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INTRODUKTION: 
LANDSKAP BORTOM 

TRADITIONEN
MATS ANGLERT

Under historisk tid koloniserades delar av nordvästra Skånes skogs
bygder. Här fanns områden som varit obebyggda under mycket lång 
tid och som av människor endast utnyttjats högst sporadiskt genom 
tillfälliga vistelser och förflyttningar i landskapet. Utifrån en skånsk 
horisont är detta anmärkningsvärt då regionen på ett generellt plan 
kan uppvisa en mycket lång bosättningshistoria. De natur-topogra
fiska förutsättningarna i kanten av det sydsvenska höglandet har 
emellertid varit annorlunda än på de dominerande slätt- och mellan
bygderna. Belägenheten i inlandet och i en gränsbygd mellan det dans
ka och svenska riket har även påverkat området utveckling.

Denna bok handlar om den kunskap de arkeologiska undersök
ningarna genererade i samband med utbyggnaden av väg E4 i nord
västra Skåne mellan Åstorp och gränsen till Småland med speciellt 
fokus på Örkelljunga och Skånes-Fagerhults socknar (fig. 1).

BORTOM TRADITIONEN
Synen på ett landskap är i hög grad avhängigt betraktarens synvin
kel. De som lever och vistas i ett område har naturligtvis en speciell
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Fig. 1. Örkelljunga och Skånes-Fagerhu Its socknars belägenhet 
i gränszonen mellan dåtida nationer.

uppfattning om sitt landskap, vilken skiljer sig från den som de som 
inte bor i området har. Varje uppfattning är visserligen individuell, 
men generellt sett är det en tydlig skillnad mellan ett inifrånperspek- 
tiv och ett utifrånperspektiv. En inre uppfattning grundar sig på erfa
renhet förankrad i ett vardagsliv medan de yttre betraktelserna i hö
gre grad bygger på föreställningar om området.

Skogsbygden i Norra Åsbo härad kan beskrivas som ett gränsom
råde. Detta gäller i hög grad perioden innan området koloniserades 
under medeltiden, då den obebyggda skogen utgjorde tydliga skiljan
de zoner mellan de centrala bygderna i södra Sverige (se Svanberg 
2003:142ff). Olika traditioner har utvecklats i de centrala bygderna, 
vilket tydligt framgår av begravningsritualerna. De centrala bygderna 
har emellertid inte varit isolerade, utan kontakter har funnits dem 
emellan, vilka anses ha förmedlats av i första hand samhällets elit.

Under äldre medeltid expanderade samhället och en kraftig befolk
ningsökning skedde, vilket ledde till att tidigare obebyggda områden
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togs i anspråk. När skogsbygden koloniserades har det handlat om 
rörelser från flera håll och kolonisatörerna kan antas ha kommit från 
de äldre, närliggande bygderna. I de äldre bygderna var bebyggelsen 
organiserad i byar där gemensamma former för jordbruket utveckla
des. Denna bebyggelseform tog dock inte kolonisatörerna med sig när 
de slog sig ned i skogsbygden, utan de bosatte sig företrädesvis i 
ensamgårdar utspridda i landskapet. Ensamgården var den domine
rande bebyggelseenheten långt fram i tiden, även om det under 1500- 
talet omtalas flera brukare och hushåll på varje gård. I Örkelljunga 
och Skånes-Fagerhults socknar ägde kronan flest gårdar, men hade få 
brukare på varje. Andelen självägda gårdar var också större än 
genomsnittet för Skåne och de hade oftast många brukare. Det i 
övriga Skåne dominerande frälset var å andra sidan tämligen blyg
samt företrätt i de båda socknarna. Samtidigt framgår det av källorna 
att inslaget av lokala och regionala maktinstitutioner var svagt i 
skogsbygden. Några lokala huvudgårdar är inte kända i Örkelljunga 
och Skånes-Fagerhults socknar.

Bebyggelsestrukturen avvek därmed radikalt från övriga Skåne 
och då framför allt från slättbygden. Betydande skillnader förelåg 
även i jämförelse med socknarna på andra sidan smålandsgränsen, 
även om bebyggelsen var organiserad på ett likartat sätt i landskapet. 
Ensamgårdar dominerade kraftigt även i den medeltida kolonisa
tionsbygden på den småländska sidan och gårdarna har haft flera 
brukare. Ägobilden var emellertid en helt annan. Den svenska kronan 
ägde över huvud taget inga gårdar, utan frälset var den dominerande 
jordägaren. Frälset skapade små huvudgårdar inom sina egendomar, 
och i exempelvis en medeltida kolonisationssocken som Agunnaryd 
etablerades nio lokala huvudgårdar (Hansson 2001:14ff). Närmast 
gränsen mot Skåne har inga huvudgårdar kunnat beläggas, och den 
längs väg E4 närmast liggande huvudgården var Göshult i Traryds 
socken ca 20 km från länsgränsen.

De studerade socknarna i norra Skånes skogsbygd avviker i hög 
grad från den traditionella bilden av vad som karakteriserat ett land
skaps utveckling från medeltiden och framåt. Den ekonomiska grun
den för samhällets generella utveckling har legat i jordbruket. Nor
men för den agrara bebyggelsen fram till skiftesreformerna på 1700- 
och 1800-talet var byn, där ofta någon form av funktionell gemenskap 
har funnits mellan gårdarna. I det utpräglade bylandskapet fanns en 
tydlig makthierarki baserad på jordägandet, vilket kom till uttryck i 
lokala huvudgårdar. Förhållandena i skogssocknarna har varit av en 
helt annan karaktär, varför det är rimligt att tala om ett landskap 
bortom traditionen.
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I ett arkeologihistoriskt perspektiv var den moderna arkeologins 
framväxt under 1800-talet i hög grad synonym med ”förhistorisk” 
arkeologi. Detta medförde även en tydlig fokusering på de äldre cent
rala bygderna med en lång förhistoria. Efterhand flyttades den krono
logiska gränsen framåt i tid och även medeltida lämningar blev före
mål för arkeologiska undersökningar. Idag har positionen flyttats än 
längre fram och en debatt pågår kring vårt förhållande till den senas
te tidens lämningar och arkeologins roll i detta sammanhang.

Arkeologins utveckling har delvis varit sammankopplad med 
synen på olika källmaterials utsagokraft i relation till varandra. Från 
den historiska perioden, dvs. tiden med skriftliga källor, ansågs inled
ningsvis det skriftliga källmaterialet som tillräckligt och mest till
förlitligt för att belysa perioden. Det var framför allt historiker som 
skrev synteser kring medeltiden, och arkeologins roll i detta samman
hang blev mest som en illustration. De viktigaste frågeställningarna 
anknöt till ”de stora berättelserna” kring bl.a. rikenas framväxt och 
utveckling, religionsskiftets förlopp och maktens organisation på olika 
nivåer i samhället. Betraktandet gjordes mestadels ovanifrån, varför 
berättelserna kom att ensidigt spegla historien utifrån människorna 
som befann sig högst upp på samhällsstegen. Historikernas inflytande 
på den historiska arkeologin har varit långlivat och svårt att bryta, 
men under de senaste decennierna har förändringar skett, inom både 
disciplinerna historia och arkeologi, vilket medfört att nya perspektiv 
idag genomsyrar forskningen.

Arkeologin har alltså slagit in på nya vägar. Detta gäller inte minst 
uppdragsarkeologin, som genom samhällets exploateringsbehov kom
mit att bedriva en arkeologi där även områden som tidigare ägnats 
liten forskning har uppmärksammats. Detta gäller inte minst utveck
lingen av det interregionala vägnätet. Väg E4 genom norra Skåne och 
södra Småland är ett tydligt exempel där mer eller mindre okända 
landskap kan ges fruktbara ingångar till förståelsen av den historiska 
utvecklingen (fig. 2). I norra Åsbos skogsbygder framträder exempel
vis ett landskap som saknar tydliga och närvarande maktinstitutioner, 
vilket medför att vi måste närma oss historien underifrån. Ett utrym
me för de enskilda människornas handlingar har funnits i alla land
skap, men i detta område har de spelat en avsevärt större roll. Det var 
människorna, och inte en formaliserad maktapparat, som kolo
niserade området. Att lära känna ett nytt landskap har tagit en viss tid 
och har kanske inneburit att de traditioner man haft med sig har fått 
omvärderas och ersättas med nya. Några äldre referenser i form av 
gravar från tidigare generationer eller andra viktiga platser att ankny
ta och återkoppla till har inte funnits.
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Fig. 2. Den nya sträckningen för E4:an i nordvästra Skåne 
mellan Åstorp och länsgränsen.

11



LANDSKAP, ARKEOLOGI OCH HISTORIA
Den arkeologiska kunskapen om området inför undersökningarna 
var, som redan nämnts, mycket liten. I den södra delen av sträckan 
ned mot Rönne å fanns emellertid ett arkeologiskt och historiskt käll
material som undersökningarna kunde relateras till, men för de norra 
socknarna på det sydsvenska höglandet var situationen annorlunda. 
Få arkeologiska undersökningar hade gjorts i området och de synliga 
lämningarna av obestämd ålder hade en helt annan karaktär. Det 
skriftliga källmaterialet kring bebyggelsen var, med något enstaka 
undantag, inte äldre än 1500-talet. Ortnamnen i skogsbygden avvek 
även från mönstret längre söder ut och inga namn kan anses vara 
äldre än medeltiden.

Landskapets äldre historia var alltså i mångt och mycket ett oskri
vet blad. De arkeologiska och paleoekologiska undersökningarna var 
därmed den enda möjligheten att skapa en förståelse kring det tidiga 
kolonisationsförloppet i skogsbygden. Den långa sträckningen från 
slättbygden vid Rönne å till skogsbygden vid länsgränsen måste be
traktas som ett representativt tvärsnitt genom landskapet och därmed 
dess utveckling. Pinnan som löper i anslutning till den nya vägsträck- 
ningen måste betraktas som en viktig länk för människornas vistelser 
och ianspråktagandet av landskapet. Kolonisationen av området har 
emellertid inte enbart kommit söderifrån, utan troligtvis även från 
den halländska och småländska sidan. Skogsbygden förefaller ha ut
gjort en gränszon långt tillbaka i tiden, där en kolonisation har skett 
från olika håll eller olika intressesfärer. Detta har naturligtvis ett sam
band med gränsens betydelse och när det blev viktigt att fastlägga en 
territoriell gräns.

Det är först under 1500-talet som de skriftliga källorna ger en bild 
av bebyggelsen i skogsbygden. Det är i första hand jordeböcker knut
na till domkyrkans och Helsingborgs läns förvaltning. Förutom ett 
omnämnande av borgen i Örkelljunga i början av 1300-talet om
nämns ingen bebyggelse i Rya, Örkelljunga eller Skånes-Fagerhults 
socknar före 1500. Från 1600-talet finns någon enstaka geometrisk 
jordebok över byar eller gårdar i området. Dessa är de äldsta kartor
na som visar bebyggelsens lokalisering i landskapet, men på grund av 
det ringa antalet ger de bara begränsade inblickar i landskapets bebyg
gelseorganisation och markanvändning. Genom de olika skiftesrefor
merna från mitten av 1700-talet och framåt ökade antalet kartor kraf
tigt och stora sammanhängande områden karterades. Till kartorna 
hörde protokoll och förrättningshandlingar varför de ofta innehåller 
mycket information av bebyggelsehistoriskt intresse. För skogsbygden
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i norra Skåne har det äldsta kartmaterialet framför allt tillkommit i 
samband med skiftena under första halvan av 1800-talet.

Den historiska arkeologin är till sin karaktär tvärvetenskaplig, där 
olika källmaterial aktiveras och samverkar i tolkningen. Möjligheten 
att analysera och värdera de tillgängliga källmaterialen tillsammans 
kan ge säkrare tolkningar. För att genomföra arkeologiska undersök
ningar av lämningar från historisk tid på bästa sätt krävs en god för
förståelse om platsen och dess historia. Ett tidigt tvärvetenskapligt 
samarbete skapar förutsättningar för att formulera intressanta fråge
ställningar kring lämningarna och att göra de rätta metodiska valen 
för den arkeologiska undersökningen. Möjligen hade den arkeologis
ka undersökningen av det lilla torpet Grisavad tagit ett annat förlopp 
om det tidigt hade varit känt att platsen omtalades i de skriftliga käl
lorna redan på 1600-talet och att de paleoekologiska analyserna visade 
på en gårdsetablering redan under 1100-talet (se Knarrström 2008). 
Utan dessa resultat hade platsens historia inskränkt sig till en sentida 
torplämning från 1800-talet.

De enskilda platserna och lämningarna har emellertid inte existerat 
utan påverkan från det omgivande landskapet. En mängd relationer 
och samband har knutit människor, platser och landskap samman, 
varför de historiska lämningarna måste betraktas i sitt sammanhang. I 
och med att det är ett vägprojekt som sträcker sig genom ett långt och 
skiftande landskapsutsnitt framstod möjligheterna att relatera våra un
dersökningsresultat till ett större sammanhang. De naturtopografiska 
förutsättningarna har varit starkt skiftande och ju längre norrut desto 
mer sönderbrutet var landskapet av våtmarker, mossar och en kuperad 
terräng. Förutsättningarna för odling har varit begränsade, medan 
skogen och myrmarkerna har erbjudit goda möjligheter till exempelvis 
järnframställning. Utifrån fornminnesinventeringen kan landskapets 
nyttjande framskymta, inte minst järntillverkningens betydelse genom 
de talrika slaggvarpar som fortfarande är synliga i skogen.

Från 1500-talet och framåt ger de skriftliga källorna en tämligen 
heltäckande bild av bebyggelsens utbredning och omfattning. Källorna 
ger även en inblick i den sociala organisationen. Ur vissa aspekter kan 
informationen även användas retrospektivt, men i första hand är de 
naturligtvis en beskrivning av den vid nedtecknandet aktuella situa
tionen. De arkeologiska och paleoekologiska resultaten ger dessutom 
en avvikande bild av bebyggelsesituationen under äldre medeltid, var
för vi måste tänka oss en föränderlig utveckling över tid. Undersök
ningarna visade exempelvis på en tydlig nedgång med ödeläggelser av 
bebyggelse under 1300-talet, vilken kan relateras till en allmän sam
hällskris och digerdödens verkningar vid mitten av 1300-talet.
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Skånes-Fagerhi

örkelljunga

1 Attarp 20 Höjaholm 39 Onsena 58 Trulsabygget
2 Bjärabygget, S-F 21 Höjalt 40 Porkenahult 59 Turabygget
3 Bjärabygget, ö 22 Jälla 41 Sandhult 60 Vem mentorp
4 Bjäringatorp 23 Jänneholm 42 Sandsjöholm 61 Värsjö
5 Björnamossa 24 Järingsholm 43 Sjöbygget 62 Västra Flinka
6 Björnholm 25 Järnbläst 44 Sjöhultet 63 Västra Ringarp
7 Boalt 26 Karsatorp 45 Skinningeholm 64 Västra Spång
8 Bosjöholm 27 Killhult 46 Skogen 65 Västra Tockarp
9 Bärnalt 28 Klippebygget 47 Smedhult 66 Yxenhult
10 Drakabygget 29 Krångelbygget 48 Smörmyr 67 Åsljunga
11 Ekholm 30 Kyrkolycke 49 Sonnarp 68 örkelljunga
12 Fagerhult 31 Lemmeshult 50 Stivelsmossa 69 örnalt
13 Fasalt 32 Lilla Bjälkabygget 51 Stjärneholm 70 östra Flinka
14 Fedingshult 33 Långalt 52 Stora Bjälkabygget 71 östra Ringarp
15 Florshult 34 Lärkesholm 53 Svinstorp 72 östra Spång
16 Grytåsa 35 Lönnsjöholm 54 Sällerås 73 östra Tockarp
17 Gudebygget 36 Matta rp 55 Sönderössjö
18 Harbäckshult 37 Mörkahult 56 Tranetorp
19 Healt 38 Nissakäll 57 Trottatorp

Fig. 3. Örkelljunga och Skånes-Fagerhults socknar efter 1951. 
Kameral indelning efter Häradsekonomiska kartan 1926-1934.
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Landskapsperspektivet har många fördelar. Att skapa ett samman
hang där resultat, analyser och iakttagelser av olika källmaterial sam
verkar med varandra och med det omgivande landskapet medför av
sevärt större möjligheter att förstå och tolka platser än om enstaka 
källor betraktas isolerat. Med hjälp av geografisk informations
behandling (GIS) kan även olika kartografiska visualiseringar av 
relationer mellan olika parametrar göras. Här föreligger möjligheter 
att relatera till olika skalnivåer, dvs. till både ett lokalt och ett regio
nalt landskap, men även till en större övergripande samhällsutveckling. 
Ett landskapsperspektiv ger även stora möjligheter att studera för
ändringar över tid och därmed fånga upp förskjutningar och omför
delningar av olika företeelser i ett rumsligt sammanhang. I det här 
projektet har vi därför valt att tillämpa ett landskapsperspektiv för att 
studera relationer av social, ekonomisk och politisk karaktär.

Vårt huvudsakliga undersökningsområde är det sena 1900-talets 
Örkelljunga och Skånes-Fagerhults socknar (fig. 3). Den territoriella 
indelningen av bebyggelseenheterna på den äldre ekonomiska kartan 
från 1920- och 1930-talet förefaller ha en relativt god överensstäm
melse med äldre förhållanden, i varje fall tillbaka till tidigmodern tid. 
Gränser har justerats, men indelningen förefaller ha varit relativt 
stabil (se exemplet Lärka s. I14ff).

PROJEKTETS FÖRLOPP
Arkeologiska projekt kan vara mycket olika till sin karaktär. Storlek, 
omfattning och belägenhet är förmodligen de mest påtagliga skillna
derna. Men bakom dessa kvantitativa aspekter på ett arkeologiskt 
projekt döljer sig en mängd kvalitativa, vilka kan hänföras till ett 
aktuellt forskningsläge.

Ett vägbygge, som detta, kan karakteriseras som ett linjeprojekt, 
där de arkeologiska undersökningarna följaktligen begränsas till ett 
längdsnitt genom landskapet. Samtidigt medförde den långa väg- 
sträckningen stora möjligheter att studera ett större landskapsutsnitt. 
I den södra delen av den ca 50 km långa vägsträckningen gjordes mes
tadels en breddning av den befintliga vägen, varför de arkeologiska 
undersökningarna blev få och begränsade i denna del. Från strax sö
der om Örkelljunga och fram till länsgränsen handlade det däremot 
om en helt ny sträckning, vilket medförde ett större antal arkeologis
ka insatser. Det arkeologiska projektet kom därmed att i hög grad fo
kuseras kring fornlämningarna belägna på den sydligaste delen av 
sydsvenska höglandet. I linje med all vägplanering av nationell eller
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Fig. 4. Arkeologin var hänvisad till den röjda gatan för den nya 
vägsträckningen som oftast gick vid sidan om dagens bebyggelser

och samhällen.
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interregional karaktär har den nya vägen i görligaste mån dragits ut
anför dagens bebyggelser och samhällen, vilket även påverkat arkeo
login (fig. 4). Många av dessa bebyggelser har en lång kontinuitet som 
troligtvis kan föras tillbaka till kolonisationen av landskapet.

I området hade mycket få arkeologiska undersökningar gjorts tidi
gare, i princip inga alls, varför den arkeologiska förkunskapen var 
mycket begränsad. Det arkeologiska tillvägagångssättet med inledan
de inventeringar, utredningar och begränsade förundersökningar ska
pade successivt en plattform, som tillsammans med projektets utdra
genhet i tid efter hand ledde till en allt större kunskap om området. 
Denna förstärktes av de inledande tvärvetenskapliga insatserna uti
från excerperingar av det äldsta skriftliga källmaterialet och de älds
ta lantmäteriakterna från området. Av mycket stor betydelse var de 
paleoekologiska undersökningarna i mossar och våtmarker. Upp
byggnaden av den nödvändiga förståelsebakgrunden till de arkeo
logiska resultaten pågick kontinuerligt under hela projekttiden. De 
arkeologiska lämningarna kunde endast ges en trovärdig tolkning om 
de betraktades i sitt sammanhang.

Mot denna bakgrund kunde endast övergripande frågor kring 
landskapets utveckling formuleras inledningsvis. Efterhand blev de 
allt mer preciserade, men fortfarande alltför generaliserade för att 
påverka de arkeologiska insatserna i någon högre grad. Kunskapen 
om landskapets utveckling var alltför bristfällig. Ett tydligt exempel 
är de synliga torplämningarna från 1800-talet. Våra undersökningar 
av sådana lämningar visade emellertid att platserna varit bebodda 
och brukade långt tidigare vid olika tillfällen. Några tydliga spår av 
dessa äldre skeden var inte synliga, varför miljön uppfattades som till
kommen på 1800-talet. Återbruket av platser har inte bara gällt be
byggelse och odling, utan även funktionella platser som exempelvis 
utnyttjat vattenkraften i vattendragen.

KUNSKAPSFÖRMEDLING
Vilket syfte har denna bok? Denna fråga ställde vi oss redan när de 
första planerna kring publiceringen av projektet började ta form 
efter att arbetet i fält hade avslutats. Något entydigt svar utifrån dis
kussionerna går inte att ge, men boken skulle presentera vår tolkning 
av resultaten i ett landskapssammanhang. Samtidigt insåg alla vikten 
av att förmedla denna; helst skulle så många som möjligt kunna ta del 
av resultaten. Detta medför svårigheter i ett samhälle där kommuni
kationen i hög grad är målgruppsanpassad. En förhoppning om ett
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visst bestående värde av våra vedermödor fanns, trots en omvärld 
präglad av föränderlighet och snabba ryck. Boken, liksom projektets 
övriga publikationer, rapporter och dokumentation, är ett sätt att be
vara och förmedla det landskap som på nytt förändrades.

Ett första steg var att på ett populärt och lättillgängligt sätt pre
sentera de övergripande arkeologiska upptäckterna och förståelsen av 
landskapet i boken Spåren i landskapet - den skånska skogens kultur
arv (Andersson m.fl. 2004). Detta har sedan följts upp av ett flertal 
publikationer av mera specifik och ämnesrelaterad karaktär: The Eco
logy of Expansion and Abandonment, Det förlorade järnet, Elans 
Majestäts friskyttar av Danmark, Skånsk skogsbygd under äldre his
torisk tid, Människorna och skogen och så denna bok Landskap bort
om traditionen (Lagerås 2007; Strömberg 2008; Knarrström & Lars
son 2008; Skansjö manus; Anglert & Lagerås [red.] 2008). Samtliga 
dessa behandlar den historiska perioden, men området hade även ut
nyttjats under stenåldern, vilket finns redovisat i Stenålder sjägarna 
och Från tundra till skog (Björkman 2007; Knarrström [red.] 2007).

Den begränsade kunskapen om området, som fanns innan det 
arkeologiska projektets genomförande, i kombination med projektets 
långa tvärsnitt genom landskapet innebar speciella förutsättningar. I 
mångt och mycket saknade landskapet historia, framför allt skogsbyg
den på det sydsvenska höglandet, varför vi ville presentera en berättel
se om landskapets utveckling från den medeltida kolonisationen och 
fram i nutid. Lite arkeologi och forskning kring området innebar även 
att de antikvariska erfarenheterna var begränsade. Lör de traditionellt 
annorlunda kultur- och fornlämningar i en annorlunda landskapskon- 
text saknades en förförståelse både i tid och i rum. Lör en framtida 
antikvarisk verksamhet framkom många aspekter som är värda att lyf
tas fram. Som i all vetenskap har även detta projekt genererat problem
ställningar som krävt en djupare analys, vilket också ryms i denna bok. 
Målgruppen för denna bok är alltså bred och vår förhoppning är att 
varje läsare ska finna en väg in i boken eller till valda delar av den.

Denna bok är ett försök till att ta ett helhetsgrepp på landskapet 
och att formulera en vederhäftig berättelse över områdets utveckling 
i ett långtidsperspektiv. Här presenteras en föränderlig utveckling ka
rakteriserad av upp- och nedgångar. Kolonisation, digerdöd, proto- 
industriell järntillverkning, nationsbyte, industriell skogsproduktion 
har skapat en dramatik på den arena vi kallar landskap. Dramats ak
törer var i första hand de människor som levde i detta landskap. Till 
denna större berättelse har fogats fördjupningar och problematise
ringar av ämnen som är förknippade med områdets historia. Det gäl
ler såväl gränsområde och identitet som odling och järnhantering.
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DEN STORA BERÄTTELSEN 
- ETT LANDSKAP PRÄGLAT 

AV FÖRÄNDRING
MATS ANGLERT & PER LAGERÅS

BYGDER MED EGNA FÖRUTSÄTTNINGAR
När man färdas på E4:an i Norra Åsbo härad i norra Skåne i riktning 
mot nordost, passerar man gränsen mellan två helt skilda landskaps
typer. Den skånska slättbygdens åkerlandskap ger vika för ett höglänt 
och skogsklätt landskap som de flesta av oss kanske mer förknippar 
med Småland än med Skåne. Gränsen passeras strax efter Rönne å 
och är förvånansvärt skarp - med ens ersätts det öppna jordbruks
landskapet av tät skog och terrängen stiger märkbart (hg. 5). Här tar 
man det första steget upp på sydsvenska höglandet. Bakom sig läm
nar man de leriga jordarna och de förhållandevis unga, sedimentära 
bergarter som kännetecknar, inte bara södra Skåne, utan stora delar 
av kontinentala Europa. Framför sig har man den Fennoskandiska 
berggrundens urgamla och hårda bergarter som gett upphov till den 
steniga och blockiga morän som är så typisk för skogsbygden och 
som är Sveriges vanligaste jordart.

Förutom morän och skog så kännetecknas höglandsmiljön också 
av en böljande och bitvis brant topografi och en stor rikedom på 
sjöar och framför allt torvmarker. De vidsträckta torvmossarna bi
drar till att ge landskapet en fattig och mager prägel.
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Fig. 5. Övergången jordbruksslätt till höglänt skogsbygd. 
Undersökningsområdet, Örkelljunga och Skånes-Fagerhults 

socknar är en höglandsmiljö.

Bebyggelse och odlingsmark ligger i huvudsak koncentrerad till 
dalgångarnas sandjordsområden och det är också längs dessa som de 
äldre vägarna löper. Så gjorde även den gamla E4:an, medan den nya 
i stället skär genom landskapet till synes oberoende av topografi och 
bebyggelsemönster.

Naturligtvis är höglandsmiljön inte ensartad. Fortsätter vi färden 
längs E4:an upp mot Smålandsgränsen skiftar landskapet gradvis 
karaktär. I havet av granskog blir det allt färre inslag av lövträd sam
tidigt som torvmossarna blir fler och mer vidsträckta. Det gör att vi 
inom vårt undersökningsområde - som i sin helhet ligger i höglands
miljö - kan urskilja en sydvästlig del i trakten kring Örkelljunga och 
en nordostlig del kring Skånes-Fagerhult och upp mot Smålandsgrän
sen (fig. 6). Den nordostliga delen har mer vidsträckta torvmarker 
och generellt en mer mager karaktär.
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Fig. 6. De olika landskapstyperna i Norra Åsbo härad. Kring 
Skånes-Fagerhult är torvmarkerna (bruna) fler och större än i den 

sydvästra delen av undersökningsområdet.

Dessa olika landskapstyper och inte minst den stora skillnaden 
mellan skogsbygden på höglandet och det öppna jordbrukslandskapet 
nere vid Rönne å och vidare ner mot sydväst, speglar områdenas oli
ka naturförutsättningar som i sin tur tar sig uttryck i skillnader i 
markanvändning och i bebyggelsemönster. Också i ett historiskt pers
pektiv finner vi stora skillnader.

Nere vid Rönne å har jordbruket och den permanenta bebyggelsen 
en lång historia som avsatt arkeologiska spår i form av förhistoriska 
gravar och boplatslämningar från alla tidsperioder. Men på höglandet 
finner vi en annan utveckling. Höglandsmiljöerna utnyttjades i och 
för sig frekvent under jägarstenåldern - vilket inte minst undersök
ningarna inom E4-projektet övertygande visat (Knarrström 2007: 
154ff) - men från och med jordbrukets införande verkar de ha för
lorat sin dragningskraft. Man har fortsatt att utnyttja dem för jakt
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och så småningom också för extensivt skogsbete i herdedrift, men av 
allt att döma inte för bosättning och odling (Lagerås 2007:19f).

Våra utgrävningar av områden med röjningsrösen visar att jord
bruket och bebyggelsen expanderade upp på höglandet först under 
romersk järnålder. Denna expansion nådde dock bara ungefär en mil 
upp i höglandsmiljön. Det skulle sedan dröja till tidig medeltid innan 
expansionen fortsatte, upp till de mer höglänta delarna mot den gam
la riksgränsen. Från medeltid och framåt blev höglandsmiljön gradvis 
alltmer präglad av jordbruk och bebyggelse, liksom av järnproduk
tion och andra utmarksnäringar. Förloppen under denna tusenårs- 
period diskuteras mer i detalj nedan.

Vid en karakterisering av undersökningsområdet går det inte att 
helt undvika begreppet marginalområde. Begreppsparet central- 
område-marginalområde användes ofta i tidigare forskning (t.ex. 
Berglund 1991), men under senare tid har i synnerhet begreppet mar
ginalområde uppfattats som problematiskt (Bailey 1989; Mogren 
2000:54ff) och för negativt laddat. Utifrån flera olika aspekter, som 
till exempel befolkningstäthet och agrar produktion, framstår under
sökningsområdet som marginellt, åtminstone om vi ser det i relation 
till jordbruksbygden nere på slätten. Det gäller såväl i dagens land
skap som under äldre perioder. Notera dock att denna karakterisering 
utgår från ett agrart perspektiv och att andra perspektiv är möjliga. 
Om man istället väljer att ta utgångspunkt i exempelvis järnframställ
ning eller hantverk har området under vissa perioder haft en central 
karaktär.

Definitionen av ett marginalområde kan alltså vara komplicerad, 
men om vi begränsar oss till det agrara perspektivet kan vi konstate
ra att undersökningsområdet i norra Skånes höglandsmiljö framstår 
som marginellt i förhållande till slättbygden, och att detta förhållan
de går långt tillbaka i tiden. Ända sedan jordbrukets introduktion un
der neolitikum har höglandet relativt sett uppvisat en lägre befolk
ningstäthet och en lägre agrar produktionsnivå. Dagens förhållanden 
har på så vis djupa rötter. Men bilden kan nyanseras. Under äldre pe
rioder och ända fram till 1900-talets början var gränsen mellan cen
tralbygd och marginal bygd inte så skarp som idag. I slättbygden fanns 
fortfarande en del träd- och buskmarker, och på höglandet var skogen 
inte så allenarådande och tät. Delar av höglandet uppvisade faktiskt 
ett riktigt öppet landskap, i synnerhet under 1800-talet då befolk
ningsmängden på landsbygden nådde en topp och ljunghedarna hade 
stor utbredning (Lagerås 2007:161). Som en sammanfattning av den
na diskussion kan vi konstatera att uppdelningen i en starkt uppodlad 
slättbygd och ett skogrikt högland går att spåra långt tillbaka i tiden,
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men att skillnaden har accentuerats under 1900-talet - jordbruksbyg
den har blivit ännu mer uppodlad och skogsbygden har blivit ännu 
skogrikare. Enkelt uttryckt har landskapet blivit mer polariserat.

JORDBRUKETS BETYDELSE

Förhållandena för jordbruk och odling i skogsbygden har varit avse
värt sämre än på den bördiga slätten. Spannmålsodlingen har därför 
relativt sett haft mindre betydelse, medan förutsättningarna för betes
drift varit bättre och djurhållningen generellt sett har haft en stark 
ställning. Odlingen har av flera forskare betraktats som en binäring 
och i första hand fyllt ett behov på hushållsbasis (se exempelvis Camp
bell 1928). En första översikt över odlingens omfattning i Örkelljunga 
och Skånes-Fagerhults socknar kan hämtas ur de jordrevningsproto- 
koll som den svenska adminstrationen upprättade 1671, efter eröv
ringen av Skåne (JR 1671; Skansjö manus). I protokollen anges anta
let tunnor utsäde för råg och korn samt havre. Med dessa uppgifter 
kan en översikt över den odlade arealen beräknas.

I instruktionerna till jordrevningen gjordes en tydlig skillnad mel
lan slättbygd och skogsbygd, vilket skulle utmynna i en rättvisare för
delning av skattetrycket mot bakgrund av de olika förutsättningarna 
(Skansjö manus). Värderingen av ett hemman i slättbygden skulle 
kunna jämföras med ett hemman i skogsbygden. Ett helt hemman i 
slättbygden skulle karakteriseras av ”stadig Jordmohn” med ett ut
säde av 16 tunnor råg och korn samt 12 tunnor havre. Alternativa 
beräkningsgrunder förekom, exempelvis för kustnära hemman. För 
skogsbygden preciserades andra beräkningsgrunder. Skogsbygd defi
nierades som områden ”der som Bondens Åker kan beställas med ett 
par Oxar, och eljest ingen plog, utan Handplog brukas”. Ett antal 
olika beräkningsgrunder tillämpades beroende på jordmånen. Ut
sädet var mindre, men samtidigt var avkastningen av hö större. Ock
så andra nyttigheter som skogen gav vägdes in.

Jordrevningsprotokollen från 1671 ger en god bild av odlingens 
omfattning inom undersökningsområdet, samtidigt som de möjliggör 
en jämförelse med förhållandena i slättbygden. Som exempel kan vi ta 
gården Porkenahult i Skånes-Fagerhults socken. Den beskrivs i proto
kollen som ett helt kronohemman som brukades av tre åbor och en 
gårdman, dvs. 3-4 familjer eller uppskattningsvis sammanlagt 12-18 
individer (Skansjö manus). De bodde samtliga på en gård som dock 
var byggd på två tomter. Gårdens sammanlagda årliga utsäde var 10 
tunnor av råg och korn, vilket kan jämföras med slättbygdens gårdar 
som ofta hade ett utsäde på 20-30 tunnor samt även 10 tunnor havre.
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Kreatursbestandet har dock varit relativt stort i Porkenahult med 4 
hästar, 4 oxar, 16 kor, 11 ungnöt/ungfänad, 20 får, 40 getter och 12 
svin. Den generella bilden är att gårdarna på höglandet haft en mer 
omfattande djurhållning än de på slätten. I ett jämförande perspektiv 
är det viktigt att påpeka att Porkenahult var en gård som låg över ge
nomsnittet i socknen, som till viss del kan förklaras mot bakgrund av 
flera brukare eller hushåll. En gård på slätten bestod oftast av bara ett 
enda hushåll och möjligen något gatuhus, och dessa skillnader i går
dens organisation måste beaktas vid en jämförelse. Med ett korntal på 
4-5 (dvs. en tunna utsäde gav 4-5 tunnor tillbaka) har gården Porke
nahult haft svårigheter att nå upp till en självförsörjning, när nästa års 
utsäde och skatter dragits ifrån (se exempelvis Palm 1999). En vuxen 
person behövde årligen ca 2,5 tunnor råg eller korn. En normalgård på 
slätten kunde däremot producera ett betydande överskott. Ser man till 
antalet hushåll per gård blir skillnaderna i djurbesättningen inte heller 
så stora. I skogen hade man lite fler nötkreatur per hushåll än exem
pelvis på Söderslätt, men framför allt fler getter (jfr Nordholm 
1967:105ff). Anmärkningsvärt är det stora antalet hästar i skogsbyg
den, men kan förstås utifrån ett kommunikationsperspektiv och ett 
omfattande transportbehov (se Larsson 2007).

Norra Skåne kan i detta sammanhang troligen liknas vid andra 
områden längs den forna riksgränsen, som under 1700-talet upp
visade ett betydligt spannmålsunderskott (Åmark 1915:18f; Palm 
1999:63f). Också för 1600-talet har stora underskott påvisats, inte 
minst för Hallands skogsbygder som gränsar mot norra Skåne. Sam
tidigt har den skånska slättbygden söderut tillhört de områden som 
producerat det högsta överskottet av spannmål. Variationen har allt
så varit stor i ett övergripande perspektiv, men även lokalt har varia
tioner förekommit, om än mindre.

ETT ANNAT LANDSKAP

I ett längre tidsperspektiv har naturligtvis olika näringars betydelse 
varierat. Om en hög grad av stabilitet har präglat odlingsbygden, så 
kan nog skogsbygden karakteriseras som mer flexibel. Skogen som 
resurs gav under äldre tider möjligheter till varierade verksamheter 
på ett helt annat sätt än dagens moderna skogsbruk. Järnproduktio
nen har under vissa perioder varit mycket omfattande, och järnet har 
tillsammans med en mängd andra produkter, allt från tjära till kor
gar, bidragit till en mångfacetterad ekonomi. De olika verksamheter
na har utifrån en spridd förekomst bidragit till en rörlighet och flex
ibilitet i landskapet. När en resurs var uttömd eller måste förnyas var
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man tvungen att söka den längre bort eller söka sig till nya verksam
heter.

Den yttre, men även inre, kontrollen och styrningen av landskapet 
har varit svagare ju längre bort från de traditionella centralbygderna 
man befunnit sig. Kristnandet kan följas genom byggandet av kyrkor 
från söder till norr. En kyrklig etablering har först skett på slättbygden 
vid Rönne å för att successivt sprida sig norrut, och det dröjde sedan 
flera århundraden innan Skånes-Fagerhult längst i norr fick en egen 
kyrka. I slättbygden vid Rönne å har stenkyrkor börjat byggas under 
senare delen av 1100-talet och några spår efter äldre träkyrkor är inte 
kända. Från slutet av 1200-talet kan man räkna med att kyrkor börja
de uppföras i skogsbygden, men först på 1500-talet nådde man ända 
upp till gränsen då Skånes-Fagerhults kyrka troligen byggdes. En kung
lig borg har förmodligen anlagts vid Örkelljunga omkring 1300 som 
ett led i att skapa kontroll i området. Borgen har dock inte haft någon 
längre historia och försvinner snart ur källorna. Nere vid Rönne å har 
ett bylandskap av feodal karaktär vuxit fram. Byar har varit den do
minerande bebyggelseformen och i flera av dessa har byns gårdar varit 
organiserade under en huvudgård. I ett tidigt skede har det ofta funnits 
ett samband mellan kyrka och huvudgård. Denna bild förändras om vi 
rör oss något norrut. Byarna ersätts av en spridd ensamgårdsbebyggel
se och några dominerande gårdar är inte möjliga att peka ut. Inom 
denna ensamgårdsbebyggelse har en social struktur vuxit fram mot 
bakgrund av att de flesta av gårdarna fick flera brukare och därmed 
bestod av flera hushåll. I flera fall har ett nära eller gemensamt boende 
konstaterats då man bott på samma tomt. Här kvarstår emellertid 
många oklarheter då inga gårdar av denna typ ännu har undersökts.

