Nilla Jep- 
pasdotter.



Både Nilla och Troed föddes i Värsjö i slutet av 1700-talet. Innan de gifte 
sig 1820 arbetade Nilla som piga, medan Troed var husar och i egenskap av 
detta bytte efternamn till Rost. Fyndmaterialet från de arkeologiska under
sökningarna, paleoekologiska resultat och dateringar av kolbottnar i Vär- 
sjötorpets inägor och närliggande utmarker indikerar två brukningsperio- 
der i området. En medeltida, som representeras av kolbottnar daterade till 
1100-1300-talet, och en period som omfattar 1700-1800-talet (Knarrström 
2004b:10,15, Lagerås 2007). Om man utgår från husförhörslängderna kan 
själva torpet och tillhörande byggnader antas vara byggda i början av 
1800-talet och troligen övergivna efter det att Nilla dog i slutet av 1870-ta- 
let.

ARKEOLOGI OCH MJÖLK

Arkeologins källmaterial har, till skillnad från många andra källor, en möj
lighet att berätta om det formspråk, symboler och färger som människorna 
omgav sig med. Precis som dagens samhälle speglas i modern design, berät
tar fynden från Värsjötorpet om Nilla och Troed. Vi kan med ett konkret ar
keologiskt material diskutera hur gränser och genus utifrån den starka sam
mankopplingen mellan kvinnor, mjölk och dess produkter kan dölja sig i ke
ramiken. I fyndmaterialet från torpet utgör det yngre rödgodset en stor 
fyndkategori. Rödgodset har å ena sidan en varierande dekor, samtidigt som 
man upplever att en viss färgskala dominerar tillsammans med vissa form
element.

Christina Rosén kan i sin genomgång av keramiken i stad och på lands
bygd i Halland visa att den här typen av keramik är vanligare i rurala mil
jöer. De stora rödgodsfaten tolkas som serverings- eller uppläggningsfat. 
Idén läggs också fram att de varit rena uppvisningskärl (2004:190,198). 
Men det finns också fler och mer praktiska förklaringar till faten, deras 
mönster och särskilda utbreddhet på landsbygden. När min mormor (f 
1916), satt och bläddrade i Spåren i landskapet och fick syn på ett foto med 
keramikskärvor (Andersson m.fl. 2004:105), utbrast hon; ”åh, det var ett 
sånt fat som Elna Kal-Jakobs hade o skummade mjölk i!” Vid närmare ef
terforskningar var det just dekoren som min mormor kopplade samman 
med Elna. Bruket att använda de här stora, vida lerfaten till just mjölk- 
skummning var allmänt. Faten var särskilt lämpade för detta just på grund 
av sin stora bredd och sitt ringa djup - grädden hade en stor yta att flyta upp 
på, alltså gick åtskiljandet av grädden och mjölken fortare.

Användandet av faten på detta sätt behöver inte vara kopplat till att man 
själv haft kor på gården. Man kanske köpte mjölk på granngården och gick 
sedan hem och slog upp den på fatet, varefter man ställde ner fatet i källaren 
över natten (mormor om hur hennes mor gjorde). Det här placerar lerfaten i 
ett delvis annat sammanhang än den traditionella tolkningen som gemensamt
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K i». ti. Skärvor från ett rödgodsfat funnet på "undanta
get” till Rosts täppa. Foto: Staffan Hyll.

serveringsfat. Istället för att tillhöra någon form av ”publik” sfär, så ingår 
de i matproduktionen med en stark koppling till mjölk. Faten blir därför 
också intressanta ur ett genusperspektiv.

Givetvis har inte alla fat använts specifikt till mjölkskummning men det 
skulle vara spännande att undersöka symbolvärdet i dekor och form utifrån 
ett socialt perspektiv. ”... stil är ett aktivt medium som bär på ideologiska 
budskap och som används för att skapa eller upprätthålla grupptillhörighet 
och social identitet.” (Gustin 2005). Har dekoren utvecklats på ett visst sätt 
när faten använts av kvinnor i en viss miljö och har fatens relativt beständi
ga formspråk i sin tur påverkat det som uppfattats som kvinnligt? Vem till
verkade faten och för vems bruk? Kanske skulle en sådan undersökning i sin 
tur kunna bidra till en uppdelning av denna föremålstyp som gärna behand
las som en homogen grupp.

INDIVIDUELLA NILLA?

Hur uppfattade Nilla sig själv som kvinna och hur uppfattades hon av män
niskorna runt omkring henne? Det handlar om den egna identiteten kontras
terad mot, men även i samspel med, den allmänna synen på kvinnlighet. Vil
ken bild är det då som återspeglas i de källmaterial som vi har tillgång till? 
För både en individs självuppfattning och ”roll” i en grupp är det naturligt
vis fler faktorer än genus som har betydelse, som exempelvis social status och 
ålder. I olika sammanhang har dessa faktorer antagligen olika stor betydelse. 
Som arkeolog kan det vara intressant att fundera kring hur individen kan ta 
sig uttryck i det materiella. Kombinationen av olika källmaterial kan vara av 
yttersta vikt för en fullare förståelse. Bilden vi får av Nilla med hjälp av kyr
koböckerna som källa är hennes roller som dotter, piga, husarhustru eller
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torparfru, mor och slutligen änka. Det är dessa sidor av henne som uppfatta
des som viktiga att registrera enligt dåtiden. Möjligen kan man även få veta 
huruvida hon närvarat vid husförhör samt hur duktig hon varit på att lära 
sig katekesen, sidor som uppfattades som viktiga av kyrkan. Genom arkeo
logiskt material kan andra sidor av personen bli synliga. I Stadsbor och bön
der får vi en inblick i hur skillnaderna mellan vad som tas upp i bouppteck
ningar och vad vi återfinner på en utgrävning kan se ut (Rosén 2004). Vad 
ägde hon, vad tyckte hon om, på vilket sätt var hon en del av sin samtid och 
hur var hon det inte? Hur en person uppfattas är beroende av yttre faktorer 
(Gurevitj 1997:244f) och dessa har vi möjlighet att finna spår av i det arkeo
logiska källmaterialet. Både i form av rent personliga tillhörigheter men ock
så hur man organiserade sitt boende och sitt landskap. Genus är ingen ”sak” 
i sig, men det kan ta sig uttryck i det materiella. Kanske kan genusperspekti
vet skapa en möjlighet att med arkeologiskt källmaterial säga något om man
ligt och kvinnligt i ett visst sammanhang, som diskuterades under ”arkeologi 
och mjölk”, och på så vis få oss att närma oss individerna.

En högst individuell egenskap som bör ha spelat viss roll i hantverkssam- 
manhang är den rena talangen, både när det gäller själva framställandet och 
den estetiska delen. Även om hantverkaren, oavsett keramiker eller väverska, 
är en del av en tradition och ett större sammanhang så är personen också 
närvarande i arbetet. Annars ser vi bara personligheten som ”en form fylld 
med vad den kultur det gäller tillfört den” (Gurevitj 1997:246).

Individualism och identitet är två starkt sammankopplade begrepp som 
jag anser är viktiga för en genusdiskussion. Jag tror att dessa begrepp, så väl 
som genus, är oerhört beroende av sammanhang och att man måste funde
ra över var människorna rörde sig i det dagliga livet för att närma sig deras 
syn på sin individ och identitet. Det är en individuell process som gör land
skapet till en ”... plats med social identitet och betydelse ...” (Ekman 
2002:45). Människor som tillsammans befolkar ett och samma landskap 
uppfattar det olika (Altenberg 1999:27).

Innan den sociala och geografiska rörligheten ökade under 1800-talet 
skapades kanske identiteten främst i ett lokalt sammanhang kopplat till går
den eller byn (Löfgren 1979:74, Rosén 2004:5). Man skulle kunna tänka sig 
att i ett samhälle med produktionen spridd över bygden så blir denna vikti
gare än själva hemmet (Löfgren 1979:76ff).

Nilla och Troed levde i denna övergångstid men var nog del av ett äldre, 
kvardröjande system. På landsbygden i norra Skåne rörde man sig framför 
allt mellan betesmarker, torpet, odlingsmarker, kyrkan, kvarnen, granngår
den, skogen och kanske gjorde man några årliga avstickare till marknader 
längre bort. Många olika grupper, som församling och arbetslag, måste ha 
varit viktiga och identitetsskapande. Precis som individ och identitet så ska
pas genus i relationer till andra människor och till ens omgivning. I gruppen 
får individen sin form (Gurevitj 1997:25).



NÄSTA STEG?

Det är svårt att presentera en konkret bild av hur det förhållit sig med mäns 
och kvinnors uppdelning av vissa arbetsmoment och därmed också hur re
lationerna dem emellan har påverkats. Inom så väl jordbruk, djurskötsel, 
järnhantering som hantverk ryms både kvinnliga och manliga aktiviteter. 
Det finns uppgifter som utförts av både män och kvinnor, till exempel när 
det gäller linberedningen, såväl som arbeten som fördelats utifrån vissa be
stämda normer och överenskommelser, som kvinnornas och männens star
ka koppling till kon respektive hästen. I kvinnornas rörlighet döljer sig i viss 
mån en symbolisk bundenhet till hemmet, både när det gäller djurhantering 
och verksamheten kopplad till linet. Å andra sidan har kvinnorna, förutom 
för gårdens behov, också producerat för en marknad. Det har funnits nor
mer och ideal men det är inte säkert att dessa efterlevdes, vilket resulterar i 
ett överskridande av gränser. I norra Skånes förindustriella samhälle verkar 
arbetsfördelningen mellan män och kvinnor överlag inte ha varit så strikt, 
eller var den strikt utifrån andra principer än de vi uppfattar idag? I bygden 
ser vi kanske en situation där olika arbeten setts som kvinnliga eller manli
ga men att man på grund av sitt beroende av flera inkomstkällor kanske i 
ganska hög grad accepterat ett gränsöverskridande.

Att kvinnor utförde arbeten som traditionellt kopplas samman med män, 
som till exempel vedhuggning, kan ha varit en konsekvens av ett ökat resurs
utnyttjandet i utmarksbrukande samhällen (LUF 7049, Svensson 1998:179). 
Mångsyssleriet kan ses som en öppenhet för nya möjligheter och en anpass
ning till situationen i ett samhälle vars ekonomi inte bara kan baseras på 
jordbruk. Andra område med liknande förutsättningar har uppfattats på 
samma sätt (Johansson 2002:7ff).

Man får inte bortse från att kvinnorna var bundna av andra strukturer, 
till exempel legala rättigheter. Det var också mannen som officiellt represen
terade hushållet, vilket återspeglas i födelseböckerna från Röke socken, där 
det fram till mitten av 1700-talet allmänt bara var faderns namn som regist
rerades.

Ett problem för den här artikeln har naturligtvis varit att genusfrågan 
inte lyfts fram i ett tidigare skede av projektet. Ännu idag skrivs ofta en, ut
ifrån ett genusperspektiv, oproblematiserad historia. Detta kan säkert till 
viss del förklaras genom mannens dominans även i de historiska källorna. 
Här har arkeologin andra förutsättningar. Det arkeologiska källmaterialet 
är oftast genusneutralt innan tolkning. Men för att få en ny syn på material 
och ett bredare perspektiv på vårt historiesökande måste vi våga ställa nya 
frågor redan i undersökningens inledande skede och för att undvika att ska
pa en ensidig bild av historien är det relevant att få möjlighet att undersöka 
lämningar från olika tider och miljöer.



MEDELTIDA 
RÖJNINGSRÖSEN VID 
ETT 1800-TALS TORP

En historia med problem

Moa Lorentzem

Om 1980-talets och det tidiga 1990-talets undersökningar av röjningsröse- 
områden hade som mål, att ge dem förhistoriska dateringar och därmed 
fastställa deras status som fasta fornlämningar, då borde det stå klart att 
detta mål uppnåtts (Toliin 1989:54; Pedersen & Jönsson 2003:12; mer indi
rekt i Gren 1989; Norman 1989). Som en följd har områden med flacka, 
övertorvade och jordfyllda röjningsrösen klassats som fasta fornlämningar, 
vilket i sin tur har möjliggjort storskaliga arkeologiska undersökningar i fle
ra röseområden.