Skogsbygdens integrering i det medeltida samhället innebar att de 
övergripande samhällsinstitutionernas inflytande över området öka
de efter hand. Genom regalet kunde kungamakten hävda rätten till 
allmänningar och obebott land. Vid slutet av 1400-talet kom Norra 
Åsbo och Bjäre härader att tillhöra Helsingborgs län. Anspråken 
ökade efterhand och ett viktigt steg var inrättandet av Kronolänet 
under senare delen av medeltiden, vilket var ett speciellt län i det sto
ra slottslänet. Kronolänet omfattade stora delar av vad som senare 
blev Skånes-Fagerhults socken och den nordvästra delen av Örkel
ljunga socken (se fig. 7). Detta kungliga intresse, framför allt under 
1500-talet, förvaltades i första hand från Helsingborg, även om den 
troligtvis kortlivade borgen i Örkelljunga i början av 1300-talet kan 
tolkas som ett uttryck för en äldre regionalt förankrad ambition. 
Även ärkebiskopen i Fund har haft egendomar i nordvästra Skåne. 
Under slutet av medeltiden omtalas Rya län med en förvaltningsgård
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Kronolänet 1584 
Örkelljunga sn 1584

10 km

Fig. 7. Örkelljunga socken och Kronolänet under 1500-talet. 
Uppgifter hämtade från Helsingborgs län: Jordebok 1583/84 

och Extraskattemantalslängd 1584.

i Rya och tillhörande gårdar i Rya och Örkelljunga socknar. Av övri
ga kyrkliga institutioner har Herrevads kloster haft en del egendomar 
i området. Det världsliga frälsets inflytande på området under medel
tiden förefaller ha varit mer begränsat. Deras egendomar togs inte 
upp i kronans jordeböcker, men en jämförelse med senare jordeböcker 
(Decimantboken 1651) visar att de varit få (Skansjö 1997). Något 
världsligt frälse som residerat i området har uppenbarligen inte fun
nits förrän senare. I allmänhet har alltså den institutionella förank
ringen i området varit högst begränsad. Kontrollen över området 
skedde från distans, vilket förmodligen innebar att den var mindre ef
fektiv och uttalad. I det sammanhanget kan vi även konstatera att 
inga städer grundades i dessa skogstrakter.

Befolkningsmässigt kan norra Skåne betraktas som en glesbygd, 
och idag tillhör Örkelljunga och Klippans kommuner de kommuner
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Tabell 1. Socknar och uppskattad folkmängd. Sockenareal efter Ahlenius 
& Kempe 1908 och folkmängd efter Palm 2000. För åren 1571 och 1620 
är beräkningar av folkmängden i Skåne komplicerad (Palm 2000:18f), 
samtidigt som sockenbildningen i gränstrakterna fortfarande pågår vid 

denna tid (se nedan kring Skånes-Fagerhults socken).

Socken Areal
km2

Folkmängd / Inv. per km3
1571 1620 1699 1751 1805 1880

Skånes-
Fagerhult

75,18 295/3,9 358/4,8 340/4,5 467/6,2 689/9,2 1027/13,7

Örkelljunga 147,41 638/4,3 965/6,5 1038/7,0 1423/9,7 2061/14,0 3411/23,1
Rya 60,54 221/3,7 337/5,6 323/5,3 444/7,3 676/11,2 1036/17,1
Östra Ljungby 29,10 211/7,3 253/8,7 348/12,0 478/16,4 703/24,2 1243/42,7
Gråmanstorp 43,53 474/10,9 569/13,1 482/11,1 661/15,2 899/20,7 2415/55,5
Kvidinge 55,62 506/9,1 660/11,9 760/13,7 1042/18,7 1164/20,9 2719/48,9

Fjälkestad 52,27 287/5,5 359/6,9 478/9,1 656/12,6 1314/25,1 1804/34,5
Fjälkinge 24,32 287/11,8 253/10,4 453/18,6 622/25,6 858/35,3 1209/49,7
Genarp 63,38 568/9,0 695/11,0 745/11,8 1022/16,1 1256/19,8 2260/35,7
Bjäresjö 18,55 276/14,9 305/16,4 376/20,3 516/27,8 672/36,2 984/53,0
Arrie 7,35 152/20,7 195/26,6 113/15,4 155/21,1 280/38,1 442/60,1

Markaryd 186,19 328/1,8 1113/6,0 693/3,7 1090/5,9 1588/8,5 3671/19,7

som har färre än 50 invånare/km2 (Germundsson &c Wikhall 1999: 
98ff). Inom Skåne är dock variationerna stora, vilket till stor del be
ror på förekomsten av städer och större centralorter. Befolkningstät
heten är absolut störst i och omkring de större städerna som Malmö 
och Helsingborg. I början av 1600-talet var den uppskattade befolk
ningstätheten omkring 5 invånare/km2 i de utpräglade skogssocknar
na, medan socknarna mot Rönne å hade omkring 10 invånare/km2. 
På den bördiga slätten i sydvästra Skåne ger motsvarande beräkning
ar över 20 invånare/km2. Skillnaderna i befolkningstäthet mellan oli
ka landskapstyper var alltså redan då relativt stora och får väl i hög 
grad tillskrivas de varierade förutsättningarna för jordbruk. Vid den
na tid var det en mycket liten del, endast någon enstaka procent, av 
befolkningen som bodde i städer och den stora inflyttningen till stä
derna har skett senare, framför allt under 1900-talet. Ett i huvudsak 
ruralt samhälle har alltså existerat långt fram i tiden. Inflyttningen till 
städerna, urbaniseringen, föregicks av en påtaglig befolkningsökning 
på landsbygden, vilken nådde sin kulmen under det sena 1800-talet. 
Denna ökning förefaller ha varit störst i vad som ofta karakteriseras
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som en mellanbygd, även kallad risbygd, vilken landskapsmässigt be
finner sig mellan skogsbygden och den bördiga slättbygden (Camp
bell 1928). Hit räknades området kring Rönne å, och i exempelvis 
Gråmanstorps socken var befolkningsmängden fem gånger större un
der slutet av 1800-talet än omkring 1700, en ökning med 400 %. 
Detta kan jämföras med skogs- och slättbygden där ökningen var om
kring 200 %.

Sysselsättningen har idag samma skeva fördelning som befolk
ningsmängden. Flest arbetstillfällen finns i de större städerna och tyd
ligt framträdande idag är tjänstesektorn. Utmärkande för norra Skå
nes kommuner är en högre grad av sysselsättning inom industrin. I 
flera av skogsbygdens kommuner utgör industrin fortfarande den do
minerande sysselsättningen. Vill man anlägga ett historiskt perspektiv 
kan man säga att den bygger på en äldre tradition i nyttjandet av sko
gens resurser som började redan under medeltiden. Industrialisering
en under det sena 1800-talet i Skåne var även i hög grad förankrad i 
landsbygden, i likhet med i övriga landet.

Det moderna skogsbruket med stora arealtäckande granplante
ringar har under 1900-talet satt sin prägel på stora delar av norra 
Skåne. Detta kan ses som en anpassning till en modern ekonomisk 
politik. Längre tillbaka i tiden har liknande förändringar skett. När 
intresset och efterfrågan på det nordskånska järnet minskade under 
1600-talet har en anpassning till nya ekonomiska, och även politiska, 
förhållanden skett. Ett flexibelt förhållande till sin omgivning känne
tecknar skogsbygdens människor under en stor del av historien. Allt 
detta har lämnat avtryck i landskapet.

FORNLÄMNINGAR

De idag avläsbara spåren efter äldre tiders boende och vistelse i land
skapet är beroende av många faktorer. Det handlar bland annat om 
tidsaspekten; ju längre man vistats på en plats eller i ett område, 
desto fler spår har man oftast lämnat efter sig. Temporära vistelser be
höver inte ha lämnat många spår. Kvantitativa aspekter har också 
spelat roll. Mängden människor som vistats på en plats eller i ett om
råde kan relateras till mängden lämningar och avfall. Samma sak gäl
ler omfattningen av de verksamheter som bedrivits och vilken karak
tär de haft. I samtliga fall handlar det även om bevarandeaspekter. 
Vissa lämningar är ”tåliga” och bevaras lättare, medan andra är mer 
obeständiga. Slaggen efter järn tillverkning försvinner inte så lätt, 
medan spåren efter boskapsskötsel är svårare att identifiera. Dess
utom kan senare tiders påverkan på landskapet ha medfört att äldre
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spår raderats ut. I intensivt utnyttjade områden har fornlämnings- 
bilden påverkats negativt.

För området kring E4:ans sträckning innebär detta att fornläm- 
ningsbilden har påverkats olika. 1 söder på slätten, eller i risbygden, 
har en intensiv odling under lång tid ödelagt många lämningar. De 
som bevarats är i första hand monumentala och ”märkliga” lämning
ar som gravhögar och runstenar (se exempelvis Rannsakningar efter 
antikviteter från 1600-talet). I den norra delen i skogsbygden har od
lingen inte varit lika intensiv. De odlade ytorna har varit små och be
gränsade. Förekomsten av monumentala lämningar är också begrän
sad eller av en helt annan karaktär. Några synliga gravar finns inte re
gistrerade förutom någon enstaka tveksam gravliknande lämning. 
Generellt sett får bevaringsgraden bedömas som bättre i skogsbygden 
utifrån ett mindre tryck på landskapet. Dessutom har det senare 
skogsbruket ur flera aspekter verkat konserverande på fornlämnings- 
miljön. Den senaste tidens mekanisering av skogsbruket har dock haft 
en tydlig negativ effekt genom markberedning och sönderkörda läm
ningar.

Karakteristiskt för skogsbygden är de många lämningarna efter 
äldre odlingsmark (Andersson 2008). Likaså slår ett utpräglat mång- 
syssleri igenom i fornlämningsbilden (Larsson 2008). Djurhållningen 
och betesdriften får anses ha varit betydande, men har avsatt få spår 
i landskapet. Vad som främst utmärker fornlämningsbilden i skogs
socknarna är spåren efter en omfattande järnproduktion (Ödman 
2000; se s. 141ff). Mängder av slaggvarp har inventerats i området 
och några järnframställningsugnar har även grävts ut.

Förekomsten av förhistoriska gravar har ofta satts i samband med 
bebyggelsens utbredning. Gravar och gravfält har funnits i närheten 
av människornas boningar, och inom forskningen betraktas de som 
en tydlig indikator på att mänskliga bosättningar funnits i närheten.

Fördelningen i landskapet av de registrerade gravarna visar en 
tydlig koncentration till den äldre jordbruksbygden kring Rönne å 
(fig. 8). I Kvidinge, Gråmanstorp och Östra Ljungby socknar är flera 
gravar och gravfält registrerade i fornlämningsregistret. De gravty
per som dominerar är högar och stensättningar. Av de få daterade 
gravarna är merparten från järnåldern (Svanberg 2003:281f, 312; 
Björk 2005:234), men gravar från bronsålder och stenålder finns 
även representerade. Längre norr ut i Rya socken är indikationerna 
på gravar avsevärt färre, och endast några enstaka gravar är kända. 
Från Örkelljunga socken finns ingen säkert konstaterad förhistorisk 
grav och socknen längst i norr, Skånes-Fagerhult, har endast ett röse 
som klassas som fast fornlämning. Kontrasterna är alltså stora vid en
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Fig. 8. Fornlämningar registrerade som gravar i 
södra Sverige. Inom undersökningsområdet är flera av de 

registrerade gravplatserna från medeltid.

jämförelse mellan de sydliga och de nordliga socknarna. I söder kring 
Rönne å är gravarna många och de olika typerna av gravar och grav
fält speglar en lång bebyggelsehistoria, medan de nordliga socknarna 
knappt har några förhistoriska gravar alls.

För att spåra de kristna gravarna från medeltid och framåt måste 
man utgå från kyrkorna med kyrkogårdar och deras utveckling i om
rådet. Flera av de medeltida kyrkorna är inte bevarade eller kraftigt 
ombyggda, varför källmaterialet är begränsat. Underlaget till följande 
beskrivning av kyrkorna från söder mot norr är framför allt hämtat 
från övergripande sammanställningar av litteratur och arkivmaterial 
(Anshelm 1947; Wienberg 1993; Karlsson 1998). Den nuvarande kyr-
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Fig. 9. Skånes-Fagerhults kyrka år 1893. Människorna på bilden hade 
gjort en provtur på den nya järnvägen innan den öppnades för trafik.

kan i Kvidinge byggdes 1884-86. Samtidigt revs den äldre kyrkan som 
anses ha varit byggd i romansk stil, dvs. från äldre medeltid. En beva
rad dopfunt pekar mot en datering till den senare delen av 1100-talet. 
Utseendet av Östra Ljungby kyrka härrör från 1857, men delar av den 
äldre medeltida kyrkan är förmodligen bevarade. Även här finns en 
äldre dopfunt bevarad, möjligen från början av 1200-talet. Gråmans- 
torps medeltida kyrka är bevarad i sin ursprungliga form från den se
nare delen av 1100-talet. Tornet har förhöjts under senare delen av 
1700-talet och ett vapenhus i väster har tillkommit något senare. År 
1875 flyttades Rya kyrka till Eket, ett par kilometer sydväst om den 
medeltida kyrkplatsen. Den lilla medeltida kyrkan är idag en fornmin- 
nesmärkt ruin. Den senaste kyrkoarkeologiska forskningen har visat 
på att den äldre medeltidens formspråk har levt kvar länge, inte minst 
i skogsbygden, varför dateringen av ödekyrkan i Rya än så länge är en 
öppen fråga. Den medeltida kyrkan i Örkelljunga har genom omfat
tande ombyggnationer under 1700- och 1800-talet ändrat karaktär. 
Kyrkan anses vara byggd omkring 1300. Skånes-Fagerhults nuvaran
de kyrka byggdes 1899-1900 på samma plats som en äldre kyrka 
stått. Den äldre kyrkan är dåligt känd och dateringen av byggnaden 
varierar (se fig. 9). Domkyrkoarkitekten Carl-Georg Brunius ansåg att 
kyrkan byggts under senmedeltid, kanske först fram mot reforma
tionstid, vilket stärks av byggnadens gestaltning (Brunius 1850:18).
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De slutsatser vi kan dra är att de tidigaste stenkyrkorna förefaller 
ha byggts i den äldre jordbruksbygden vid Rönne å. I denna järn- 
åldersbygd karakteriserad av många gravar och gravfält har kyrkor
na legat närmre varandra. Den rumsliga och tidsmässiga relationen 
mellan kyrka och gravfält är tydligast i Gråmanstorp. I de nordliga 
socknarna tycks den kyrkliga etableringen ha skett senare, och längst 
i norr kanske först under slutet av medeltiden. Här har avstånden 
mellan kyrkorna varit större, vilket medfört större socknar. Socken
bildningen har varit en utdragen process och förmodligen sträckt sig 
över flera århundraden.

VAD SÄGER ORTNAMNEN?

Skogsområdena i norra Skåne uppvisar generellt ett yngre ortnamns- 
skick i de kända namnen på gårdar och platser. I stort sett förekom
mer inga av de äldre ortnamnstyper som normalt förknippas med en 
järnåldersbebyggelse. Det kan emellertid vara på sin plats att titta 
närmre på vilka namntyper som förekommer och hur de fördelar sig 
i landskapet. Den kronologiska genomgången, vilken bygger på ort- 
namnsforskningen, sammanfaller till stor del med en geografisk sprid
ning från söder mot norr. De skriftliga beläggen i bevarade dokument 
visar även samma tendens. I de södra socknarna ned mot Rönne å 
finns några belägg på bebyggelser från medeltiden. I de nordliga sock
narna Örkelljunga och Skånes-Fagerhult finns inte ett enda bevarat 
dokument kring bebyggelsen före år 1500, undantaget borgen i Örkel
ljunga.

Först kan det vara lämpligt att säga något om de aktuella härad
erna och deras namn. Europavägens sträckning i norra Skåne löper 
genom de båda häraderna Södra och Norra Åsbo. Häraderna har för
modligen ursprungligen varit en samlad bygd med det gemensamma 
namnet Åsbo, som under medeltiden delats, troligen till följd av en 
kolonisation och befolkningstillväxt. Namnet Åsbo anses gå tillbaka 
på de människor, åsbo(a)r, som bott i denna bygd vid åsen (Pamp 
1983:29). Förmodligen har det varit Söderåsen som åsyftas och då de 
som bott norr om denna kring Rönne ås nedre lopp.

De socknar som ansluter till vägsträckningen är från söder: Kvi
dinge, Gråmanstorp, Östra Ljungby, Rya, Örkelljunga, Skånes- 
Fagerhult och till viss del även Röke. Enbart utifrån sockennamnen 
kan en kronologi skönjas med de äldsta namnen i söder och succes
sivt yngre norr ut. Ändeisen -inge i Kvidinge tillhör den äldsta grup
pen av ortnamn från järnåldern (Pamp 1983:41ff). Den traditionella 
tolkningen av ändeisen -inge, framför allt inom svensk forskning, är
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att ursprunget till ortnamnen ligger i benämningen av en grupp män
niskor som bott inom ett område (jfr skåningar). I det här fallet skul
le det betydå att det funnits en grupp människor som kallats kviding- 
ar, där benämningen senare omvandlats till att bli namnet på en plats, 
Kvidinge. Förledens betydelse är oviss, men möjligen bildat av kvith i 
betydelsen mage/kved med associationer till terrängen (SOL:178). 
Kritik har emellertid riktats mot en alltför ensidig tolkning av namn
typen -inge, då flera namn anses vara primära platsnamn (se Jørgen
sen 2004). I övrigt har socknen ett varierat, något yngre ortnamnsbe- 
stånd, med bland andra namn som slutar på -by och flera på -torp.

I Gråmanstorp socken har ett torpnamn varit namngivande för 
socknen. Detta trots att största byn i socknen var Aby (senare Klip
pan), som dessutom betraktas som ett äldre ortnamn. I socknen finns 
även en by med namnändelsen -löv, Onslöv, vilket räknas till ett ännu 
äldre skikt av namn. Byn Onslöv är dåligt känd, och har förmodligen 
ödelagts under 1600-talet i samband med att Bjärgård expanderar. 
Ändeisen -löv har betydelsen ’arvegods’ (Pamp 1983:34f). I övrigt 
finns ett antal mindre byar eller ensamgårdar med namn som slutar 
på -torp.

Ändeisen -by kommer igen i den norr om liggande socknen Östra 
Ljungby. Majoriteten av dessa namn anses ha tillkommit under 
vikingatiden, och har förmodligen haft samma betydelse då som nu 
(Pamp 1983:48ff; SOL:194). En samling av gårdar har i de flesta fall 
åsyftats, men det kan även ha betecknat enstaka gårdar. Förleden 
ljung har haft betydelsen ljungbevuxen mark, vilken vi återkommer 
till nedan. Äldre ortnamn representeras av Bläsinge, medan det i öv
rigt förekommer namn från vikingatid och framåt, exempelvis med 
ändelserna -åkra, -tofta och -torp. Dessa namn kan förknippas med 
odling och bebyggelse. Av intresse i det sammanhanget är också ort
namnen Ekeröd och Kärröd. Bebyggelsenamn som slutar på -röd 
(-ryd) är mycket vanliga och dateras vanligtvis till vikingatiden och 
medeltiden (Pamp 1983:60ff). Betydelsen är röjning och de förekom
mer mestadels i skogsmark, varför namnet blir vanligare längre upp 
på höglandet.

Rya socken ligger närmast norr om Östra Ljungby, och namnet på 
socknen och dess centrum skrevs i det äldsta belägget från 1503 Ryde 
(SOL:261). Även här har vi alltså betydelsen röjning. För socknen i 
övrigt dominerar torpnamnen, som uppträder under vikingatiden och 
framåt. Torpnamnens ålder är svår att bestämma, då namnet har 
varit i bruk långt fram i tiden. Dagsverkstorpen dyker upp senare un
der medeltiden och längre fram i tiden de torp vi fortfarande kan min
nas och se lämningarna efter i skogen, bland andra soldattorpen.
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Några bebyggelsenamn som kan föras till tiden innan vikingatiden är 
inte kända i socknen.

Karaktären på bebyggelsenamnen förändras tämligen radikalt när 
vi förflyttar oss till Örkelljunga socken. Men innan denna beskrivning 
görs kan det vara lämpligt att betrakta bebyggelsenamn där växtnam
net ljung ingår. Bebyggelsenamn där ljung ingår är förhållandevis få. 
I Kvidinge socken är inga kända och i Östra Ljungby socken endast 
kyrkbyn. Byn Ljungaskog ligger i Rya socken, där det för övrigt finns 
några äldre naturnamn med ljung. I Örkelljunga socken är det kyrk
byn och Asi junga, medan inga bebyggelsenamn av denna typ är kän
da i Skånes-Fagerhult, utan endast ett äldre naturnamn, innehållande 
ordet ljung. Förleden i namn med ändeisen -ljunga syftar alltid på 
företeelser i topografin och kan inte i något fall initialt knytas till be
byggelse eller befolkning (Hallberg 1979).

I Örkelljunga socken finns några torpnamn som förmodligen in
går i ett äldsta skikt av bebyggelsenamn i området. Här uppträder 
även bebyggelseenheter som slutar på -hult {-alt), som Harbäckshult 
och Boalt. Betydelsen är skog eller skogsdunge, och namnen har fram
för allt skapats under medeltiden (Pamp 1983:66f). Denna typ av ort
namn finns inte i de äldre bybygderna, och ensamgårdar är den helt 
dominerande bebyggelseformen. Den andra typen av bebyggelsenamn 
som skiljer ut de nordliga socknarna är de namn som slutar på -byg
get, och som är vanliga framför allt i Örkelljunga socken. Vad dessa 
bebyggelsenamn representerar är oklart, men de förekommer även 
som en benämning på en hel bebyggelsekategori, utbyggen. I flera fall 
har de jämställts med torp och båda kategorierna har varit bebyggel
ser eller gårdar som legat under en moderenhet.

Den bild bebyggelsenamnen ger i Örkelljunga socken överens
stämmer tämligen väl med bilden i Skånes-Fagerhults socken. Här 
finns några torpnamn och flera med ändeisen -hult (-alt). I socknen 
finns något enstaka bebyggelsenamn med efterledet -bygget, medan 
andelen bebyggelser med namn på -holm är större. Namn på -holm 
förekommer frekvent bland borgar och sätesgårdar, vilka ofta var 
placerade på holmar (Mattisson 1986). I dessa skogsbygder har det 
knappast handlat om gårdar med denna dignitet (jfr dock Lärkes- 
holm, Örkelljunga socken), men lokaliseringen i terrängen kan ha 
varit likartad. Skånes-Fagerhults socken har i hög grad karakterise
rats av våtmarker och myrar.

I stora drag visar alltså bebyggelsenamnen på en namngivning 
med ett äldre, förhistoriskt skikt av namn i de södra delarna, vilket 
inte finns i de nordliga socknarna närmast länsgränsen. I Örkelljunga 
och Skånes-Fagerhult framträder bebyggelsenamn som kan tillskrivas
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medeltiden eller senare perioder. Det förekommer även skillnader som 
kan hänföras till de naturgeografiska förutsättningarna, där namnen 
innehållande ledet ljung är ett tydligt exempel. Skog och våtmarker 
kan även ha bidragit till en avvikande namnflora i de norra delarna.

Näringar och verksamheter som bedrivits kan i viss utsträckning 
avläsas i bebyggelsenamnen. Den omfattande och betydelsefulla järn- 
tillverkningen i området har emellertid endast gett upphov till ett 
fåtal bebyggelsenamn. Järnhyttor omtalas i Östra Ljungby och Ör- 
kelljunga socken och indirekt i Rya socken genom marknamnet Hyt- 
teängen. I Östra Ljungby socken omtalas ”Jernhytten” 1624, senare 
troligtvis kallad Kopparmöllan (PR 1624:32). Den närliggande be
byggelsen Kolarehus med två gårdar omtalas i samma källa, varför 
det troligtvis här har funnits en miljö knuten till järnframställning. 
Gården Järnbläst i Örkelljunga socken är belagd 1584 Och har ett 
namn som tydligt anknyter till järnhanteringen i området (PR 1624: 
39). Järnproduktionen har alltså avsatt ett fåtal spår i namnfloran. 
Av mer indirekt karaktär är gården Smedhult och marknamnet Mal
mängen i Skånes-Fagerhults socken. Ordet smed ingår i flera mark- 
och naturnamn, men behöver inte ha en direkt koppling till järntill
verkning. Smedjor har funnits i de flesta bebyggda miljöer långt fram 
i tiden. Samma resonemang kan även föras för namn där ordet kol 
ingår.

Ett bebyggelsenamn som skvallrar om en speciell verksamhet är 
Porkenahult i Skånes-Fagerhults socken, äldst skrivet Portkoneholt. 
Namnet kommer från personbenämningen portkona, vilket var 
benämningen på en kvinna som idkade handel i en portgång under 
medeltiden, och användes även som benämning på en sköka (Ejder 
1987). Namnet hade en tydlig urban koppling till städernas portar, 
vilket inte gör namnet mindre intressant i denna miljö.

LANDSKAP MED OLIKA KARAKTÄR

De ovan beskrivna skillnaderna mellan olika landskap och mänskligt 
agerande har bidragit till att det historiska innehållet i dagens land
skap har olika karaktär. Kulturhistoriska lämningar och strukturella 
spår varierar mot bakgrund av olika utvecklingar och förutsättningar. 
Tempot och omfattningen av förändringarna har ökat kraftigt under 
modern tid (Lagerås 2007:170). I odlingsbygderna medförde skiftena 
på 1700- och 1800-talet att byarna splittrades och äldre miljöer löstes 
upp. Jordbrukets effektivisering innebar även att konturerna av det 
äldre landskapet löstes upp. De lämningar som fredades utgjorde ett, 
mer eller mindre, slumpmässigt urval av äldre monument, exempelvis
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gravhögar och runstenar. De äldre landskapen är idag framför allt 
dolda under marken. Även skogsbygden har underkastats stora för
ändringar under senare tid, inte minst genom införandet av ett mo
dernt skogsbruk, men i jämförelse med jordbruket, som pågått under 
mycket lång tid, har skogsbruket ännu inte haft samma långtgående 
förstörande effekt. Det äldre uttaget ur skogen har varit mera skon
samt genom att ett begränsat urval har skett och ingen mekanisering. 
Mellan granarna har hägnader, vägar och husruiner bevarats och 
många äldre landskapsstrukturer går fortfarande att dokumentera 
och tolka. Detta ger oss än så länge helt andra förutsättningar att läsa 
det historiska landskapet, som till stora delar fortfarande är synligt.

För den historiska arkeologin innebär detta att skogsbygden 
erbjuder ett i hög grad rikt och diversifierat källmaterial. De arkeo
logiska undersökningarna måste även inbegripa de bevarade land- 
skapselementen från olika tider. Förutsättningarna att tillämpa en 
bred interdisciplinär historisk arkeologi får betraktas som mycket 
goda, och här kan framför allt kvartärgeologi (paleoekologi), kultur
geografi, historia och etnologi lyftas fram. Till de gynnsamma förut
sättningarna för en probleminriktad paleoekologi hör också rike
domen på torvmarker.

Även om bevarandegraden är högre i skogen än i jordbruksland
skapet, så är också skogens kulturmiljöer idag hotade. Markbered
ning inför skogsplantering innebär det största problemet. Många 
fornlämningar har redan förstörts och betydligt större arealer är 
hotade. Flotbilden från det moderna skogsbruket och markbered
ningen utgör ett stort problem för kulturmiljövården. Bilden kompli
ceras av att många historiska lämningar i skogen är relativt sentida, 
vilket medför att deras skyddsstatus varierar beroende på uttolkning
en av kulturminneslagen och allmän praxis. I det sammanhanget är 
det särskilt viktigt att uppdragsarkeologin tar sitt ansvar och utveck
lar metoder, frågeställningar och vetenskapliga förhållningssätt till 
skogens fornlämningar och kulturhistoria.

KOLONISATIONEN UNDER 
ÄLDRE MEDELTID

Norra Åsbo härad innefattar längst i söder jordbruksbygden längs 
Rönne å, men i övrigt domineras häradet av höglänt skogsbygd hela 
vägen upp till landskapsgränsen i norr. Själva namnet Åsbo kan dock 
troligen karakteriseras som ett bygdenamn för folket som bodde norr 
om Söderåsen längs Rönne ås nedre lopp. Vid häradsindelningen,
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Fig. 10. Härader i Skåne. De nordliga häraderna har tydliga bygdenamn.

som möjligen ägde rum på 1000-talet, har namnet levt vidare och frå
gan är om det ursprungligen funnits ett Åsbo härad, som då tämligen 
snart delats i Södra och Norra Åsbo (fig. 10; jfr Göinge härad som 
1637 delades i Västra och Östra Göinge). I de äldsta skriftliga källor
na från 1200-talet omtalas dock både Norra och Södra Åsbo.

Som vi diskuterade i det föregående avsnittet uppvisar bygden 
kring Rönne å en mångtusenårig bebyggelsehistoria, medan höglands- 
miljön norr därom koloniserades betydligt senare. Den första agrara 
expansionen från ådalen upp mot höglandet skedde under romersk 
järnålder. Detta kunde vi konstatera då vi undersökte stora områden 
med röjningsrösen i samband med en tidigare etapp av motorvägs
bygget (Lagerås m.fl. 2000; Andersson 2008). Dateringar från rösena 
visar att de speglar odling från 200-talet och fram genom järnåldern.
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Fig. 11. Bygder med en fast bosättning i nuvarande Sydsverige 
under perioden 800-1000 e. Kr. Efter Svanberg 2003.

Efter den initiala expansionen och nyröjningen under romartid mins
kade odlingen i omfattning på 500-talet, men den levde ändå vidare 
fram till vikingatid och i något område även in i medeltid. De under
sökta röseområdena innehöll inte bara odlingslämningar, utan även 
spår efter samtida långhusbebyggelse. Därmed representerar de ett 
etablerat och permanent jordbrukslandskap. De undersökta platserna 
ingick i ett bälte av röseområden som sträcker sig längs höglandets 
rand men som bara når ungefär en mil upp i höglandsmiljön.

Vår slutsats är att bebyggelse och jordbruk i denna del av Skåne 
tog ett första steg upp på höglandet i samband med den romartida ex
pansionen. Man trängde då ungefär en mil upp i höglandsmiljön men 
inte längre, och den norra delen av Norra Åsbo härad förblev obe
bott. Först under tidig medeltid tog expansionen ny fart och kom då 
att beröra hela häradet ända upp till landskapsgränsen i norr.
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Den romartida expansionen på höglandets rand beskrivs här mest 
som en intressant bakgrund. Det som står i fokus för denna bok är 
norra delen av Norra Åsbo härad, det vill säga höglandsmiljön från 
Örkelljungatrakten upp till landskapsgränsen, och då framför allt 
detta områdes utveckling från den tidigmedeltida kolonisationen fram 
till idag. Redan innan det arkeologiska projektet startade kunde man 
utifrån ortnamn och fornlämningsbild hypotetiskt anta att denna 
höglandsmiljö är en medeltida kolonisationsbygd. Inte minst får man 
denna bild av Åke Hyenstrands (1979:51, 1984:33) klassiska karta 
över den så kallade negativa fornlämningsbilden, som grundas på 
Riksantikvarieämbetets första fornminnesinventering, och som visar 
en fornlämningsfri zon längs den gamla riksgränsen mellan Skåne och 
Småland. Denna och andra fornlämningsfria zoner på kartan tolkade 
Hyenstrand som medeltida kolonisationsbygder. Även om ortnamn 
och fornlämningar (i Hyenstrands fall framför allt gravar) inte säger 
allt, kan vi nu efter omfattande inventeringar, arkeologiska utgräv
ningar och pollenanalyser konstatera att hans tolkning håller för det
ta område (jfr fig. 11). Under förhistorisk tid har området använts för 
extensivt bete, troligen i herdedrift, och under vikingatid för tillfälli
ga odlingar, men någon varaktig bebyggelse etablerades av allt att 
döma inte. Först med början under 1000-talet fick trakten från Örkel- 
ljunga upp till landskapsgränsen en fast bebyggelse och ett permanent 
jordbruk. Förändringarna var så omfattande att det är befogat att 
tala, inte bara om en expansion, utan om en kolonisation. Vi ska nu 
titta närmare på själva kolonisationsförloppet.

SPÅR AV ODLING

Den tydligaste bilden av den medeltida kolonisationens förlopp får vi 
från de pollenanalyser som utförts inom projektet. Dessa analyser har 
presenterats i en separat bok (Lagerås 2007), och därför redovisas bara 
några av huvudresultaten i detta sammanhang. De fyra pollendiagram 
som tagits fram visar stora likheter men också intressanta skillnader.

I diagrammen dyker de första odlingsindikatorerna upp under vi
kingatid. Det rör sig då om enstaka rågpollen som av allt att döma 
speglar tillfälliga röjningar. Landskapet har varit fortsatt skogklätt 
och det finns inga tecken på intensivt eller mer varaktigt jordbruk 
från denna tid. Exakt hur dessa svaga odlingsspår från vikingatid ska 
tolkas är oklart, men de utgör någon form av preludium till den med
eltida expansion som skulle komma. Möjligen kan de även ses som ett 
sista utslag av den äldre kolonisationsfasen under järnålder, vilken av
stannade under vikingatiden.
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Fig. 12. Kolonisationsförloppet utifrån pollenanalyser 
och daterade odlingslämningar. Efter Lagerås 2007.

Först under tidigmedeltid skedde mer omfattande förändringar. 
Skogen - som till stor del bestod av bok - röjdes och betesmarker och 
åkrar anlades. På åkrarna odlades råg, korn och vete och på någon 
enstaka gård även hampa och lin. Från datering av röjningsrösen i 
anslutning till de pollenanalyserade lokalerna vet vi också att åkrarna 
stenröjdes. Dessa förändringar under tidigmedeltid tolkar vi som den 
första etableringen av permanent jordbruk och därmed också av per
manenta gårdar. Alla de fyra pollendiagrammen uppvisar samma bild 
av en tidigmedeltida etablering, men om man granskar dem i detalj 
framträder en intressant tidsgradient. På de två sydvästligaste lokaler
na - Östra Ringarp och Grisavad - kan gårdsetableringen dateras till 
1000-talet. Förflyttar vi oss upp mot nordost till den lokal som ligger 
vid Rosts täppa på Värsjös utmark, så kan gårdsetableringen där 
dateras till 1100-talet. På den fjärde lokalen slutligen - den som ligger 
vid Tviste plats på Bjärabyggets utmark längts upp i nordost - har 
motsvarande etablering daterats till 1200-talet (fig. 12).

Genom pollendiagrammen får vi alltså en ganska tydlig bild av den 
medeltida kolonisationens förlopp i Norra Åsbo härad. Kolonisatio
nen, det vill säga jordbruksexpansionen och etableringen av nya går
dar, har pågått från 1000-talet och åtminstone till och med 1200- 
talet. Den har gradvis nått allt längre upp mot nordost och därmed ock
så steg för steg klättrat upp på allt högre nivåer över havet. Först på 
1200-talet har området närmast den gamla riksgränsen koloniserats.
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DEN SVÅRFÅNGADE BEBYGGELSEN

Så långt har diskussionen grundats på pollenanalyser. Vänder vi oss 
till det arkeologiska materialet så är den tidigmedeltida kolonisatio
nen mer svårfångad. Inom projektet har den framför allt gett sig till 
känna genom odlingslämningar, medan konkreta medeltida husläm
ningar inte kunnat konstateras vid de i och för sig mycket begränsade 
utgrävningarna. De fyra pollenlokalerna låg på platser med kända 
lämningar efter bebyggelse från senare perioder. På tre av platserna - 
Grisavad, Rosts täppa och Tviste plats - var det i första hand sentida 
torplämningar från 1800-talet som fångade intresset. På den fjärde 
plasten - Östra Ringarp - genomfördes ingen utgrävning, men äldre 
skifteskartor uppvisade en bandparcellering som kunde tyda på lång 
platskontinuitet (se s. 103ff). Som platsnamn är Östra Ringarp (eller 
dess föregångare Ringarp) känt sedan 1500-talet och Grisavad sedan 
1600-talet, medan de övriga två lokalerna som saknar formella be
byggelsenamn inte kan spåras längre tillbaka i de historiska källorna 
än till tidigt 1800-tal. Resultaten från de pollenanalytiska undersök
ningarna framstår därmed som anmärkningsvärda genom att de visar 
att samtliga platser för dessa sentida torp och gårdar har varit be
byggda redan under äldre medeltid. Bakom den äldsta historiskt kän
da bebyggelsen från 1500-talet döljer sig alltså en äldre bebyggelse
struktur, där flera platser har varit ianspråktagna för bebyggelse och 
jordbruk. Det är svårt att kvantifiera detta tidiga åkerbruk, men de 
svaga men kontinuerliga pollenkurvorna för sädesslag talar för att det 
areellt haft en ganska begränsad omfattning. Ett rimligt antagande är 
att odlingen varit knuten till ensamgårdar.

Under äldre medeltid har det uppenbarligen funnits en spridd 
bebyggelse i landskapet, troligen i form av ensamgårdar. Hur många 
gårdar det funnits är svårare att säga. Sten Skansjö menar att de älds
ta gårdarna i första hand ska sökas bland de självägda gårdar som in
gick i häradets tredingsindelning och som betalade en speciell skatt, 
stud eller stöd (Skansjö 1997:84). Resultaten från pollenanalyserna 
visar dock att även andra platser har tagits i anspråk för bebyggelse. 
I ett specialstuderat område öster om Hjälmsjön fanns tre gårdar un
der äldre medeltid med ett avstånd av ca 1 km sinsemellan (se fig. 13). 
Det är gårdarna i Ringarp, Grisavad och Spång. För Spång finns 
visserligen inga dateringar till äldre medeltid, men senare skatteupp- 
gifter pekar på att gården tidigare erlagt en ledungsskatt (stud), vilken 
uttogs under denna tid. Gårdarna Spång och Ringarp hade senare 
även en speciell status som självägda gårdar inom tredingsindelning- 
en av Norra Åsbo härad inom Helsingborgs län. Läget för den äldsta 
gården Spång är inte klarlagt och senare bebyggelseförändringar har 
varit omfattande. Det skriftliga källmaterialet är svårhanterligt och
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kräver en djup och ingående analys om en förståelse av utvecklingen 
på de enskilda platserna ska nås. De äldsta uppgifterna är från 1500- 
talet och kan knappast projiceras bakåt i tiden på grund av den dyna
mik som präglat området. Utvecklingen på platserna har dessutom 
varit tämligen olika. I början av 1500-talet fanns två gårdar under 
namnet Spång, varav en tillhörde den norra tredingen och en tillhör
de kronolänet. Senare har antalet brukare på respektive gård ökat och 
så småningom, efter 1651, har jordeboksenheten delats på två en
heter, Västra och Östra Spång. I början av 1800-talet värderades Öst
ra Spång till 3A hemman och bestod av två ”bättre byggda gårdar” 
samt två torp, medan Västra Spång utgjorde ett helt hemman bestå
ende av 8 ”bondgårdar” och tre torp (Beskrivning till Skånska rekog- 
nosceringskartan, Nm 9. Lit. g. Norra Åsbo härad).

I början av 1300-talet omtalas en borg i Örkelljunga alldeles väster 
om Hjälmsjön och vid ungefär samma tid har även kyrkan tillkommit. 
Om det funnits något på platsen tidigare, och i så fall vad, går inte att 
uttala sig om. Byggandet av borg och kyrka har emellertid inneburit att 
det i området funnits en bebyggelse och verksamhet som kungamakten 
velat skapa kontroll över, samtidigt som det funnits ett underlag för att 
bilda en kyrklig församling. Etablerandet av dessa institutioner fram
står som ett tydligt uttryck för den formaliserade kungamakten. Ort
namnet antyder en speciell karaktär för platsen genom namnets bety
delse ”öde (obebyggd) ljunghed” (SÖL:390). I dessa områden kan inte 
ljunghedar ha uppstått förrän ett etablerat betestryck uppstått, varför 
Örkelljunga inte kan ha tillhört de allra tidigaste gårdsetableringarna 
(Lagerås 2007:132). Sydväst om Örkelljunga har gården Ekholm le
gat, vilken också ingick i den övre tredingen och bör därmed ha tillhört 
de tidigaste gårdsetableringarna. Några ytterligare gårdar tillhörande 
den övre tredingen i Örkelljunga socken är inte kända.