Flera av undersökningarna har dock visat att områden med denna typ av 
röjningsrösen har använts för odling under mycket lång tid, från bronsålder 
och långt in i historisk tid. Flera undersökningar har också visat att det finns 
kopplingar, både rumsligt och tidsmässigt, till historiskt belagd bebyggelse 
och agrar verksamhet (exempelvis Vestbö-Franzén 1997; Lagerås 2002). Röj
ningsrösen har alltså varit ett aktivt element inom odlingen långt fram i ti
den.

Området som berörs i denna artikel är litet i jämförelse med de röseom
råden som oftast varit föremål för undersökningar i södra Sverige. Inom ett 
250x150 m stort område karterades ca 120 små, flacka och kraftigt övertor
vade röjningsrösen, vilka mer eller mindre tydligt avgränsade 10 röjda ytor. 
Centralt i området låg en bebyggelselämning, som är historiskt belagd på 
Storskifteskartan upprättad 1818-22. Trots att röseområdet var litet kan 
undersökningen ändå visa på de problem som finns i diskussionen kring, 
och därmed också i den antikvariska bedömningen av, komplexa agrara 
lämningar. Det gäller den första bedömningen av platsen, den antikvariska 
gången som ledde fram till undersökning och slutligen resultaten från un
dersökningen.

Det första problemet är förknippat med det ofta outtalade primära må
let för arkeologiska undersökningar att hitta de förhistoriska eller de ”älds
ta” och förhoppningsvis väl avgränsade lämningarna. I jakten på de äldsta 
röjningsrösena används fortfarande rösenas morfologi (formlära) för att 
bestämma åldern. Det andra problemet är att de äldsta kartorna i stor ut
sträckning ensamma får stå för berättelsen bakåt i tiden, dvs. om det funnits
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historiska lämningar på platsen eller i anslutning till de agrara lämningar 
som undersöks. Ger kartorna ingen sådan information anses möjligheten 
vara större att de agrara lämningarna är förhistoriska.

Syftet med den här artikeln är att visa att ett förenklat och inte proble- 
matiserat förhållningssätt lätt leder till felaktiga tolkningar av komplexa 
lämningar, i detta fall bebyggelse- och odlingslämningar. En trovärdig tolk
ning kräver ett långtidsperspektiv som belyser förhållanden mellan olika 
lämningar inom ett område, och att ett ansvar tas för hela den landskapshis- 
toria som finns i en komplex agrar miljö.

PLATSENS GESTALTNING

Gränsen mellan de båda bebyggelseenheterna Skånes-Fagerhult och Bjära- 
bygget kom att korsas av den nya motorvägen. Mellan de båda enheterna 
löper en väg, som sedan länge varit förbindelselänken mellan bebyggelserna 
(fig. 1). Det går att följa delar av vägen redan på den äldsta kartan över om
rådet, en geometrisk avmätning över Fagerhults skog och tvisteplatser, upp
rättad 1714 (fig. 2). Endast 140 m sydväst om den minst 300-åriga vägen, 
och strax sydost om den nya motorvägen, ligger fortfarande husgrunden 
med spismursröset, källargrunden, de tre förrådsgroparna och den troliga 
brunnen, väl samlade på en liten platå (fig. 3). En sentida skogsbilväg har 
gått rakt igenom området från norr, men troligen är det den kraftiga terras
sen längs våtmarkskanten öster om husgrunden som varit den ursprungliga 
vägen till och från platsen. Rester efter stenmurar och hägnader avslöjar hur 
området kring bebyggelsen varit organiserat. Från den synliga husgrunden 
sluttar terrängen svagt åt sydväst och ut över vad som en gång var en liten, 
flack udde i ett stort våtmarksområde. Runt bebyggelsen och ut över den 
flacka udden, har senare en röjd odlingsmark sträckt ut sig, naturligt be
gränsad av sankmark. Inom ett 250x150 m stort område fanns ca 120 röj- 
ningsrösen, vilka mer eller mindre tydligt avgränsade ett 10-tal röjda ytor. 
Det mesta av denna fossila odlingsmark ligger kvar än idag men den västra 
delen blev föremål för en arkeologisk undersökning och utgör nu en knapp 
sekund av den nya motorvägen.

Det första intrycket av undersökningsplatsen var dels att röjningsrösen 
och röjda ytor var begränsade till den norra delen, dels att rösena främst låg 
på eller precis nedanför de naturliga terrasserna vid våtmarken. När under
sökningen väl satte igång, och förnan togs bort över i stort sett hela områ
det, framkom ett stort antal flacka rösen som ändrade den första bilden. Ro
sen fanns över hela undersökningsområdet, sammanlagt ca 60 stycken, och 
då främst längs de naturliga terrasskanterna mot våtmarken, men i väster 
och söder också utspritt över odlingsytorna (fig. 3).





Fi£. 3. Översikt över området vid Twiste Platz. Den arkeologiska utgrävningsytan är vitma,r 
kerad inom vägområdet.

Fig. 2. Detalj ur den geometriska av mätningen från 1714. Undersökningsområdet ligger precis 
söder om litt. N (ungefär vid z i Twiste Platz). Öster om har ”Hästchags broen” legat och non
om undersökningsområdet liar Spanger markerats. Jfr fig. 4. LMS K.23-6.1.
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Rösenas storlek och höjd varierade något. De flesta hade en diameter på 
ca 2-2,5 m och var mellan 0,2 och 0,5 m höga. De gav ett flackt intryck och 
var kraftigt övertorvade. 14 rösen hade en diameter på ca 3-5 m, höjden 
0,3-0,9 m och framstod som mer välvda och mindre övertorvade än de öv
riga. Dessa för området stora rösen låg i norra delen av undersökningsom
rådet, nära husgrunden. Storleken på röjningsstenen var i stort sett likartad 
för samtliga rösen, och bestod av sten som röjts för hand. Möjligen kan man 
se en tendens att de större rösena innehöll enstaka större stenar, men om an
nat hjälpmedel än handkraft varit nödvändigt är tveksamt.