Runt Hjälmsjön har uppenbarligen en tidig kolonisation av land
skapet ägt rum. De gårdar som på 1500-talet ingick i den övre tre
dingen och som tidigare sannolikt haft en koppling till den äldre krigs- 
ledungsorganisationen (Andersson 1974:31ff) har varit självägda. I 
Spång, Ringarp, Ekholm och förmodligen även Grisavad har gårdar
na ägts av de familjer som koloniserade platserna. Eftersom det var 
obebyggda områden har kolonisationen krävt ett godkännande av 
häradet, i detta fall Norra Åsbo härad. Häradet var en juridisk och 
administrativ enhet, och enligt vissa svenska landskapslagar medför
de en kolonisation av häradsallmänningen en avgift till häradet (Haf- 
ström 1981:249f). Under 1200-talet övergick denna rättighet till 
kungen, som med stöd i regalet gjorde anspråk på allmänningar och 
obebyggd mark.
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Fig. 13. De tidiga gårdarna kring Hjälmsjön - en hypotetisk tolkning. 
Underlag är den häradsekonomiska kartan från 1928.

KOLONISATIONENS VÄGAR

Kolonisationen under äldre medeltid har haft agrara förtecken. Ett ex
panderande samhälle med en påtaglig befolkningsökning har 
skapat ett behov av nya bosättnings- och odlingsarealer. Kolonisatio
nen kring Hjälmsjön har utgått från den äldre bygden längs Rönne å. 
Den tydligt agrara basen under kolonisationsfasen har efterhand kom
pletterats med andra verksamheter. I Östra Ringarp har en järnfram- 
ställningsplats undersökts i direkt anslutning till bebyggelseläget och 
daterats till perioden ca 1200—1350 (Wedberg 1981; Strömberg 2008). 
Också på lokalen Bredabäck på Värsjös marker, nära skärningspunk
ten mellan de tre senare socknarna Örkelljunga, Skånes-Fagerhult och
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Röke, har en järnframställningsplats undersökts och daterats till 
1200-1300-talet. Dessa är de äldsta daterade järnframstä 11 ningsplat- 
serna i området och vi har inga lokala belägg för järnproduktion som 
är samtida med den allra första fasen av den medeltida kolonisatio
nen. Detta gäller i det aktuella undersökningsområdet i norra delen 
av häradet. Söker vi oss däremot ner mot kanten på höglandet och 
jordbruksbygden kring Rönne å, så har järnproduktionen där rötter 
ner i äldre järnålder (Isendahl 1997; Andersson 2008).

Längst i norr mot Hallandsgränsen fanns ytterligare två gårdar 
som ingick i den övre tredingen, Sönderössjö och Smedhult. Även des
sa självägargårdar kan mot bakgrund av ovanstående resonemang an
ses ha tillhört det äldsta skiktet av gårdar. För detta område är emel
lertid kopplingarna till Halland mycket tydliga. Sönderössjö (Södra 
Össjö) har sin motsvarighet på Hallandssidan i Norra Össjö, Hishults 
socken. Folket i denna bygd har även långt fram i tiden varit hänvisa
de till Hishults kyrka i kyrkliga ärenden. Tillhörighet och organisato
riska indelningar i detta ”gränsområde” har inte blivit stabila förrän 
långt fram i tiden. Skånes-Fagerhults socken har inte bildats förrän 
omkring 1600, och dess gränser har ändrats flera gånger under tidens 
lopp. Värsjö har exempelvis tillhört Röke socken fram till 1951. Yx- 
enhult, Höjalt och Sandhult har omväxlande tillhört Vittsjö och Skå
nes-Fagerhults socknar. På 1500-talet tillhörde de Vittsjö socken, för 
att 1651 nämnas under Skånes-Fagerhults socken och 1671 åter ha 
tillhört Vittsjö. Sedan dröjde det fram till 1863 innan bebyggelserna 
åter hamnade under Skånes-Fagerhult. Innan Skånes-Fagerhults sock
en bildades har de tidiga gårdarna sökt sig till Hishult, Vittsjö eller Ör- 
kelljunga kyrkor. Kolonisationen av området bör därmed ha utgått 
från flera håll dvs. även från Halland och Småland. I sammanhanget 
är det även viktigt att peka på att riksgränsen mellan Danmark och 
Sverige först under senare delen av 1500-talet fick en reell betydelse (se 
s. 189ff). Någon fixerad gräns har inte funnits under den äldre medel
tiden och befolkningen har haft en större rörelsefrihet.

Den tidigmedeltida kolonisationen kan beskrivas som ett succes
sivt framflyttande av (bebyggelse)fronten eller om man så vill som en 
framryckningsvåg (Rockman 2003:9ff). Likheterna med den äldre ex
pansionen under romartid, vilken dock inte nådde lika långt upp på 
höglandet, är påtagliga. Vid denna typ av kolonisation har en kun
skap om det nya området successivt byggts upp, och man har behövt 
tid att lära känna den nya miljön och dess förutsättningar och resur
ser. I vårt exempel kan vi lätt tänka oss att nybyggare som kom från 
ett jordbrukssamhälle nere på slätten behövde viss tid för att känna 
sig hemma i den skogsrika höglandsmiljön. I det initiala skedet har
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möjligheten att tillgodogöra sig resurser i det nykoloniserade området 
begränsats av den sociala, kulturella och ekonomiska tradition och 
den samlade kunskap som nybyggarna haft med sig. Att den inledan
de expansionsfasen i undersökningsområdet var i huvudsak agrar, och 
att järnproduktion och andra utmarksnäringar fick betydelse först i en 
andra fas, stämmer överens med erfarenheter från liknande kolonisa- 
tionsförlopp i andra områden (Rockman 2003:4ff). Utifrån begräns
ningar och möjligheter i den nya miljön har sedan anpassningar skett 
till de rådande förutsättningarna. I undersökningsområdet kan vi före
ställa oss att jordbrukssystemet som följde med från slättbygden efter 
hand behövde modifieras, samtidigt som verksamheter som järnpro
duktion fick ökad betydelse. Över allt detta har en social organisation 
vuxit fram som omvandlat den naturliga miljön till ett mänskligt land
skap. Sociala relationer i form av bebyggelseorganisation, boendeform 
och kommunikation har efter hand möjliggjort ett effektivt brukande 
och ett samspel mellan människa och miljö. Som vi nedan kommer att 
se fick en bredare och mer skogsanpassad ekonomi ett tydligt genom
slag först senare, efter den genomgripande krisen på 1300-talet.

KOLONISATÖRERNA

Längs Rönne å har det funnits en järnåldersbygd, vilken framträder i 
gravar och gravfält från denna tid. Omfattningen av den tidigaste 
kolonisationen under 1000-talet i Rya, Örkelljunga och Skånes-Fa- 
gerhults socken, som ligger utanför denna järnåldersbygd, är svår att 
uppskatta utifrån källäget. Klart är dock att ett flertal platser har fått 
en permanent bebyggelse under detta och de nästföljande århundra
dena. Vilka var då dessa människor som koloniserade höglandet och 
skogsbygden under äldre medeltid och varifrån kan de tänkas ha 
kommit?

Under 1000-talet pågick en riksbildning där områdena öster om 
Öresund skulle inlemmas i det danska riket. Den tidiga kungamak
tens närvaro i landskapet har i efterhand framför allt förknippats med 
de kungliga förvaltningsortena, kungaleven, omtalade i kung Valde
mars jordebok från 1200-talet. De omtalade orterna kan förmodas ha 
varit viktiga platser för kungamakten åtminstone från slutet av 
1000-talet och under hela 1100-talet (Andrén 1983:34ff). I den norra 
delen av Skåne har inga säkra kungalev identifierats, och de närmast 
belägna var Helsingborg och Laholm. Under 1200-talet kan kungen 
ha hävdat sin regalrätt till allmänningar, skogar och obebodda områ
den. Av intresse i sammanhanget är den skatteuppbörd, nedtecknad i 
huvudstycket i jordeboken, som togs ut av respektive härad, och då
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framför allt dess omvända proportioner mellan ”rika” och ”fattiga” 
bygder. Slående är de norra skogshäradernas höga skatter i relation 
till de centrala odlingsbygdernas. En rimlig tolkning är att de redovi
sade skatterna har betalats av nyetablerade bebyggelser i skogsbyg
der, vilka var senare tillkomna skatteområden och därmed hamnade 
utanför den äldre krigsledungsorganisationen (se Andersson 1974:3 Iff 
för en utförlig analys). Enligt redovisningen betalade Norra Åsbo hä
rad lika mycket skatt (40 mark silver) av denna typ som Oxie eller 
Ingelstads härader, medan Göinge härad betalade mer än dubbelt så 
mycket. Detta tyder på en tämligen omfattande nykolonisation av 
skogsbygden och allmänningar under den tidiga medeltiden.

En expansiv utveckling tycks ha genomsyrat samhället under den 
äldre medeltiden, inte minst har nya, tidigare mer eller mindre obe
byggda, områden koloniserats. Kolonisationen förefaller i första hand 
ha orsakats av ett ökat inre tryck. Människors livsutrymme antas ge
nerellt ha minskat till följd av en kraftig befolkningsökning. Några 
uppgifter kring befolkningsmängd finns naturligtvis inte för denna 
period, men arkeologin har kunnat påvisa en betydande kolonisation 
i Sydskandinavien från slutet av 900-talet och fram till nedgången på 
1300-talet (se ex. Porsmose 1988:234ff; Callmer 1991a:347f). I hög 
grad har det varit fråga om en inre kolonisation, där sambanden och 
kontakterna med den existerande bebyggelsen har betonats. Så tycks 
även fallet ha varit i nordvästra Skåne. Den äldre bebyggelsen längs 
Rönne å kan förmodas ha varit ursprunget för de första kolonisatö
rerna på höglandet. Man kan även tänka sig kolonisationsvägar nor
rifrån, från Halland och Småland. Mycket talar för att det var en ex
pansion för att utöka jordbrukslandskapet.

En möjlig kolonisationsväg har utgått från järnåldersbygden i Öst
ra Ljungby och Gråmanstorp (Klippan) socknar vid Rönne å. Här har 
flera gravar daterats till vikingatiden och även till äldre perioder. Det 
kan inte uteslutas att också röseområdena på den nedre delen av hög
landet, i Rya socken, utgjort utgångspunkt för en tidigmedeltida ex
pansion högre upp i höglandet, men dessa röseområden har mer sin 
tyndpunkt i äldre järnålder än i yngre (Andersson 2008). Det mest 
troliga är att den medeltida expansionen och kolonisationen utgått 
från området vid Rönne å, där befolkningstätheten varit större och 
jordbrukslandskapet mer fullt utnyttjat. Denna expansion nådde 
Örkelljunga socken på 1000-talet och längst i norr i Skånes-Fager- 
hults socken har den tidigaste etableringen skett omkring 1200. 
Någon bebyggelse har inte undersökts, men på flera platser har odling 
konstaterats genom såväl pollenanalys som datering av röjningsrösen 
(se ovan; Lagerås 2007:31ff). Odling kan därmed förmodas ha varit
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en viktig drivkraft, men har inte varit den enda utkomsten; skogspro
dukter och järn har även ingått i ekonomin.

En väg till ökad förståelse för kolonisationen går möjligen genom 
kyrkobyggnaderna. Kyrkorna i området är dock dåligt bevarade och 
har ägnats lite forskning, och därför får dateringarna ses som högst 
osäkra. Östra Ljungby medeltida kyrka är riven, men dess storlek är 
känd (Karlsson 1998:47, 95). Långhuset, eller forsamlingsdelen, har 
haft en inre areal på 90 m2, vilket kan uppfattas som stort i propor
tion till en uppskattad befolkning. Ar 1571 fanns det 20 tiondegivare 
i socknen, vilket anses motsvara 211 invånare (Lb:43; Palm 2000:281). 
Samma tendens visar även Källna kyrka, även om den tillhör om
rådets minsta kyrkor. Kyrkorna nere vid Rönne å tycks ha byggts för 
en större menighet än den kända socknen. Eftersom kyrkorna och 
socknarna längre åt nordost förefaller ha tillkommit senare, är det 
troligt att de första kolonisatörerna har fått söka sig till ådalen för 
kyrkliga angelägenheter. Den medeltida kyrkoruinen i Rya har en osä
ker tillkomsttid, men tillhör inte de tidiga kyrkorna, och var häradets 
minsta kyrka (fig. 14). Elär förefaller kyrkorummets storlek i högre 
grad anpassats till socknens befolkningsstorlek. Samma tendens kan 
utläsas av Örkelljunga kyrkas storlek, även om en tydlig befolknings
ökning har skett under slutet av medeltiden. Örkelljunga kyrka har 
daterats till omkring 1300 (Bringéus 1997). Troligen först under 
1500-talet har slutligen Skånes-Fagerhults kyrka tillkommit, vilken 
måste ses som ett resultat av den kraftiga befolkningsökningen under 
denna tid. Ingen av kyrkorna tycks ha framhävt några maktideologis
ka uttryck, vilket var vanligt under äldre medeltid. På andra håll har 
en lokal elit som initiativtagare till kyrkobyggnaderna kunnat mani
festera sig i dessa, exempelvis genom att uppföra ett västtorn till kyr
kan. 1 Norra Åsbo har västtorn kunnat beläggas vid endast ett fåtal 
kyrkor belägna i den södra delen av häradet. Vid Gråmanstorp är 
hela tornet bevarat och i Perstorp den nedre delen, men på grund av 
att många kyrkor är helt eller delvis ombyggda kan torn ha funnits 
vid ytterligare någon kyrka (Jacobsen 1993; Wienberg 1993; Karls
son 1998).

Det är också i södra delen av häradet, i bylandskapet längs Rön
ne å, som frälsets huvudgårdar framträder. Under äldre medeltid har 
byn varit förutsättningen för en sammanhållen godsbildning där en 
adlig huvudgård tillsammans med kyrka har varit kärnan. Detta 
mönster var karakteristiskt för den utpräglade odlingsbygden. I 
skogsbygden med sin spridda bebyggelse har dessa förutsättningar 
inte funnits. Spridda ensamgårdar som tillhörde självägare kan för
modas ha varit den dominerande bebyggelsestrukturen. Under den
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Fig. 14. Rya ödekyrka. Foto Thomas Flansson.
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tidigaste kolonisationsfasen har det inte funnits någon övergripande 
kontroll eller organisation av området. Det är först genom tillkom
sten av borgen Örkelljunga som detta får ett tydligt uttryck i landska
pet. Ett kungligt intresse för gränsbygden i norra Skåne har även knu
tits till de vallanläggningar som finns här. Anders Ödman har hypote
tiskt tolkat dessa anläggningar som ”skattelador” från 1200-talet 
(Ödman 2001:43ff). Han menar även att den största delen av norra 
Skånes skogsbygd var i kunglig ägo redan i början av 1100-talet. 
Men, som redan påpekats, var det först på 1200-talet som en forma- 
liserad kungamakt utifrån regalrätten kunde göra anspråk på detta 
områdes obygder. Ödman utgår i första hand från den nordöstra de
len av Skåne, Göingebygden, där järnåldersbebyggelsen har sträckt 
sig långt upp i skogsbygdens gränstrakter (Carlie 1994:171ff). Här 
fanns också en institutionell etablering, framför allt ett kyrkligt ägan
de, under tidig medeltid i området kring Skeingeborg (Ödman 
2005:31f). Detta område kan därmed inte jämföras med det aktuella 
området kring Örkelljunga och Skånes-Fagerhult. Kolonisationen av 
norra Skånes skogsbygd har haft olika karaktär och tillgått på olika 
sätt i olika områden.

Kolonisationen av Rya, Örkelljunga och Skånes-Fagerhult socken 
under äldre medeltid förefaller alltså ha skett genom att självägande 
bönder har etablerat sig i området. Några spår efter strukturer av 
feodal karaktär har inte kunnat framvaskas i det magra källmateria
let. Troligtvis är omfattningen av källmaterialet ett resultat av de so
ciala strukturerna i området, men även ett utslag av intensiteten och 
volymen av aktiviteterna. Skriftkulturen tillhörde samhällets elit och 
deras institutioner och lokala manifestationer i landskapet tillkom 
oftast genom en tydlig fysisk närvaro av denna elit. Vid denna tid 
hade heller inte de nämnda socknarna skapats och nybyggarna fick, 
som nämnts ovan, söka sig till de äldre bygderna i kyrkliga ären
den.

Denna första kolonisation, som började på 1000-talet och avstan
nade under 1300-talet, har alltså haft en förankring i det äldre agrara 
samhället. Drivkraften har i hög grad varit att utöka den odlingsbara 
arealen, även om förutsättningarna inte varit de bästa. Kompletteran
de näringar, exempelvis järnframställning, har successivt kommit att 
ingå i ekonomin, om än i begränsad omfattning. I detta skede före
faller ingen (politisk) makt ha styrt eller kontrollerat förloppet, varför 
en i det närmaste egalitär (acefal) organisation har präglat landskapets 
organisation. Under kolonisationsfasens slutskede gjordes vissa för
sök att skapa kontroll över området genom en sockenbildning och 
anläggandet av en borg i Örkelljunga.
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KRISEN PÅ 1300-TALET
En expansiv samhällsutveckling under äldre medeltid följdes under 
1300-talet av en märkbar tillbakagång i stora delar av Europa. En 
utbredd kris drabbade betydande delar av samhället, vilket bland 
annat resulterade i ödeläggelse av bebyggelse. Krisen har beskrivits 
som en kris inom jordbruket med kraftigt fallande priser på jordbruks
produkter och har därför kallats ”den senmedeltida agrarkrisen”. 
Men det råder delade meningar om orsaken till krisen. I grova drag 
kan man urskilja två tolkningslinjer. Enligt den ena var digerdöden - 
den katastrofala pestepidemi som svepte fram genom Europa kring år 
1350 - den helt överskuggande orsaken. Enligt den andra tolknings
linjen var digerdöden i och för sig förödande, men den var inte den 
primära orsaken. Snarare förstärkte och fördjupade den en kris som 
börjat redan några årtionden tidigare. I bland annat England finns 
tydliga belägg för att den starka befolkningsutvecklingen under 
1200-talet mattades redan under början av 1300-talet och att den 
möjligen redan då vändes i en befolkningsminskning. Orsaken var till 
viss del missväxt och kreaturspester (Kershaw 1973), men det har 
också föreslagits att den föregående starka expansionen i sig kan ha 
lett fram till krisen. Man menar då att en ökad efterfrågan på säd från 
en snabbt växande befolkning ledde till snabb uppodling och dålig 
gödseltillgång, vilket i sin tur ledde till utarmning av jordbruksmark 
och minskade skördar (Postan 1972).

För svensk och skånsk del är det historiska källmaterialet från 
denna period sämre, och det är osäkert om den tidigmedeltida expan
sionen också här avstannade och byttes i nedgång redan före diger
döden. Att 1300-talet var en krisperiod med kraftig befolknings
minskning råder det dock ingen tvekan om, och i rådande kunskaps
läge är det enligt vår åsikt rimligt att se digerdöden som den absolut 
viktigaste bakomliggande orsaken. Det hindrar inte att digerdöden i 
sin tur ledde till mer komplexa negativa följdeffekter och en allmän 
samhällelig dysfunktionalitet som ytterligare fördjupade krisen (Myr
dal 2003).

PEST OCH KRIS

Digerdöden svepte fram över Europa 1347-1352 och resulterade i en 
mänsklig och samhällelig katastrof med omfattande befolknings
minskning som följd. Denna första våg - digerdöden i strikt bemär
kelse - följdes sedan av ytterligare pestepidemier som böljade fram 
och tillbaka under återstoden av 1300-talet och sedan med gradvis
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avtagande kraft genom större delen av 1400-talet. Beräkningarna 
varierar hos olika författare och mellan olika länder och regioner, 
men som ett genomsnitt för hela Europa bedöms befolkningsminsk- 
ningen till följd av digerdöden och de närmast efterföljande epide
mierna ha varit åtminstone 30 % (Livi Bacci 2000), och på flera håll 
har minskningen helt säkert varit större än så. Det har förelagits att 
Sverige genom sin glesa befolkning kom förhållandevis lindrigt 
undan, men den uppfattningen har reviderats under senare tid (Ulsig 
1991, Palm 2001, Myrdal 2003). I Sverige liksom i de flesta andra 
länder var det första utbrottet - som drabbade Danmark och södra 
och mellersta Sverige hösten 1350 - det värsta, men också de följan
de två pestvågorna (1359-1360 respektive 1368-1369) slog mycket 
hårt. Janken Myrdal har beräknat att dessa tre vågor i Sverige kan ha 
resulterat i en genomsnittlig befolkningsminskning på cirka 50 %, 
medan Lennart Andersson Palm kommer fram till att minskningen 
kan ha varit så stor som 67 %.

I de skriftliga källorna omtalas digerdöden, eller den stora döden 
(magna mortalitas), i flera dokument från den tiden. Det finns även 
sägner kring hur pesten nådde hit, till exempel via skepp från Eng
land. Den omfattande handeln har säkerligen starkt bidragit till sprid
ningen. Pestens verkningar på den allmänna ekonomin och ödeläggel- 
sen av bebyggelse har ägnats en omfattande forskning, men bilden för 
nordiskt vidkommande är ändå splittrad. Ödeläggelse av gårdar och 
hela byar har skett, men har haft en ojämn geografisk spridning. Det 
ekonomiska uttaget ur jordbruket har minskat påtagligt till följd av 
sjunkande priser och avgifter (Christensen 1930). Uppgifter från Sle
svig domkyrkas räkenskaper visar att inkomsterna från arrendeavgif
terna hade sjunkit från 6879 tunnor spannmål år 1352 till endast 
1878 tunnor år 1437. Som den huvudsakliga orsaken till detta utpe
kades emellertid krigen och inte pesten (Christensen 1981). C.A. 
Christensen menar att den lägre inkomsten är att betrakta som den 
normala, medan uppgiften från 1352 var onormalt hög. Arrendeav
gifterna steg fram till ca 1330-1340, men sjönk därefter varvid de 
stora jordägarnas inkomster minskade kraftigt. Biskop Peter från 
Ribe menade 1352 att inkomsterna kunde förväntas fortsätta sjunka 
på grund av tillståndet i riket. En allmän nedgång i byggnadsaktivite- 
terna och underhållet av sockenkyrkorna till följd av minskade intäk
ter och gåvor framträder även. Omkring 1380 har biskopen i Lund 
utfärdat ett brev där han beklagar sig över tillståndet bland stiftets 
kyrkor (Rep. odaterat 341; Anglert 1995:59). Här beskrivs 200 kyr
kor som ödelagda dvs. nära hälften av samtliga kyrkor. Tonen i bre
vet är säkerligen överdriven och kan förmodligen tolkas som att
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många kyrkor var eftersatta i underhåll och stod mer eller mindre i 
förfall. 1300-talet var en mycket orolig och instabil tid. År 1319 upp
löstes det danska riket genom att det förpantades och under perioder 
saknade riket statsöverhuvud (Andrén 1985:104). Skåne hamnade 
under svenska kronan 1332-1360, med undantag av Norra Åsbo och 
Bjäre härader som överfördes först 1341.

BEFOLKNINGSKATASTROF OCH ÖDELÄGGELSE

Det nordiska ödegårdsprojektet under 1970-talet gav en varierad bild 
av antalet ödelagda gårdar under senmedeltiden (Gissel m.fl. 1981). 
Den största andelen övergivna gårdar kunde beläggas i Norge, där 
ödeläggelsen var mycket omfattande (>40 %) överlag i hela landet. 
För Danmark blev bilden mer varierad, men sammantaget får den 
anses som betydande (>15-20 %) utom i Skåne och i norra Jylland 
(<15 %). I Sverige bedömdes ödeläggelsen ha varit av liten omfatt
ning (<15 %) och i Finland obetydlig (Sandnes 1981). Samtliga un
dersökningar byggde på skriftligt källmaterial, men eftersom olika ty
per av källor och olika kriterier för ödeläggelse användes för de olika 
länderna är resultaten tyvärr svåra att jämföra (Österberg 1981). Helt 
klart är att de metoder som användes för den svenska delen av pro
jektet resulterade i en kraftig underskattning av ödeläggelsens verkli
ga omfattning, och en mer rimlig uppskattning är 40-50 % eller mer 
(Myrdal 2003).

Hur ska då denna varierade bild över ödeläggelse av bebyggelse tol
kas? Att ödelagda gårdar kan bero på en befolkningsminskning är gi
vet, men behöver en minskning av befolkningen nödvändigtvis innebä
ra ödeläggelse? Olika förutsättningar i skilda områden kan ha skapat 
olika bilder. Ur ett skånskt perspektiv har förutsättningarna i exempel
vis Skytts härad på Söderslätt varit helt annorlunda än de i Norra Åsbo 
härads skogsområden (fig. 10). Skytts härad var ett av undersöknings
områdena i Ödegårdsprojektet och andelen ödelagda gårdar under 
senmedeltid beräknades där till ca 10 % (Skansjö 1983:240). Häradet 
är ett av de bördigaste i Skåne och i början av 1900-talet hade det så 
mycket som 90 % av marken lagd som åker. Detta fullåkerslandskap 
skapades i stort redan under medeltiden (jfr Dahl 1942:97ff).

De äldsta något så när tillförlitliga uppgifterna om befolknings
mängd är från 1570-talet, då Skytts härad hade 17 invånare per km2 
(Ahlenius & Kempe 1908; Palm 2000), och utifrån kyrktätheten 
(totalt hade häradet 21 kyrkor exklusive de i städerna) och socken
storleken (den genomsnittliga socknen var 12 km2) kan befolknings
talet där förmodas ha varit stort redan under äldre medeltid. Lennart
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Andersson Palm menar att varje socken i Sverige, liksom i Danmark 
och flera andra länder i norra Europa, under början av 1300-talet 
hade cirka hundra hushåll, samt att hushållen i genomsnitt bestod av 
fyra till fem personer (Palm 2001). Med hans beräkningsmodell får vi 
en befolkningstäthet i Skytts härad under början av 1300-talet på 37 
personer per km2, alltså nästan dubbelt så hög som på 1570-talet. 
Troligen ger Palms modell ett för högt befolkningstal för Skytts 
härad. Utgångspunkten med hundra hushåll per socken är antagligen 
användbar på många håll och framför allt för genomsnittliga beräk
ningar av befolkningsmängden i stora områden, men i rika bygder 
med många storgårdar är förhållandet mer komplicerat. Av stor bety
delse är om kyrkorna tillkommit före eller i samband med sockenbild
ningen. De äldsta kyrkorna i de centrala bygderna har säkerligen 
byggts utifrån ett socialt sammanhang och varit knutna till domine
rande gårdar och stormän, vilket bör ha resulterat i en större kyrk- 
täthet i förhållande till befolkningsmängd. Dessutom kan socknarna i 
de rika bygderna ha klarat sig på ett färre antal tiondegivare då tion- 
det från varje gård var så mycket större än i fattigare bygder.

Om vi nu lämnar Skytts härad och ger oss upp i Norra Åsbo, där 
vårt undersökningsområde ligger, finner vi helt andra förhållanden. 
I Norra Åsbo var 24 % av marken lagd som åker i början av 1900- 
talet, och går vi tillbaka till 1600-talet så utgjorde åkerarealen endast 
någon eller några procent (Ahlenius & Kempe 1908:43; JR 1671). 
Jämfört med i Skytts härad var socknarna betydligt större (den ge
nomsnittliga socknen var 74 km2) och befolkningstätheten mindre. 
Under 1570-talet hade Norra Åsbo cirka 5,6 invånare per km2, och 
med hjälp av Palms beräkningsmodell kan vi uppskatta att befolk
ningstätheten under början av 1300-talet var ungefär 6,1 personer 
per km2.1 denna skogsbygd med få eller inga huvudgårdar kan vi för
vänta oss att Palms modell ger en relativt rättvisande bild. Här har 
även kyrkorna tillkommit i samband med sockenbildningen; socken
kyrkor som Örkelljunga och Skånes-Fagerhult har först kunnat upp
föras när det funnits ett tillräckligt befolkningsunderlag.

Jämförelsen mellan de två häraderna visar på betydande skillna
der. Under tidig medeltid, då den kraftiga befolkningsökningen ledde 
till ett högt tryck på den odlade jorden, gav fullåkerslandskapet få 
eller inga möjligheter till nyodling. Hemmansklyvningar medförde 
inget tillskott, utan fördelade bara de existerande resurserna på allt 
fler hushåll. Till slut nåddes en gräns. Kompletterande näringar som 
fisket hjälpte till att lätta något på trycket och särskilt under 1100- 
och 1200-talet ökade sillfisket i omfattning och betydelse. Under 
1200-talet skapades även ett antal städer, som till viss del ändrade på
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förutsättningarna. Över huvud taget genomgick samhället en märk
bar förändring under 1200-talet genom en tydlig institutionalisering 
(se s. 128). Mycket talar för att det i de äldre odlingsbygderna fanns 
ett ”befolkningsöverskott” före nedgången under 1300-talet, vilket 
tydligast kan illustreras av förhållandena i Halland.

Genom tämligen unika uppgifter i kung Valdemars jordebok, om 
antalet bönder i Halland vid mitten av 1200-talet, kan den dåvaran
de befolkningsmängden uppskattas till cirka 40,000 personer (Palm 
1999). Befolkningen minskade sedan kraftigt under senmedeltiden 
och år 1571 beräknas den ha legat på cirka 28000, det vill säga cirka 
30 % lägre än under 1200-talet. Nedgången är ett resultat av pesten 
och den allmänna krisen under slutet av 1300-talet och början av 
1400-talet, men eftersom återhämtningen efter krisen var i full gång 
redan innan 1571, har den verkliga nedgången varit större än så, möj
ligen så stor som 67 % (Palm 2001). Först mot slutet av 1600-talet 
var befolkningsstorleken åter uppe på samma nivå som på 1200-talet. 
Detta är anmärkningsvärda siffror.

Den senmedeltida nedgången har inte bara lett till en generell 
befolkningsminskning utan har dessutom bidragit till en omfördel
ning av befolkningen inom landskapet. Av de äldre kyrkornas be
lägenhet att döma har bebyggelsen i de södra delarna av Halland 
varit koncentrerad till de kustnära delarna, medan de nordligaste 
delarna hade en mer jämn fördelning (se Wienberg 1993:77; Nilsson 
2002). Under 1500-talet ser bebyggelsesituationen annorlunda ut 
genom att befolkningen i de områden som tidigare varit glest befolka
de ökat påtagligt. Detta innebär att den befolkningsmässiga återhämt
ningen främst har genererat en bebyggelseexpansion i skogssocknar
na längs den småländska gränsen, medan återhämtningen i de kust
nära delarna varit mer begränsad (Palm 1999: jfr Redin 1986). En 
rimlig tolkning är att befolkningen före pesten och krisen på 1300- 
talet har varit avsevärt mer koncentrerad till de äldre bygderna och 
att den samhällsomvandling som skedde i svallvågorna av denna ned
gång ledde till en tydlig omvandling av landskapet. Möjligen har en 
overetablering skett under äldre medeltid i de gamla bygderna, vilken 
har varit bidragande till, eller åtminstone fördjupat, den uppseglande 
krisen. I vilket fall har gränser för vad den existerande samhällsorga
nisationen kunde klara av överskridits.

POLLENANALYS SOM EN KRISINDIKATOR

Befolkningstrycket och konkurrensen om jorden har inte varit lika 
stor i skogsbygden och samhällskrisen har där tagit sig andra
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uttryck. Vad vi säkert kan säga är att en betydande ödeläggelse har 
skett, vilken i första hand måste tillskrivas pesten och dess följdverk
ningar. I skogsbygden i Norra Åsbo ger sig denna ödeläggelse till kän
na först och främst i de nya pollendiagram som tagits fram inom Ed
projektet (Lagerås 2007:69ff). Detaljerade pollenanalyser med fokus 
på historisk tid utfördes på fyra lokaler och på två av dem kunde öde
läggelse under 1300-talet konstateras. Dessa två platser var Grisavad 
öster om Örkelljunga och Rosts täppa söder om Värsjö. På båda stäl
lena övergavs bebyggelse och odling under 1300-talet för att sedan 
återupptas under 1500-talet (fig. 15). En skillnad platserna emellan 
var att den övergivna marken vid Grisavad åtminstone till viss del 
växte igen med skog, medan markerna till ödegården vid Rosts täppa 
hölls öppna genom bete.

Med utgångspunkt i de nya resultaten från norra Skåne gjordes 
också en genomgång av ett större antal pollendiagram från höglands- 
miljöer i södra Sverige (Lagerås 2007:83ff). Sammanställningen visa
de att tidigmedeltid generellt var en period av omfattande agrar 
expansion på höglandet medan senmedeltiden karakteriserades av 
stagnation och ödeläggelse. Av de tjugo pollendiagram som studien 
bygger på uppvisade åtta diagram (40 %) tecken på igenväxning eller 
annan agrar regression under senmedeltid, det vill säga under 1300- 
talet och 1400-talet (fig. 16). Till detta kan intressant nog läggas att 
inte ett enda av de tjugo diagrammen visade tecken på expansion un
der samma period. Senmedeltid framstår därmed som en markant 
krisperiod, som åtminstone i höglandsmiljöer karakteriserades av 
igenväxning och stagnation. Bilden av en krisperiod framträder i stark 
kontrast mot den föregående expansionsperioden och även mot den 
efterföljande starka expansionen under 1500-talet.

Vi kan som sammanfattning av pollenanalyserna konstatera att 
den bild som framträder i de fyra diagrammen från Norra Åsbo inte 
på något sätt är unik, utan snarare framstår som representativ för 
höglänt skogsbygd i södra Sverige. Hur förhållandena varit i slätt
bygd är svårare att säga, eftersom det pollenanalytiska källäget där är 
betydligt sämre. I dessa miljöer är det framför allt arkeologin som kan 
visa på dynamiken i byarnas bebyggelseutveckling. Få arkeologiska 
undersökningar har emellertid lyft frågan kring krisen på 1300-talet. 
Någon ödeläggelse av gårdar behöver inte ha skett mot bakgrund av 
ett stort befolkningstryck, men på det sociala planet kan förändring
ar ha skett, exempelvis i hushållens sammansättning.

Går vi tillbaka till Norra Åsbo och platserna Grisavad i Örkel
ljunga socken och Rosts täppa i dåvarande Röke socken, så har alltså 
odlingen där upphört under 1300-talet, vilket indikerar en ödeläggelse
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Fig. 15. Pollendiagram från Grisavad. Diagrammet visar ett urval av alla 
de pollentyper som identifierats. Svarta kurvor avläses på de horisontel
la axlarna längst ner som procent av pollensumman, medan färgade kur
vor visar samma som de svarta men med tio gångers förstärkning. Tids
skalan till vänster bygger på en serie kalibrerade ,4C-dateringar. Från

Lagerås 2007.

av bebyggelsen. De arkeologiska undersökningarna på dessa båda 
platser var tämligen begränsade och styrdes av den nya vägsträck- 
ningen. Några byggnader från äldre medeltid kunde inte påvisas. På 
Rosts täppa visade dock dateringarna att man under äldre medeltid 
röjt marken för odling och även ägnat sig åt kolning och tjärfram- 
ställning (Knarrström 2004).
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Fig. 16. Indikationer på expansion och regression i södra Sverige utifrån 
20 pollendiagram i höglandsmiljö. Lagerås 2007:90.

I Östra Ringarp visar pollendiagrammet inte på någon ödeläggel- 
se, utan på en tämligen jämn odling medeltiden igenom, med en viss 
ökning under senmedeltid (Lagerås 2007:37). Däremot togs järn- 
framställningsplatsen i anslutning till bebyggelsen ur bruk under 
1300-talet (Wedberg 1981). Under 1300-talet övergav man även järn- 
framställ ningsplatsen vid Bredabäck, endast en halv kilometer från 
Rosts täppa, vilket antyder att de båda platserna övergivits ungefär 
samtidigt (Strömberg 2008; Larsson 2008). Den ensamgård med järn- 
framställningsplats som undersöktes vid Köphult, Markaryds socken, 
på den småländska sidan i samband med vägbygget visade sig också 
ha ödelagts under 1300-talet (Åstrand 2007). Flera ensamgårdar och 
järnframställningsplatser har alltså tagits ur bruk under det krisdrab- 
bade 1300-talet.

EN SAMHÄLLSKRIS

Digerdöden 1350 och de efterföljande utbrotten drabbade som vi har 
visat skogsbygdens ensamgårdar tämligen hårt med ödeläggelser som 
följd. De investeringar som gjorts i att röja och att förädla odlingsbar 
mark talar emot att det bara skulle ha varit fråga om en omlokalisering 
i landskapet. Någon sammanflyttning i större enheter har det inte hel
ler varit, då de gårdar som levde vidare inte visar på någon motsvaran
de expansion av odling, exempelvis i Östra Ringarp. Den efterföljande,
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relativt långa, stagnationsperioden måste betraktas i ett större sam
hällsperspektiv, med återkommande pestutbrott och ett avsevärt 
minskat befolkningstryck, både i skogsbygd och i de utpräglade od
lingsbygderna. Under krisen saknade samhället expansionskraft, och 
det var först under 1500-talet, nästan två hundra år efter digerdöden, 
som den agrara expansionen åter tog fart.

Ödeläggelsens samband med krisen under 1300-talet är uppenbar, 
men sambandet har säkert inte varit enkelt och entydigt. Att bara 
hänvisa till pestutbrott och hög dödlighet framstår som en alltför 
enkel förklaring, även om befolkningsminskningen är den direkta 
orsaken till ödeläggelsen. Om 1200-talet verkligen var en så stark 
expansionsfas som mycket talar för, så har en mycket dramatisk för
ändring av samhället skett under 1300-talet. Varför började priser 
och avgifter på jord gå ner under 1300-talet i stora delar av Europa? 
Mycket talar för en överhettning inom ekonomin, och kanske har 
detta även drabbat Skåne och södra Sverige. Samtidigt kan man ana 
en djup ideologisk kris i samhället. Den gudomliga härskarideologin 
rasade samman med följd att statsrätten skildes från teologin (Chris
tensen 1945:203ff; se även Liedman 1985 11972]:67ff). Den nya 
världsbilden med rötter hos Aristoteles omsattes i ett underifrånper- 
spektiv med större fokus på samhället och folket. För Skånes del sam
manföll detta med oroligheter och krig samt en upplösning och för- 
pantning av hela landskapet. Samhället, och kanske framför allt fol
ket, har helt enkelt stått under stark stress. Pesten har naturligtvis 
varit en viktig del av denna nedgång, och återkommande pestutbrott 
långt fram i 1400-talet har motverkat en snabb återhämtning. Som 
nämndes ovan var det först under 1500-talet som expansionen av 
bebyggelse och jordbruk åter tog fart.

1500-TALET OCH KRAFTEN I LANDSKAPET

NYA STRATEGIER

För Skånes del fick krisen under 1300-talet ett antal följder som kan 
delas upp i för denna studie två betydande delar. Den ena var pesten 
och dess följdverkningar som redogjorts för ovan, den andra var en 
tillfällig upplösning av det danska riket. Upplösningen medförde att 
Skåne blev satt i pant under andra överhögheter och övriga delar av 
det danska riket saknade mellan 1332 och 1340 en regent (Andrén 
1985:104). Mellan 1332 och 1360 var Skåne förpantat till den svens
ke kungen. På 1340-talet, under Valdemar Atterdag som regent, hade
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en samling av det danska riket påbörjats, men det dröjde till 1360 
innan Skåne, Halland och Blekinge återtogs. Ett avbräck i denna 
danska expansion orsakades av krigen med Hansan, som ledde till att 
en betydande del av överhögheten över Skåne hamnade hos hansea- 
terna mellan 1370 och 1385.

Återuppbyggnaden av riket blev ingen reorganisation, utan inne
bar att ett helt nytt tankegods, en ny strategi, kom att forma grunden 
för den nya staten (Christensen 1945:183ff). Rikets lag från 1360 var 
uppbyggd som ett kontrakt mellan kungen och folket, den gudomlige 
härskaren ersattes av en härskarideologi som vilade på folkets förtro
ende. Kungen stärkte sin direkta makt, utan att behöva förlita sig på 
olika mellanhänder som tidigare. En starkare länsorganisation knu
ten till kronans borgar skapades, samtidigt som förtroendeförklaring
en mellan kungen och folket möjliggjorde att extraskatter kunde tas 
ut. Det var detta nya statstänkande som kom att forma återuppbygg
naden av landskapet, och då inte minst i den norra delen av Skåne.

EN AGRAR EXPANSION

Resultaten från undersökningarna i Örkelljunga och Skånes-Fager- 
hult socken visar på en kraftig befolkningsökning och bebyggelse
expansion efter krisen, under framför allt 1500-talet, som i sin tur 
hängde samman med en storskalig agrar expansion. Den agrara ex
pansionen avspeglar sig tydligt i pollendiagrammen. På samtliga fyra 
platser som pollenanalyserats har vi kunnat notera en markant ök
ning av andelen sädespollen på nivåer daterade till 1500-talet (fig. 17; 
Lagerås 2007:99). På två av dessa platser - Grisavad och Rosts täppa 
- hade odlingen upphört i samband med den senmedeltida krisen på 
1300-talet och återupptogs nu ungefär två hundra år senare. I möjli
gaste mån återanvände man de gamla ödeåkrar som en gång stenröjts 
och brukats, men som under krisen lagts för fäfot eller växt igen med 
buskar och träd. Denna process där digerdödens ödegårdar åter röj
des upp och markerna sattes i bruk är kanske det tydligaste uttrycket 
för den agrara expansionen under 1500-talet; nu hade krisen och den 
nedåtgående spiralen brutits och för första gången sedan före pesten 
hade lokalsamhället nu den expansionskraft som behövs för röjning 
och nyodling.

Men också på platser där de medeltida gårdarna inte övergivits, 
utan lyckats hanka sig vidare med kontinuerlig hävd, skedde en od- 
lingsexpansion på 1500-talet. Vi ser det i pollendiagrammen från både 
Östra Ringarp och Tvisteplats i Bjärabygget, där frekvenserna för sä
despollen ökar på denna nivå. I synnerhet diagrammet från Östra
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Fig. 17. Sammanställning av grafer som visar förekomsten av sädespollen 
på de undersökta platserna. Minskning och ödeläggelse under 1300-talet 
respektive ökning och återetablering på 1500-talet är markerade. Lager

ås 2007:99.

Ringarp visar en markant odlingsexpansion. Den kan med all säker
het sättas i samband med den ökning av antalet brukare som framträ
der i jordeböckerna från denna tid och som diskuteras mer ingående 
nedan.

Bebyggelseexpansionen och den omfattande nyodling som fram
träder i pollendiagrammen och i de historiska källorna märks inte 
lika tydligt i det arkeologiska materialet. Vad det gäller själva bebyg
gelsen så har tyvärr inga huslämningar från 1500-talet undersökts el
ler ens identifierats inom projektet, liksom inte heller från medeltiden 
(se Ett framtida antikvariskt perspektiv s. 97). De arkeologiska spå
ren efter medeltidens och 1500-talets människor utgörs istället av röj- 
ningsrösen, samt av lämningar efter järnframställning, kolning och 
tjärkokning. Flera röjningsrösen har daterats till såväl medeltid som 
1500-talet och sammantaget bekräftar dateringarna den bild vi fått
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från pollendiagrammen, att den norra delen av Norra Åsbo härad ko
loniserats först och främst under historisk tid. Som kontrast till detta 
står röjningsrösena i häradets lägre liggande sydvästra delar, där majo
riteten av dateringarna istället faller inom äldre järnålder (Lagerås 
2007:20ff). Men utöver denna allmänna bild är det svårt att använda 
de ganska få dateringarna av röjningsrösen för en mer detaljerad in
delning i odlingsexpansioner och regressioner. Den metod som an
vänts för dateringen - ,4C-datering av träkolsfragment i bottenskiktet 
på rösena - är kanske också lite väl grov för att ett så relativt kortva
rigt fenomen som den senmedeltida krisen och den efterföljande ex
pansionen ska framträda. Detta beror bland annat på träkolets egen
ålder, men också på att 1500-talets odlingsexpansion till viss del åter
upptog marker som en gång redan stenröjts.

Utöver röjningsrösen finns det också andra typer av fossil åker
mark som kan härröra från 1500-talets odlingsexpansion. Under sena
re år har förekomsten av äldre bandparcellerad åkermark uppmärk
sammats på det sydsvenska höglandet, dvs. odlingsjord indelad i lång
smala åkertegar som begränsades av stensträngar eller diken (Eg. 18 
och 34; se Connelid 2002; s. 103ff). Den kulturgeografiska forskning
en kring dessa åkerformer har menat att de har tagits i bruk under för
historisk tid, framför allt under den sena järnåldern, och brukats under 
äldre medeltid. Den bandparcellerade åkerformen framträder i stor 
omfattning på skifteskartorna från 1800-talet, men anses ändå inte ha 
nyanlagts efter 1200-talet, åtminstone inte i Halland där denna typ av 
fossil åkermark specialstuderats (Connelid 2004). Förekomsten i de 
mycket yngre kartorna förklaras utifrån att parcellerna varit ett mani
fest inslag i landskapet och därmed utgjort en seg struktur som över
levt odlingssystemets och bebyggelsestrukturens förändringar. Att da
tera bandparcellernas etablering är komplicerat och får i de flesta fall 
bygga på stratigrafiska samband som kan ge en relativ kronologi. För 
en absolut datering har ibland träkol under stensträngarna l4C-date- 
ras, men metoden är trubbig och ger i bästa fall bara en terminus ante 
quem-datering, dvs. en möjlig maxålder. Samma problem gäller i prin
cip röjningsrösen, men dateringen av bandparceller är mer problema
tisk eftersom etableringen av parceller ofta föregåtts av en fas med röj
ningsrösen och svedning som lämnat kvar träkol i marken.

I Örkelljunga och Skånes-Fagerhults socknar kan vi utifrån bland 
annat resultaten av pollenanalyserna konstatera att den bandparcelle
rade åkermarken knappast kan ha anlagts tidigare än under medel
tiden, eftersom det var då som fast bebyggelse och permanent åker
mark för första gången etablerades i området. Hur de medeltida går
darna var organiserade vet vi inte mycket om, men troligtvis har
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ensamgården dominerat. Trots att den enskilda gården senare fick fle
ra olika brukare betraktades den i kamerala sammanhang som en 
brukningsenhet. Framför allt under 1500-talet vittnar de historiska 
källorna om en stark ökning av antalet namngivna brukare på de en
skilda gårdarna (se vidare diskussion nedan), och det är möjligt att 
anläggandet av bandparceller ska sättas i samband med detta. Om 
tolkningen är riktig innebär den att bandparceller kan vara betydligt 
yngre än vad som tidigare föreslagits.

JÄRNETS BETYDELSE

1500-talets expansion var dock inte bara en agrar expansion. Perio
den kännetecknas också av en mycket omfattande järntillverkning, 
liksom smidesverksamhet och produktion av färdiga varor. Jämfört 
med medeltiden kan en tydlig ökning av produktionen och en tydliga
re organisation kring tillverkningen beläggas. Större och mer kompli
cerade ugnar och tillverkningssammanhang skapades, vilka krävt en 
annorlunda organisation och arbetsdelning än tidigare. Inom projek
tet undersöktes två järnframställningsplatser av olika karaktär i Bre
dabäck (Värsjö) respektive Östra Spång. Den första är från före kri
sen vid mitten av 1300-talet och den andra från 1500- och 1600-talet 
(Strömberg 2008). Vid Bredabäck fanns traditionella blästugnar med 
en tämligen stor produktion, medan det i Östra Spång fanns en stör
re ugnsanläggning av så kallad mulltimmerblästugn. Ny teknik har 
tagits i bruk, samtidigt som den äldre tekniken fortsatte, vilket myn
nade ut i en storskalig och mer reglerad järnverksproduktion, före det 
att den upphörde under senare delen av 1600-talet.

Betraktar vi daterade järnframställningsplatser från Örkelljunga 
och Skånes-Fagerhults socknar, och även de som publicerats tidigare 
från Göinge, så faller merparten av dateringarna inom denna senare, 
expansiva fas (Ödman 2001:110, 131ff). Expansionen började för
modligen redan under slutet av 1400-talet. Troligen var järnproduk
tionen under 1500-talet så omfattande och organiserad på ett sådant 
sätt att den kan beskrivas som industriell (se s. 152ff).

BEBYGGELSE OCH SOCIAL ORGANISATION

Många uppgifter pekar på att expansionen under 1500-talet innebar 
en kraftig befolkningsökning och etablering av ny jordbruksmark och 
bebyggelse. På ett övergripande plan innebar krisen och digerdöden 
på 1300-talet en kraftig nedgång, som det tog lång tid för samhället 
att återhämta sig från (Palm 2001). Det var först vid mitten av

62



1600-talet som befolkningsmängden nådde samma storlek som före 
krisen. Återhämtningen tycks även ha medfört en befolkningsmässig 
omfördelning i landskapet, vilken medförde en starkare tillväxt i 
skogsbygden än i slättbygden. Ett flertal nyetableringar av gårdar 
skedde under 1500- och 1600-talet med benämningen utbygge eller 
torp, samtidigt som platser ödelagda under 1300-talet återkolonisera- 
des (Lagerås 2007; Skansjö 1997, 2003, 2009). Etableringen av ut
byggen och torp förutsätter en tydlig territorialisering av landskapet, 
där de enskilda jordeboksenheternas områden är klart definierade. 
Befolkningen och antalet hushåll på de enskilda gårdarna förefaller 
också ha ökat markant under perioden. Den första inblicken i bebyg
gelsens omfattning i området ges av Elelsingborgs läns jordebok 
(Krabbes jordebok) från omkring 1530 där skattebönder från kro
nans gårdar i häradets tredingar anges tillsammans med det särskilda 
Kronolänet (Skansjö 1997; Karlsson manus). I denna jordebok sak
nas således adelns och kyrkans gårdar.

Jordeböcker och andra sammanställningar från 1500- och 1600- 
talet har haft olika syften och kan därför vara svåra att använda för 
en beskrivning av bebyggelsens utveckling i området. Källmaterialet 
är kopplat till olika territoriella indelningar, exempelvis län, härader 
och socknar, vilka ofta överlappar varandra. Bäst möjligheter till 
jämförelse ges av kronans jordeböcker där syfte och indelningar var 
jämförbara. Källäget kompliceras av att Skånes-Fagerhults socken fö
refaller först ha bildats under denna tid. De flesta gårdarna som kom 
att ingå i socknen ingick i Kronolänet 1584, medan Smedhult och 
Sönderössjö ingick i Örkelljunga socken och Yxenhult, Sandhult och 
Höjalt tillhörde Vittsjö socken ända fram till 1863, med undantag för 
en period kring 1651 (Helsingborgs län; Ödman 2001:9). Vid mitten 
av 1600-talet tillhörde alla dessa bebyggelser med utbyggen Skånes- 
Fagerhults socken. Flera av jordeboksenheterna i socknen har även 
haft kopplingar till Hishult på den halländska sidan. Vid mageskiftet 
av Hishults län (kronobirket) år 1574, varmed bönderna blev insock- 
nes frälsebönder, ingick även Sönderössjö (Södra Össjö) i Skånes-Fa
gerhults socken (Ejwertz 1976:71). I Hishults socken låg dessutom 
Nörreössjö (Norra Össjö), vilket ger en namnkoppling även tvärs hä
rads- och landskapsgränsen. Av en källa från 1647 framgår att Smed- 
hult, Långalt och Boalt tidigare sökt sig till Hishults kyrka, som de 
fortsättningsvis ska betala tionde till, men nu fick söka sig till Skånes- 
Fagerhults kyrka.

Kronolänet och Hishults län har bestått av en mängd spridda går
dar och kan inte ges samlade territoriella avgränsningar. Omkring 
1530 ingick enstaka gårdar i Färingtofta socken, i den sydligaste
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delen av Norra Åsbo härad, i Kronolänet, medan merparten av går
darna låg samlade i den norra delen av häradet, framför allt i Skånes- 
Fagerhults och Örkelljunga socknar (Karlsson, manus). Hishults län 
bestod också av en spridd gårdsmassa med de flesta lokaliserade till 
Hishults socken, men även enstaka gårdar i de angränsande socknar
na (Ejwertz 1976:70ff). Denna bild stämmer överens med den all
männa bilden av senmedeltida godsbildningar, som också bestod av 
spridda gårdar.

En jämförelse mellan jordeböckerna från Helsingborgs län om
kring 1530 och 1583/84 visar på ett nytillskott av gårdar i Örkel
ljunga och Skånes-Fagerhults socken under denna tid. Antalet gårdar 
har ökat från 38 till 46. Av gårdarna ingående i den övre tredingen 
har några försetts med en andra gård, totalt 4 nya gårdar och en mol
la. Inom Kronolänet har det tillkommit 4 nya gårdar. Av Decimant- 
boken från år 1651 framgår att ytterligare 6 halva kronogårdar till
kommit sedan 1584, troligtvis efter 1624 då de inte heller förekom
mer i Prästrelationerna från detta år. Eftersom de klassats som halva 
gårdar (lägre avgifter) får de betraktas som nyetablerade och gynna
de med skattelindringar.

För adelns och kyrkans bebyggelse ges ingen heltäckande bild för
rän 1651, utan en diskussion får föras utifrån enskilda jordeboksen- 
heters utveckling. Den adliga och för denna trakt ovanligt stora jorde- 
boksenheten Harbäckshult var sannolikt av medeltida ursprung, men 
en första uppfattning om bebyggelsens omfattning framträder först i 
Extraskattemantalsregistret från 1584. I denna källa omtalas 7 går
dar, varav 2 beskrivs som nybyggen, med varsin lejebonde (arrende
bonde) och sammanlagt 6 gårdmän (Helsingborgs län:416f). Prästre
lationerna från 1624 uppger 5 gårdar tillhörande Harbäckshult (PR 
1624:39), medan den senare Decimantboken från 1651 anger 4 går
dar med totalt 8 brukare, varav en av gårdarna betraktas som ”öde” 
(Dec. 1651:285). Till gårdarna i Harbäckshult hörde även 5 utbyggen 
med totalt 7 brukare. I Jordrevningsprotokollen 1671 var antalet går
dar 3 samt 5 utbyggen med 12 respektive 7 brukare. Mellan 1584 och 
1671 har alltså antalet gårdar minskat från 7 till 3 medan det totala 
antalet brukare ökat från 13 till 19. Harbäckshult var även den störs
ta bebyggelseenheten (byn) år 1812-20 med hemmanstalet 4 % för
delat på en bättre byggd gård, 14 bondgårdar, 2 torp och 7 skvaltor 
(Beskrivning till Skånska rekognosceringskartan, Nm 9. Lit. g.).

Den andra stora adliga jordeboksenheten var Lärka gård, som 
före reformationen var i kyrkans ägo och som går att följa något läng
re tillbaka i tiden. Från 1500-talets början finns några dokument som 
tyder på att bebyggelsen inom jordeboksenheten då varit mycket
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begränsad (se s. 114ff). Från att ha haft någon eller några enstaka 
hustomter i början av 1500-talet framträder så många som ett fem
tontal vid mitten av 1600-talet. Vid mitten av 1600-talet betraktades 
dock Lärka gård med 6 byggställen som en enda skattegård och 
tiondebetalande enhet, medan de 7 utbyggena (9 hustomter) betalade 
separata tionden. Utbyggena förefaller vara nyupptagna gårdar på 
jordeboksenhetens utmark och representerade vid denna tid troligen 
ett nytt inslag i landskapet.

Bebyggelsens tillväxt har framför allt skett genom skapandet av 
utbyggen inom jordeboksenheterna. De förekommer som en speciell 
bebyggelsekategori möjligen redan 1584 och 1624 nämns många byg
gen som en egen bebyggelsekategori, men preciseras tydligt först 
1651. Utbyggen förefaller först och främst ha etablerats på de jorde- 
boksenheter som varit självägda eller tillhört det världsliga frälset. På 
1600-talet jämställdes i vissa fall utbyggen med torp, vilket framgår 
av den geometriska jordeboken över Lärka gård från 1662 (se fig. 
18). Ortnamnselementet bygge är emellertid belagt redan omkring 
1530 i namnet på några gårdar inom Kronolänet, t.ex. Krångelbygget 
{Krangelbøge). En rimlig tolkning av efterledet är nybygge eller ny
upptagen gård (jfr Skansjö 1997).

Av speciell betydelse för förståelsen av området var antalet bruka
re eller hushåll på varje gård och jordeboksenhet. Under senare delen 
av 1500-talet fanns det oftast flera namngivna personer, med undantag 
för någon änka var det manspersoner, till varje enhet. Högst sannolikt 
har de representerat var sitt hushåll, och det framgår även att flera 
hushåll kan ha delat på en tomt. Troligtvis har då husen legat vägg i 
vägg. En hypotetisk utveckling kan ha gått från ensamgården med ett 
boningshus, över flera boningshus på samma tomt, till en spridning på 
flera tomter. Att fastställa tidpunkten för framväxten av denna organi
sation är inte helt lätt, men mycket talar för att det skett under 1500-ta- 
let. I Helsingborgs läns jordebok från omkring 1530 omtalas endast en 
bonde på varje gård. Om detta speglar ett faktiskt förhållande eller en
dast är ett utslag av jordebokens specifika syfte är omöjligt att säga. 
Om endast en brukare har de registrerade brukarna inom Kronolänet 
ökat från 30 till 77 mellan åren 1530 och 1584, vilket i så fall visar på 
en avsevärd ökning av antalet hushåll. Det totala antalet brukare öka
de sedan inte fram till 1651, även om förändringar skett på de enskil
da platserna. På de större jordeboksenheterna utanför Kronolänet kan 
ökningen förmodas ha varit än större och pågått längre. På Lärka gård 
har 2 brukare i början av 1500-talet ökat till 6 år 1584, för att vid mit
ten av 1600-talet ha varit 9. Till detta kan dessutom de 7 under perio
den tillkomna utbyggena med sammanlagt 12 brukare föras. Från
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Fig. 18. Geometrisk jordebok över Lärka gård 1662. Lantmäteristyreisens arkiv.
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Fig. 19. Antalet gårdar och brukare per kameral enhet 1651.

medeltidens slutskede och fram till mitten av 1600-talet kan alltså an
talet hushåll ha ökat tio gånger inom egendomen Lärka.

Det är rimligt att tänka sig att flertalet av de bandparcellsystem 
som vi finner spår av i området har anlagts i samband med att går
darna delades upp på flera brukare. Denna process kan möjligen ha 
startat tidigare på en del håll men var som allra starkast under 
1500-talet. Vi föreslår därför att bandparcellerna i norra Skåne till 
stor del kan knytas till 1500-talets expansion. Denna tolkning kan 
dock komma att revideras i samband med att kunskapsläget angåen
de de tidigmedeltida hushållen förbättras. För även om gårdarna un
der 1400-talet och början av 1500-talet har karakteriserats av en
samhushåll, så kan vi inte utesluta att det funnits flera hushåll på 
gårdarna före digerdöden. Om så är fallet kan bandparcellsystem ha 
anlagts redan då.

Flera hushåll på varje jordeboksenhet pekar på en speciell social 
organisation som avviker från hur förhållandena var i odlingsbygdens
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byar och gårdar (se fig. 19). Ofta har flera hushåll bott på samma 
tomt, vilket pekar på en inom gården utvecklad form av gemenskap. 
Ett släktskap mellan fäder, bröder och söner avslöjas i flera fall av 
namnen på brukarna på samma gård. Bebyggelsen på tomterna har 
legat tätt och husen var många gånger sammanbyggda. Så sent som 
1855 framgår av husesynen att tre gårdar i Källstorp, ett tidigare 
utbygge till Lärka, var delvis sammanbyggda (Bringeus & Forsell 
1984:115f). Trots flera brukare på samma gård betraktades den som 
en enda kameral enhet. En brukare upptas som jordägare eller leje- 
bonde och övriga som gårdmän och drängar. I något fall har en rör
lighet eller flexibilitet mellan kategorierna kunnat ses. I Jordeboken 
1583/84 svarar Jonn Fugill för skatten på kronolänets gård Höja- 
holm, medan han i Extraskattemantalslängden från 1584 upptas 
som gårdman (Helsingborgs län:265, 424). I det senare fallet står 
Inguor Fugeil som lejebonde, alltså en nära släkting. Att fastställa 
den sociala ordningen inom en jordeboksenhet är knappast möjligt, 
men en viss flexibilitet har förekommit vid denna tid. Detta står i 
kontrast till den gårdsfästning eller infästning som har skett när går
dar eller delar av gårdar bytt brukare. Gårdsfästning innebar en av
gift för besittningsrätten, medan infästning var den avgift som beta
lades av lejebönder vid tillträde eller förnyande av arrende (Helsing
borgs län:515f). År 1582 har exempelvis Sven i Sällerås betalat 30 
daler till infästningen av halvparten i sin faders gård. I den senare 
Decimantboken från 1651 görs ingen skillnad mellan brukarna till 
en gård, utan gården betraktas som en gemensam tiondepliktig enhet 
(jfr Skansjö 2003:31). Mycket talar alltså för att den sociala rang
ordningen inom gården har varit mindre uttalad. En bidragande or
sak kan vara gårdarnas mångsidiga ekonomi, som i flera fall säkerli
gen krävt en arbetsdelning. Att driva en större järnframställnings- 
plats med allt vad det innebar och samtidigt bedriva jordbruk har 
krävt en fördelning (specialisering) av arbetet utifrån kunskap och 
förmåga.

Flera gårdar i området har alltså bestått av flera hushåll men fram
träder i de kamerala källorna som en ensamgård. I flera fall var an
talet hushåll lika många som i en mindre by. En kategorisering i byar 
och ensamgårdar kan därmed vara missvisande både ur demografiska 
och sociala aspekter (fig. 20 och 21). Ensamgårdar förknippas med 
små enheter och en tydlig isolering i landskapet, men som framgått 
ovan kan den ha inneburit en högre grad av gemenskap och mycket 
nära relationer mellan människor och hushåll. En ensamgård i skogs
bygden kan inte direkt jämföras med en gård i en by i det uttalade by
landskapet.
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Fig. 20. Skånes byar (>2 gårdar) och relativa storlek vid mitten av 
1600-talet. Efter Dahl 1942 fig. 5.

KRING HJÄLMSJÖN

Området kring Hjälmsjön koloniserades tidigt av ett antal självägande 
bönder som etablerade en spridd ensamgårdsbebyggelse (se s. 4Iff). 
Området har även fortsättningsvis spelat en betydande roll då sock
enkyrkan och en kunglig borg lokaliserades hit under 1300-talet. Ef
ter krisen på 1300-talet har utvecklingen tagit ny fart och flera av de 
äldre gårdarna har stärkt sin position i landskapet. Inom området har 
flera arkeologiska och paleoekologiska undersökningar gjorts varför 
det lämpar sig väl för att studera kontinuitet och förändring i ett land- 
skapsutsnitt.

Efter nedgången och stagnationen på 1300- och 1400-talet har en 
tydlig uppgång skett i området kring Hjälmsjön i Örkelljunga socken. 
I Östra Ringarp ledde krisen på 1300-talet inte till ett övergivande,
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Fig. 21. Skånes spridda bebyggelse (kamerala ensamgårdar) per 
socken vid mitten av 1600-talet. En gård representeras av lika storyta 

som i fig. 20. Efter Dahl 1942 fig. 6.

utan en kontinuerlig odling har pågått genom århundradet (Lagerås 
2007:97ff). Under 1400-talet kan en ökning skönjas utifrån pollen
analysen, men det var framför allt under 1500-talet som en kraftig 
ökning av odlingen ägde rum. En rimlig förklaring till odlingsexpan- 
sionen är en samtida befolkningsökning, vilken framträder i antalet 
brukare i Östra Ringarp (se tabell 2). Mellan 1530 och 1584 har 
jordeboksenheten Ringarp delats i Västra och Östra Ringarp, två 
självägda gårdar med vardera tre gårdmän. Vid mitten av 1600-talet 
bestod Västra Ringarp av en tiondegivande gårdsenhet med samman
lagt fyra brukare och Östra Ringarp av en gårdsenhet med åtta 
brukare, samtliga klassade som kronans bönder (skattebönder). På 
den äldsta kartan över Östra Ringarp från 1818-24 visar den södra 
delen av bebyggelsen en väl sammanhållen miljö som i stora drag kan
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Tabell 2. Personer och hushåll i Ringarp hämtade från kamerala sam
manställningar mellan omkr. 1530 och 1671. Kameralt räknades Östra 
respektive Västra Ringarp som en gård trots många brukare. Källor: Hel
singborgs län, "Krabbes jordebok" omkr. 1530; Helsingborgs län, Extras- 
kattemantaIslängd 1584; Decimantboken 1651; Malmöhus läns mantals- 

längder 1663; Jordrevningsprotokollen 1671.

Ringarp
Kield Bentssen
Svend Perssen

Östra Ringarp Västra Ringarp
Peder Mogenssøn, jordägare Brøde Kieldtzønn, jordägare
Mogenns, gårdman Bendt Kieldtzønn, gårdman
Suend Pedersønn, gårdman Kield Brødtzøn, gårdman
Aage Pedersønn, gårdman Peder Brødtzønn, gårdman

Brådde Pedersönn Ingel Pederssön
Peder Pederssön Niels Pederssön
Bendt Kieldssön Knudt Kieldsön
Peder Nielssön Mogens Kieldsön
Benndt Pederssön
Peder Mogensön
Knudt Greggerssön
Brådde Bröddesön

Brodde Persson, hustru, dräng & piga Tuve Ingelsson & hustru
Per Persson, hustru, son & dotter Modern Bengta & syster
Per Bengtsson & hustru Måns Nilsson & hustru
Knut Axelsson, hustru & son Måns Månsson, hustru & piga
Bengt Kjellsson, hustru, son & dotter Gårdkvinna Elin (förarmad)
Måns Persson & hustru Brodde Nilsson & hustru
Per Åkesson & hustru Gårdman Sven & hustru (utfattig)
Gårdman Brodde Broddeson & hustru 
(skröbelig)

Per Ingelsson

Gårdman Per Nilsson & hustru (utfattig) Gårdman Olof Knutsson & hustru 
(utfattiga & skröbelige)

Gårdman Sven Tykesson & hustru 
(utfattig)

Husman Nils Johansson & hustru 
(förarmad)

Gårdman Jon Tuesson & hustru (utfattig)
Gårdman Sven Broddesson & hustru 
(utfattig)
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1671
Östra Ringarp Västra Ringarp
Swen Persson Måns Nilsson & drängen Anders

Persson
Per Benglzon Tue Ingelsson & drängen Oloff Nilsson
Ingman Andersson Måns Månsson
Måns Persson Brodde Månsson & gårdman Brodde 

Nilsson
Chersten Bengtzon Rinnerups bygge Sven Bengtzon
Kieli Knutzon Wågholmen Werner Bengtzon
Per Åkesson
Per Bengtzbygget Swen Nilsson
Torrabygget Per Bråddesson
Grijsawadet Jon Tickesson
Nedre Grijsawadet Jeppe Swensson
Stora Grijsawadet Twe Jönsson

föras tillbaka till medeltiden. Den rumsliga organisationen visar san
nolikt på ett ursprungligt gårdsläge med tillhörande odlingsmark all
deles väster därom och en järnframställningsplats precis öster om 
gårdstomten (fig. 22). Samtliga dessa element har tydligt anpassats till 
och respekterat varandra i rummet. Den parcellerade odlingsmark 
som låg öster om kan däremot förmodas vara yngre och tillhört en på 
kartan försvunnen gård markerad av en enklare byggnad på en yta 
motsvarande en gårdstomt. Med största sannolikhet är detta en del av 
den expansion som har ägt rum på 1500-talet och som tydligt fram
gick av pollenanalysen i gölen strax söder om gården.

Den på 1300-talet ödelagda bebyggelsen vid Grisavad förefaller 
ha återbrukats med en början under senare delen av 1500-talet 
(Lagerås 2007:95f). I vilket fall har en odling av råg skett i området 
vid denna tid, vilken intensifieras och utvecklas någon gång vid mit
ten av 1600-talet. De första skriftliga beläggen på en bebyggelse i 
Grisavadsområdet är de tre utbyggen som omtalas 1671 i Jordrev- 
ningsprotokollen (JR 1671; Knarrström & Larsson 2008:bilaga 12). 
Denna bebyggelse har varit underordnad Östra Ringarps jordeboks- 
enhet.

En något annorlunda bebyggelseutveckling kan skisseras för 
Spång. I början av 1500-talet omtalas två gårdar under Helsingborgs 
län, en inom den övre tredingen och en tillhörande Kronolänet. Båda 
var självägda gårdar och hade sex respektive tre brukare år 1584 
(Helsingborgs län:416, 423). Spång räknades fortfarande som en jor- 
deboksenhet bestående av två gårdar med sammanlagt sex brukare år 
1651, och en delning i Västra och Östra har därmed förmodligen
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Gård, Torp

Ć>n3 Sjö O Järnhanteringsplats

Fig. 22. Östra Ringarp med bebyggelse, bandparceller och 
järnframställningsplatser. Underlag är enskifteskartan från 1818-1824.

skett i samband med att området blev svenskt. I Jordrevningsprotokol- 
len från 1671 nämns de som två enheter med två brukare i Östra Spång 
och sju brukare i Västra Spång (JR 1671; jfr Knarrström & Larsson 
2008:bilaga 12). Östra Spång hade två utbyggen medan det låg tre 
backstugor till Västra Spång. Möjligen är det först nu som bebyggel
sen väster om Pinnan etableras. Av betydelse för utvecklingen i Spång 
var den storskaliga järntillverkningen på platsen under 1500- och 
1600-talet (se s. 164, 235 fig. 57). Tillverkning för avsalu på en större 
marknad har varit den ekonomiska basen, och därmed en tydligt med
veten försörjningsstrategi. Denna förändring har förutsatt ett tillräck
ligt befolkningsunderlag och framför allt en tydlig arbetsdelning.

I området norr om Örkelljunga etableras ett antal nya bebyggelser 
mellan 1584 och 1651. Gårdarna Turabygget och Skogen dyker för
sta gången upp som halva kronogårdar i Decimantboken från 1651.
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Att de beskattas som en halv gård hänger samman med att de var ny
byggen, då dessa gynnades av statsmakten genom skattelindringar. I 
Örkelljunga socken har totalt åtta halva gårdar tillkommit under den 
aktuella perioden.

ETT AKTÖRSPERSREKTIV

Efter krisen på 1300-talet framträder andra aktörer på arenan. Ett 
tydligt intresse från samhällets övergripande institutioner kan utläsas 
ur det skriftliga källmaterialet från 1500-talet. Det gäller såväl kyrk
liga institutioner som kronan, men även ett begränsat antal frälse- 
egendomar. Herrevadskloster av cistercienserorden grundades 1144 i 
Riseberga socken två mil söder om Örkelljunga vid Rönne å, troligen 
på initiativ av ärkebiskop Eskil (Rosenberg 1989:47). Klostrets egen
domar och godsets utveckling är dåligt kända, men vid medeltidens 
slut uppskattas antalet gårdar som betalade avgifter till klostret till ca 
300 (Johannesson 1989:152). Bland dessa fanns gårdar ända upp i 
Örkelljunga socken. Det ärkebiskopliga godset som förvaltades di
rekt under ärkebiskopens residens Lundagård omfattade vid medelti
dens slutskede över 1100 gårdar i Skåne, förutom de som låg under 
de ärkebiskopliga slotten (Ingesman 1990:14ff). Gårdarna låg sprid
da över hela Skåne, om än något ojämnt. I Norra Åsbo härad var det 
Rya län med 8 gårdar och Skillinge län (Munka-Ljungby socken) med 
16 gårdar, vilket kan jämföras med Göinge härads 9 län med 234 går
dar och 4 möllor (efter delningen i Västra och Östra: 131/2 respekti
ve 103/2). Det ärkebiskopliga godset, men även klostergodsen, hade 
byggts upp under hela medeltiden genom donationer och skiften, och 
det är framför allt genom bevarade skriftliga dokument av dessa 
transaktioner som tidpunkten för dessa länsbildningar är möjliga att 
fastslå. Länsbildningen med Rya som centrum kan knappast vara äld
re än kyrkans tillkomst. Rya län omtalas först under slutet av 1400-ta- 
let, då det var bortförlänat till personer som tillhörde det världsliga 
frälset (Ingesman 1990:287).

Det världsliga frälsets inflytande över området har varit högst 
begränsat under medeltiden (fig. 23). Dess egendomar förekommer 
emellertid inte i kronans eller kyrkans jordeböcker och kan vara svåra 
att upptäcka. Vid mitten av 1600-talet, då en första samlad bild över 
bebyggelsen ges, fanns 8 frälsegårdar med 22 brukare samt 12 utbyg
gen med 18 brukare i Örkelljunga socken, medan endast en gård med 
3 brukare i Skånes-Fagerhults socken beboddes av adliga landbor 
(Skansjö 1997; Dec. 1651). Av dessa vet vi att Lärka gård med 9 bru
kare och 7 utbyggen med 13 brukare under medeltiden varit i kyrklig
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Fig. 23. Den tidigaste belagda jordnaturen i Örkelljunga 
och Skånes-Fagerhults socknar.

ägo (Rya län och Örkelljunga kyrka). Det adligt ägda Harbäckshult 
framstår i slutet av 1500-talet som en by, men hur långt tillbaka i ti
den den varit frälseägd är omöjligt att säga. Detta gäller även den ad
liga gården Grytåsa och de båda gårdarna i Tockarp. Den enda adli
ga gården i Skånes-Fagerhults socken fanns i Höjalt, som endast un
der en kort period tillhörde socknen (se s. 44). Några huvudgårdar 
eller någon adel som residerade på platserna har inte kunnat beläg
gas, utan dessa gårdar förvaltades av lejebönder.

Den dominerande jordägaren i de båda socknarna efter reforma
tionen var kronan. Andelen kronogårdar (Kongens Thiejmere) av 
samtliga tiondegivare år 1651 uppgick till 54 % (Dec. 1651; jfr Skan- 
sjö 1997). Av övriga gårdar var 20 % självägare (skattebönder, 
Cronens Tbiennere), 4 % kyrkliga och 21 % frälse. Kronans domi
nans kan föras tillbaka till medeltiden, då ett stort antal gårdar tas 
upp i jordeboken över Helsingborgs län 1530. Reformationen innebar
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i allmänhet att stora delar av de kyrkliga egendomarna drogs in under 
kronan, och så även i det här studerade området. Arrendebönderna 
under det ärkebiskopliga Rya län dyker i de senare källorna upp som 
kronans bönder med undantaget av Lärka gård som blir en adlig egen
dom. Herrevads kloster omvandlas också till en kronoegendom, vilket 
innebär att det kyrkliga ägandet har varit större under medeltiden än 
under 1600-talet (jfr fig. 23). Den stora andelen kronojord i norra Skå
ne, vilket även gällde skogsbygden i Blekinge som i stort tillhörde kro
nan (Björnsson 1946:36ff), avviker starkt på ett generellt plan och i 
synnerhet med situationen på andra sidan gränsen i Småland. I både 
Finnveden och Värend fanns över huvud taget ingen kronojord vid 
medeltidens slut (Hansson 2001:68f). Här dominerade skattejord 
(självägare) och frälsejord. Detta visar på en tydlig skillnad i hur land
skapet organiserades socialt och politiskt på respektive sida om ”lands- 
gränsen”. Likheterna med gränsen mellan smalanden Möre och Vä
rend är slående, men här var det inte fråga om en ”landsgräns” utan 
bara en ”smålandsgräns”. Andelen kronogårdar i skogsbygden på 
Möresidan uppgick till 65 % år 1539 (Ericsson 2001:372), medan det 
i Värend inte fanns en enda kronogård. Den stora kronodominansen i 
Möres skogsbygder har även förklarats utifrån kungens rättigheter till 
obebyggd och allmän mark, i Sverige kungstredingen. Men detta för
klarar inte det tydliga sammanfallet mellan jordägande och gräns. Oli
ka strategier tycks ha tillämpats på ömse sidor om gränserna.

ETT JÄMLIKARE OCH MODERNARE SAMHÄLLE

Avsaknaden av en lokalt förankrad maktstruktur visar på en indirekt 
maktutövning och kontroll av området. Kronans intressen utgick i 
hög grad från slottet i Helsingborg och dess länsman och någon lokalt 
förankrad administration kan inte skönjas. Också för frälsets egendo
mar var makten distanserad utan några tydliga mellanhänder. Till
sammans med de specihka förutsättningarna och den samhällsorgani
sation som utvecklats i området kan maktrelationerna beskrivas som 
svaga och indirekta, med en hög grad av självständighet. Kronan ville 
skapa legitimitet för sin närvaro i området, men kunde inte bortse från 
den lokala identiteten, vilket ledde till en interaktion skild från den 
gängse (Persson 2005:334ff; jfr Österberg 1987). Någon ”äkta” kom- 
munalism eller fullt utvecklat lokalt självstyre i skogsbygden har det 
inte varit fråga om, men flera drag i den av Peter Blickle utarbetade 
modellen för kommunalism kan appliceras på analysen av Norra Åsbo 
(Blickle 1986; se även Persson 2005:335ff). Enligt honom måste kom
munalismen ha sitt ursprung i en självständig utveckling utanför det
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institutionaliserade samhället. Detta innefattade speciella former för 
vardagslivets gestaltning bl.a. att själva bestämma och organisera sitt 
arbete. Genom gemensamma skatteforpliktelser på gårdsnivå och 
inom exempelvis Kronolänet var det upp till bönderna i nordvästra 
Skåne att själva göra en intern fördelning av arbetsinsatserna. Den in
dividuella beskattningen var inte uttalad och plikter i form av dags
verken och liknande tycks inte ha förekommit. Avsaknaden av hu
vudgårdar med godsdrift har naturligtvis starkt bidragit till detta. 
Den obundna relationen till staten framgår även av de lokala freds
fördrag som slutits över riksgränsen under denna period (Andrén 
2001; se s. 206). I fokus befann sig framför allt den inre freden. Ur ett 
juridiskt perspektiv löstes tvister och konflikter på häradstinget, som 
i stort förefaller ha varit frikopplad från statlig överrätt. Detta visas 
bl.a. av att häradstinget i Norra Åsbo samlades mycket ofta och regel
bundet (Knarrström & Larsson 2008). Folkets agerande i gränstrak
terna var tydligt framåtblickande, eller rent av ”modernt”, men detta 
var för tiden allt för nyskapande. Ingvar Andersson skriver angående 
de ständiga krigen under perioden: ”De som slöt bondefreder kunde 
endast vinna en tillfällig lindring, men den tanke som låg bakom des
sa folkliga initiativ var framtidens. Den behövde trehundrafemtio år 
för att mogna” (Andersson 1974:438).

Framväxten av en mer egalitär organisation tycks ha haft större 
förutsättningar i den sent koloniserade skogsbygden. Samma resone
mang har förts i södra Norrlands glesbefolkade skogsbygder där kro
nan haft begränsade möjligheter att kontrollera människorna (Jo
hansson 1994:18ff; 2002:16; Ersgård 1997:86; Mogren 2000; Sten- 
qvist Milde 2007:44ff). Frånvaron av lokala makthierarkier har 
försvårat utövandet av kontroll och beskattning. Ett kollektivt utnytt
jande av skogen och andra resurser anses även ha bidragit starkt till 
ett mer egalitärt system.