Tolv rösen hade en diameter under 1 m och bestod endast av ett lager 
sten. De framstår som så små och flacka att de snarare ska tolkas som något 
annat än röjningrösen, dock idag osäkert vad.

På en höjd, centralt belägen i odlingsmarken, framkom fragment av en 
stensyll. Den hade först överlagrat äldre röjningsrösen och sedan i sin tur 
överlagrats av röjningssten. Längst i väster var en källargrund ingrävd i en 
sluttning, också den täckt av röjningssten.

Utanför undersökningsområdet togs inte förnan bort, men det var ändå 
möjligt att följa en vidare utsträckning av röjningen åt öster. Med största sä
kerhet har stenröjning förekommit söder om källargrunden, men norr om 
den gör skogsbilvägen att det blir något mer svårtolkat. Söder och öster om 
husgrunden är det tydligt att sten har röjts inom minst sju mindre ytor. Ter
rängen sluttar här åt sydost och de röjda ytorna ligger som terrasser med röj
ningsrösen draperade på kanterna eller precis nedanför dem. Stenmurar eller 
annan avgränsning av den odlade marken saknas nästan helt, istället har, 
som nämnts ovan, våtmarken fungerat som en naturlig begränsning.

Sammanlagt daterades 11 kolprover från nio rösen. De allra flesta kolbi
tarna kunde insamlas från rösenas bottenskikt, från direkt under eller mel
lan de understa röjningsstenarna. Detta kol härrör troligen från den första 
röjningsbränningen då marken brutits upp för odling och ger en äldsta möj
liga ålder på roset. Provtagningen gjordes på liknande sätt som i Hamneda- 
projektet där undersökningar av ett stort antal röjningsrösen visade, att ge
nom att välja kol från ”låsta” kontexter under stenar minimeras risken att 
det kol som dateras härrör från yngre bränder som letat sig ner mellan ste
narna i röset (Lagerås 2000:176ff).

Ett prov daterades till ca 3000 f.Kr., två till ca 800-1000 e.Kr., sex prov 
samlades i perioden 1200-1600 e.Kr. och de två sista proven, från ett och 
samma röse, daterade detta till 1650-1950 e.Kr. (tabell 1). Den tidigaste date
ringen har troligen inte med röjningen att göra då provet rent stratigrafiskt har 
plockats en bit under vad som tolkats vara de understa stenarna i röset. Sam
ma sak gäller ett av proven från yngre järnålder. Detta kommer från ett röse 
där ett stratigrafiskt ”säkrare” prov daterats till 1425-1650 e.Kr. De prov som 
kommer från rösenas botten, visar alltså en koncentration under medeltid och 
fram i 1600-talet, med en möjlig förlängning fram till tidigt 1900-tal. Ett prov 
avviker med en datering till slutet av den yngre järnåldern.



Tabell I. UC-dateringar från röjningsriisen vid Tvisteplats. Dateringarna är kalibrerade med 
I sigma (68,3% sannolikhet) och ti sigma (95,4% sannolikhet).

Tvisteplats, Bjärahygget
1 sigma 2 sigma

Ua-ti6883 Röjningsröse 1486 195±40 BP 1650-1950 AD 1640-1960 AD
Ua-ä6816 Röjningsröse 1486 300±40 BP 1650-1950 AD 1640-1960 Al)
Ua-36836 Röjningsröse 3906 405±30 BP 1440-1610 AD 1430-1630 AD
TJa-36834 Röjningsröse 1584 4öö±30 BP 1430-1451 AD 1410-1480 AD
Ua-36835 Röjningsröse 3886 495±40 BP 1408-1441 AD 1320-1480 AD
Ua,-36819 Röjningsröse 8851 640±45 BP 1295-1395 AD 1380-1410 AD
Ua-36817 Röjningsröse 1387 730±40 BP 1350-1300 AD 1210-1390 Al)
TJa-36818 Röjningsröse 3830 820±35 Bl’ 1190-1265 AD 1160-1290 AD
Ua-36830 Röjningsröse 3906 1115±45 BP 890-985 AD 780-1030 AD
Ua-36837 Röjningsröse 4395 1115±35 BP 890-980 AD 780-1020 AD
Ua-26815 Röjningsröse 1093 4350±55 BP 3030-2900 BT 3280-2870 B<

TVÄRVETENSKAP OCH HISTORIA

Utifrån dateringen av rösena har troligen en första odling, i mindre skala, 
tagit sin början i sen järnålder. Efter att markanvändningen tycks ha avstan
nat har sedan röjning och odling tagit sin egentliga början under 1200-talet 
och en mer intensiv röjning har pågått fram i 1600-talet, kanske in i 1800- 
1900-tal.

I samband med undersökningen av odlingslämningarna gjordes också 
pollenanalyser på en borrkärna tagen i den våtmark som omgärdade plat
sen, ca 50 m från odlingslämningarna. Analysen kunde mycket väl beskriva 
platsens agrara historia, från de första svaga spåren av odling i sen järnål
der, fram till dagens skogslandskap (Lagerås 2007:43ff). Tillfälliga spår av 
odling av råg framträder i pollendiagrammet under 900- och 1000-talet. 
Från ca 1250 har en permanent odling tagit sin början med kontinuitet fram 
i 1900-talet. Andelen sädespollen i diagrammet håller sig på en tämligen 
konstant nivå från 1200-talet och framåt, med en viss ökning under de sis
ta århundradena. Fram till omkring 1700 visar pollendiagrammet ett stort 
inslag av gräs, vilket av Lagerås tolkas som att det troligen förekommit be
tesmark och ängsmark. Efter denna tidpunkt sker en gradvis minskning av 
bokpollen och ökning av pollen från ljung, vilket tolkas som en långsam ef
fekt av betesdrift. Lagerås menar att den agrara verksamheten som avspeg
las i pollendiagrammet från 1250 och framåt måste ha bedrivits i närheten 
av borrplatsen. Dateringarna från röjningsrösena stöder en sådan tolkning 
då de flesta var samlade i perioden 1200-1600 e.Kr. Vi kan alltså se en per
manent etablering av odlingsverksamhet på platsen från ca 1200 e.Kr.