Under 1500- och 1600-talet kan delar av järnproduktionen i Ör- 
kelljunga och Skånes-Fagerhult socknar beskrivas som en protoindu- 
striell verksamhet (se s. 152ff; Strömberg 2008). Omfattningen av 
produktionen ökade kraftigt och nya, större ugnstyper togs i bruk. 
Utvecklingen påminner starkt om den i närbelägna Vittsjö socken, 
där en äldre blygsam produktion följdes av ett rejält uppsving under 
1500- och 1600-talet (Ödman 2001:110, bilaga 2). Till denna ekono
miska strategi hörde troligen också en underskottsproduktion av 
spannmål. Förutsättningarna för en expansion och befolkningsök
ning låg till stor del i järnproduktionen, och utifrån en omsättning av 
överproduktionen kunde förnödenheter köpas från andra delar av 
omvärlden. Detta system har krävt en väl fungerande infrastruktur
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Fig. 24. Högloftsstugan eller det sydgötiska husets 
spridning längs den gamla rlksgränsen.

som möjliggjorde transporter och kontakter. Kunskapen om perio
dens vägnät är dålig och en aktuell väghistorisk forskning har bara 
påbörjats. Däremot är kunskapsläget kring de ingående nätverks- 
platserna bättre, och då i första hand de senmedeltida kuststäderna.

De speciella förutsättningarna i skogsbygden, både de politiska, 
sociala och ekonomiska, har skapat ett eget levnadssätt. Den mindre 
graden av bundenhet i relation till en flexibilitet och andra samverkans- 
former än i jordbruksbygden förefaller även ha utvecklat en egen bygg
nadskultur. Högloftsstugan eller det sydgötiska huset har haft en sprid
ning som i stor utsträckning överensstämmer med gränsbygden mellan 
Danmark och Sverige (fig. 24). Byggnadstypen bör kunna knytas till 
den speciella näringsstrategi som präglat skogsbygden (se s. 237f). 
Förekomsten av högloftsstugor i de senmedeltida städerna längs kus
terna ger ytterligare en dimension i förståelsen av dessa byggnader.
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Den senmedeltida urbaniseringen tycks i hög grad ha vilat på den 
ekonomiska expansionen i skogsbygden under senare delen av 1400- 
talet och 1500-talet (se s. 178ff). Städerna som grundades längs kus
ten blev dock tämligen små och i hög grad instabila. En viktig förut
sättning för städerna har varit omsättningen och distributionen av va
ror från skogen. Samtidigt har utvecklingen i skogsbygden varit 
avhängig dessa städer som omsättningsplatser. Det har alltså varit ett 
ömsesidigt beroende och interagerande mellan skogsbygden och han
delsstäderna. För nordvästra Skåne har det i första hand handlat om 
Luntertun/Ängelholm och Båstad. Kontakter och handel med dessa 
platser har medfört att delar av urbanismen fått spridning till skogs
bygdens gårdar, varför det kan vara rimligt att tala om landskapets 
urbanitet. Här ligger det nära till hands att jämföra med utvecklingen 
idag, då en urban livsstil får en allt större spridning och i princip även 
genomsyrar livet på landsbygden.

FRÅN KRIG OCH JÄRN TILL FRED, TORP 
OCH LJUNGHEDAR (1600-1850)

Som diskuterats i föregående avsnitt följdes senmedeltidens kris av en 
omfattande agrar expansion som berörde stora delar av Danmark 
och Sverige, och som även har satt tydliga avtryck i undersöknings
området i Norra Åsbo. I de norra delarna av häradet har jordbruket 
dessutom kompletterats med en omfattande järnproduktion. Expan
sionen var som starkast under 1500-talet och fortsatte in i 1600-talet 
innan den så småningom mattades av. Slutet av 1600-talet och början 
av 1700-talet framstår sedan som en stagnationsperiod. Möjligen har 
järnproduktionens kollaps lett till ett mer utvecklat mångsyssleri där 
jordbruk och näringar med anknytning till skogen utgjort grunden 
för en diversifierad ekonomi. Under 1800-talet skedde sedan en stark 
agrar expansion, framför allt i början av århundradet, som kan kopp
las till en allmän befolkningsökning och utveckling av jordbruket. Vi 
ska nu titta närmare på detta historiska förlopp.

Efter det att området koloniserats under tidigmedeltid hade klima
tet gradvis försämrats. Den medeltida värmeperioden - med klima
toptimum kring 1000-talet och 1100-talet - hade ersatts av den köld
period som nu i efterhand brukar kallas Lilla istiden och som nådde 
bottennivåer under 1500-talet och 1600-talet (fig. 25; Lamb 1995; 
Moberg m.fl. 2005). Även om vi saknar lokala klimatdata får vi anta 
att denna generella kallperiod också var märkbar i norra Skåne. Det
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Fig. 25. Medeltemperaturen för de senaste 2000 åren på norra 
halvklotet uttryckt som avvikelser från medelvärdet för mätperioden 

1961-1990. Efter data från Moberg m.fl.2005.

ligger nära till hands att koppla samman stagnationen under slutet av 
1600-talet med Lilla istiden, men eftersom det mycket expansiva 
1500-talet troligen kännetecknades av ett lika dåligt klimat känns en 
sådan förklaring inte tillräcklig. Det är i och för sig tänkbart att kom
binationen av 1500-talets starka agrara expansion och ett sämre kli
mat med jordmånsurlakning som följd, så småningom ledde till mins
kade skördar, men för att förstå förändringarna måste flera andra 
faktorer beaktas.

KRIG OCH OROLIGHETER

En faktor som i hög grad bör ha haft inflytande på lokalsamhället i 
Norra Åsbo är alla de krig och oroligheter som präglade i synnerhet 
1600-talet. Denna påverkan har skett på flera plan. Större delen av 
befolkningen i Danmark och Sverige märkte naturligtvis av krigen, 
om inte annat så genom skatter, politiska beslut och ändrade förut
sättningar för handel. Men i vårt undersökningsområde i norra 
Skåne har det också funnits en mer direkt påverkan. Norra Åsbo 
utgjorde en dansk utpost som gränsade mot Sverige och som så ofta 
i krig drabbades gränsbygderna hårt. Såväl danska som svenska ar
méer passerade gång efter annan genom häradet och med dem följde 
stridigheter, plundringståg och epidemier. Detta förefaller ha satt 
tydliga spår i befolkningsutvecklingen i gränsområdet, speciellt i 
Kronobergs län och före detta Kristianstads län (fig. 26; se även ta
bell 1). Inom det nuvarande svenska riket beräknas folkmängden i 
hela riket ha ökat med 60 % mellan åren 1620 och 1699 (Palm
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Fig. 26. En jämförelse mellan befolkningstätheten 1620 och 1699 i 
Bjäre, Södra Åsbo, Norra Åsbo och Västra Göinge härader visar på 

små förändringar. Data efter Palm 2000.
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2000:199). I Kronobergs län var ökningen under samma period endast 
1,2 % och i Kristianstads län så lite som 0,8 %. Även de intilliggande 
Malmöhus län och Hallands län hade en blygsam befolkningstillväxt 
med 7 % respektive 17 %. För Blekinges del låg ökningen över genom
snittet med hela 94 %, vilket kan förklaras med tillkomsten av och 
satsningen på de båda städerna Karlshamn och Karlskrona.

En lång period av mer eller mindre konstant krigföring mellan de 
båda länderna började med nordiska sjuårskriget 1563-1570 och fort
satte under 1600-talet med krigståg 1611-1613, 1644-1645, 1657- 
1658 och 1676-1679 (se Knarrström & Larsson 2008). Ett sista för
sök från dansk sida att återerövra de förlorade provinserna 1709-1710 
markerar slutet på stridigheterna länderna emellan. Utan att gå närma
re in på de komplicerade förloppen kan vi konstatera att den samman
tagna effekten av krigen, i Danmark och i Sverige, liksom på kontinen
ten där trettioåriga kriget rasade, var att 1500-talets starka befolk
ningsutveckling bromsades upp och i de hårdast drabbade områdena 
förbyttes i befolkningsminskning. Vi har inte någon detaljerad befolk
ningsstatistik från undersökningsområdet i Norra Åsbo för denna pe
riod, men det finns skriftliga dokument som åtminstone ger oss en viss 
inblick i hur lokalbefolkningen drabbades. Arméernas behov av mat 
och proviant innebar en stor belastning för befolkningen var än de 
drog fram, och att Norra Åsbo låg mitt i farleden för dessa trupptran
sporter gjorde området extra drabbat. Det kanske mest kända exem
plet, omvittnat i Sthen Jacobsens Den nordiske kriigs krønicke, är hur 
en uthungrad svensk armé på 16 000 man hösten 1676 länsade Skå- 
nes-Fagerhults och Örkelljunga socknar (Weibull 1897). Ett annat gis
sel var det systematiska och strategiska härjandet av gränssocknarna 
på båda sidor, ofta med avsikten att förstöra den andra sidans möjlig
het att etablera läger och att proviantera (Österberg 1971).

Men vad de skriftliga källorna framför allt ger exempel på är hur 
svenskarna avrättat ”snapphanar” och andra upprorsmän och bränt 
deras gårdar. Snapphanefejderna i Norra Åsbo är inte alls lika kända 
som de i Göinge, men de kan ha varit lika omfattande och lika tragis
ka. Inom projektet har Stefan Larsson gjort en noggrann genomgång 
av detta material, som kommer att presenteras i en separat publika
tion (Knarrström & Larsson 2008). Intressant nog har han kunnat 
visa att kriget och framför allt de svenska repressalierna ledde till en 
omfattande gårdsödeläggelse inom undersökningsområdet. Ödeläg- 
gelsen var dock i de flesta fall kortvarig, och efter bara några år var 
den brända gården i bruk igen. I detta sammanhang kan det även vara 
av intresse att peka på de många skattfynd från tidigmodern tid som 
hittats i denna del av Skåne (Jonsson 2007). Ur ett skånskt perspektiv
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utmärker sig antalet deponeringar som gjorts under 1670-talet mar
kant. Från detta årtionde finns ca 70 skatter registrerade, medan det 
under övrig tid inte hittats fler än ca 10 skatter per decennium.

Pollendiagrammen ger i viss mån stöd åt de skriftliga källorna 
genom att de visar att den agrara expansionen stagnerade mot slutet 
av 1600-talet och under 1700-talet, men de ger inga helt säkra belägg 
för gårdsödeläggelse (Lagerås 2007). I två av diagrammen framskym
tar dock vegetationsförändringar på nivåer från denna tid, som hypo
tetiskt kan spegla kortvarig ödeläggelse eller någon annan form av 
agrar tillbakagång. Det gäller pollendiagrammet från Grisavad, där 
man kan ana en tillfällig nedgång i sädespollen och en kortvarig igen- 
växning av en del av betesmarkerna, samt diagrammet från Bjärabyg- 
get som visar tecken på minskat betestryck och tillfällig igenväxning. 
För att klargöra om dessa förändringar i diagrammen verkligen speg
lar kortvariga ödeläggelser, skulle en riktad och mer detaljerad pollen
analys behöva göras över detta specifika tidsintervall. Vi kan dock 
redan nu utifrån de befintliga diagrammen konstatera att ödeläggelser 
under denna period i alla fall inte ledde till några längre odlingsuppe- 
håll. Eventuella ödeläggelser vid denna tid måste ha varit betydligt 
kortare än den ungefär två hundra år långa ödeperiod som på en del 
lokaler följde efter digerdöden.

FÖRLUSTEN AV JÄRNET

En annan faktor, utöver krig och repressalier, som haft stor betydelse 
för den lokala samhällsutvecklingen är återigen den omfattande järn
produktionen (se s. 141ff; Strömberg 2008). På samma sätt som dess 
expansion och blomstring under 1500-talet och första halvan av 
1600-talet bidrog till ett ekonomiskt uppsving, bör dess markanta 
nedgång mot slutet av 1600-talet ha bidragit till allmän stagnation. Så 
länge Norra Åsbo ingick i det danska riket har verksamheten gått på 
högvarv, och troligen har den gynnats av det pågående kriget med dess 
efterfrågan på järn till vapen och ammunition. Genom de rika natur
tillgångarna av myrmalm, sjömalm och skog kan alltså lokalsamhället 
ha dragit vissa fördelar av kriget. Men i och med den svenska eröv
ringen av Skåne 1658 verkar förutsättningarna ha ändrats radikalt. 
Att döma av de dateringar som gjorts på ett stort antal järnframställ- 
ningsplatser upphörde produktionen mot slutet av 1600-talet (Lager
ås 2007; Strömberg 2008). Nedläggningen gick inte över en natt utan 
gradvis över några årtionden och fortfarande i samband med jordrev- 
ningen 1671 registrerades ”en lijten Maassugn” (läs blästugn) på ett 
flertal gårdar (JR 1671; Kristiansson 2001:30). Sammantaget innebar
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dock andra halvan av 1600-talet en dramatiskt minskad järnproduk
tion i denna trakt.

Som vi ser det, är det framför allt två faktorer som har bidragit till 
järnproduktionens fall. Den ena och mest direkta var den förlorade 
möjligheten till avsättning. Tidigare hade mycket av järnet gått via ut- 
skeppningshamnar i Båstad och Ängelholm till Köpenhamn och andra 
centrala delar av Danmark. I och med den svenska erövringen stoppa
des exporten. Detta måste ha inneburit ett stort bakslag för verksam
heten, även om det fortfarande bör ha funnits viss efterfrågan från till 
exempel Malmö och Helsingborg. Den andra och mer generella bi
dragande faktorn var ökad konkurrens. Under 1600-talet expandera
de och effektiviserade bergsbruken och masugnarna i mellersta Sveri
ge sin verksamhet och enorma mängder högkvalitativt järn exportera
des till andra länder i norra Europa (Heckscher 1957). Mot detta fick 
det mer ålderdomliga blästbruket, baserat på myrmalm och sjömalm, 
svårt att hävda sig. Kanske hade därför järnproduktionen i Norra 
Äsbo så småningom avtagit även utan en svensk erövring av Skåne.

En alternativ förklaring till järnproduktionens upphörande mot 
slutet av 1600-talet skulle i princip kunna vara att råvarorna sinade, 
det vill säga att malmen eller bränslet tog slut, men en sådan tolkning 
får inte stöd i våra undersökningar. Förekomsten av malm (myrmalm, 
sjömalm och kanske rödjord) är i och för sig svårbedömd, men vad 
det gäller bränslet (ved och träkol) så kan vi i alla fall konstatera att 
det inte förelåg någon generell skogsbrist i området. Pollendiagram
men visar att den agrara expansionen naturligtvis hade lett till lokal 
avskogning, men att det på ett regionalt plan fortfarande vid slutet på 
av 1600-talet fanns gott om skog i området (Lagerås 2007). Även 
Gerhard Burmanns berömda karta över Skåne från 1684 ger samma 
bild (fig. 27). Någon verklig skogsbrist blev det inte tal om förrän i 
samband med 1800-talets starka agrara expansion och ljunghedarnas 
tillväxt.

EN HÅRDARE TAXERING

De viktigaste orsakerna till järnproduktionens upphörande var alltså 
att konkurrensen från de mellansvenska bergsbruken hårdnade, samt 
att den svenska erövringen av Skåne för Norra Åsbos del innebar be
gränsade möjligheter till avsättning. Med erövringen följde även andra 
förändringar. Svenska staten var genom krigen i ett stort behov av 
skatteintäkter och hade vid slutet av 1600-talet en effektiv apparat för 
skatteläggning och indrivning. Den under dansktiden mer kollektiva 
beskattningen ersattes av en stramare svensk modell. Som underlag för
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beskattningen genomfördes en omfattande jordrevning, och proto
kollen från denna finns bevarade för socknarna i undersökningsom
rådet (JR 1671). Jordrevningen innebar en minutiös registrering och 
kartläggning av skatteunderlaget och ledde för större delen av lokal
befolkningen till ett ökat skattetryck. Den danska kronans beskatt
ning skedde i huvudsak genom mer eller mindre regelbundet åter
kommande så kallade extraskatter. Systemet tillämpade en grov in
delning av gårdsstorlekar från hela gårdar till små enheter med ett 
visst jordbruk. Indelningen var mindre noggrann och spelade mindre

Skåne

0______________5 km

Fig. 27. Skogens utbredning 1684 (a), 1865 (b) och 
2007 (c). Lövträd = ljusgrön och barrträd = mörkgrön. 

Lagerås 2007:160f.
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roll då extraskatterna erlades kollektivt inom olika grupper enligt 
principen ”den rige hjælpe den fattige” (Skansjö 2003: 31; se även 
Madsen 1978). Det svenska systemet byggde på en taxering utifrån en 
noggrann gradering av gårdarna i hela och/eller delar av ett hemman, 
t.o.m. 1/16 hemman blev skattlagt.

Av betydelse var om en gård låg i slättbygden eller skogsbygden, 
då stor hänsyn fästes vid åkerns och ängens storlek och bördighet 
samt hemmanens övriga möjligheter till utkomst i form av utmarks
bruk. Skattesatsen höjdes därmed rejält i skogrika socknar som Ör- 
kelljunga och Skånes-Fagerhult.

Jordrevningen utgjorde också underlag för utskrivning av soldater 
och för tilldelning av soldathemman. I Jordrevningsprotokollen fram
går vilka av kronans gårdar som skulle hysa ryttare underställda den 
svenska kronan. Andra gårdar fick betala avgifter till ryttare som inte 
var inkvarterade på den aktuella gården (JR 1671; Knarrström & 
Larsson 2008:81ff). Svenska ryttare förekom framför allt i Norra och 
Södra Åsbo härader samt i Västra och Östra Göinge härader. Det 
efterföljande indelningsverket infördes på 1680-talet.

EN MÅNGSIDIG EKONOMI

De ändrade förutsättningar som ett ökat skattetryck och en minskad 
järnproduktion innebar medförde att nya näringar och verksamheter 
utvecklades. Grunden för en flexibel och öppen hållning skapades

Befolkning
4000-,

Örkelljunga

3000-

2000-

Fagerhulf1000 7

2000 e. Kr.

Fig.28. Befolknlngskurvor 1571-1900 för tre skogssocknar. 
Data efter Palm 2000.
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redan under slutet av medeltiden, genom att nya strategier kom att 
tillämpas. Dessa fick störst och tydligast genomslag i den sent koloni
serade skogsbygden som inte var tyngd av äldre traditioner (se s. 138f). 
Kolning, tjär- och pottasketillverkning samt hantverk bidrog till ett 
ökat mångsyssleri och produkter som skulle avsättas på en marknad av 
”resekörarna”, som åkte ända ned till södra Skåne (s. 262; Bringéus 
1983:161 ff). Också inom jordbruket har förändringar skett och i min
dre bördiga områden har exempelvis humleodling fått betydelse. Även 
textilhantverk har förekommit i tämligen stor omfattning, och i sam
band med det odling av lin. Utbredningen av kända linbastur (bry- 
destuor) i Skåne är främst lokaliserad till skogsområden.

Så småningom ledde freden och den politiska stabiliteten till att 
situationen förbättrades och att samhället i Norra Åsbo - liksom i 
stora delar av Sverige i övrigt - åter gick in i en period av stark agrar 
expansion. Expansionen tog fart under slutet av 1700-talet och var 
som starkast under första delen av 1800-talet. Den kännetecknades 
av nyetablering av bebyggelse och odling, och återspeglas först och 
främst i en mycket snabb befolkningsökning (fig. 28). I Örkelljunga 
och Skånes-Fagerhults socknar, som täcker in större delen av under
sökningsområdet, mer än fördubblades befolkningen på mindre än 
hundra år under perioden 1780—1865 (Palm 2000). Denna ökning 
var något starkare än den genomsnittliga för hela riket (Statistiska 
Centralbyrån). Generellt sett är det tidiga 1800-talets befolknings
ökning och agrara expansion ett väl studerat fenomen och det histo
riska källmaterialet från perioden är mycket rikt. Av stor betydelse 
för landskapets och jordbrukets utveckling var de skiftesförrättning
ar som påbörjades under senare delen av 1700-talet. Storskiftet och 
enskiftet förändrade landskapet i slättbygden radikalt genom att 
byarna splittrades, medan skogsbygden med sin redan spridda bebyg
gelse påverkades i mindre utsträckning. I skogsbygden kom främst 
Laga skifte att få betydelse under första halvan av 1800-talet. Den 
agrara expansionen tog sig flera uttryck i landskapet och vi väljer här 
att fokusera på två av dem: torp och ljunghedar.

1800-TALETS TORPEXPANSION

Det kanske tydligaste uttrycket för expansionen och befolknings
ökningen under början av 1800-talet är de många torp som etablerades 
vid denna tid (Elgeskog 1945). Torpen var inte bara en spegling av 
den agrara expansionen utan också en starkt bidragande orsak till 
den. Genom att torp etablerades på utmarken, ofta långt från by
kärnor och den historiska inmarken, kunde nya marker brytas och
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odlingsarealen öka. De enskilda torpens åkerlappar var små, men 
genom det stora antalet torp blev den sammanlagda effekten en om
fattande nyodling. Med torpen blev också utmarkerna befolkade på 
ett helt annat sätt än förr, vilket inte bara bidrog till agrar expansion, 
utan också innebar ett uppsving för skogsbruk och andra utmarksnä- 
ringar. För att klara sitt uppehälle behövde torparna komplettera sitt 
jordbruk med förvärvsarbete, och därmed blev de en viktig resurs för 
arbetet i skogen och så småningom även för industrin. Därför kan 
torpexpansionen ses på två sätt, dels som en del av det gamla agrarsam
hället, dels som en övergång till industrisamhället (Nordström 1996). 
Så småningom lades det jordbruk som var knutet till torpen ned. 
Själva torpbebyggelsen överlevde i en del fall som bostäder och fri
tidshus, men merparten lades öde under slutet av 1800-talet och un
der 1900-talets första hälft.

I undersökningsområdet liksom i många andra skogsbygder finns 
det än så länge tämligen gott om torpruiner. Två sådana blev föremål 
för utgrävningar inom projektet (se Knarrström 2008a och b). Den 
ena är torpet Grisavad på utmarken till Östra Ringarp, den andra är 
Rosts täppa på utmarken till Värsjö. Båda beboddes och brukades 
under 1800-talet, vilket speglas både i det arkeologiska fyndmate
rialet och i de skriftliga källorna. Genom skriftliga källor och muntli
ga uppgifter vet vi att Grisavad övergavs 1901 och Rosts täppa någon 
gång på 1870-talet.

Det jordbruk som bedrevs på torpen har satt tydliga avtryck i pol
lendiagrammen från de borrkärnor som togs i nära anslutning till 
torplämningarna (Lagerås 2007). Dessa pollendiagram ger en bild av 
torparnas landskap och markanvändning under 1800-talet, men visar 
också att torpen bygger vidare på en äldre historia. Även om nya torp 
etablerades under 1800-talet och även om jordbruket då var som 
mest intensivt och betestrycket som högst, så uppvisar markanvänd
ningen kontinuitet tillbaka till 1500-talets nyodling (som i sin tur 
återknöt till marker som brukats före digerdöden).

I Grisavad visar pollendiagrammet att den odling som bedrevs vid 
torpet under 1800-talet bedrivits med ungefär samma intensitet sedan 
mitten av 1600-talet, och av något mindre omfattning (eller längre 
från borrpunkten) sedan andra halvan av 1500-talet. Betesdriften vi
sar motsvarande kontinuitet, men betestrycket verkar ha ökat under 
1800-talet då ljungmarker bredde ut sig. Den i och för sig mycket 
begränsade arkeologiska utgrävningen kunde inte bekräfta denna 
långa kontinuitet, men i de skriftliga källorna går namnet Grisavad att 
spåra tillbaka till jordrevningsprotokollen från 1671. Vår tolkning är 
att det funnits bebyggelse och bedrivits jordbruk i Grisavadsområdet
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på Östra Ringarps utmark sedan slutet av 1500-talet, men att bebyg
gelselägena kan ha flyttats och att nya enheter kan ha tillkommit.

På samma sätt som för Grisavad gav den arkeologiska utgrävning
en vid Rosts täppa endast belägg för bebyggelse under 1800-talet, 
men vad som skiljer från Grisavad är att Rosts täppa inte gått att 
identifiera i äldre skriftliga dokument. Dock visar pollendiagrammet 
även här odlingskontinuitet sedan 1500-talet, men indikationerna 
från tiden före 1800 är betydligt svagare än vid Grisavad. Någonstans 
i denna del av Värsjös utmarker har det funnits en gård sedan 1500- 
talet, men Rosts täppa och flera andra torp anlades först i början av 
1800-talet. Torpetableringen innebar en agrar expansion och en in
tensifiering av markanvändningen, även om den byggde vidare på en 
längre områdeskontinuitet.

Sammantaget bekräftar våra undersökningar i Norra Åsbo bilden 
av torpen som ett uttryck för den agrara expansionen och den starka 
befolkningsökningen under början av 1800-talet, men undersökning
arna visar också att torpen föregicks av gårdar och utbyggen med 
rötter ner i 1500-talet. I vissa fall går dessa äldre skeden att spåra i det 
historiska källmaterialet, i andra inte.

LJUNGHEDARNAS FRAMVÄXT

Liksom torpen var även ljunghedarna ett uttryck för det tidiga 1800- 
talets agrara expansion och för det ökade tryck på landskapet som 
befolkningsexplosionen förde med sig. Ljunghedarna inom undersök
ningsområdet, liksom i Sverige i stort, hade sin största utbredning 
under 1800-talet. Idag har de till följd av skogsplantering så gott som 
helt försvunnit. Under deras storhetstid fann man dem framför allt i 
ett bälte i västra Sverige, från Skåne i söder, via västra Småland, Hal
land och Västergötland, till Bohuslän och Dalsland i norr (Malmer 
1968). Detta område kännetecknas av hög nederbörd och ljunghedar
nas utbredning kan därför till viss del ses som klimatiskt betingad. 
Det innebär dock inte att ljunghedarna var en naturlig vegetationstyp, 
snarare var de resultatet av röjningar och kontinuerlig hävd. Viss hed- 
slåtter kunde förekomma men framför allt hävdades ljunghedarna 
genom bete. Kontinuerligt bete på sandiga jordar i kombination med 
hög nederbörd ledde till näringsurlakning och därmed till att ljungen, 
som är konkurrensstark på näringsfattig mark, kunde expandera.

Också elden spelade en viktig roll i hävden. När ljungen växt sig 
grov och busklik brändes hedarna för att förbättra betet. De regel
bundna ljungbränderna var positiva på kort sikt, men på längre sikt 
bidrog de till att befästa ljungens dominans. Till slut hade ljungen
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Fig. 29. Ljunghedarnas utveckling utifrån andelen pollen av ljung 
(Calluna vulgaris) i diagrammen. Lagerås 2007:133.

tagit över helt, på gräsets och de andra örternas bekostnad. Linné och 
många andra med goda kunskaper om markanvändning och ekono
mi förfasades över ljunghedarna, och framför allt då över ljungbrän
ningen (Linnæus 1975 [1751]:89). Men ljunghedarna hade också för
delar, inte minst genom att de erbjöd ett bra vinterbete.

Ljunghedarnas uppkomst och utveckling inom undersöknings
området i Norra Åsbo speglas i de lokala pollendiagrammen (fig. 29) 
(Lagerås 2007). En första expansion av ljung kan dateras till 1200- 
talet, men denna expansion var inte särskilt kraftig och några vidsträck
ta ljunghedar bildades inte så tidigt. Ortnamnet Örkelljunga, med älds
ta belägg från 1307 (då stavat Øtb knæly ung), ska alltså inte tas som in
täkt för milsvida ljunghedslandskap i norra Skåne under medeltiden. 
Lokala ljungmarker har dock förekommit, åtminstone sedan 1200-talet, 
och vi får anta att namnet Örkelljunga syftade på en sådan.

I stället visar pollenanalyserna att det var först under 1700-talet 
och framför allt under början av 1800-talet som expansionen av
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ljunghedar tog verklig fart, i Norra Åsbo såväl som i övriga delar av 
västra Sverige. Analyserna visar att de trädlösa och vidsträckta ljung
hedar som vi känner från gamla fotografier, och som man kanske gär
na extrapolerar bakåt i tiden, inte har någon längre historia. Först 
och främst hör de 1800-talet till. Tillsammans med torpen ska de ses 
som ett uttryck för den kraftiga befolkningsökningen under slutet av 
1700-talet och början av 1800-talet, som i sin tur ledde till ett ökat 
tryck på landskapets resurser och utarmning av marken.

En jämförelse med medeltidens betesmarker ger perspektiv på 
ljunghedarna. Under medeltiden dominerades betesmarkerna av gräs 
och örter medan motsvarande marker under 1800-talet dominerades 
av ljung. Denna skillnad kan helt enkelt spegla ett högre tryck på 
landskapet under 1800-talet, men det är möjligt att också klimat
utvecklingen spelat viss roll. Lilla istidens kalla och fuktiga klimat 
under 1500-talet och 1600-talet kan ha påskyndat näringsurlak- 
ningen och podsoleringen av jordmånen, vilket i sin tur gjort den mer 
känslig för ett ökat betestryck (Lagerås 2007). Resonemanget gäller 
inte bara ljunghedarna utan kan också gälla agrarlandskapet i stort. 
Om inte 1800-talets expansion föregåtts av en period av dåligt kli
mat, hade troligen agrarlandskapet varit mer produktivt och kunnat 
försörja en större befolkning än vad som nu var fallet.

Sammanfattningsvis markerar torpen och ljunghedarna slutfasen 
av en agrar expansionsperiod som i grova drag varade i tre hundra år, 
från 1500-talet till 1800-talet. Under denna långa period framstår det 
sena 1500-talet och början av 1800-talet som särskilt expansiva, 
medan senare delen av 1600-talet verkar kännetecknas av agrar stag
nation och tillfällig tillbakagång. På ett mer övergripande plan är det 
rimligt att beskriva hela perioden som en expansionsperiod - en 
expansionsperiod som föregicks av den senmedeltida krisen och som 
följdes av industrialiseringens och det moderna skogsbrukets drama
tiska landskapsförändringar.

SKOGEN TAR ÖVER (1850-NUTID)
LANDSBYGDENS TILLBAKAGÅNG

Senare delen av 1800-talet och första halvan av 1900-talet var en 
brytningstid. Enkelt uttryckt kan man säga att det var då som det 
gamla bondesamhället ersattes av industrisamhället (se t.ex. Morell 
2001). Också före denna brytningstid hade samhället genomgått 
många förändringar - vilket förhoppningsvis framgått av texterna i 
denna bok - men hela tiden hade det varit ett bondesamhälle, det vill
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säga ett samhälle där de allra flesta varit sysselsatta inom jordbruket. 
Vid mitten av 1800-talet arbetade mer än 70 % av Sveriges befolk
ning i jordbruket, men sedan dess har andelen minskat stadigt och 
idag är motsvarande siffra endast 2 %.

Under senare delen av 1800-talet stagnerade åkerarealens ökning, 
vilket dock kompenserades av att avkastningen per arealenhet ökade. 
Mekaniseringen av jordbruket innebar även att antalet dagsverken 
för exempelvis skörd minskade kraftigt. Vad som på 1700-talet tog 
25-30 dagsverken avklaras på någon timme idag. Antalet människor 
sysselsatta inom jordbruket har därmed minskat successivt och med 
jordbrukets allt minskade betydelse som försörjningsbas har det ock
så skett en gradvis avfolkning av landsbygden (Morell 2001). Den 
mycket starka befolkningsökningen under slutet av 1700-talet och 
början av 1800-talet, som till övervägande del skedde på landsbyg
den, stod inte i proportion till jordbrukets utveckling här. En proleta- 
risering av arbetskraften inom jordbruket ägde även rum som en del 
av samhällets omvandling. Mot bakgrund av en effektivisering och 
mekanisering kunde jordbruket inte ge arbetstillfällen åt den snabbt 
växande befolkningen. Samtidigt som det fanns ont om ny jord att 
odla upp lockade den växande industrin. Flyttlassen började rulla 
från landsbygden in till närliggande städer och andra tätorter. Samti
digt tog emigrationen till Amerika fart, med en första topp efter miss
växten nödåret 1867. Allt detta var en del av den stora samhällsom
vandlingen och samverkade till en avfolkning av landsbygden.

Totalt sett fortsatte Sveriges befolkning att öka, trots emigratio
nen, men genom den omfattande inflyttningen till de större orterna 
och städerna fick landsbygden på flera håll nu uppleva en negativ be
folkningsutveckling. Industrialiseringen i Sverige skedde i hög grad 
utanför städerna och nya tätorter växte fram kring de nya industrier
na och bruken. Torp och gårdar övergavs, i synnerhet i skogsbygder 
och höglandsområden där jordbruket gav dålig utdelning. I figur 28 
visas befolkningsutvecklingen i tre socknar som täcker in undersök
ningsområdet: Örkelljunga och Skånes-Fagerhults socknar i Norra 
Åsbo härad och Röke socken i Västra Göinge härad. Diagrammet vi
sar att befolkningsutvecklingen i Örkelljunga och Skånes-Fagerhults 
socknar stagnerade under andra halvan av 1800-talet men tog ny fart 
då järnvägen öppnades 1894. Helt klart har järnvägen gynnat tillväx
ten av stationssamhällena längs sträckan och befolkningsökningen 
efter 1894 speglar antagligen framför allt expansionen av dessa tätor
ter. Samtidigt har det skett en avfolkning av landsbygden. En intres
sant jämförelse är Röke socken. Röke fick aldrig någon järnväg och 
delvis som en följde av det vände befolkningsutvecklingen nedåt och
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hela socknen blev en avfolkningsbygd. Den negativa befolkningsut
veckling som diagrammet visar för Röke socken är antagligen också 
representativ för Örkelljunga och Skånes-Fagerhults socknar utanför 
tätorterna.

Mycket är redan skrivet om avfolkningen av landsbygden och det 
historiska källmaterialet om denna epok är naturligtvis enormt. I det 
arkeologiska materialet och i pollendiagrammen från projektet speg
las den i ödeläggelsen av torp och jordbruksmark samt i en omfattan
de skogsplantering. Som vi diskuterade i förra avsnittet kan torpen 
ses som ett uttryck för den starka befolkningsökningen 1750-1850. 
Men samtidigt fungerar ruinerna av dessa torp, där de i ligger i den 
täta granskogens skugga, som en symbol för den avfolkning och öde- 
läggelse som började under slutet av 1800-talet. De torp som under
söktes inom projektet - Grisavad och Rosts täppa - faller väl in i den 
allmänna bilden och övergavs 1901 respektive på 1870-talet.

DET MODERNA SKOGSBRUKET

Ödeläggelsen i avfolkningens spår sammanföll med storskalig skogs
plantering. Inte bara torpens marker skogsplanterades utan även 
annan jordbruksmark som gav dålig avkastning. På många gårdar 
fick skogsbruket en allt större betydelse, och det tidigare öppna jord
brukslandskapet omvandlades under en period av mindre än hundra 
år till ett skogslandskap. Detta var den mest dramatiska landskaps- 
omvandlingen någonsin och den speglas tydligt i den allra översta de
len av pollendiagrammen från området: pollenfrekvenserna för sädes
slag och andra kulturmarksväxter går ner samtidigt som gran och tall 
ökar (Lagerås 2007).

Förvandlingen framgår inte bara av pollendiagrammen, utan ock
så om man jämför olika kartgenerationer. I figur 27 görs en jämförelse 
mellan Buhrmanns karta från 1684, generalstabskartan från 1865 
och dagens ekonomiska karta. Skogsbeteckningarna på original
kartorna har digitaliserats och skogsutbredningen beräknats med en 
GIS-applikation. I det kartutsnitt som visas i figuren och som utgjort 
beräkningsgrund var skogstäckningen år 1684 cirka 45 %, år 1865 
då landskapet antagligen var som mest öppet hade den minskat till 23 
%, och i nutid är den så stor som 73 %. Siffran för 1684 får tas med 
en nypa salt, bland annat eftersom Buhrmanns karta är ritad i en 
betydligt mindre skala än de andra, men ger nog ändå i stora drag en 
tämligen korrekt bild. Siffrorna för 1865 respektive nutid är mer ex
akta och direkt jämförbara med varandra. Skillnaden mellan dessa 
två kartbilder illustrerar på ett slående sätt den i det närmaste totala
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förvandlingen från 1800-talets öppna jordbrukslandskap till dagens 
skogsbrukslandskap.

I kartorna och i beräkningen av täckningsgraden görs också skill
nad mellan lövskog och barrskog, som på originalkartorna markerats 
med olika symboler. Resultatet visar att det är barrskogens täcknings
grad som ökat starkt (från 5 % till 62 %), medan lövskogen under 
motsvarande period faktiskt gått tillbaka något (från 18 % till 11 %) 
trots den starka skogsexpansionen.

Landskapsomvandlingen kan till stor del förklaras med industria
liseringen och avfolkningen av landsbygden, men skogens expansion 
ska inte ses som ett spontant igenväxande av övergiven jordbruks
mark. En viktig drivkraft bakom förändringen var nämligen också 
det moderna skogsbruket som introducerades vid denna tid (Malm
ström 1939, Eliasson 2002). Med inspiration från skogsvetenskapliga 
framsteg framför allt i Tyskland började den svenska staten under 
1800-talet att på olika sätt propagera för skogsplantering. Avsikten 
var att råda brist på bränsle- och virkesbrist och att effektivisera 
skogsbruket på ett sätt motsvarande den samtida intensifieringen och 
rationaliseringen inom jordbruket. Markägare fick rådgivning och 
även ekonomiskt stöd för plantering och genom Elushållningssällska- 
pet och så småningom Skogsvårdsstyrelsen utdelades kostnadsfritt 
plantor och frö. I första hand var det tall och gran som planterades 
eller såddes, men i liten omfattning även björk och bok.

Förändringarna inom skogsbruket och inom jordbruket följdes åt 
på så vis att den mark som bedömdes som olönsam i det nya ratio
nella jordbruket nu kunde bli lönsam genom skogsplantering. Ett typ
exempel var ljunghedarna. Dessa magra och lågproducerande marker 
blev föremål för omfattande beskogning. I viss mån kan det ha hand
lat om en naturlig igenväxning av björk och tall när bete och svedning 
upphörde, men i de flesta fall var det frågan om aktiv plantering eller 
sådd. Detta gäller framför allt granen. Den naturliga expansionen av 
granskog söderut genom Sverige, som följde de senaste årtusendenas 
gradvisa klimatförsämring, hade vid denna tid precis nått fram till 
norra Skåne. Granen var under början av 1800-talet fortfarande ett 
sällsynt träd i Norra Åsbo, men bilden förändrades som sagt snabbt. 
På några årtionden förvandlades trädlösa ljunghedar och annan låg
producerande jordbruksmark till täta och ogenomträngliga granplan
teringar. Granridån gick ner.

Idag är undersökningsområdet en skogsbygd, men mängden skog 
och därmed också landskapets öppenhet och karaktär har ändrats fle
ra gånger genom historien, och så har även skogens artsammansätt
ning. Nu dominerar barrskogen, men det är ett sentida drag. Den skog
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som föll för nybyggarnas yxor och eld under tidig medeltid var en löv
skog, med en dominans av bok, ek, hassel och björk. I digerdödens 
spår under senmedeltiden återerövrade skogen en del av de röjda mar
kerna genom naturlig succession av lövträd som björk och bok. Det 
var först i samband med avfolkningen under slutet av 1800-talet och 
under 1900-talet som barrskogen expanderade, och då som ett resul
tat av en aktiv skogsvårdspolitik, statliga kampanjer och ekonomiska 
subventioner. Granen och det moderna trakthyggesbruket kan därför 
i sig få stå som symbol för samspelet mellan omvärlden och lokalsam
hället, liksom för det moderna projektets krav på rationalitet och stor
skalighet. För många är det svårt att föreställa sig att granskogen i 
norra Skåne inte har djupare rötter än så.