Frågan blir då om en medeltida bebyggelse också funnits här. Vid under
sökningen framkom inga tydliga spår av hus. De fragment av en stensyll som 
låg på en liten höjd centralt i odlingsmarken skulle utifrån storleken kunna



vara rester efter ett hus, men tolkningen är mycket osäker då fynd som skul
le kunna tolkas som spår av dagligt liv helt saknas från denna plats.

Det måste ses som en möjlighet att det under den bebyggelselämning 
som ännu finns kvar gömmer sig en eller flera äldre byggnader. Då den arke
ologiska undersökningen inte berörde den delen av lämningen går det i dag 
inte att bekräfta detta. Vad man också måste tänka sig är möjligheten att ett 
hus räknats som lösöre och vid något tillfälle plockats ned och fraktats bort 
(Hoff 1997:91). Naturligtvis kan odling under medeltiden ha bedrivits på 
platsen även av brukare som haft sitt boende i Fagerhult eller Bjärabygget. 
Avståndet till respektive enhet är inte mer än 1 km, men odlingens långva
righet och kontinuitet tyder på en gårdsetablering på platsen.

Från 1700 och fram till 1900-talets början fortsätter odlingen av fram
för allt råg, enligt pollendiagrammet. En liten ökning av sädespollen kan 
anas men Lagerås tolkar det mer som en effekt av avskogningen av områ
det. Utifrån dateringen av rösena, de flesta samlade i perioden 1200-1600, 
går det inte att säga något om denna fortsatta odling, men från ca 1700 
finns historiska kartor över området att tillgå och den arkeologiska under
sökningen har mer resultat än bara dateringar att presentera. Kanske går det 
att utifrån dessa källor diskutera bilden av den agrara utvecklingen som pol
lenanalysen tecknar för perioden 1700 och fram till ca 1900.

På den äldsta kartan, en geometrisk avmätning från 1714 (fig. 2), ligger 
lämningen på utmarken till byn Fagerhult. På denna karta finns inget hus el
ler annan markering som visar att området skulle vara i bruk. Hur ska det 
tolkas? Har den medeltida odlingsverksamheten och bebyggelsen helt lagts 
ner? Men pollenanalysen visar ingen nedgång i odling, tvärt om. Har det rört 
sig om en tillfällig och kortvarig nedläggning av odlingsmark som avsatt spår 
i kartan men inte i pollenanalysen? Är det tvärt om så att utmarken kontinu
erligt eller hela tiden återkommande nyttjats som odlingsmark vid behov, 
kanske av brukare från både Skånes-Fagerhult och Bjärabygget, som före
slogs ovan, men att detta inte visar sig i kartmaterialet? Enligt den geometris
ka avmätningen från 1714 betecknas området som ”twiste platz” (Connelid 
1997:53) och flera har tydligen gjort anspråk på platsen vid denna tid. Är det 
den sedan medeltid röjda och brukade marken som man tvistat om?

När en eventuell bebyggelse kan ha lagts öde går naturligtvis inte heller att 
svara på utifrån de resultat som presenteras här, men som framgått finns inga 
uppgifter om någon gård i det tidigaste historiska kartmaterialet från 1714. 
En ödeläggelse av medeltida bebyggelse tycks alltså ha skett före kartans upp
rättande. Några indikationer på bebyggelse finns inte heller i de skriftliga käl
lorna. Varken i Jordrevningsprotokollen från 1671 eller Decimantboken från 
1651 finns några uppgifter kring utbyggen eller torp under bebyggelseenhe
terna Fagerhult respektive Bjärebygget i Skånes-Fagerhults socken (Skansjö 
manus; Dec 1651). De äldre jordeböckerna över Helsingborgs län från 
1500-talet nämner inte heller någon bebyggelse som kan hänföras till platsen



(Karlsson, manus; Helsingborgs län). Båda bebyggelseenheterna har tillhört 
Kronolänet, som kan antas ha bildats på 1400-talet. Källornas relevans för 
att teckna en bebyggelsebild kan naturligtvis diskuteras, men de arkeologiska 
resultaten, vilka förvisso är fragmentariska, pekar i samma riktning.

Någon ödeläggelse eller nedgång till följd av befolkningsminskning i sam
band med digerdöden vid mitten av 1300-talet har inte framskymtat i något 
källmaterial, enligt pollenanalysen och rösedateringarna har odlingen pågått 
kontinuerligt. Hypotetiskt kan man tänka sig att en medeltida gård på plat
sen övergivits i samband med pestens härjningar, men att odlingsmarken 
ändå fortsatt att brukas. Platsens lokalisering på en gräns mellan två bebyg
gelseenheter talar för en etablering före gränserna blev fastlagda i landska
pet. Bristen på odlingsmark har varit påtaglig, vilket understryks av de sena
re tvisterna kring platsen.

På storskiftesakten, upprättad 1818-22 (fig. 4), finns en hage eller lik
nande samt två hus. Vid husen är ett mindre område inhägnat, kanske en 
kålgård. Platsen har alltså bebyggts, troligen återbebyggts, någon gång mel
lan 1714 och 1818 och spåren av den bebyggelsen ser vi fortfarande på plat
sen. Pollenanalysen visar hela vägen fram till tidigt 1900-tal att brukning av 
marken skett kontinuerligt och i samma omfattning, medan kartorna verkar 
antyda att området utnyttjats återkommande och kanske också i olika stor 
omfattning.