ETT FRAMTIDA ANTIKVARISKT PERSPEKTIV
Ur ett antikvariskt perspektiv har skogsbygden under lång tid visats 
svalt intresse. Detta kan inte ges en enkel eller ensidig förklaring, utan 
flera faktorer har samverkat till denna bild. Sedan de äldsta fornminnes
inventeringarna på 1600-talet (Rannsakningar efter antikviteter) har 
liten uppmärksamhet riktats mot de lämningar som funnits här. 
Bilden har dock förändrats och idag sker en bred registrering av 
skogsbygdens kulturlämningar, inte minst genom projektet Skog och 
historia där Skogsstyrelsen tillsammans med Riksantikvarieämbetet 
genomför omfattande inventeringar. Projektet pågår fortfarande och 
detta nya källmaterial har ännu inte genererat någon omfattande 
forskning. En sådan måste dock till om ny kunskap om dessa bygder 
ska kunna formuleras.

För den äldre synen på nordvästra Skånes skogsbygder har avsak
naden av gravar och äldre monument säkerligen spelat stor roll. Här 
har även karaktären av gränsområde och förändringen av rikstill- 
hörighet påverkat historiesynen. I Rannsakningarna från 1667 efter 
”gamble monumenter oc antiqviteter samt andre notabile ting” i 
Örkelljunga och Rya socknar fanns ingen kännedom om lämningar el
ler sägner som ansågs värda att notera (Rannsakningar:267f). Det var 
under denna tid som studiet av det förflutna på allvar etablerades som 
en vetenskap (Jensen 2002). Utmärkande var synen på en ursprunglig 
”guldålder” som successivt försämrats för att i samtiden ha närmat sig 
ett bottenläge. Den starka betoningen av det äldsta hängde länge med 
i historiesynen, i stort sett ända fram till idag. Fascinationen för det 
riktigt gamla är påtaglig idag, även om kulturmiljövården under sena
re tid har tillämpat en mycket bredare syn på ”kulturarvet”.
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Det är emellertid inte bara lämningarnas ålder som varit avgöran
de. Av stor betydelse var även vem som hade skapat ”monumenten” 
och ”antik vi teter na”. Ett perspektiv ovanifrån har dominerat, till en 
början av gudomlig karaktär för att ersättas av en mer världslig. Det 
var samhällets övre skikt och deras lämningar som uppmärksamma
des. Det officiella anikvitetsbegreppet (fornlämningsbegreppet) vidga
des sedan efterhand.

Lämningar knutna till religion och de samhällsbärande institutio
nerna har getts stor betydelse. Det är inom denna sfär som de mest 
påtagliga monumenten har skapats, och det var dessa som tidigt till
drog sig intresse. Detta perspektiv ovanifrån har sedan dess domine
rat inom kulturmiljövården och förstärkts genom en motsvarande 
historisk forskning.

Under senare tid har fornlämningsbegreppet vidgats och nya be
grepp som kulturlämning och industrilämning har lanserats. Lag
skyddet för dessa kategorier är inte lika starkt, men medför att andra 
aspekter på kulturlandskapet uppmärksammas. Lorskningen under 
senare tid har även ökat intresset för de geografiska områdena som 
legat utanför de traditionella fornlämningsbygderna. Starkt bidragan
de till detta var några kulturgeografiska forskningsprojekt kring fos
sila odlingslämningar, som följdes av arkeologiska undersökningar 
och forskning. Utvecklingen har även medfört ett tydligare uttalat in
tresse för att sträcka sig längre fram i tiden och inbegripa de sentida 
lämningarna, efter exempelvis torp och annan småskalig verksamhet. 
Mycket energi har hittills lagts på att väcka intresset och på sikt häv
da statusen på dessa lämningar som intressanta kulturmiljöer. Ett 
ökat tvärvetenskapligt förhållningssätt, med infallsvinklar både ovan- 
och underifrån, skulle ytterligare kunna stärka möjligheterna att 
formulera synteser och skapa förståelse för de sammanhang som fun
nits i landskapet och inom samhället.

I Örkelljunga kommun finns idag inga registrerade kulturmiljöer 
som anses vara av riksintresse och de ur ett regionalt perspektiv upp
märksammade kulturmiljöerna är tämligen få (Kulturmiljöprogram för 
Skåne). De miljöer som utpekas är framför allt småskaliga jordbruks
miljøer i skogsbygd från senare delen av 1800-talet och 1900-talet. 
Mot bakgrund av den ovan beskrivna utvecklingen inom kulturmiljö
vården ges en viss förståelse för denna syn. Norra Åsbos historia har 
inte kunnat inpassas i den officiella, till stor del på grund av att den 
aldrig har blivit vetenskapligt säkerställd, men även regionalt genom 
att den aldrig blivit artikulerad och infogad i en mentalitet (se Arons
son 2004:72ff). Alderskriteriet är vacklande då de förhistoriska läm
ningarna är få och monument eller anläggningar knutna till eliten är
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Fig. 30. Registrerade järnframställning splatser visar på en tydlig 
koncentration till Örkelljunga och Skånes-Fagerhults socknar och det 

närliggande området.

högst begränsade. Områdets karaktär av periferi befästes. Genom att 
lyfta fram ett småskaligt jordbruk från de senaste århundraden ges 
emellertid en tämligen skev bild av ett område som präglats av en 
flexibilitet och ett utbrett mångsyssleri.

Anmärkningsvärt är att den omfattande järnproduktionen från 
1500- och 1600-talet inte lyckats avsätta några spår i dessa samman
hang, en verksamhet av största betydelse för bygden och för det danska 
riket före 1658. Utbredningen och förekomsten av den stora mängden 
slaggvarp har varit känd sedan länge (se fig. 30). Produktionen av järn 
i området kan närmast beskrivas som en protoindustriell verksamhet 
och är av stort industrihistoriskt värde. Flera miljöer med kolossala
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slaggvarpar och ugnslämningar finns bevarade, vilka bör lyftas fram 
och problematiseras i relation till den ”egentliga” industrialiseringen 
långt senare (jfr Isacson 2003; Magnusson 2001). Från Skånes-Fager- 
hults socken kan järnproduktionsplatsen Malmängarna vid Fedinge- 
sjön nämnas och järnproduktionsplatsen vid Stjärneholm, som senare 
utnyttjats som kvarnplats (Ödman 2001:98ff; jfr även s. 161f).

ARKEOLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Ur ett arkeologiskt perspektiv var det i hög grad okända marker som 
vägprojektet i norra Skåne berörde. Den ringa bakgrundskunskapen 
ingav förväntningar och förhoppningar om att kunna skapa ett nytt 
och bredare kunskapsläge för det aktuella landskapet. Samtidigt fanns 
en medvetenhet om att det var ett första steg på vägen mot att formu
lera landskapets historia. Det innebar att en viktig del av det arkeo
logiska projektet var att lyfta fram nya frågeställningar för den fram
tida forskningen. Arbetet krävde stora inventeringar och samman
ställningar, inte minst av de skriftliga källorna, för att skapa en 
kontext till utgrävningarna och provtagningarna. Ramarna kring ett 
uppdragsarkeologiskt projekt är emellertid beroende av anledningen 
till exploateringen, i det här fallet byggandet av den nya E4:an. Ett 
arkeologiskt projekt kan också beskrivas som en process där behovet 
av olika insatser växer fram efterhand som projektet fortskrider och 
är beroende av vilka miljöer som slutligen kommer att undersökas. 
Prioriteringar och urval görs under projektets gång.

Den ideala projektprocessen är inte möjligt att nå fram till, men för 
att kunna formulera riktade frågor och göra relevanta prioriteringar 
krävs en förförståelse av området. Kunskapsläget för skogsbygden i 
nordvästra Skåne var mycket skralt, både ur en arkeologisk och ur en 
allmänhistorisk synvinkel. Därför fick ett grundarbete i form av sam
manställningar av källmaterial göras parallellt med de arkeologiska in
satserna. Projektet fick helt enkelt söka sig fram och det dröjde lång tid 
innan de intressanta sammanhangen kunde utkristalliseras. Kolonisa
tionen under äldre medeltid, krisen under 1300-talet, expansionen 
kopplad till en omfattande järnproduktion under 1500-talet samt de 
sentida bebyggelsernas betydelse för tolkningen av landskapet har vux
it fram i analysen och bearbetningsprocessen av de samlade resultaten.

Det idag iakttagbara landskapet präglas starkt av 1900-talets 
industriella skogsbruk, vilket på sätt och vis har verkat konserveran
de på det äldre kulturlandskapet. Mitt bland granarna framträder 
lämningar och tydliga strukturer efter ett äldre landskap, framför allt 
från 1800-talet, men som i viss utsträckning kan projiceras längre
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tillbaka i tiden. Som framgått, har det inte varit en linjär utveckling, 
utan landskapet har präglats av flera större och mindre omvandling
ar. Perioder av expansion har avlöst perioder av stagnation eller öde- 
läggelse, vilket har lett till att olika strategier har kommit till uttryck 
i landskapet. Resultaten från undersökningarna har visat att platser 
har bebotts kontinuerligt sedan de koloniserades under den äldre 
medeltiden, medan andra platser har övergivits för att senare åter- 
befolkas. Somliga platser har alltså haft en högre grad av stabilitet, 
medan andra framför allt utnyttjats under expansiva perioder. De tre 
platser med sentida torplämningar som undersöktes visade sig även 
ha varit bebodda och brukade under äldre perioder. Platserna som på 
ytan uppfattades som typiska 1800-talstorp visade sig alltså rymma 
en avsevärt äldre och mer komplicerad historia. Vid olika tider har 
bebyggelser uppstått på samma platser, men då utifrån olika samman
hang i landskapet och med delvis olika syften. Ur en antikvarisk syn
vinkel föranleder detta att en än större betydelse tillmäts de sentida 
bebyggelselämningarna i skogsbygden.

Ett liknande resonemang kan även föras kring andra typer av läm
ningar, exempelvis kvarnar. Flera kvarnplatser har troligen haft ett äld
re förflutet. Inom projektet undersöktes kvarnplatsen vid Bredabäck 
där lämningarna efter en sågkvarn från 1800-talet var de synliga spå
ren i landskapet (Larsson 2008; Strömberg 2008). Vid undersökning 
intill kvarnen upptäcktes lämningar efter medeltida järnframställning. 
Möjligen har vattenkraften utnyttjats också i detta tidiga skede.

Platsernas betydelse i ett längre tidsperspektiv är naturligtvis av- 
hängigt flera faktorer. Trots skiftande konjunkturer och förändrade 
strategier har många platser befolkats kontinuerligt eller återbefolkats 
efter ödeläggelser. Det territoriella och administrativa landskapet före
faller ha varit förvånansvärt stabilt sedan återuppbyggnadsfasen under 
1500- och 1600-talet. Namnen på de bebyggelseenheter, by- och gårds- 
territorier, vi möter på den häradsekonomiska kartan från 1920- och 
1930-talet är desamma som finns förtecknade i de äldsta jordeböcker- 
na från området (se fig. 3). Möjligen var det då, under 1500-talet, som 
landskapet gavs en tydlig och bestående territorialisering, även om 
smärre gränsjusteringar och förändringar av socken- och häradstillhö- 
righet sedan ägt rum. Före krisen på 1300-talet förefaller landskapet 
ha haft en annan gestaltning. De naturgeografiska förutsättningarna i 
området har inneburit påtagliga begränsningar för bebyggelsens loka
lisering. Våtmarker, myrar och annan otillgänglig terräng har inverkat 
på både lokalisering och tillgänglighet. Utvecklingen under 1500-talet 
har dessutom krävt ett fungerande vägnät, som framöver även innebu
rit en lokaliseringsmässigt styrande faktor på bebyggelsen.
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NY KUNSKAP OCH NYA FRÅGOR

Våra undersökningar i skogsbygden har aktualiserat en mängd gamla 
och nya frågeställningar kring skogsbygdens utveckling. Vi har stärkt 
bilden av den medeltida kolonisationen av området, men fortfarande 
saknas arkeologiska undersökningar av den äldsta bebyggelsen. Myck
et talar för en ensamgårdsbebyggelse, men någon egentlig kunskap om 
dess utseende och sammanhang har vi inte. Den tydliga ödeläggelsen av 
bebyggelse under 1300-talet ger nya perspektiv på krisen och pestens 
härjningar, liksom på den efterföljande expansionen. Vilken betydelse 
ska den sociala organisationen med flera hushåll på gårdarna, åtmins
tone från 1500-talet och framåt, tillmätas? Här kan endast en arkeo
logisk undersökning avslöja hur livet och boendet var organiserat. Or
ganisationen på dessa gårdar bör även relateras till den traditionella 
byn med sina specifika sammanhang och strukturer. Vilka likheter och 
vilka skillnader fanns det mellan en by och en ensamgård med flera 
brukare? Tradition, samhällsorganisation och näringar kan förmodas 
ha spelat en avgörande roll för hur man organiserat sig lokalt. Kring de 
sentida torpen finns många föreställningar förknippade med överbe
folkning och armod. Inom projektet gjordes bara begränsade arkeo
logiska insatser kring dessa lämningar och några vederhäftiga slutsatser 
kring den materiella standarden på torpen kunde inte dras.

Genom att tillämpa ett landskapsperspektiv har vi emellertid kun
nat närma oss sammanhangen för olika tiders människor och bebyg
gelser. Ett tvärvetenskapligt förhållningssätt har varit givande och 
nödvändigt för att kunna analysera och tolka det mångfacetterade 
men fragmentariska källmaterialet. Projektet har genererat en hel del 
ny kunskap och nya tolkningar, men samtidigt kan vi konstatera att 
vi bara gläntat på locket till områdets historia. Förhoppningsvis har 
vi ändå genom det breda upplägget bidragit till att skapa en förståel
se för landskapets utveckling som är användbar i framtida forskning, 
inte bara inom arkeologin utan också inom angränsande discipliner. 
Vi hoppas också att våra resultat och tolkningar kan bidra till en fort
satt diskussion kring samhällets och landskapets historia i allmänhet 
och kring skogbygdens utveckling och identitet i synnerhet.
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BANDPARCELLER, 
BEBYGGELSE OCH 

BEFOLKNING
MATS ANGLER!

Odlingens betydelse för utvecklingen i skogsbygden är, och har under 
lång tid varit, en omdiskuterad fråga. Frågan är vilken betydelse 
odlingen spelat för områdets ianspråktagande, kolonisation och vida
re utveckling. Har förutsättningarna i området kunnat skapa ett 
agrart överskott eller har det framför allt handlat om en husbehovs- 
försörjning? Sämre och färre jordar har inneburit lägre avkastning, 
medan förutsättningarna för boskapsskötsel och andra skogsrelatera- 
de verksamheter däremot förefaller ha varit bättre.

Benämningen skogsbygd kan även vara problematisk och till viss 
del missvisande. Dagens situation med ett omfattande skogsbruk ger 
inte en rättvisande bild av hur området gestaltat sig bakåt i tiden. De 
vidsträckta granplanteringarna tillhör 1900-talet och granen tillhör 
ett sent kulturellt inslag i landskapet. Dessförinnan har landskapet 
varit mer föränderligt. De äldsta kartorna från 1600-talet visar på ett 
omfattande skogsbestånd i norra Skåne, men då rörde det sig främst 
om lövskog. Detta trots att uttaget av skog förmodligen har varit 
stort till följd av exempelvis den stora järnproduktionen i området 
under 1500- och 1600-talet. De paleoekologiska undersökningarna 
har också visat på att landskapet var mera öppet under äldre tider, 
även om skogen utgjort ett dominerande inslag (se Lagerås 2007).
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Utvecklingen i skogsbygden har fört med sig att ett relikt land
skap, med lämningar från olika tider och olika verksamheter, har 
bevarats. De spridda och diversifierade verksamheterna som före
kommit har i hög grad bidragit till detta. Områdets beskogning har 
under lång tid skyddat lämningarna, åtminstone fram till det utveck
lade industriella skogsbruket. Och det var främst till dessa miljöer 
som den nya vägsträckningen förlädes.

Merparten av de lämningar som undersöktes var spår efter äldre, 
övergivna odlingar, så kallad fossil åkermark. Till följd av förändring
ar i bebyggelsebilden är den fossila åkermarken idag lokaliserad till 
de äldre kartornas utmarker. Där odling fortsatt kontinuerligt har 
spåren efter ett äldre bruk av jorden oftast utplånats. Eftersom den 
nya vägen i första hand var interregional, och inte skulle fylla några 
lokala behov, kom dessa stabila och fortfarande brukade jordbruks
marker sällan att beröras. Denna sentida odling med tillhörande 
bebyggelse är ofta identisk med de i de äldsta skriftliga källorna om
talade bebyggelseenheterna, vilket medförde att inga arkeologiska 
utgrävningar gjordes på dessa platser.

För att närma sig en förståelse av odlingen i skogsbygden framstår 
fyra punkter som speciellt viktiga (jfr inom stadsplanering Dalgas 
1999; Andersson 2006: 11).

- De fysiska förhållandena eller de arkeologiska lämningarna ger de 
rumsliga strukturerna, dvs. odlingens utbredning, avgränsningar 
och indelningar, samt relationen till andra komponenter i landska
pet som exempelvis topografi, jordmån, bebyggelse och vägarna.

- De funktionella förhållandena betonar den odlade markens an
vändning. Vad har man odlat? Har växelbruk eller något speciellt 
odlingssystem tillämpats inom parcellsystemen?

- De administrativa/ekonomiska förhållandena handlar om ägo- 
och maktstrukturer. Av betydelse är även odlingens relation till 
andra näringar, exempelvis boskapsskötsel eller järnhantering.

- De sociala (och psykologiska) förhållandena lyfter fram männis
kornas agerande. Hur var vardagslivet organiserat och hur uppfat
tade människorna sin egen situation? Betraktade man sig som 
åkerbrukare eller inte? Andra aspekter hänger samman med den 
sociala organisationen. Har exempelvis odlingen skett enskilt eller 
kollektivt.

Utgångspunkten är naturligtvis de lämningar och spår som syns och 
ligger dolda i landskapet, och de utgör också grunden för analysen av 
de övriga punkterna. Detta medför att det arkeologiska materialet
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kopplas samman med andra källmaterial, och en helhetssyn ökar 
väsentligt möjligheterna till en förståelse av odlingslandskapet. Den
na helhetssyn blir också grundläggande i diskussionen kring de stra
tegier som kulturmiljövården kan och bör tillämpa i skogsbygden.

FOSSILA ODLINGSLÄMNINGAR
Odling av marken har förekommit sedan den yngre stenåldern. Från 
det att odlingen introducerades har den spelat en avgörande roll för 
samhällets utveckling. Odlingen har emellertid förändrats över tid på 
en mängd olika sätt och plan. Grödor har tillkommit, vilka har krävt 
nya brukningsmetoder. Redskapen har förändrats, och betydelsen av 
plogen har betonats i många sammanhang. Synen på och förhållandet 
till jorden har också varierat. Skiftande ägoförhållanden och indel
ningar har även bidragit till förändringar av odlingsmarkens utseen
de.

Fossil åkermark kan betraktas som ett samlingsbegrepp för läm
ningar med flera ursprungliga agrara funktioner och inte enbart spå
ren efter själva odlingen (Gren 1997:1 Iff). I alla tider har flertalet 
agrara verksamheter mer eller mindre varit intimt sammanbundna 
med varandra. Sambandet mellan odling och boskapsskötsel upplös
tes efter den agrara revolutionen på 1700- och 1800-talet, och kanske 
tydligast först under de senaste årtiondenas moderna jordbruk. Tidi
gare var odlingen beroende av gödseln från boskapen, som i sin tur 
var beroende av hö och bete. Åker-, ängs- och betesmark har ingått i 
ett system, där framför allt åker och äng kan ha växlat funktion - det 
historiska ängs- och åkerbruket.

De fossila odlingslämningarna förekommer framför allt i mellan
bygden och i skogsbygden, alltså utanför de traditionella slätt- och 
odlingsbygderna. Dessa områden är sten- och blockrika, varför röj
ning för odling har avsatt tydliga spår i landskapet i form av röjnings- 
rösen och stensträngar. På slätten har det funnits mycket mindre sten 
att röja. Mellanbygden och delar av skogsbygden förefaller i Skåne ha 
tagits i anspråk under perioder när samhället har expanderat agrart. 
Vid tillbakagångar har bebyggelsen åter koncentrerats till slättbyg
derna. Dessa områden har fungerat som en ventil för samhällets 
utbredning i landskapet i stort. Detta är framför allt tydligt under den 
äldre järnåldern, och har konstaterats på flera håll (jfr Lagerås 2000; 
Ericsson 2001). Den utpräglade skogsbygden nåddes inte av denna 
expansion under järnåldern, utan förefaller ha koloniserats först 
under medeltiden.
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Odlingen har naturligtvis utförts av människor. Denna självklarhet 
bör dock lyftas fram i en diskussion kring odlingens utformning. 
Genom mänskliga handlingar grundade på bland annat olika erfaren
heter, strategier och social organisation har odlingsmarkens gestalt
ning påverkats. Under en och samma tid kan åkermarken i olika mil
jöer karakteriseras som röjningsröseområden, bandparcellerad åker
mark, ryggade åkertegar eller blockformiga åkrar. Denna variation 
kan inte ges någon enkel och entydig förklaring, utan har påverkats av 
ett flertal mer eller mindre sinsemellan avhängiga faktorer. Odlingen i 
skogsbygden har haft andra förutsättningar än den i slättbygden, och 
måste betraktas utifrån dessa. Därmed blir det svårt att över huvud ta
get göra jämförelser med de centrala odlingsbygderna, och ur ett 
skånskt perspektiv kan skillnaderna ha varit stora. Skogsbygden före
faller under medeltiden ha dominerats av en spridd ensamgårds-be- 
byggelse till skillnad från slättens stora byar. Ett flertal brukare av var
je gård kan dock ha förekommit. Samtidigt har troligtvis inte jordbru
ket haft den dominerande ställningen för utkomsten i skogsbygden.

BANDPARCELLER
I de sydsvenska skogsområdena förekommer mindre och större om
råden med bandparceller som är avgränsade av terrasskanter, sten
strängar eller vallar (Gren 1997:60f; 118ff). De karterade områdena 
kan variera mellan ett hektar och några tiotals hektar. Parcellerna är 
ofta systematiskt utlagda i terrängen, och vid höjdskillnader löper de 
oftast parallellt med höjdkurvorna eller parallellt med sluttningen. 
Inom forskningen, och det är framför allt kulturgeografisk forskning 
som bedrivits inom området, anses denna typ av åkersystem ha funnits 
från äldre järnålder till långt fram i modern tid. Bakgrunden till band
formen anses kunna hänföras dels till markindelning, och dels till 
brukningstekniska orsaker. De breda parcellerna kan i sin tur ha haft 
en egen indelning utifrån ett varierat bruk, varför de sannolikt utgjort 
markindelningar snarare än åkerparceller (Widgren 1997:37).

Bruket av bandparceller antas ha sträckt sig över en mycket lång 
period, vilken i stor utsträckning sammanfaller med bruket av röj- 
ningsrösen. Röjningsröseområden har en något längre historia, då de 
äldsta anses ha skapats under yngre bronsålder. Dateringen av 
odlingslämningar är emellertid svår och problematisk. Källmaterialet 
utgörs i första hand av de bevarade och identifierbara lämningarna i 
landskapet. Till detta ska fogas ett omfattande äldre kartmaterial, 
vilket kan sträcka sig tillbaka till 1600-talet. För skogsbygden handlar
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det framför allt om kartor från förra delen av 1800-talet (fig. 31). Till
sammans, men även var för sig, ger de båda typerna en bild av 
odlingslämningar som ackumulerats över lång tid, dvs. så länge man 
har odlat på platsen. Avtryck från flera århundradens odling ryms i 
dessa bilder, med en dominans från de sista brukningsperioderna (Rid
dersporre 1999b; se även Lagerås 2007:169). De yngre odlingsfaserna 
har i hög grad utraderat spåren efter de äldre. Den agrarhistoriska ut
vecklingen har dessutom inte varit evolutionistisk och linjär (Widgren 
1997). Utvecklingen behöver inte ha gått från ett rörligt till ett fast 
jordbruk. De sociala och samhälleliga förändringar som har förekom
mit anses dessutom ha spelat en stor roll för odlingens olika former.

Parcellindelningen av jordbruksmarken har varit mest utvecklad 
inom slättbygdens mer omfattande odling, vilken normalt går under 
benämningen tegskifte. Detta innebar en delning av byns samlade 
åkermark mellan de ingående gårdarna. I dess utvecklade form anses 
en rättviseprincip ha existerat, så att varje gård skulle få ett genomsnitt 
av byns varierade odlingsmark. Varje åker delades enligt vissa princi
per mellan byns gårdar. Hur fördelningen skulle ske finns beskrivet i 
landskapslagarna. Från att ha varit en fördelning utifrån andelsrättig- 
heter blev tegskiftet under senmedeltiden i högre grad relaterat till 
skatter och avrader; lika jord skulle ha samma avgifter (Porsmose 
1988:356ff). Oavsett vilka principer som tillämpades måste systemet 
ha varit flexibelt. Vid expansion av odlingsmarken och tillkomsten av 
nya gårdar har en ny fördelning varit nödvändig, åtminstone inom de
lar av åkermarken. Hemmansklyvningar innebar att bolet eller manta
let fick fördelas på nytt. Odlingsytorna har därmed inte varit statiska, 
utan förändrats både i omfattning och i fördelning.

Syftet med en indelning i bandparceller i skogsbygden framstår i 
forskningen som mycket oklart. Det blir inte enklare av de tidiga date
ringarna långt ned i järnålder som framhållits (Mascher 1993; Wid
gren 1997). I nordvästra Skånes skogsbygd kan de emellertid inte vara 
äldre än den tidigaste medeltiden, då den första permanenta odlingen 
i området har kunnat beläggas (Lagerås 2007). Generellt har bandpar
cellerna uppfattats som markindelningar snarare än åkerparceller, vil
ket implicerar flera ägare, eller åtminstone flera brukare, till den par
cellerade jorden. Därmed har de tolkats återspegla markrättigheter i 
en byliknande samfällighet och därmed haft stora likheter med det 
medeltida tegskiftet (Widgren 1997:38). Frågor kring brukningstek- 
nik, odlingssystem, stegvis kolonisation och arvsdelning anses inte 
kunna bidra till förståelsen av bandparcellerna, medan ägande- och 
nyttjanderätter samt relationen till taxering och skatter har betraktats 
som en framkomlig väg (Connelid, Mascher 8c Widgren 2001:30).
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ODLINGENS ÅLDER
Dateringen av odlingslämningarna är problematisk, vilket redan 
nämnts. Att hänga upp resultaten på en enda dateringsmetod fram
står inte som tillräcklig, utan det är snarare en kombination av flera 
kronologiska iakttagelser som måste tillämpas (Ericsson 1999b; 
Riddersporre 1999a; Fallgren 2006:42; se även Petersson 2006:196ff). 
Framför allt är det viktigt att skilja ut de olika faserna på en odlings
yta. Här inställer sig flera problem då odlingen i sig är förstörande 
och utplånar de flesta spår av äldre bruk. På de arealer där odling 
pågått långt fram i tiden får förutsättningarna för projicering bakåt i 
tiden betraktas som dåliga, medan kortvarigt brukade odlingsytor får 
anses ha en högre potential. Samtidigt blir det svårt att knyta date
ringarna, exempelvis från l4C-dateringar, till specifika faser eller agra
ra aktiviteter överhuvud taget. Andra verksamheter kan även ha ägt 
rum på platsen.

Fängs med E4:an i norra Skåne skilde sig röjningsröseområdena åt 
mellan de södra och norra delarna till omfattning och utbredning 
(Andersson 2008). I söder fanns många och till ytan omfattande om
råden, medan de i norr var avsevärt färre och mindre. Dateringarna 
skilde sig även åt då de i söder hade skapats med en början under äld
re järnålder och de nordliga under medeltiden och framåt. De fossila 
odlingslämningarna i form av bandparceller är avsevärt färre och har 
framför allt lokaliserats till de norra socknarna. Med ett undantag för 
det omfattande bandparcellområdet vid Färkesholm är de få och väl
digt fragmentariska. 1 de södra delarna ner mot slättbygden har ingen 
specialinventering genomförts, varför det inte är möjligt att uttala sig 
om situationen här. Inom projektet Skog och historia har omfattande 
kateringar gjorts nyligen, men materialet är ännu inte sammanställt 
och tillgängligt. I det äldre kartmaterialet från 1600-, 1700- och 
1800-talet är bandparcellerad åkermark mer frekvent förekommande 
(Connelid 2003a och b). Utifrån kartmaterialet kan vi alltså konsta
tera att en parcellindelning fortfarande var i bruk vid denna tid. 
Däremot är det svårare att spåra vid vilken tid de tagits i bruk. Under 
de senaste två århundraden har alltså de flesta spåren efter bandpar
celler i landskapet raderats ut.

Kulturgeografiska undersökningar av bandparcellstrukturer i 
andra delar av södra Sverige, har i kombination med arkeologi i flera

« Fig. 31. På Laga skifteskartan över Harbäckshult från 1822 
förekommer ett tydligt mönster av bandparceller.
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fall givit tidiga dateringar. I Västergötland anses sådana strukturer 
vara etablerade redan under mellersta järnåldern och dateringar från 
yngre järnålder finns från Småland och Halland (Widgren 1990, 
1997: 36ff; Mascher 1993; Connelid & Rosén 1997). I de flesta fall 
tycks emellertid bandparcellstrukturen ha föregåtts av en mer exten
siv odling med röjningsrösen som enda kvarlämnade spår. I de fall 
man daterar odlingslämningarna med hjälp av träkol, vilken är den 
vanligaste dateringsmetoden, kan det därmed vara svårt att veta vad 
som dateras. Röjningsbränningar har i första hand skett när nya od
lingsytor har tagits upp, varför 14C-dateringar kan vara problematis
ka att använda i komplexa sammanhang bestående av flera faser. I en 
odlad yta får omlagringsfrekvensen anses vara mycket hög. Träkol 
som hittas under en lämning behöver därmed inte ha något direkt 
samband med lämningen, utan anger bara att den inte kan vara äldre 
än den datering som ges (jfr Fallgren 2006:41f). Lämningen kan dä
remot vara avsevärt yngre.

Bandparcellområdena anses i många fall ha övergivits redan under 
medeltiden, exempelvis under 1200-talet i Halland (Connelid & 
Rosén 1997). Men även här har man att ta hänsyn till dateringspro- 
blematiken. Hur konstaterar och daterar man en odlings övergivan
de? Förändringar, som omorganisationer och införandet av nya bruk
ningsmetoder, kan i många fall beläggas arkeologiskt. Men hur kan 
utsträckningen i tid bedömas om inga förändringar skett? Det konti
nuerliga brukandet av jorden har avsatt få spår och därmed små möj
ligheter till datering. Sätter man däremot in odlingen i sitt samman
hang, framför allt i relation till den tillhörande bebyggelsen, ökar 
möjligheterna radikalt. Har bebyggelsen ödelagts har troligen även 
den tillhörande odlingen övergivits, men odlingen kan ha fortsatt dri
vas från en annan gård. Har däremot odlingen övergivits kan man 
vara tämligen säker på att bebyggelsen även lagts öde. Saknas under
sökningar av bebyggelse ger paleoekologiska undersökningar stora 
möjligheter att kronologiskt ringa in både början, kvantitativa för
ändringar och upphörande av odlingen, vilket med stor framgång har 
tillämpats inom projektet (Lagerås 2007). Med utgångspunkt i loka
la pollendiagram i anslutning till odlingsmark kan exempelvis odling
ens upphörande med efterföljande igenväxning beläggas.

I det närbelägna Halland har en tolkning av sambanden mellan 
bandparceller och bebyggelse lett fram till att de varit i bruk från 
900-talet till 1200-talet (Connelid & Rosén 1997). I det lokala sam
manhanget saknas dock fortfarande resultat som kopplar samman 
företeelserna, inte minst arkeologiskt. På ett övergripande plan har 
man dock tolkat övergivandet av parcellsystemet som en följd av en
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övergripande omstrukturering av bebyggelsen under 1200-talet 
(Connelid & Rosén 1997; Connelid 1999; Connelid 2004). Det är 
dock frestande att se denna omstrukturering som en omfattande öde- 
läggelse av bebyggelse till följd av den allmänna kris med en omfat
tande befolkningsminskning som drabbade samhället under 1300- 
talet, vilken möjligen drabbade Halland redan under 1200-talet 
(se s. 54; se även Redin 1986; Palm 1999). Resultaten bygger främst 
på undersökningarna i kust- eller slättbygden, medan undersökning
ar i skogsbygden är få. Expansionen in i skogsbygden tycks dock ha 
skett först under senmedeltiden i en återhämtning efter krisen, varför 
frågan kring dateringen av bandparcellerna kvarstår. Tillhör de land
skapet före eller efter krisen, eller har de existerat både före och efter? 
Har de haft en kort eller lång brukningstid, och, inte minst, i vilket 
sammanhang har de skapats?

BEBYGGELSE OCH BANDPARCELLER
Odlingen har oftast varit relaterad till en bebyggelse. Människorna 
som brukat marken måste ha bott relativt nära, och rimligtvis har det 
funnits ett rumsligt samband mellan odling och bebyggelse. Organisa
toriskt och arbetsmässigt har det varit en fördel att ha odlingen nära 
boendet, där även ställningen av boskapen skedde. Bristen på goda 
jordar har emellertid inneburit att odling kan ha skett på avlägset 
belägna lyckor. Andra aspekter på relationen boende och odling häng
er samman med social organisation och mentala förställningar. I 
skogssocknarna har ensamgårdar dominerat, och som i de senare käl
lorna framträder med flera brukare. I Örkelljunga och Skånes- 
Fagerhults socknar fanns det på 1500-talet gårdar med dels själv
ägande bönder (jordägare) med underställda gårdmän, dels arrende
bönder (lejebönder) till kronan, adeln och kyrkan med underställda 
gårdmän. Hur dessa gårdar varit organiserade är oklart, och därmed 
även i vilken utsträckning detta påverkat odlingens organisation. Har 
det varit ett enskilt eller kollektivt brukande? Här kan ha funnits mel
lanformer som bygger på ett enskilt ägande, men med en i varierande 
grad gemensam arbetsorganisation.

En parcellering av åkermarken har oftast förknippats med att bru
kandet av jorden har skett i samfällighet (Widgren 1997: 35ff). Detta 
har även ansetts gälla de förhistoriska bandparcellerna. 1 de områden 
där parcellerna (åkrarna) var utlagda med ett konsekvent måttsystem 
(reglerade) betraktas likheterna som stora med det medeltida teg
skiftet. På det medeltida tegskiftet kan två aspekter läggas. För det
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första har det handlat om en taxering av de enskilda gårdarna i en by. 
Varje gård skulle ha en odlingsjord som motsvarade gårdens taxerade 
andelsvärde av byns jordar. För det andra innebar det att ett rättvise- 
tänkande praktiserades, genom att varje åker delades mellan gårdar
na utifrån respektive taxering (värdering). Jordmånen varierade mel
lan de olika åkrarna och genom delningen fick varje gård ett represen
tativt urval av byns samlade jordar.

Om parcellindelningen har tillkommit till följd av taxeringsprin- 
ciper måste det ha funnits en övergripande organisation. En över
gripande organisation kan ha varit central, dvs. en kontroll från den 
danska kungamakten, eller av lokal eller regional karaktär genom 
huvudgårdar med godsdrift. Kungamaktens tidiga egendomar och in
flytande i skogsbygden har behandlats av Sten Skansjö med utgångs
punkt i kung Valdemars jordebok. Jordeboken har sammanställts 
omkring 1300, men avser uppgifter från ca 1230 (Skansjö 1997). 
Skansjö menar att det inte funnits någon tydlig kunglig maktstruktur 
i området vid denna tid. De kungliga intressena har inskränkt sig till 
de allmänningar som funnits i området och i dessa har ett antal 
ensamgårdar etablerats. Under äldre medeltid avsåg allmänning om
råden som ingen hade någon särskild rätt till. Efterhand fick kungen 
befogenheter och möjligheter att genomdriva de speciella krav, som 
gick under benämningen Kungens allmänning, men i Skåne fortsatte 
allmänheten att ha en viss bruksrätt. Röjningen och etablerandet av 
nya gårdar medförde därmed att merparten av nybyggarna på all- 
männingarna blev arrendatorer till kungen (Meyer 1980).

De olika källskrifterna över Helsingborgs län från 1500-talet ger 
en äldsta och förhållandevis komplett bild av det studerade området. 
I dessa källor omnämns inte Skånes-Fagerhults socken, vilket under
stryker socknens sena tillblivelse. De självägande bönder (skattebön
der) som framträder i källorna är sannolikt ett resultat av koloniser
ingen under äldre medeltid (Skansjö 1997). Merparten av hemmanen 
brukades dock av arrendebönder (fig. 32). Kungens arrendebönder 
ingick i Kronolänet, ett speciallän inom det stora Helsingborgs län.

Helsingborgs län var ett stort och vidsträckt län som omfattade 
Bjäre, Luggude, Norra och Södra Åsbo samt Göinge härader. Vid den
na tid har det inte funnits någon kunglig forvaltningsgård i det stude
rade området. Under en kort period i början av 1300-talet har det 
emellertid funnits en kunglig borg i Örkelljunga. Vilken betydelse den
na borg har haft är oklart, men den har spelat ut sin roll tämligen 
snart. Ett samband med kronolänet är svårt att tänka sig. Kronolänet 
förefaller ha tillkommit senare, då Norra Åsbo härad inte ingick i Hel
singborgs länår 1370(Bååth 1925:267; 1933:320). Örkellj ungaborgens
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Kronolänet 
Självägande bönder 
Arrendebönder

10 km

Fig. 32. De självägda gårdarna har tillhört den äldre bebyggelsen, med
an arrendegårdarnas ursprung är svårare att precisera. Det markerade 
Kronolänet förefaller ha tillkommit först under 1400-talet. Helsingborgs 

län: Jordebok 1583/84 och Extraskattemantalslängd 1584.

ungefärliga samtidighet med den närliggande kyrkan och närheten till 
de förmodligen äldre gårdarna i den södra delen av socknen placerar 
borgen i ett annat, och förmodligen äldre, sammanhang. Eventuellt har 
borgen varit ett medel för att skapa ett initialt fotfäste för en kunglig 
kontroll över området.

Det tidigaste omnämnandet av Norra Åsbo som en del av Helsing
borgs län är från 1486. Från 1300-talets början finns tydliga indika
tioner på att häradet tillsammans med Bjäre varit knutet till hertig- 
dömet Södra Halland som innehades av Knut Porse. Efter hans död 
1330 tillföll hertigdömet hans änka Ingeborg, tidigare gift med Erik 
Magnusson (Andersson 1974:123ff). Tämligen snart därefter pant
satte hon Norra Åsbo och Bjäre, vilket tyder på att de båda härader
na ingick i hertigdömet, eller åtminstone hade en tydlig koppling till



detta. Detta förklarar troligtvis varför inte Norra Åsbo och Bjäre till
sammans med Södra Halland inte ingick i forpantningen av de skån
ska landskapen 1332, utan först 1341 kunde köpas loss av den svens
ke kungen Magnus Eriksson, son till Ingeborg och Erik Magnusson.

Det adliga ägandet i området framgår inte av 1500-talets källor, 
men enstaka hemman ingår säkert bland de arrendebönder som låg 
utanför Kronolänet. Någon adlig huvudgård har det inte funnits i 
området, varför det inte funnits några skattebefriade insocknes 
arrendebönder (Skansjö 1997; 2003:30f). Från 1600-talet finns upp
gifter kring adligt ägda gårdar, men speglar troligtvis även äldre för
hållanden, och en bebyggelseenhet som Harbäckshult är säkert av 
medeltida ursprung (se fig. 31).

Herrevads kloster och ärkebiskopen i Lund har också haft en del 
egendomar i området (Skansjö 1997). Från början av 1500-talet är 
Rya län känt med forvaltningsgården Rya, en så kallad skudgård. 
I Örkelljunga socken ingick Lärka gård, en gård i Örkelljunga, en 
gård i Åsljunga och en gård i Mattarp. Länet var litet och omfattade 
totalt 8 gårdar. Hur långt tillbaka i tiden detta kyrkliga ägande går att 
föra är oklart. Lärka gård tycks emellertid ha tillhört ärkesätet redan 
före 1400-talets mitt (LÄU: 135f). Den generella bilden är att den 
kyrkliga godsmassan i Skåne har ökat kraftigt i omfattning under sen
medeltiden.

Troligen har tillkomsten av kyrkor utgjort en förutsättning för det 
ärkebiskopliga ägandet i området. Kyrkan i Rya har flera sena drag 
och är svår att datera, medan kyrkan i Örkelljunga anses ha tillkom
mit omkring 1300. Lärka gård har exempelvis betalat avgifter till 
både ärkesätet och Örkelljunga kyrka.

LÄRKA GÅRD

Utifrån skriftliga dokument kan Lärka gård föras tillbaka till mitten av 
1400-talet (Bringéus & Forsell 1984:89; Skansjö 1997:80f). I början av 
1500-talet beskrevs Lärka som två ägodelar och byggställen med skil
da ägare, ärkesätet och Örkelljunga kyrka. I någon källa framskymtar 
även en tredje ägodel. I Palteboken från ca 1514, som är en jordebok 
över ärkesätets gods, beskrivs Lärka ägors omfattning utifrån gräns
märken (Pb: 63). I stora drag överensstämmer denna beskrivning med 
den geometriska avmätning som gjordes 1662 (se fig. 18; jfr rågångs- 
karta 1755), med undantag för ett tvisteområde i sydost mot Bälinge.

Bebyggelsen till den äldsta kända Lärka gård har legat i den östra 
kanten av Lärkesholmssjön. På kartan från 1662 räknas byggnaderna 
nr 1-6 till Lärka gård, medan övriga räknas som underliggande torp
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och byggen. År 1584 var Lärka gård i adlig ägo och lejebonde (land
bo) var Svend Olsen (Helsingborgs län:416). Till gården hörde även 5 
gårdmän, men om de haft egna boställen framgår inte. Vid tiden för 
kartans upprättande hade dock Lärka gård sex boställen med två bru
kare på nr 5 och 6 (fig. 18). De tilliggande torpen och byggena har på 
kartan fått nr 7-13. Nr 7 har bestått av två byggställen som 1651 gick 
under namnet Järet och på kartan kallat Hiärridt. De båda bygg- 
ställena hade varsin hägnad inägomark. På platsen för utbygget Järet 
uppfördes 1668 det nybildade säteriets huvudbyggnad, Lärkesholm 
(JR 1671). Månstorp, ett utbygge med nr 8, hade tre byggställen 
varav det ena var en backstuga. De övriga utbyggena, Sjöhultet, Källs- 
torp (1651 kallat Skredderbygget), Backabygget, Ryet och Kierstins 
Hall (1651 förmodligen under namnet Ny Lerckebygge) bestod av 
varsitt byggställe. Ett antal kvarnar finns även markerade på kartan 
vid Lärka, Sjöhultet och Ryet. Inom utbygget Sjöhultet har det legat 
en järnframställningsplats, som på kartan beskrivs som gammal och 
förfallen. Alla utbyggen utom Järet hade även en humlegård, 200- 
600 humlestänger vardera, vilket måste betraktas som en viktig in
komstkälla och kanske en bidragande förutsättning för etableringen 
på den tidigare utmarken (Björnsson 1946:541). Lärka gård hade to
talt 400 humlestänger. I Jordrevningsprotokollen 1671 var det dock 
endast Lärka gård och Backabygget som registrerades med humle
stänger. För hela Örkelljunga socken redovisade jordrevningsproto
kollen 17 100 humlestänger, medan Skånes-Fagerhults socken endast 
redovisade 1 500.

Det område som räknades till Lärka gård har beskrivits ovan och 
i beskrivningen från omkring 1514 nämns endast en bebyggelsetoft 
(tomt). Detta har tolkats som att Lärka gård vid denna tid endast 
bestod av ett byggställe, en sammanbyggd gård med flera brukare 
(Bringéus & Forsell 1984:113). Till gården hörde 24 åkrar mot
svarande ca 15 tunnland jord. Storleken på åkrarna varierade mellan 
en skäppa och tio skäppor jord (ca 1/6-1 2/3 tunnland).

Sydost om Lärkesholmssjön syns fortfarande spåren efter ett 
utbrett fossilt odlingslandskap. Inom ett område som uppskattats till 
ca 30 hektar har ett fossilt odlingslandskap innehållande ett system av 
bandparcellerade åkrar registrerats i fornlämningsregistret (fig. 34; se 
även Connelid 2003). I och utanför parcellerna, som inte upptar hela 
odlingsområdet, förekommer rikligt med odlingsrösen. Det odlade 
området framstår som mycket stort, i synnerhet med tanke på att Lär
ka gård ursprungligen bestått av två ”gårdar” på en tomt. År 1514 
hade denna gård åker motsvarande endast ca 15 tunnland. Vid upp
rättandet av kartan från 1662 över Lärkas egendomar hade Lärka
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Fig.33. Det karterade området med fossila odlingslämningar vid 
Lärkesholmssjön. Detalj ur den Hä radsekonom iska kartan.

gård en spridd åkerareal av ca 22 tunnland, som tillsammans med de 
sju utbyggena närmade sig 60 tunnland (ca 30 hektar). Etableringen 
av sätesgården 1668 gav inte omedelbart något tillskott, då Lärkes- 
holm 1671 redovisar 7 tunnors utsäde (JR 1671), vilket motsvarade 
det tidigare utbygget Järets odlade mark. Lärka gård var fortfarande 
den största agrara enheten med 18 tunnors utsäde och en mycket 
större djurbesättning än övriga. Som jämförelse kan nämnas att vid 
ägoskiftet 1855 var godsets hela åkerareal 221 tunnland, vilken värde
rades till 35 tunnland god åker.

Till vilket eller vilka sammanhang kan då den fossila åkermarken 
föras? Den har legat i närheten till Lärka gårds bebyggelse, men den 
ursprungliga gårdstomten har inte gått att lokalisera. En viktig föränd
ring har skett vid reformationstid, då det kyrkliga ägandet övergick i
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Fig. 34. Bandparcellerat odlingslandskap vid Lärkesholmssjön. 
Kartering utförd 1997 av Pär Connelid och Olle Lundholm.

adligt ägande. Vad detta betytt för Lärka gårds struktur och organi
sation framgår inte. Från början av 1500-talet och fram till mitten av 
1600-talet tycks emellertid antalet byggställen ha ökat från 2 (3) till 
15 (exklusive 4 kvarnar och en backstuga). Ar 1923 fanns det 63 går
dar eller lägenheter på Lärkesholm. Ett rimligt antagande är att även 
odlingsjorden fått en spridning inom godsets ägor i takt med tillkom
sten av nya bebyggelser.

Den fossila åkermarken har legat utanför den odlade jordens störs
ta utbredning under 1800-talet och början av 1900-talet, vilket för
modligen ger en förklaring till dess bevarande. A andra sidan förefaller 
det något märkligt att den övergivits samtidigt som ny odlingsmark 
röjts. Jordbruket har dock inte varit den mest omfattande näringen. Bo
skapsskötseln har haft bättre förutsättningar i området, vilket tydligt
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framgår av de avgifter i smör som betalades. År 1855 uppgick ängsa- 
realen til! 1476 tunnland, vilken värderades till mer än dubbelt så 
mycket som åkern. Ängsbruket har varit betydande och måste ses i 
samband med jordbruket. Med tanke på den dåliga jordmånen är det 
troligt att en mera flexibel hållning till markernas utnyttjande har til
lämpats. En växelverkan mellan åker och äng har säkerligen skett, vil
ket framgår av beskrivningen i Palteboken från ca 1514 (Pb:63).

Den bevarade fossila odlingsmarken kan säkerligen hänföras till 
ett skede före den spridda bebyggelsens tillkomst. Odlingsmarken har 
emellertid varit under ständig utveckling och förändring. Landska
pets utveckling har varit dynamisk genom att bebyggelser har till
kommit, flyttats och lagts öde. Detta har även gällt brukandet av mar
ken, både inägorna och utmarken. Det landskap vi ser idag är sum
man av denna utveckling och kan innehålla element från hela den 
period som området nyttjats. Samma sak gäller de äldre kartor vi har 
att tillgå. De ger en samlad bild av utvecklingen fram till den tid 
kartan upprättades, och dess primära funktion var att ge en beskriv
ning av den då aktuella situationen.

ANDRA BEBYGGELSER

I grova drag kan bebyggelsen i Örkelljunga socken och den senare 
Skånes-Fagerhults socken indelas i två kategorier, Kronolänet och 
övrig bebyggelse. Troligen döljer det sig även en kronologisk skillnad, 
då Kronolänet generellt sett måste bedömas tillhöra ett yngre bebyg
gelseskikt. Vissa av gårdarna kan emellertid vara äldre än Krono- 
länets tillkomst. På 1580-talet låg exempelvis Spång, ännu inte delat i 
Östra respektive Västra, under Helsingborgs län bestående av en 
skattegård i den övre tredingen och en arrendegård under Kronolänet 
(Helsingborgs län:260, 266, 416, 423). Den bandparcellerade jorden 
på laga skifteskartan från 1830 anses vara den äldsta delen av inägor
na till Spång (Connelid 2003b:20f). De tydligaste parcellerna var de
lade på två ”teglag” i var sitt gärde. Möjligen kan denna tudelning av 
åkermarken hänföras till de båda gårdsenheterna.

Utifrån de äldre lantmäteriakterna, i de flesta fall från 1800-talets 
början, kan en betydande förekomst av bandparcellerad åkermark 
konstateras. Fram till laga skiftesförättningen har den odlade jorden 
haft denna struktur på flera platser. Den förekommer framför allt 
och tydligast i de förmodade äldre bebyggelsenheterna, dvs. de som 
inte ingått i Kronolänet. Det gäller bland annat Lärka, Åsljunga, 
Ringarp, Spång, Värsjö, Sönderössjö och Harbäckshult. Dessa be
byggelser karakteriseras av flera, i vissa fall väldigt många, brukare
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Fig. 35. Antalet brukare på jordeboksenheterna i 
undersökningsområdet på 1580-talet.

på 1580-talet (fig. 35). Värsjö hade fyra jordägare (gårdar) och nio 
gårdmän, medan Harbäckshult hade sju lejebönder (varav två nybyg
gare) och sex gårdmän. På dessa platser tycks bandparcellerna ha varit 
i bruk under 1800-talet och de hade en tydlig anpassning till gårds
strukturen, som kan förmodas ha vuxit fram successivt (se fig. 31). An
talet åbor var även stort i Sönderössjö, Lärka, Ringarp och Spång. I 
Ringarp omtalas två jordägare i Östra respektive Västra med tre gård
män vardera.

Gården Jälla var en av de mindre enheterna som brukades av en 
enda lejebonde 1584. Men redan 1651 fanns det tre brukare av 
enheten. Kartan över Jälla från 1826 visar ingen tydlig parcellindel
ning, även om tendenser till en uppdelning av jorden i långsmala styck
en avgränsade av röjningsrösen finns. Platsens utveckling, eller snara
re antalet brukare, talar för att denna indelning tidigast skapats om
kring 1600. De arkeologiska undersökningarna av denna ”skiftade”
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odlingsmark gav även resultat som stöder en sådan datering (Jacobs
son 2003).

Kronolänets bebyggelseenheter har generellt varit mindre och de 
har betalat landgilleavgifter som inte har varit baserade på odling. 
Inventeringen efter bandparcellerad mark på dessa bebyggelseenheter 
har varit begränsad (Connelid 2003a). En översiktlig genomgång av 
det äldre kartmaterialet visar emellertid inte på några tydliga spår, 
utan enbart någon vag tendens till parcellindelning. Högst upp vid 
länsgränsen ligger Örnalt som ingick i Kronolänet under 1500-talet 
(fig. 36). Den geometriska avmätningen över Örnalt från 1718 visar 
en begränsad odlingsmark (LMV akt nr K.23-29:!). På kartan fram
går det att ägornas tegar låg samlade och att en del låg öde vid denna 
tid. Odlingsjorden på inägorna låg i tre samlade, men inte särhäg- 
nade, ägoblock, som i sin tur var indelade i ett antal tegar. Inom pro
jektet har fossila odlingslämningar konstaterats i kanten av den odla
de marken (Connelid 2003a:13f). Möjligen rör det sig om de struktu
rer som framträder norr om den odlade marken på Laga skifteskartan 
från 1850 (LMV akt nr K.23-29:2).

Ar 1584 brukades gården av en lejebonde och en gårdman. Gård
mannen Trote satt möjligen redan då på ett bygge som några år sena
re kallades Ormmeboldtzbögge (Kristiansson 2001:293). I början av 
1600-talet sker ett namnskifte till Trottatorp, vilket hänger samman 
med att bygget bryts ut ur Örnalt och bildar en egen jordeboksenhet 
med ett nytt namn efter den förste innehavaren. Även Tranetorp 
(1594 Suenndstrup) kan förmodas ha varit ett bygge till Örnalt som 
namngivits efter den förste innehavaren Suennd Tbranne. Vid mitten 
av 1600-talet fanns det en tiondegivande gård per bebyggelseenhet.
I Örnalt fanns det tre brukare, i Trottatorp två och i Tranetorp tre, 
varav en i Knibeholm (Dec 1651:300). Mellan 1584 och 1651 har 
alltså en tydlig expansion skett inom den ursprungliga jordeboks- 
enheten Örnalt, vilken förmodligen kan knytas till de omfattande 
slaggvarpar som finns i området (se s. 160; Strömberg 2008). Redan 
1671 hade emellertid en tillbakagång skett i Örnalt då gården endast 
brukades av den utplacerade ryttaren (JR 1671). I Jordrevningsproto- 
kollen anges att en tidigare åbo hade flyttat till Smedhult, vilket kan 
förklara den ödelagda odlingsmarken på kartan. Tranetorp hade 
1671 endast en brukare, medan Trottatorp anges ha legat helt öde 
mellan 1658 och 1664 varefter halva gården återupptogs. Tre år sena
re togs hela gården åter i bruk under fyra åbor. Detta måste betraktas 
som ett tydligt utslag av förändrade förutsättningar för järnhanter
ingen i och med den svenska överhögheten.

Över Äljalt, i grannsocknen Röke, finns en geometrisk avmätning 
från 1719 (Connelid 2003a:15f). Äljalt bestod av flera gårdar år 1584

120



'3m(ilav4>.
OlUutarßfa =

Fig. 36. Den centrala odlingsmarken i Örnalt enligt geometrisk 
avmätning 1718. Lantmäterlstyreisens arkiv.

(Helsingborgs län:376f). Det fanns två självägare, varav den ena går
den tillhörde Åkarps (Aagerup) otting i Göinge härad inom Helsing
borgs län. Till dessa båda gårdar hörde tre gårdmän. Dessutom fanns 
det en lejebonde med en gårdman och en gårdkvinna (änka). En tjäns- 
tedräng skrevs även till Äljalt. År 1651 upptas två kronogårdar och 
två adliga arrendegårdar med olika ägare (Dec. 1651). Bebyggelsen 
var lokaliserad till utmarken och hade en omfattande parcellerad od- 
lingsjord på inägorna. I den odlade jorden framträder två olika indel- 
ningsprinciper. Dels fanns det samlade ägoblock bestående av flera 
parceller, och dels fanns det partier där de enskilda parcellerna var 
fördelade mellan de olika gårdarna, ett system som starkt påminner 
om tegskiftet på slättbygden. Exemplet visar tydligt på bebyggelsens 
komplexitet vad gäller ägoförhållanden och odlingens struktur (jfr 
Ericsson 1999a:61f).
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DE ARKEOLOGISKA RESULTATEN
De speciella förutsättningarna har i hög grad påverkat de sociala 
relationer som byggts upp mellan människorna i detta landskap. 
Landskapet i sig bjöd på stora svårigheter att skapa kontroll över ter
ritorier, hushåll och människor. Resurserna var mångskiftande och 
lämpade för en flexibel hållning, inte minst under medeltiden, då 
skogsbygden i norra Skåne kan karakteriseras som ett glesbefolkat 
område. I ett äldsta skede under större delen av medeltiden har en 
ensamgårdsbebyggelse dominerat helt. En permanent bebyggelse i de 
nordliga socknarna kan inte föras längre tillbaka än till tidig medeltid 
utifrån de arkeologiska och paleoekologiska resultaten. Avsaknaden 
av förhistoriska lämningar, speciellt gravar, stärker även denna date
ring. Denna bebyggelse kan inte ha varit speciellt omfattande, vilket 
avspeglades i det sena kyrkobyggandet och den sena sockenbildning
en. En högst begränsad och spridd bebyggelse bestående av ensam
gårdar har knappast utgjort incitament för att skapa kontroll över 
territorier, hushåll och människor. Förutsättningarna för en strati- 
fierad socioekonomisk struktur har därmed varit små.

Under senmedeltid och tidigmodern tid tycks en omfattande 
bebyggelseexpansion ha skett där kronan har varit en tydlig aktör. 
Det kyrkliga ägandet i området, dvs. Rya län, har förmodligen även 
tillkommit under senmedeltiden. Den danska rikssamlingen, efter 
upplösningen under 1300-talets första hälft, medförde en ny statlig 
strategi (Christensen 1945:179ff; Andrén 1985:104). Denna genom
gripande förändring har förmodligen spelat en stor roll för utveck
lingen i dessa skogsbygder. För Norra Åsbo har det inneburit att 
häradet har infogats i Helsingborgs län och att banden till södra Hal
land brutits. Utifrån en dansk rikspolitisk horisont tycks nordvästra 
Skåne givits en större betydelse först under 1400-talet. Detta fram
träder även tydligt i landskapets urbanisering genom skapandet av 
städerna Luntertun/Ängelholm och Båstad.

Bilden av bebyggelsestrukturen under den äldre medeltiden antyder 
alltså en spridd ensamgårdsbebyggelse. Hur omfattande denna varit dr 
oklart. De paleoekologiska resultaten visar på en gårdsetablering långt 
utanför de gårdar som framträder i de äldsta jordeböckerna (Lagerås 
2007). Tydligast kan detta ses i Grisavad inom jordeboksenheten Ring- 
arp och Rosts täppa i utkanten av Värsjös jordeboksenhet (fig. 37). En 
odling har förekommit på dessa platser under tidig medeltid och på 
Rosts täppa har även kolning skett. Men vid mitten av 1300-talet över
gavs de båda platserna och togs åter i bruk först under 1500-talet. Någ
ra bebyggelsespår från den äldre medeltiden påträffades emellertid inte 
vid de arkeologiska undersökningarna. Förklaringarna till detta kan
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Fig. 37. Lokaliseringen av Grisavad och Rosts täppa (se nästa sida) och 
förekomsten av sädespollen utifrån de paleoekologiska undersökningarna 

(Hä radsekonom iska kartan 1926-1934; Lagerås 2007:99).

vara många, men en starkt bidragande orsak var det ytterst begränsa
de kunskapsunderlaget inför undersökningarna. De synliga lämning
arna från senare tid hade en tydligt begränsande effekt på undersök
ningarna samtidigt som analysresultaten från de paleoekologiska 
provtagningarna blev klara först efter att arkeologin avslutats.

Före 1500-talet är kunskapen om området högst begränsad. Det
ta gäller i första hand bebyggelsen, som ännu saknar arkeologiska re
sultat, samtidigt som de historiska källorna är stumma. 1500-talet 
var en expansiv fas i landskapets utveckling, vilket kan utläsas av od
lingens och järnframställningens omfattning (se Lagerås 2007; Ström
berg 2008). Förmodligen påbörjades denna fas redan under 1400-ta- 
let. Troligen kan detta ses som en uppbyggnadsfas efter en samhälls
kris som drabbade området under 1300-talet. En tillbakagång med 
ödeläggelse av gårdar och en minskad odling har konstaterats vid 
denna tid på ett antal platser (Lagerås 2007). På ett övergripande plan 
drabbades stora delar av Europa av en genomgripande kris vid mitten
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av 1300-talet. Förutsättningarna för odling försämrades och stora 
pestepidemier härjade. Samtidigt tycks det danska riket ha befunnit 
sig i en kris vid denna tid, varför detta sammantaget säkerligen även 
påverkat skogsbygden. Omorganisationen av landskapet som skedde 
till följd av krisen har inneburit att nya samhällsstrategier kom att 
tillämpas. Det var först nu som området tydligare drogs in i kronans 
förvaltning genom att knytas till Helsingborgs län. Detta krävde fast
lagda gränser och en genomförd territorialisering av landskapet.

Men hur gestaltade sig landskapet före krisen på 1300-talet? Det 
tillgängliga källmaterialet är mycket magert. Resultaten från de paleo- 
ekologiska och arkeologiska undersökningarna visade på odling och 
andra verksamheter under äldre medeltid. Man har bland annat till
verkat järn, träkol och tjära. Några spår efter bebyggelsen har emel
lertid inte framkommit vid de arkeologiska undersökningarna. Resul
taten visar dock på att sådan funnits på andra platser än de som om
talas i de äldsta jordeböckerna. Detta talar för att det funnits en annan 
bebyggelsestruktur under äldre medeltid.

I den västra delen av jordeboksenheten Värsjö undersöktes två 
platser med synliga lämningar från de senaste århundradena. Det var 
dels delar av inägorna och utmarken till ett husartorp som på 1800- 
talet beboddes av soldaten Rost och hustrun Nilla Jeppasdotter (se 
Lindberg 2008; Knarrström 2008b), dels lämningarna efter en sam- 
fäld sågkvarn vid Bredabäck, några hundra meter sydväst om torpet 
(se Larsson 2008). På båda platserna visade det sig finnas äldre läm
ningar från perioden före 1350. På torpets ägor hade man med bör
jan under 1100-talet odlat samt tillverkat träkol och tjära, och vid 
kvarnlämningen hade järn producerats vid ungefär samma tid (Knarr
ström 2004). Båda platserna övergavs vid mitten av 1300-talet varvid 
verksamheterna upphörde. En annan plats som övergavs vid mitten 
av 1300-talet var Grisavad inom jordeboksenheten Ringarp. På andra 
sidan länsgränsen i närheten av Markaryd undersöktes en gårds- 
lämning av Smålands museum inom samma vägprojekt. Invid gården 
hade man även framställt järn. Gården har etablerats på 1200-talet 
och övergavs under 1300-talet (Åstrand 2007a och b; Hansson 2007). 
I de ovan nämnda skånska undersökningarna har inga spår efter 
bandparceller konstaterats, men vid Markarydsgården anses band
parceller ha förekommit. Spåren är emellertid diffusa och något tyd
ligt system framträder inte.

En ödeläggelse av bebyggelser har alltså skett på 1300-talet, vilken 
kan ses i ett sammanhang med en allmän kris i samhället. Karaktären 
på denna bebyggelse är inte känd, men troligtvis har det varit ensam
gårdar. Det går inte heller att avgöra om det funnits någon rangordning
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mellan dessa och de andra gårdarna. Andra bebyggelser, tycks ha va
rit mera bärkraftiga, och har inte påverkats av nedgången i någon 
större omfattning. Utifrån de paleoekologiska resultaten från Ring- 
arp, den centrala bebyggelsen i den kamerala enheten med samma 
namn, fanns det bebyggelser som överlevde krisen på 1300-talet. Od
lingen i Östra Ringarp har varit konstant från etableringen av gården 
på 1000-talet och fram till krisen på 1300-talet (Lagerås 2007). Nå
gon expansion av odlingen framträder inte under denna period, men 
under 1400-talet sker en tydlig ökning som blir mest markant under 
1500-talet. Detta hänger troligtvis samman med antalet brukare på 
gården. I ett initialskede har det funnits en brukare på gården Östra 
Ringarp, vilket enligt odlingens omfattning tycks ha bestått fram 
under 1400-talet. Ökningen av antalet brukare har säkerligen med
fört nyodlingar, vilka nådde en kulmen under 1600-talet. Vid mitten 
av 1600-talet hade också gården så många som åtta brukare. Den 
äldsta svenska mantalsskrivningen från 1663 anger så många som 
tolv hushåll (Knarrström & Larsson 2008:bilaga 12; se även tabell 2). 
Här framträder även effekterna av en hårdare taxering, en förändrad 
marknad och en social förändring genom att flera hushåll, särskilt 
gårdmannakategorin, beskrivs som utfattiga.

Detta antyder en avvikande bebyggelsestruktur under äldre med
eltid. Kunskapen om denna bebyggelse är dålig, men odling tycks ha 
spelat en stor roll för etableringen (Lagerås 2007). Ett expansivt sam
hälle har förmodligen varit i behov av att bryta ny mark för odling. 
Ett stort inslag av självägande bönder förefaller ha ingått i denna ska
ra av nybyggare (Skansjö 1997). Utifrån lokaliseringen av denna be
byggelse i landskapet kan ett antal kolonisationsvägar vara aktuella. 
Rimligen har bosättarna kommit både från söder och norr, dvs. från 
de äldre bygderna i både Skåne och Halland, samt möjligen även Små
land. Kolonisationen har därmed inte varit styrd och kontrollerad av 
några samhälleliga institutioner, även om sådana inslag kan ha före
kommit. Förekomsten av självägande bönder talar för en mer spon
tan och obunden kolonisation på mark som ingen gjorde anspråk på. 
Detta förstärks också av kolonisationsförloppets successiva utbred
ning. Riksgränsen var långt ifrån ett faktum under äldre medeltid och 
det dröjde lång tid innan gränsen kom att hävdas ur ett riksperspek
tiv (se s. 189ff). Någon slags gränszon eller ett mellanrum har emel
lertid troligtvis existerat, men åtskillnaden har snarare varit av kultu
rell art mellan ett antal olika bygder. I denna obygd har det funnits ut
rymme för en expansion. Bebyggelsens omfattning och karaktär är 
svårare att greppa, men några tendenser utifrån resultaten av under
sökningarna kan skönjas.
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BANDPARCELLERNAS SAMMANHANG

I det ovanstående har problemen kring dateringen av bandparcell- 
strukturer beskrivits. Möjligheterna att datera enskilda parceller 
genom arkeologiska undersökningar löper en risk att bli tämligen 
oprecisa, och kan därmed lätt ifrågasättas. Genom att sätta in parcel
lerna i ett lokalt sammanhang utifrån tillhörande bebyggelse och 
andra verksamheter ökar möjligheterna. För detta saknas emellertid 
än så länge ett arkeologiskt material. Därmed återstår endast att uti
från de övergripande sammanhangen försöka skapa en förståelse för 
denna odling. Men även här uppstår problem. Genom alltför grova 
generaliseringar uppstår risken att speciella och till begränsade områ
den knutna förutsättningar åsidosätts. Denna risk måste man dock ta, 
då den är en del av forskningsprocessen.

Den generella samhällsutvecklingen visar på en nedgång och för
ändring under 900-talet, vilken kan beskrivas som en ”kris” (se Ang- 
lert m.fl. 2006). Krisen ledde till att landskapet laddades om och fick 
ett nytt betydelseinnehåll. Även nordvästra Skåne påverkades, vilket 
tydligt framgår av undersökningarna i Kullabygden (Carelli 2003:48f). 
Det tidigmedeltida samhället genomgick senare en påtagligt kvalitativ 
förändring under 1200-talet. En tydligt aktiv strategi från en nu for- 
maliserad och institutionaliserad kungamakt innebar betydande för
ändringar i landskapet. Landskapet genomgick en ökad och tydligare 
territorialisering av jordägandet och den kyrkliga organisationen sta
biliserades, vilket hade ett samband med uttaget och regleringen av 
skatter och avgifter. Av stor betydelse för denna maktstrategi var ock
så de många stadsgrundningarna längs kusterna vid denna tid, vilket 
skapade nya förutsättningar. Alltsammans kom att påverka den soci
ala ordningen med en tydligare hierarkisk ordning som följd, och där
med större risker för konflikter. Detta har säkert bidragit till den upp
lösning av samhället som inföll under 1300-talet. Parallellt med detta 
härjade omfattande pestepidemier och klimatet försämrades. 1300-ta- 
let innebar därmed en av de största kriser som samhället över huvud 
taget genomgått under historisk tid.

Denna utveckling har även påverkat utvecklingen i nordvästra 
Skåne, frågan är bara i vilken omfattning. Detta gäller inte minst 
skogsbygden med sina speciella förutsättningar. Men innan vi åter
vänder till det område som står i fokus för denna bok kan det vara 
lämpligt med en utblick till det angränsande Halland. Som vi tidigare 
konstaterat kan Halland och nordvästra Skåne ha ingått i samma kul
tursfär, åtminstone under vikingatiden och 1300-talet. Resultaten 
från arkeologiska undersökningar av bebyggelser i Halland visar på 
förändringar i bebyggelsestrukturen genom etableringen av ett antal
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bebyggelser underslutet av 900-talet (se Connelid &c Rosén 1997:28ff). 
Flera av dem anses också ha ödelagts under 1200-talet. Samtidigt har 
en urbanisering med skapandet av städer vid kusten pågått. Denna 
arkeologiska kunskap är framför allt hämtad från odlingsbygden i 
med närhet till kusten. Från Halland föreligger det även unika uppgif
ter kring befolkningens storlek vid mitten av 1200-talet (Redin 1986; 
Palm 1999). Jämförelser med en uppskattad folkmängd från senare 
delen av 1500-talet visar på en i det närmaste halvering av befolk
ningsmängden under dessa 300 år, vilket är högst uppseendeväckan
de. Befolkningsminskningen kopplas till pestepidemierna och andra 
kriser under 1300-talet. Lars Redin väcker dock tanken på att det hal
ländska landskapet (läs kärnbygden) var så starkt utnyttjat redan un
der 1200-talets början att en stagnation inträffat redan då (Redin 
1986:71).

De senare årens arkeologiska undersökningar tycks stödja denna 
tanke. Befolkningstätheten anses ha varit störst i odlingsbygden nära 
kusten under 1200-talet och att det i inlandssocknarna vid gränsen 
mot Småland och Skåne har bott avsevärt mycket färre människor. 
Efter nedgången på 1300- och 1400-talet dröjde det fram till senare 
delen av 1600-talet innan en befolkningsmängd motsvarande den på 
1200-talet uppnåddes. Fördelningen i landskapet blev samtidigt 
något mera utjämnad, varför inlandssocknarna har haft den starkas
te tillväxten efter krisen. Detta har bl.a. kopplats till en ökad betydel
se av skogsbygdens näringar och boskapsskötsel. För gräns- och 
skogssocknarna i södra Halland ökade befolkningen kraftigt efter 
1571 och fram till ca 1700 (Palm 2000:247ff). När uppgången star
tade är svårare att se. Ovanstående resonemang rymmer emellertid ett 
visst mått av osäkerhet då alla uppgifter om befolkningstal är en upp
skattning av antalet hushåll och deras storlek i respektive socken. 
Oavsett dessa källkritiska problem visar emellertid utvecklingen efter 
krisen på den successivt ökade betydelsen av skogsbygden, i synner
het från 1500-talet och framåt.

I det halländska landskapet har bandparceller förekommit både i 
odlingsbygden och i skogsbygden, samtidigt som de förefaller ha en 
lång historia som sträcker sig över hela medeltiden och in i nyare tid 
(Connelid & Rosén 1997:36f). Kronologin är alltså oklar och med 
tanke på den dynamik som präglat den halländska bebyggelsehisto
rien blir förekomsten av fossila odlingslämningar begriplig. Vid 
ödeläggelse och flyttning av bebyggelse har även odlingsmarken läm
nats för fäfot eller igenväxning. Den antagna stagnationen under bör
jan av 1200-talet innebar även en kvalitativ förändring av landskapet 
genom städernas tillkomst, vilken även bidrog till ödeläggelse av
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landsbygden. Detta hade inget med den efterföljande krisen under 
1300-talet att göra, vilken ledde till en radikal minskning av befolk
ningsmängden. Landskapets återhämtning gick långsamt och innebar 
ingen omorganisation eller kvalitativ förändring förutom ett viktigt 
undantag. Landskapet kom under slutet av medeltiden att tydligare 
även innefatta den tidigare svagt utnyttjade skogsbygden.

Det är i ljuset av denna utveckling som bandparcellerna bör ses. 
Med största sannolikhet har en parcellindelning existerat före krisen 
på 1300-talet. Den kvalitativa förändring som ägde rum under 
1200-talets början har inneburit en ökad territorialisering och regle
ring av landskapet och den odlade jorden. I ett sådant sammanhang 
passar en parcellering väl in (jfr tegskiftet i de centrala odlingsbygder
na). Krisen under 1300-talet innebar ingen organisatorisk förändring 
av livet på gårdarna, varför den efterföljande ny- och återkolonisa- 
tionen även kom att tillämpa samma former för odlingen.

I vilken grad kan då utvecklingen i Halland föras över till nord
västra Skåne? En befolkningsminskning under 1300-talet har säker
ligen även skett här, men som i Halland bör den tätbefolkade slätten 
ha drabbats hårdast. Flera bebyggelseenheter har emellertid ödelagts 
i nordvästra Skånes skogsbygder och de arkeologiska resultaten 
pekar på en tämligen frekvent ödeläggelse utifrån antalet undersökta 
lokaler. Platsernas till synes perifera lägen, ofta på utmarken, hänger 
samman med den senare utvecklingen och säger inte mycket om 
bebyggelsens betydelse när den existerade. Landskapet före krisen 
kan inte jämföras med det efterföljande. När flera av platserna senare 
återbrukades har de troligen haft en annan betydelse och ingått i ett 
annat sammanhang. Hur hårt krisen slog var naturligtvis relaterat till 
nyttjandegraden av och hur många människor som bodde i området.

De fossila bandparcellstrukturerna beskrivs ofta som planlagda 
och väl strukturerade (Widgren 1997:38; Connelid 2002:455f). I fle
ra fall anses de vara konsekvent utlagda efter ett enhetligt måttsys
tem. Detta förutsätter tillgång till stora röjda arealer, vilket ofta antas 
ha funnits i form av äldre röjningsröseområden. En annan förutsätt
ning hänger samman med den sociala organisationen, då regleringen 
av markanvändningen kan knytas till ett kollektivt brukande av jor
den. Överför vi detta resonemang till Örkelljunga och Skånes-Fager- 
hults socknar och den omkringliggande skogsbygden kan vi konstate
ra att bandparcellerna inte kan vara äldre än 1000-talet då den älds
ta odlingen konstaterats (Lagerås 2007). Denna kolonisation förefaller 
inte ha varit styrd eller organiserad, utan snarare spontan. En stor an
del av de första kolonisatörerna förefaller ha blivit självägande bön
der, varför den mark de tog i besittning, med full äganderätt (odal),
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har legat utanför det existerande samhällets anspråk. Någon form av 
godkännande från bygden har dock förmodligen krävts, eventuellt av 
tinget eller häradet (Andrae 1981). Vid denna tid var det alltså ingen 
som hävdade rätten till området. Denna entreprenöranda visade att 
samhället stod under stark utveckling och var ännu inte formaliserat. 
Efterhand kom emellertid kungen att hävda egendomsrätten till all 
obebyggd mark, men det var först omkring 1200 som regalrätten fick 
ett större genomslag (Hoff 1997:255ff). Bruksrätten fick bönderna be
hålla. Etableringen i ett tidigare obebott område har knappast börjat i 
stor skala och något färdigt koncept har inte kunnat läggas ut i land
skapet. Vid alla kolonisationer av denna typ har det tagit en viss tid att 
bli familjär med ett område, kanske minst ett par generationer (Rock
man 2003). Att lära känna och skaffa sig kunskap om ett område har 
tagit en viss tid. Avsaknaden av en landskapskännedom har till en bör
jan framstått som en barriär för en kolonisation. Motsvarande tid har 
det förmodligen även tagit för bosättningarna att uppnå den storlek 
som kan tänkas ha genererat en reglerad åkermark i form av bandpar
celler. Först under 1100-talet kan en parcellindelning tänkas ha kom
mit i bruk, vilket stämmer väl överens i tid med det äldsta tegskiftet i 
Danmark (se Hoff 1997:163ff). Utifrån förhållandena i Östra Ringarp 
förefaller emellertid 1400- och 1500-talet ha varit den tid som en par
cellering av åkermarken i skogsbygden kan ha skett.

I de studerade skogssocknarna i nordvästra Skåne har bandpar
celler först och främst konstaterats i de äldsta, och genom historien 
mest stabila, bebyggelserna. Paradoxalt är det framför allt i kart
materialet från början av 1800-talet de kan beläggas. I landskapet 
finns endast mer eller mindre diffusa spår, med det stora området vid 
Lärka som ett undantag. Bandparceller tycks ha varit i bruk från äld
re medeltid och fram till skiftena på 1800-talet (jfr tegskiftet i slätt
bygden). Dessutom har det varit flest brukare på dessa bebyggelseen
heter under 1500- och 1600-talet, varför det även tycks ha funnits ett 
samband mellan bandparceller och flera brukare.

För den större och mer omfattande diskussionen kring bandpar
celler kan undersökningarna i Örkelljunga och Skånes-Fagerhults 
socknar bidra med resultat från medeltiden och framåt. Frågan kring 
deras förhistoriska existens kan inte direkt belysas, men indirekt kom
mer den att vidröras. Ett samband mellan åkermarkens utseende och 
en social organisation tycks ha existerat, samtidigt som en ökad terri- 
torialisering i landskapet förefaller ha spelat en betydande roll. För 
utvecklingen i området framstår 1200-talet som en kvalitativt aktiv 
period, som emellertid redan under 1300-talet underkastas den all
männa krisen under detta århundrade. Ett tydligt uttryck för detta är
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Fig. 38. Bostads kyrka från senare delen av 1400-talet. 
Foto Thomas Hansson.

ödeläggelsen av borgen i Örkelljunga. Återuppbyggnaden av landska
pet under 1400-talet innebar en kraftig utveckling, inte minst genom 
att området lades under Helsingborgs län och Kronolänets tillkomst. 
Det var även nu som urbaniseringen av landskapet formaliserades ge
nom att Luntertun (senare Ängelholm) fick stadsrättigheter och att 
Båstad grundades (fig. 38). Ingen av städerna blev dock livskraftiga 
och miste sina rättigheter tämligen snart. Till detta kan föras en ut
byggnad av sockensystemet genom bl.a. tillkomsten av Skånes-Fager- 
hults socken. Parallellt med detta sker en påtaglig ökning inom järn
produktionen, som pågick fram till då Skåne blev svenskt.

SOCIALA RELATIONER
Den sociala organisationen i skogsbygden under medeltiden och 
framåt är inte jämförbar med den ofta normgivande situationen i 
slättbygden. På slätten har byn varit den dominerande bebyggelse
formen, vilken har formats av relationen mellan de ingående gårdar
na, både rumsligt och statusmässigt (Schmidt Sabo 2005). En 
bebyggelsehierarki har oftast existerat utifrån ett feodalt system av 
huvudgårdar med underliggande arrende- eller landbogårdar. Byns
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samlade åkermark har varit skiftad mellan gårdarna, varför varje 
gårds jordar har varit utspridda. Hur stor andel jord varje gård hade 
reglerades genom storleken på gårdstomten, kallad toft. Denna orga
nisation krävde en tydlig reglering, som byggde på en samverkan och 
ett samförstånd mellan byns invånare. Varje åkerfall skiftades i tegar 
eller smala parceller, och om flersäde tillämpades samlades flera åkrar 
i särhägnade vångar. Tresäde innebar exempelvis att åkermarken var 
uppdelad i tre vångar, varav en låg i träda varje år. De arkeologiska 
resultaten från byarna i slättbygden har visat på att en reglering har 
förekommit med en början under 1100-talet (Thomasson 2005:86ff). 
Dessförinnan har toften varit större och rymt gårdens hela åkerjord, 
normalt några tunnland. Den odlade jorden har alltså legat samlad 
kring gården. Detta har kunnat beläggas genom arkeologiska under
sökningar, i de äldsta landskapslagarna och från kartmaterial över 
byar som aldrig blev reglerade (Hoff 1997:84ff). Förekomsten av 
oreglerade byar visar att en reglering inte alltid var nödvändig att 
göra och att andra strategier har kunnat tillämpas.