Också i resultaten från den arkeologiska undersökningen finns sådana 
antydningar. Den eventuella stensyll som ovan diskuterades i samband med 
en medeltida bebyggelse var till stora delar raserad, antagligen också bort
plockad och de delar som fanns kvar överlagrades av röjningssten. På lik
nande sätt var en källargrund i västra delen av undersökningsområdet över
täckt av röjningssten. Detta kan mycket väl tolkas som att verksamheten 
på platsen vid något eller några tillfällen avstannat, helt eller delvis, men 
att området åter tagits i bruk och stenröjningen då fortsatt. Det finns ock
så spår i röseprofilerna och i spridningen av rösena som skulle kunna stöd
ja antagandet att platsen brukats vid återkommande tillfällen samt i olika 
omfattning. Några av de rösen som ligger närmast bebyggelselämningen är 
påbyggda med ett andra lager röjningssten. Det syns tydligast där det sista 
lagret sten överlagrar matjorden. De rösen som är påbyggda ligger dessut
om längs kanten av sina respektive åkerytor och endast ett fåtal rösen lig
ger ute på dessa åkerytor, till skillnad från området i övrigt där rösena lig
ger spritt över odlingsytorna. Vid något tillfälle har man alltså velat öppna 
upp för mer odlingsmark inom befintlig åker, genom att rensa dem på de 
rösen som legat spridda över dem. Samtidigt har inte hela odlingsområdet 
röjts på samma sätt och här måste man fråga sig om en del av den sedan 
gammalt röjda marken fått övergå till ängsmark eller betesmark eller om 
till och med skogen fått ta över. I och med att det är åkerytorna närmast be
byggelselämningen som visar upp den upprepade röjningen, är det troligt





Fig. 4. Detalj ur Storskifteskartan från 1818-23. Två byggnader är markerade på platsen töi
den arkeologiska undersökningen och förbindelsen från Hästahags Bron och norr ut är tydligt 
markerad, vilket är den vägsom nyligen använts mellan Skånes-Fagerhult och Bj ärabygget. Jfr 
fig. 2.1,MS K.23-6:2.

att ovanstående sker i samband med att platsen bebyggs någon gång mel
lan 1714 och 1818.

Då Häradsekonomiska kartan upprättas 1928-31 har denna bebyggelse 
redan lagts öde, men platsen har fortfarande hävdats (fig. 5). En liten hage 
eller äng är markerad i närheten av undersökningsområdet. Pollenanalysen 
från första halvan av 1900-talet är enligt Lagerås något kontradiktorisk 
med en återbeskogning av landskapet samtidigt som odlingen har ökat. Tro
ligen beror detta, enligt Lagerås, på ett mer intensivt markutnyttjande där 
till exempel betesdrift på fattiga ljunghedar har bytts mot mer fertil betes
mark.

Från 1950 försvinner till slut spåren av agrar verksamhet i pollenanaly
sen när istället granpollen visar framväxandet av dagens skogslandskap.

ETT LÅNGT TIDSPERSPEKTIV

1980-talets och det tidiga 1990-talets undersökningar av röjningsröseområ- 
den lyckades till stor del genom förhistoriska dateringar fastställa område
nas status som fornlämningar. Fokuseringen på förhistoriska lämningar i 
allmänhet och de förhistoriska odlingslämningarna i synnerhet, parat med 
en alltför stor tilltro till de historiska kartornas möjlighet att tolka landska
pet bakåt i tiden, har dock medfört antikvariska problem i handhavandet av 
dessa områden. En kort redogörelse för den antikvariska gången för den ar
keologiska undersökning som redogjorts för här, belyser de två problem 
som beskrevs i inledningen.

Vid inventeringen av vägsträckningen beskrevs odlingslämningarna som 
”sentida... sannolikt samtida med torpgrunden och källare” vilka fanns his
toriskt belagda på Storskifteskartan från tidigt 1800-tal. Förslag på åtgärd 
var enbart kartering (Mattisson m.fl. 1997:157). Vid den utredningsschakt- 
ning som sedan följde undersöktes endast det förhistoriska boplatsläge som 
också fanns inom området, men röjningsrösena berördes inte. Vid schakt- 
ningen framkom dock ett röse som tidigare inte observerats och som ansågs 
skilja sig från de karterade, det var flackt, övertorvat och innehöll sten av 
mindre storlek än övriga rösen. Detta i sin tur fördes fram som argument för 
att en möjlig äldre röjning ägt rum på platsen och odlingslämningarna fram
stod därmed som intressanta arkeologiska objekt.

Den tidigaste kartan från 1714 visar att området ligger på utmarken till 
Fagerhult (Connelid 1997:53). På Storskifteskartan från 1818 finns två hus,
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av vilka vi idag hittar rester i området, och en hage eller liknande. För att 
tolka samtliga odlingslämningar som samtida med bebyggelselämningen 
måste kartan från 1714 ha getts tolkningsföreträde vad gäller platsen också 
före det året. Det som var utmark 1714 anses även ha varit utmark före 
1714. En arkeologisk undersökning förordas inte i detta skede, arkeologi 
ansågs inte relevant för tolkningen av de sentida historiska lämningarna.

När sedan, av en slump, ett flackt, övertorvat röse med sten av mindre 
storlek än övriga rösen, påträffas, har ovanstående tilltro till den äldsta kar
tan samspelat med tilltron till rösemorfologins möjlighet att säga hur gam
malt ett röjningsröse är. Ett flackt och övertorvat röse är gammalt, kanske 
förhistoriskt och kartan från 1714 visar ju dessutom att området varit ut
mark under historisk tid.

Ett problem här är tilltron till rösemorfologin. Trots att flera undersök
ningar under 1990-talet har visat att så kallade ålderdomliga, d.v.s. flacka 
och övertorvade rösen, kan dateras till allt från bronsålder till sen historisk 
tid (exempelvis Vestbö-Franzén 1997; Lagerås 2002), används dessa kriteri
er fortfarande som bevis på förhistorisk röjning. För den här aktuella plat
sen är det anmärkningsvärt att rösemorfologin använts i diskussionen om 
en äldsta röjningsfas. Anmärkningsvärt då det inom just E4-projektet, delen 
Mölletofta-Rya, konstaterades att utseendet på röjningsrösen inte kunde 
användas för att fastställa ett röseområdes ålder. Det gick inte att säga att 
rösen med ”ålderdomligt” utseende alltid var förhistoriska (Lagerås m.fl. 
2000).

Men det främsta problemet är ändå det outtalade primära målet som 
fanns också för den här arkeologiska undersökningen, att hitta förhistoris
ka, eller äldsta, väl avgränsade lämningar på en undersökningsplats. Endast 
då detta lyckades blev en arkeologisk undersökning antikvariskt försvarbar. 
Detta medför att fokus för platsen vrids bort från det tidsdjup som finns i 
den komplexa agrara miljön med bland annat odlingslämningar och bebyg
gelselämningar, för att i stället vändas helt mot de enskilda rösena och jak
ten på den äldsta röjningen.

De resultat som nu har presenterats från undersökningen, visar att båda 
de antaganden som först gjordes för platsen missade målet. De flacka och 
övertorvade rösena pekade inte bakåt i tid utan slog följe med övriga rösen 
samt mrd bebyggelselämningen. Detta medför i sin tur att den tolkning av 
lämningen som gjordes utifrån det historiska kartmaterialet måste ifrågasät
tas. Eftersom torpet på Storskifteskartan från 1800-talets början inte fanns 
på kartan från 1714 gjordes bedömningen att någon medeltida bebyggelse 
inte funnits på platsen och att rösena skulle relateras till torpet. Dateringar

Fig. 5. Utsnitt ur Häradsekonoiniska kartan från 1938-31. Från Skånes-Fagerlmlt går den 
gamla vägen i sydostlig riktning till Bjärabygget.



och pollenanalys från platsen visar att det finns en medeltida odlingsfas, 
kanske också bebyggelsefas, inom området och en diskussion om kontinui
tet och återkommande nyttjande av platsen är därför nödvändig.

Att röseområden har brukats under medeltid och fram till idag, utan att 
detta lämnat spår i de historiska källorna, framgår tydligt av flera undersök
ningar. Den arkeologiska undersökning som presenterats här var bara en av 
flera som genomfördes samtidigt längs den nya sträckningen av väg E4 i nor
ra Skåne och två av dessa visar samma resultat vad gäller medeltida odling 
som inte kunnat beläggas historiskt. Vid Grisavad, i sydvästra delen av väg- 
sträckningen, genomfördes en liten arkeologisk undersökning vid det 
1800-talstorp som, omgivet av våtmark, låg på utmarken till Östra Ringarp. 
En pollenanalys gjordes även i närheten av denna plats, vilken visade första 
spår av tillfällig odling och bete redan från ca 800 e.Kr. En mer permanent od
ling och sannolik etablering av en lokal gård går att se från ca 1050 med fort
sättning fram till ca 1350, då gården överges för att sedan åter etableras kring 
1550 (Lagerås 2007). Den äldsta kartan från området är från 1818, då torpet 
är i bruk, men namnet Grisavad går att följa i de historiska källorna tillbaka 
till 1671 (Skansjö manus; JR 1671.). Den arkeologiska undersökningen visa
de inga medeltida spår på platsen, men fyndmaterialet går troligen att följa 
tillbaka till 1600- eller 1700-talet (Knarrström 2004a, se även ovan).

Mellan Grisavad och Bjärabygget undersöktes vid Rosts täppa på Värsjö 
utmark en lämning med röjningsrösen, byggnader och hägnader. Också här 
kunde den arkeologiska undersökningen, tillsammans med pollenanalysen 
ge en bild av den landskapshistoriska utvecklingen på platsen (Lagerås 
2007, Knarrström 2004b). En tillfällig odling kan beläggas på 800- och 
900-talet och ett mer öppet kulturlandskap växer fram från ca 1100 e.Kr. 
med etablerandet av en lokal gård. Omkring 1350 ödelädes troligen gården 
och odlingen på platsen får ett abrupt slut. Området användes dock fortfa
rande som betesmark och hölls öppet. På 1500-talet börjar odling igen nå
gonstans i närområdet, och från cirka 1800 ökar odlingsindikatorerna yt
terligare vilket troligen kan knytas till anläggandet av det torp som kom att 
undersökas arkeologiskt.

Samtidigt med undersökningarna längs den nordskånska delen av den 
nya sträckningen av E4, genomfördes också undersökningar norr om grän
sen Skåne-Småland. Strax utanför Markaryd, Kronobergs län, undersöktes 
en järnframställningsplats samt odlingslämningar, vilka låg på gemensam 
utmark till byarna Berg och Köphult. I det äldre kartmaterialet fanns inget 
som tydde på bebyggelse eller odlad mark i området under historisk tid. Vid 
undersökningen framkom dock efter ett omsorgsfullt framrensande en gård, 
vilken inte varit synlig ovan mark och vars brukningstid utifrån kontexter 
och ,4C-dateringar kunnat bestämmas till 1200-1300-tal. Dateringarna från 
odlingslämningarna och järnframställningsplatsen ligger också väl samlade 
inom samma århundraden (Åstrand 2007).
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En av de tidigaste undersökningarna av röjningsrÖsen gjordes i Järparyd, 
Rydaholms sn, Jönköpings län. Stora områden med röjningsrösen ligger där 
på utmark, vilken under historisk tid delats av byarna Lökaryd och Västen- 
haga samt ensamgården Rubblarp. En torpetablering i området, av brukare 
som flyttat från moderbebyggelsen, bör ha skett under första hälften av 
1800-talet och finns historiskt belagd på lagaskifteskartan från 1860-talet 
(Toliin 1989:58ff). Inom området finns fyra gravar, troligen från yngre 
bronsålder-äldre järnålder. Tre röjningsrösen daterades och trots att under
sökningen var så pass begränsad drogs slutsatsen att röjning och odling ägt 
rum från yngre bronsålder och åtminstone in i folkvandringstid (Pedersen & 
Jönsson 2003:38).

Det är inte meningen att ifrågasätta den förhistoriska röjningen, däre
mot kan man undra om tre dateringar verkligen lyckas täcka in områdets 
hela brukningstid. Det pollendiagram som finns från myren strax söder om 
röseområdet visar t.ex. att odling förekommit i eller i närheten av området 
också under medeltid (Pedersen & Jönsson 2003:20). Det finns inga läm
ningar inom området som tyder på att det skulle ha funnits bebyggelse tidi
gare under historisk tid men resultaten från Markaryd visar att en sådan 
inte behöver ha lämnat över mark synliga spår. Det måste också vara möj
ligt att tänka sig att en medeltida odling bedrivits på platsen av någon av de 
byar som senare kom att dela utmarken. Bebyggelse kan också ha flyttats, 
alternativt kan en medeltida gård faktiskt ha varit lokaliserad till samma 
plats som 1800-talstorpen.

I Axlarp, Forserums sn, Jönköpings län undersöktes fossil åkermark norr 
om nuvarande bykärna inom den historiska ängsmarken. Femton agrara 
formelement 14C-daterades och den största andelen röjningsrösen hade lagts 
upp från tidig medeltid och framåt, vilket även i pollendiagrammet från om
rådet framstod som en expansiv period (Vestbö-Franzén 1997:204f). Inte 
heller här finns några spår av tidigare bebyggelse, varken i kartmaterial eller 
i form av arkeologiska lämningar. Utifrån omnämnandet av en kyrkoutjord 
vid 1500-talets mitt görs dock tolkningen att den medeltida fossila åkermar
ken troligtvis kan knytas till en gårdsenhet, vilken lagts öde under senmedel
tid (Vestbö-Franzén 2002:119ff).

Vid undersökningar av röjningsrösen på den historiska ängs- och utmar
ken inom fastigheten Värmunderyd samt den angränsande byn Föreda, Vet
landa sn, Jönköpings län, visade dateringar av 28 rösen samt pollenanalyser 
från fyra av dessa, att området brukats från yngsta bronsålder fram till nu
tid. Det tidigaste omnämnandet av Värmunderyd är från 1572 och den tidi
gaste kartan över gården är en geometrisk jordebokskarta från 1640-talet. 
De medeltida rösena tolkas dock som att gården etablerats redan under 
medeltid, troligen som ett nybygge på byn Föredas utmark, och dateringar
na fram till 1600-tal ses som gårdens vidare utvidgning (Engman & Nord
ström 2001:12ff).
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Dateringar av röjningsrösen på den historiska betes- och utmarken till 
byn Stoj by, Gårdsby sn, Kronobergs län, visade att odling bedrivits i områ
det från järnålder fram till historisk tid. Enligt Storskiftes- och Laga skiftes
kartorna från 1770- respektive 1870-talet, etablerades torp vid denna tid på 
byns utmark. I anslutning till dessa ligger ett kärr varifrån pollenanalyser vi
sar att nya odlingsytor brutits upp redan under 1300-talet. Tillsammans 
med medeltida dateringar från två röjningsrösen i detta område visar resul
taten på möjligheten att något eller några av torpen etablerats redan under 
medeltid alternativt haft medeltida föregångare som lagts öde och sedan 
åter etablerats under 1700-1800-talet (Lagerås 2002).

Medeltida odlings- och bebyggelseetableringar, vilka lagts öde och i vis
sa fall åter tagits i bruk senare i historisk tid, framkommer således inte i de 
historiska kartorna och det finns därmed all anledning att vara kritisk till 
detta materials möjlighet att skildra situationer före deras upprättande. Då 
det gäller de etableringar vilka lagts öde och inte brukats under sen historisk 
tid, belyser undersökningen i Markaryd det faktum att vi egentligen inte vet 
hur och var vi ska leta efter medeltida bebyggelse. De äldre kartorna lämna
de i detta fall inga som helst antydningar.

Resultaten ovan medför också att den bebyggelse och odling som finns 
historiskt belagd, inte med automatik har sin tolkning klar utifrån de histo
riska källorna - återkommande nyttjande och övergivande av platser är 
högst troligt. Tolkningen av Tvisteplats på gränsen mellan Skånes-Lagerhult 
och Bjärabygget blev att det inte går att utesluta att det funnits en medelti
da bebyggelsefas där. Nu framkom inga tydliga spår efter någon sådan, men 
den kan mycket väl ligga dold under den synliga bebyggelselämningen. Lör 
Tvisteplats var det inte möjligt att undersöka huslämningen då den låg ut
anför exploateringsområdet, men frågan är om det i fortsättningen är an
tikvariskt försvarbart att helt bortse ifrån den geografiska närheten mellan 
odlingslämningar och historiskt belagd bebyggelse, vilken bevisligen också 
gömmer en koppling över tiden. Det framstår tvärtom som nödvändigt att 
också närmare undersöka de historiskt belagda torpen då flera exempel vi
sar på ett långt nyttjande av platser där torpen från 1700-1800-talet endast 
utgör en i raden av flera bebyggelsefaser.

Exemplen ovan belyser och problematiserar det medeltida och tidigmo
derna markutnyttjandet, vilket endast diffust framträder i de arkeologiska 
och historiska källorna. Det borde vara dags att mer tydligt lyfta fram ock
så denna period och ställa den jämte de förhistoriska röjningsrösena och de 
historiskt belagda 1700-1800-talstorpen. Kanske blir det då lättare att våga 
lyfta blicken från de enskilda arkeologiska lämningarna och historiska käl
lorna och istället försöka teckna en landskapshistorisk bild över det områ
de som påverkas av exploatering.
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Trakten kring Örkelljunga har i många avseenden 
betraktats som en periferi. Det moderna skogsbruket, 
industrialiseringen och flykten från landsbygden har 
förstärkt denna bild. Även inom den arkeologiska och 
historiska forskningen har Örkelljungatrakten länge 
varit en periferi. När den första fornminnesinvente
ringen gjordes 1667 i Örkelljunga socken fanns det 
ingen kännedom om några lämningar eller sägner 
som ansågs värda att notera.

Nu ändras bilden. I samband med att E4 byggdes om 
till motorväg i trakten av Örkelljunga i norra Skåne, 
genomfördes arkeologiska undersökningar som kas
tar nytt ljus över denna skogsbygd. Torpgrunder och 
odlingsrösen, slaggvarp och blästugnar, kvarnar, tjär- 
rännor och kolmilor - alla speglar de ett flexibelt 
mångsyssleri och ett markutnyttjande som gång på 
gång ändrats i takt med en föränderlig omvärld.

I denna bok berättas om de arkeologiska undersök
ningarna, samt om de människor och det arbete som 
genom historiens gång format bygden.
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