Den odlade jorden i skogsbygden i nordvästra Skåne uppvisar lik
nande former och antyder likartade strukturer som i slättbygden. 
Men uppenbarligen döljer sig ett annat betydelseinnehåll i skogsbyg
dens lämningar. Landskapets organisation har varit annorlunda och 
den sociala ordningen har formats utifrån detta samt de speciella för
utsättningar som karakteriserat området. Vardagslivet i skogsbygden 
har därmed säkerligen haft ett annat innehåll.

I ”stenrika” områden har odlingen lämnat tydliga manifesta spår i 
form av röjningsrösen och stensträngar. En större sammanhängande 
struktur av bandparceller har därmed verkat tvingande på den fortsatta 
utvecklingen. Detta stärks av den långa tid dessa strukturer har varit i 
bruk. Det upprepade bruket sker många gånger oreflekterat till följd av 
de vardagliga handlingarna och rutinerna (Giddens 1984:25ff). Under
vägs kan syftet med skapandet av parcellstrukturen, om det fanns ett så
dant, gått förlorat, varmed även betydelseinnehållet kan ha förändrats. 
I det vardagliga bruket av jorden har stenröjningen fortsatt och sten
strängarna, men även rösena, har byggts på och förstärkt strukturen.

I Örkelljunga och Skånes-Fagerhults socknar har ”ensamgårdar” 
varit den dominerande bebyggelseformen, åtminstone i de äldsta ka
merala uppgifterna från 1500-talet. Om de medeltida förhållandena 
är det svårare att uttala sig. Av betydelse är dock att det oftast fanns 
flera brukare på varje gård, vanligast var 2-4 brukare och i de äldsta 
gårdarna ännu fler. De betraktades dock som en enda jordeboksenhet 
som betalade tionde, skatt och andra avgifter. Vid denna tid har det 
alltså skett en kollektiv beskattning av brukarna till en gård, varför en
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markindelning i parceller inte haft någon betydelse. Markindelningen 
i bandparceller kan därmed bara ha haft en intern funktion vid den
na tid. Har parcellernas primära funktion tillhört den tidiga medelti
den eller tidigare, vilket är uppfattningen hos flera kulturgeografer, 
uppstår ett annat problem vad gäller parcellen som individuellt taxe- 
ringsinstrument. En individuell beskattning anses nämligen först ha 
vuxit fram i samband med samhällets institutionalisering med en bör
jan under 1100-talet, men framför allt under 1200-talet (se exempel
vis Lindkvist 1989). Före detta har det inte funnits någon grund i 
form av en övergripande styrning mot en sådan taxering. Exempelvis 
den äldre krigsorganisationen, ledungen, byggde på en kollektiv in
sats. Därmed är det långt ifrån troligt att man i vissa områden har 
gått från en individuell till en kollektiv beskattning.

En intern markindelning kan eventuellt knytas till förekomsten av 
flera brukare på en gård. Frågan är bara hur långt tillbaka i tiden den
na organisationsform kan föras. Har flera brukare (hushåll) gemen
samt koloniserat en plats bör byn bestående av flera enskilda gårdar 
ha varit den närmast till hands liggande bosättningsformen. Alterna
tivt har gården ursprungligen omfattat endast ett hushåll, varefter 
andra hushåll successivt har knutits till gården, exempelvis genom en 
delning av rättigheterna, exempelvis genom arv. Den generella bilden 
av utvecklingen är emellertid att en delning av gårdar har lett till en 
etablering av nya gårdar. Utifrån nuvarande kunskapsläge går det inte 
att med säkerhet att säga hur kolonisationen gått till, men några gjor
da iakttagelser ger en fingervisning. Namnen på flera brukare eller 
gårdmän till en gård antyder släktskap, oftast mellan bröder samt 
mellan fäder och söner (Skansjö 2.003:3lf). Detta tyder på att gården 
ursprungligen tillhört ett hushåll, som successivt kommit att brukas 
av flera familjemedlemmar över generationer. Detta tycks även ha 
gällt flera av de utbyggen som etablerats inom jordeboksenheten. 
Denna organisation har medfört en skattelindring (-planering) då var
je gårdman, vilka betraktades som inhysning eller undantagsman, er- 
lade en 1/2 daler i skatt, vilket även gällde för alla nybyggen, ”nybög- 
ger” (Skansjö 2003:30). Varje självägande bonde skulle betala fyra 
gånger så mycket eller 2 daler och varje landbo (lejebonde) dubbelt så 
mycket eller 1 daler. I och med att området blev svenskt 1658 inför
des nya beskattningsprinciper och en ny mantalssättning av gårdarna. 
Gårdmannakategorin upphörde i stort, bara de som inte hade något 
eget bruk betraktades fortfarande som gårdmän. Samtidigt placerade 
den svenska kronan ut ryttare på sina gårdar, vilket medförde ett kost
samt underhåll av dessa, vilket bekostades av den med ryttare ”grave
rade” gården (Knarrström & Larsson 2008:81ff).
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Före 1658 har en jordeboksenhet i skogsbygden utgjort en kom
plex enhet både kameralt, bebyggelsemässigt och socialt. Den omfat
tade oftast bara en gård, men i några enstaka fall två eller tre. Gårdar
na kan ha haft ett flertal brukare, i Örkelljunga och Skånes-Fager- 
hults socknar normalt 2-4 och i något fall upp till 9. Inom vissa 
jordeboksenheter har det dessutom funnits utbyggen. Utbyggen upp
stod framför allt på de större gårdarna utanför Kronolänet, men före
kom även inom detta. Även dessa kan ha haft två eller tre brukare. 
Kameralt och skattemässigt har det funnits en hierarki, vilken kan 
vara svår att se socialt. Fluruvida brukarna av en gård har tillhört ett 
och samma hushåll eller varit fördelade på flera är en gammal diskus
sion (Dahl 1942:6; Björnsson 1946:33ff). Flera brukare kan emeller
tid ha bott tillsammans, men var och en kan ha haft sina egna åkrar 
och ängar. De kamerala uppgifterna sträcker sig emellertid inte så 
långt tillbaka, och längre tillbaka i medeltiden har kanske förhållan
den varit annorlunda (se exemplet Lärka gård ovan). Ett ärkebiskop- 
ligt dokument från 1500 är dock intressant i sammanhanget då det 
nämner att ”hvor to bönder sidder udj en gaard och den ene laaner 
den anden nogen ager och eng, for willie och wenschab skyld, da gi- 
fue iche meere end en helneschyld” (LÄU V:428). Utlånande av jord 
utifrån vilja och vänskap antyder ett otvunget agerande, vilket dock 
har krävt en markindelning. Mycket talar alltså för att utgångsläget 
har varit en mantalssatt gård med en ägare som efterhand har kunnat 
få flera brukare med individuellt indelade marker, alternativt att man 
brukat jorden kollektivt.

MÄNSKLIGA STRATEGIER
Studiet av relationen mellan bebyggelse och odling i Örkelljunga och 
Skånes-Fagerhults socknar har i första hand utgått från förekomsten 
av bandparcellerad åkermark. Odlingsformen kan tidigast ha införts 
under tidig medeltid i samband med områdets kolonisation och den 
har varit i bruk in på 1800-talet, vilket framgår av lantmäterihand- 
lingarna. Vanligen förekommer odlingsrösen på bandparcellerna, vil
ket ofta tolkas som att en röjning av sten för odling har skett före sys
temet med bandparceller har lagts ut (Mascher 1993:85ff; Widgren 
1997:38). Möjligheterna att datera specifika formelement i odlad 
mark är små, speciellt om de är en del av en förändring. Bebyggelsens 
utveckling är lättare att komma åt arkeologiskt, men arkeologin i 
skogsbygden har hittills varit alltför begränsad för att några tillförlit
liga slutsatser ska kunna dras.
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De arkeologiska resultaten och analyserna av de historiska källorna 
pekar dock mot att den äldsta bebyggelsen under äldre medeltid 
bestod av en spridd ensamgårdsbebyggelse. Hur omfattande denna 
var är svårt att säga, men det dröjde fram mot 1300 innan en egen 
sockenkyrka byggdes i Örkelljunga. Från de första kolonisatörerna 
på 1000-talet till kyrkan byggdes hade befolkningen ökat så mycket 
att det fanns ett underlag för en egen sockenkyrka. Denna ökning har 
till stor del berott på att nya gårdar har etablerats i landskapet, men 
möjligen även av att folket på vissa gårdar blivit fler. Flera brukare av 
en gård var ju allmänt förekommande under 1500-talet. De första 
kolonisatörerna har alltså inte haft någon anledning att dela in 
odlingsj orden i olika brukar- eller ägoparceller. Efterhand kan beho
vet ha uppstått inom en del gårdar och jordeboksenheter genom att 
flera brukare knutits till dessa. Fig. 39.

Den allmänna bilden är att övergången från enskilt till gemensamt 
brukad jord har tagit sin början under senare delen av 1100-talet 
(Windelhed 1995:71ff; Hoff 1997:163ff; Thomasson 2005:90ff; 
Fallgren 2006:90ff). I de äldsta skandinaviska landskapslagarna kan 
ett gemensamt brukande inte spåras, varför övergången framför allt 
skett från och med 1200-talet. Omläggningen har inte skett överallt 
och den har varit en utdragen process. Gemensamma gärden med 
ägoblandning har alltså inte kunnat beläggas under den tidigaste 
medeltiden. Något regelrätt tegskifte motsvarande det som gjordes i 
den utpräglade odlingsbygdens tycks inte heller förekommit i denna 
del av skogsbygden. Gårdarna har förvisso efterhand fått flera bruka
re, men det har bara funnits en av dem som betraktades som jordäga
re eller lejebonde (arrendebonde). Därmed har det inte handlat om 
någon hemmansklyvning och någon ägoblandning verkar inte ha fö
rekommit. Indelningen i bandparceller av gårdarnas odlade jord har 
alltså inte varit knutet till olika ägare, men kan möjligen ändå ses i ett 
samband med att gårdarna haft flera brukare och deras dispositions
rätt till jorden. De kan inte heller vara kopplade till en taxering och 
ett skatteuttag av jorden, då varje enskild brukare inte erlade skatt 
eller tionde.

Kan det ha funnits andra anledningar till att en parcellindelning 
har ägt rum? Att söka en enda bakomliggande faktor förefaller inte 
vara en lämplig utgångspunkt. Frågan är även om det förelegat någon 
uttalad maktstrategi bakom och om det verkligen varit ett så reglerat 
och statiskt system som antagits (Connelid, Mascher & Widgren 
2001:29f). I källmaterialet framträder heller ingen aktör med för
mågan att genomföra så drastiska landskapsregleringar, varför man 
måste överväga en mer successiv utveckling.
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Fig. 39. Vid Lärkesholmssjön finns ett av de bäst bevarade områdena 
med fossila bandparceller. Foto Thomas Hansson

Till att börja med kan vi konstatera att odlingens betydelse för 
områdets ekonomi har varit mycket liten, åtminstone under det 
expansiva 1500- och 1600-talet. I det närliggande sydöstra Halland 
har åkerarealen minskat under denna period trots en befolknings
ökning (Palm 1999:63ff). I dessa områden har man inte nått upp till 
en självhushållning av spannmål. Andra näringar har spelat en av
sevärt större roll. Under medeltiden förefaller odlingen ha varit vikti
gare, även om den är svår att uppskatta. Den övergivna åkermarken, 
som konstaterats på många håll längs gränstrakterna, kan mycket väl 
passa in i ett sådant sammanhang.

Den sociala situationen har varit annorlunda än i de områden där 
jordbruket varit den dominerande näringen. Avsaknaden av en tydlig 
överhet har medfört ett större spelutrymme för den ”vanliga” män
niskan. En mångsidig ekonomi har bidragit till och skapat andra 
sociala nätverk. Möjligheterna till och behovet av en arbetsdelning 
måste ha varit stora, vilket säkerligen har påverkat hushållens storlek 
och organisation. Något arkeologiskt material för att belysa detta 
finns inte, men de skriftliga källorna antyder någon form av sam
boende. Har flera normalhushåll tillsammans bildat storhushåll, vil
ket flera brukare till en gård indikerar? Här framträder en viktig fråga
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för den framtida arkeologin. I detta sammanhang är det ärkebiskop
liga dokumentet från 1500 intressant, där ökningen av brukare till en 
gård innebar en fördelning av åker och äng eller eventuellt ett gemen
samt bruk. Ett kollektivt nyttjande innebar att skatter och olika avgif
ter kunde hållas nere då gården, oavsett antalet brukare, räknades 
som en kameral enhet. Samtidigt kunde inte någon nyodling ske med 
risk att gården fick en högre taxering. Detta har endast varit möjligt 
om jordbrukets betydelse för den samlade ekonomin var liten och att 
spannmål kunde köpas från annat håll. De ekonomiska förutsättning
arna inom järnproduktionen och ett mångsyssleri har varit större och 
möjligen svårare att taxera. Möjligen har det handlat om en effektiv 
skatteplanering, som från statsmaktens sida betraktades med blida 
ögon. Betingelserna i området har bedömts som sämre liksom möjlig
heterna till kontroll, varför vissa eftergifter har gjorts. Till detta kan 
ett stort behov av järn inom den danska staten fogas. Allt detta undan
röjdes när området blev svenskt.

Hur kunde detta utvecklas och vilka var kolonisatörerna? Den all
männa synen på området hänger samman med dessa frågor. Att om
rådet förblev obebott fram till medeltiden kan möjligen förklaras med 
de sämre förutsättningarna för jordbruk och ett begränsat befolk
nings- och expansionstryck från samhället. Samtidigt var kunskapen 
och kännedomen om området mycket liten. På 1000-talet förändra
des samhället i stort genom en ny maktstrategi som bl.a. innebar en 
dansk riksbildning (Anglert m.fl. 2006). Skåne inlemmades i ett danskt 
rike under en kungamakt, men det påverkade i första hand kärnbyg- 
derna i den sydvästra delen. Områdena i marginalen påverkades till 
en början i mindre grad, men en successiv expansion skedde. Koloni
sationen av de här studerade skogssocknarna har förmodligen skett 
som en del av en inre tillväxt utan något större tryck utifrån. Det var 
självägande bönder som etablerade en spridd ensamgårdsbebyggelse. 
Utifrån ett agrart perspektiv var möjligheterna till bybildningar 
begränsade och det ökade mångsyssleriet har även förstärkt ensam
gården som organisationsform.

Den senare utvecklingen mot bakgrund av en ökad feodalisering 
och institutionalisering innebar en förändring även om makten inte 
fick någon tydlig lokal närvaro. Borgen i Örkelljunga får dock betrak
tas som ett försök, om än kortvarigt, att skapa kontroll över området. 
Några lokala huvudgårdar är dessutom inte kända från området. Ett 
tydligt resultat av denna omvandling var etablerandet av Kronolänet, 
vilket tycks ha tillkommit under 1400-talet. Detta speglar en tydlig 
strategi från kronans sida, vilket även framskymtar i de landgille- 
avgifter som dessa gårdar betalade. Avgifterna var inte relaterade till
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en jordbruksekonomi, utan till pengar och skogsprodukter. Brukarna 
till dessa gårdar har tvingats skapa nya traditioner utifrån ett mång- 
syssleri, och flera kan ha kommit från grupper som inte har varit för
ankrade i en djup jordbrukstradition. Den äldre traditionen knuten 
till jordbruket såg sitt ursprung i det förflutna (eng. community of 
descent), medan de traditioner som växte fram i skogsbygden var 
framåtblickande (community of assent) även om rötterna fanns i jord
bruksbygden (Morris 1996:238ff; Anglert 2008). I det senare samhäl
let pågick en ständig formeringsprocess och denna typ av samhällen 
var alltid ”nya”. Omställningen (feodaliseringen) av samhället inne
bar att en tidigare ofri arbetskraft, dvs. de som inte blev arrende
bönder, fick söka nya vägar till en utkomst.

Vid utformandet av vissa element i landskapet kan en påverkan 
utifrån ha skett. Människorna som koloniserade skogsbygden har 
haft, eller har fått, en föreställning om hur något bör gestaltas. Det 
kan vara föreställningar av mer konkret karaktär, som bygger på er
farenheter av en upplevd verklighet på platsen eller i landskapet. 
A andra sidan, och av större betydelse i detta sammanhang, kan det 
ha handlat om föreställningar om potentiella möjligheter som fanns 
representerade i omvärlden. Dessa föreställningar var strategiska och 
hängde samman med möjligheterna att forma, skapa inflytande och 
behärska områden och miljöer (Lefebvre 1991 [1974]; Anglert 2006: 
230f). För människorna i skogsbygden kan en parcellerad åkermark 
ha varit en sådan föreställning.

I förlängningen av detta kan förekomsten av bandparceller möj
ligen även ses som ett uttryck för en självbild. Vilka har betraktat sig 
som åkerbrukare och vilka har inte? Det äldre kartmaterialet över 
Kronolänets gårdar visar inga bandparceller, medan de flesta skatte
gårdar samt kyrkans och frälsets gårdar ofta visar på mer eller mindre 
utvecklade parcellsystem. Inom Kronolänet förefaller inte lejebönder- 
na i första hand betraktat sig som åkerbrukare, vilket även avspeglas 
i avsaknaden av jordbruksprodukter i de skatter som gårdarna beta
lade. För merparten av de övriga gårdarna tycks åkerbruket ha spelat 
en större roll för självbilden, vilket de manifesta och reproducerade 
bandparcellerna är ett uttryck för.

Inledningsvis menade jag att en helhetssyn på sammanhangen i 
landskapet och en generell bild av samhällsutvecklingen skulle kunna 
bidra till en ökad förståelse för odlingen och dess former i det studera
de området. Utifrån detta perspektiv har en bild tonat fram som tro
ligtvis även kan appliceras på andra områden med likartade förutsätt
ningar och fysiska uttryck, exempelvis en bandparcellerad odling. Ser 
man till den generella samhällsutvecklingen tycks inga förutsättningar
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för denna odlingsform funnits förrän ca 1200. I de studerade skogs
socknarna har det förmodligen dröjt ännu längre innan dessa förut
sättningar uppstått, om det över huvud taget skett. Andra aspekter av 
kulturell och mental karaktär, till dels specifika för området, förefaller 
ha varit avgörande för den bandparcellerade åkermarken. Att söka en 
rationalitet bakom skogsbygdens bandparcellerade åkermark utifrån 
nutida referensramar kan vara missledande. Rationaliteten bakom 
parcelleringen var specifik i tid och rum, och kan därmed antas till stor 
del ligga i samtidens kommunikativa symbolspråk (jfr Ersgård 2006: 
61f).
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PROTO INDUSTRI ELL 
JÄRNPRODUKTION

BO STRÖMBERG

Under 1400- och 1500-talet utgjorde bygderna i sydöstra Halland 
och nordvästra Skåne, södra Skandinaviens största järnproduktions
område. Detta var en mångfasetterad miljö med såväl hantverksrela- 
terad som protoindustriell verksamhet. Ett kuperat skogslandskap 
rikt på myrar och sjöar i Danska rikets östra del, formades till en 
landsbygd med urbana inslag rörande ekonomisk försörjning och lev
nadssätt, som inte primärt var förankrat i lantbruket (se s. 171 ff). En 
kommersialisering av skogsbygdernas järnhantering var av största be
tydelse för samhällsutvecklingen. Järnproduktionen fick ett abrupt 
slut under 1600-talets andra hälft.

Det uppenbara är att krigshandlingar mellan danska och svenska 
arméförband med åtföljande landavträdelser fick förödande konse
kvenser. Kraftmätningar mellan lokalbefolkning och svenska central
maktens styrkor under senare delen av 1600-talet, skapade ytterliga
re förödelser av gårdar och hemmanens ekonomiska produktion 
(Knarrström & Larsson 2008). Ett annat orsakssammanhang i det 
fördolda men av största betydelse var dock av socioekonomisk karak
tär. Det fanns en åtskillnad mellan lokalsamhällenas järnproduktion i 
Bergslagernas gruv- och hyttmiljöer, jämfört med motsvarande inom 
den danska sfären byggd på limonitmalmer.
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Berättelsen om obygders omvandling till bygder har formulerats av 
Mats Angiert och Per Lagerås i ett tidigare kapitel av denna bok. Ko
lonisation, hemmans och gårdars varierande sammansättningar av 
agrar ekonomi, samt ”åbors” identitet står här i centrum i berättandet. 
I detta kapitel vill jag fördjupa historiken genom att sätta fokus på själ
va järnhanteringen. Följande frågor är väsentliga för sammanhanget:

- Vilka faktorer låg till grund för skapandet av det halländsk-skån
ska järnproduktionsområdet?

- Vilka faser karakteriserade produktionens utveckling?
- Vilka konsekvenser fick järnhanterings slut regionalt sett och för 

det danska riket?

Ordet protoindustri härrör från den ekonomisk-historiska discipli
nen. Begreppet har använts till att beskriva alternativa former av eko
nomisk försörjning på landsbygd, karakteriserad av specialiserad ar
betsorganisation och ickeagrar överskottproduktion. Denna modell 
har relevans för berättelsen i detta kapitel. (Mendels 1972; Clarkson 
1985; Ogilive & German 1996).

ATT TA ETT LANDSKAP I ANSPRÅK
Den kuperade skogsterrängen där landskapen Halland, Skåne och 
Småland möts var obebodda under brons- och järnåldern. De tradi
tionella kulturbygderna var belägna på kustslätterna och Bjärehalv- 
öns höjder i väster. I södra Finnveden inom Småland fanns bebyggel
ser längs ån Lagans flöde. Kontrasten mellan bygder och obygd var en 
konsekvens av bebyggelsetraditioner och naturlandskapets barriärer. 
Ytterst var det dock en fråga om mentalitet. Insikt och förmåga att 
bruka skogars, våtmarkers och sjöars resurser var förutsättningen för 
att ta okända landskapsrum i anspråk. Kunskap om järnhantering ut
gjorde en nyckel till denna mentalitetsforandring.

En arkeologisk kunskapstradition förespeglar att järnhantering 
hade en avgörande betydelse för kolonisationsförloppets initiering 
och utveckling. John Nihléns och Sven Nöjds arbeten från 1930-talet 
respektive 1960-talet, skapade bilden av ett omfattande medeltida 
järnproduktionsområde. Anders Ödmans fortsatta arkeologiska fält
arbeten med undersökningar av lämningar efter borgar och järnhan- 
teringsplatser i Göingebygden med trakterna kring Vittsjö, nyansera
de och fördjupade kunskapsbilden (Nihlén 1939; Wedberg 1981; Öd- 
man 2001).
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Inom ramen för det arkeologiska E4-projektet genom nordvästra 
Skåne kom nämnda kunskapstradition att ifrågasättas. I monografin 
The Ecology of Expansion and Abandonment (Lagerås 2007) samt i 
denna bok Landskap bortom traditionen (Angiert fred.] 2008), ana
lyseras och presenteras kolonisationsförloppets faser. En grundläg
gande aspekt är att en agrar expansion med rötter i romersk järnålder 
- århundradena efter Kristi födelse - ledde till förändringar i bebyg
gelsers utbredningar. En fortsatt demografisk och agrar utveckling 
under vikingatid initierade kolonisationen av det kuperade skogs
landskapet i inlandet under äldsta medeltid.

Den traditionella färdvägen mellan de äldre kulturbygderna i kust 
och inland följde Lagans ådalgång. Det fanns dock andra topografiskt 
väl framkomliga passager in i obygderna. Pinnans dalgång utgör en 
förlängning till Rönne å i nordvästra Skåne. Biflödet Pinnans källor 
återfinns bland sjöar och mossar i det kuperade inlandet i nordöst. 
Från Finnveden fanns en passage mot sydväst längs Loka-, Hanna- 
bads-, Köphulta- och Fedingesjön, vilken möter upp med Pinnans dal
gång. Från södra Halland fanns naturliga färdstråk mot obygden 
längs Stens- och Smedjeåns vattensystem. Nämnda passager började 
nyttjas under äldsta medeltid.

En ny kunskapsbild är att randområdet mellan de gamla kultur
bygderna längs Rönne å och det skogrika kuperade inlandet togs i an
språk seklerna efter Kristi födelse. Ett brett stråk med lämningar av 
fossil åkermark vittnar om en bebyggelseexpansion med skiftande in
tensitet under ett tidsspann från yngre romersk järnålder till vikinga
tid. I stenrika områden utgör röjningsrösen en karakteristisk agrar 
lämning från såväl äldre som yngre järnålder. Därtill förekommer rö- 
sena även i medeltida bebyggelsesammanhang (se s. 36ff).

Basen för gårdarnas ekonomiska försörjning i randområdet kom 
att breddas genom inbyggarnas förmåga att successivt röja mark och 
bruka skogslandskapets resurser. Kunskaper som var av största bety
delse för bebyggelsens utveckling. I anslutning till gårdslämningar efter 
långhus vid Mölletofta Rya från romersk järnålder, fanns bitar av en 
raserad blästugn. Gårdens brukare hade kunskap om järnhantering 
(Andersson 2004). Expansionen avtog därefter, men en ny bebyggelse
utbredning mot inlandet kan skönjas under yngre järnålder (se s. 39f).

De äldsta medeltida bygderna i de vida skogsområdena tillhöran
de Norra Åsbo härad etablerades i anslutning till Hjälmsjön, som ge
nomflyts av Pinnans vattenflöde. I en båge öster om sjön fanns går
darna Ringarp, Grisavad och Spång. Pollenanalyser visar på röjning 
av mark och odling från mitten av 1000-talet vid de båda först nämnda 
gårdarna. Kolonisationen var agrart betingad och genomfördes i en

143



för inbyggarna ny naturmiljö. Kunskaper om järnhantering innebar att 
landskapets resurser i form av myrmalm och skog kunde brukas, vilket 
breddade gårdarnas ekonomiska bas. Omfattande lager av slagg efter 
järnhantering finns vid Östra Ringarp, efter produktion som bedrevs 
under 1200-talet (Lagerås 2007:52; Strömberg 2008).

I Hallandslistan för kung Valdemars Jordebok sammanställd kring 
1250 omnämns de sydöstra delarna av Höks härad med namnet vul
garis incolatus. Författaren Axel Ejwertz hänvisar i en artikel till en 
äldre diskussion från början av 1900-talet där nämnda område ges 
betydelsen ”allmän ouppodlad mark” (Ejwertz 1951:96f). Vattendra
get Smedjeån som har sina källor i flöden från flera våtmarker och 
Store sjö, har utgjort en passage från södra Hallands kustslätt mot 
skogsmarkernas obygder. Längs två bäckflöden bortom sjön anlades 
gårdarna Sönderössjö och Smedhult. Bebyggelsen var år 1584 belä
gen inom dåvarande utbredning för Örkelljunga socken. Senare kom 
nämnda gårdar att knytas till den under 1600-talet formade Skånes- 
Fagerhults socken (se s. 26).

Under slutet av 1100- och början av 1200-talet överskreds ytterli
gare en mental barriär mot naturlandskapets obygder. Områdena be
stod av kuperad terräng där omfattande våtmarker och skog domine
rade över markavsnitt lämpade för odling. Dessa vidder betraktades 
inte längre som svårtillgängliga eller hotfulla, utan som ett landskap 
med möjligheter. Av betydelse var även ett ökat behov av järn inom 
det danska väldet. Proportionerna för gårdarnas ekonomiska försörj- 
ningsbas förändrades genom att skogsbruk och järnproduktion öka
de framför traditionellt lantbruk med odling och boskapsskötsel. Pol
lenanalyser visar på röjningar för gårdsetableringar under 1100- och 
1200-talet vid Rosts Täppa på Värsjö utmark och Tviste plats vid 
Bjärabygget. Gårdar som inte omnämnts i skriftligt material (Skansjö 
2003:27f; Lagerås 2007:52f; se s. 39f). En halv kilometer söder om 
Rosts Täppa fanns den undersökta järnhanteringsplatsen vid Breda
bäck, som brukades under 1200- och 1300-talet (Forenius m.fl. 2005a; 
Strömberg 2008). Någon mil mot norr fanns den av Smålands muse
um år 2002 undersökta gården Högahylte vid Markaryd från 1200-ta- 
let, med lämningar efter produktion av järn (Åstrand 2007a, 2007b; 
Hansson 2007).

Kolonisationen avspeglar en omfattande mentalitetsforandring i 
synen på landskapsrum. Inbyggarna hade ett kulturellt arv präglat av 
lantbrukets skötsel kring gårdsbyggnader, inägor och utmarker. Den
na form av rumslig disposition utgjorde en ett minne som människor 
hade med sig från kustbebyggelsen då man bröt ny mark. En ny form 
av landskap innebar nya rumsliga strukturer.
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SKÅNE

— Den äldsta färdvägen längs Lagans ådalgång 
"► Kolonisationsstråk
*■ Kolonisationsförlopp sett utifrån resultat av pollenanalyser

Figur 40. Passager längs vattendrag för kolonisation av inlandets obygd. 
Gårdsnamnen markerar lokaler för den äldst kända bebyggelsen i den 
kuperade skogsterrängen där landskapen Halland, Skåne och Småland 
möts. Illustration över kolonisationsförlopp sett utifrån resultat av pollen

analyser är hämtade från Lagerås 2007:53, figur 19.
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I denna klassifikation hade kännedom om landskapets råvarukäl
lor och kunskaper om hur malm omformades till metall av stor bety
delse. I detta sammanhang utgjorde färg och vatten viktiga inslag i 
hur inbyggare gestaltade sina omgivningar. Människor bör givetvis ha 
haft ett produktionsperspektiv på landskapet och en bild av hur det
ta skulle brukas. Kärr och långsamt flödande bäckar utgör källor för 
myrmalm, men ger även associationer till platser där offergåvor kan 
deponeras. Källor med element som jord och vatten av röd till röd
brun färg gav lokalerna ett magiskt skimmer och innehåll. Jag vill 
framhålla detta som ett viktigt inslag i hur inbyggare kan tänkas ha 
sökt och funnit limonitmalm, samt formade och namngav omgivande 
landskapsrum. Namn som inte traderats vidare.

Vid själva järnframställningen i blästugn och det efterföljande smi- 
det är materialets temperatur av största betydelse för rätt hantering. 
Här finns en direkt relation mellan temperatur och en färgskala som 
sträcker sig från djupt mörkrött till vitglödgat (Englund 2002:177, 
338ff; Buchwald 2005:132). Att omforma materia och skapa järn är 
inte bara ett teknisk hantverk, utan kan även liknas vid en skapelse
process. Materiens färger i olika skeden utgör därmed en symbollad- 
dad egenskap, parallellt med att skiftningar längs färgskalan förmed
lar och relaterar till tekniska kunskaper.

DANSKA RIKETS INTRESSESFÄR
Den tidigmedeltida kolonisationen hade en stark regional förankring 
med sekelgamla traditioner. En viktig fråga är hur utvecklingen skall 
relateras till den danska centralmakten, bortom den lokala bebyggel
sen. En infallsvinkel för diskussionen utgår från hur gränser definie
rats under olika tidsskeden, och hur maktbalanser utvecklats mellan 
inbyggare och centralmakt (Mogren 2000:45).

Gränser måste betraktas i relation till sin historiska kontext rela
terad till befolkningars mentalitet och syn på omvärlden. Gränser for
mas utifrån behov att markera åtskillnad och har därmed en territo
riell innebörd. En tänkt linje eller en bredare zon genom terrängen, är 
även identitetsskapande. Detta skapar i sin tur olika synsätt och loja
liteter beroende på samhällstillhörighet. En viktig aspekt för den ak
tuella kolonisationsprocessen var att medeltidens geografiska tänkan
de främst utgick från centralitet och inte avgränsning. Förts vid över
gången mellan 1500- och 1600-talet kom det rumsliga tänkandet 
uttrycka ett areellt synsätt (se s. 192f).
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Kolonisationsförloppet och formandet av det halländsk-skånska 
järnproduktionsområdet skapade process av betydelse för människors 
syn på landområden och gränser. Halland och Skåne utgjorde delar av 
det framväxande danska rikets geografiska inflytelseområde under äld
re medeltid. Makten var knuten till institutioner och personer inom den 
kungliga sfären och kyrkan. Maktperspektivet byggde på centralitet 
med förmåga att manipulera och kontrollera befolkningar (se s. 190).

Två faktorer bidrog till att förändra ovan nämnda synsätt under 
senmedeltid. Det koloniserade inlandets potential som järnproduk
tionsområde, samt framväxandet av ekonomiska strukturer över stör
re geografiska områden; en utveckling från gårdars självhushållning 
till kommersialisering av bygders olika näringsfång. Den danska cen
tralmaktens strävan att söka inflytande över ett landskap i rikets bor
tre regioner konkretiserades genom att göra anspråk på obebyggda 
allmänningar och dess resurser, samt att ta del av det järn som produ
cerades. Byggandet av borgar och beskattning, som dock inte omfat
tade järn, var uttryck för detta. En institutionalisering på distans ge
nom skapande av län var en annan konkretisering av utvecklingen. 
Den breda zon av obygd som tidigare var grund för ett ickebehov av 
gräns, hade omvandlats till ett resursområde. Det areella rumsliga 
perspektivet kom därmed att dominera framför tanken om centrali
tet. En gränsdragning mellan den danska respektive småländska eller 
svenska sfärerna blev en realitet (se nedan s. 214f).

Sett över tid präglades utvecklingen av danska rikets och lokalbe
folkningens gemensamma intresse av att ta ett landskap i anspråk. 
Motiven var dock olika. Den danska centralmakten medgav en kolo
nisation av ett betydande geografiskt område med obygd. Därigenom 
växte ett inflytande fram av regional karaktär, inom den nyetablerade 
bebyggelsen. Inbyggarna fick fria händer att skapa en relativt själv
ständig tillvaro och framställa järn. Motprestationen var dock att 
danska centralmakten fick del av de producerade ämnesjärnen och ett 
indirekt inflytande över bygder i rikets yttre delar.

Utvecklingen innebar även att inbyggarna i de nyskapade bygder
na i sydöstra Halland och nordvästra Skåne formade en kultur som 
distanserade sig gentemot etablerade strukturer i kustbygderna. Om
råden där centralmakten sedan gammalt hade ett betydligt större in
flytande.

Kulturen inom det halländsk-skånska järnproduktionsområdet 
konkretiserades genom hur rumsliga strukturer skapades i relation till 
naturlandskapets resurser av malm och skog, gårdarnas utformning 
genom flera brukare, samt en bred ekonomisk försörjningsbas. En
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annan strategi bestod i att skapa närmre relationer med bygderna 
sydvästra Finnveden, bortom den danska centralmaktens inflytande.

KOLONISATIONSBEBYGGELSENS 
ÄLDSTA JÄRNHANTERING

Kunskap om järnframställning och arbetsprocessen som formade den
na var sedan generationer känd bland befolkningen i de halländska 
kustbygderna och inom bebyggelsen längs Rönne å. Fynd av slagg och 
blästugnar vid gårdslämningar och i anslutning till bosättningsområ
den från förromersk som romersk järnålder finns på flera platser i de 
äldre kulturlandskapen (Strömberg 1992, 1995; Wranning 2004, 
2005; Isendahl 1997). Arkeologiska utgrävningar av järnhanterings- 
platser i bygden öster om Tvååker i mellersta Halland, visar att gedi
gen kunskap om nyttjandet av vattenkraft vid järnhantering fanns hos 
lokalbefolkningen under 1100- och 1200-talet (Magnusson & Ström
berg 1999; Buchwald 2004; Magnusson 2004; Strömberg 2004).

De tidigaste kända spåren efter järnproduktion inom det vid
sträckta kolonisationsområdet härrör från början av 1200-talet. Den 
av John Nihlén delvis undersökta Linnerödsugnen är belägen i anslut
ning till en zon med fossila åkermarker inom Vedby socken (Nihlen 
1939:42f; Englund 1995:80f, 90). De gamla odlingsarealerna med i 
huvudsak röjningsrösen tecknar bilden av en kolonisationsbygd med 
rötter i romersk järnålder, och ett landskap som i varierande omfatt
ning återbrukats under yngre järnålder och medeltid.

Järnhanteringsplatsen anlades vid en bäck i anslutning till en våt
mark där myrmalm förekommit. Nihlén beskrev anläggningen på 
1930-talet som ”en mindre i marken nedsänkt smältugn av primitiv 
art” (Nihlén 1939:42). Den ovala nergrävningen har en plan gråstens- 
häll i botten och sidor av på högkant ställda stenar. En lertätad kanal 
innebar att rinnande slagg kunde tappas ur blästugnen.

Vid en fältinventering 60 år senare har intilliggande slaggvarp, 
kolningsgrop och ett par malmtag uppmärksammats. Slaggen påvisar 
att såväl järnframställning som primärsmide bedrivits på platsen. 
Slagg i form av bottenskållor med plan undersida visar att materialet 
även skrapades ut ur ugnen, förutom att en del tappades ur i flytande 
form. Detta krävde en hetta på drygt 1 200 °C. Ett kolprov hämtat 
från varpet visar att järnhanteringsplatsen brukades under 1200-talet 
(Englund 1995:90; 2002:410ff).

Linnerödsugnen representerar en järnhanteringsplats av tekniskt 
sett traditionell form belägen invid en råvarukälla. Hantverkslokalen
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var knuten till en gårds ekonomiska försörjningsbas och anlagd på 
dess utmark. Järnhanteringsplatser av nämnda karaktär förekom inte 
som solitärer utan bildade tillsammans ett närverk av produktions
platser inom bygder. En halv till en kilometer öster som väster om 
Linnerödsugnen finns ytterligare slaggvarp efter järnframställning i 
blästugnar, vilka sannolikt brukades under äldre medeltid. Detta visar 
att kunskap om järnhanteringens alla moment fanns bland kolonisa
törerna. Hantverkstraditioner bars vidare från järnåldersbygderna 
längs Rönne å, vilket lämningar vid Mölletofta Rya och Haglekulla 
påvisar. Den senare lokalen är daterad till vendeltid (Isendahl 1997; 
Andersson 2004).

De äldsta spåren av odling vid (Östra) Ringarp härrör från sen vi
kingatid och en permanent gård etableras i mitten av 1000-talet (La
gerås 2007:52f; se ovan s. 40). Norr respektive söder om en tidigare 
mindre vattengöl och våtmark finns lämningar efter järnhantering. 
De mest omfattande slagglagren finns i anslutning till en mindre bäck 
i norr. På denna plats genomförde Sven Nöjd i samarbete med profes
sor Holger Arbman från Lunds universitet en utgrävning i början av 
1950-talet. På en avtorvad yta om 8x10 meter dokumenterades en 
ugn, en härd och syllstensrader till en mindre byggnad (Wedberg 
1981:19ff). Min tolkning av fältritningen visar på ett verkstadshus 
med en öppning mot norr, vilket medförde skydd mot såväl regn som 
solljus. Ett dämpat ljus underlättade bedömningen av färgskalan för 
glödgat järn och därmed dess temperatur.

Dateringar av två kolprover hämtade ur ugnen visar att denna 
brukades under 1200-talet (Wedberg 1981:19; Englund 1995:90). 
Slagglagren vid järnhanteringsplatsen är emellertid omfattande, och 
verksamheten har med intensitet bedrivits under längre tidsskeden av 
äldre medeltid. Det är fullt möjligt att en mindre gårdsrelaterad pro
duktion bedrevs på platsen redan under 1100-talet. Produktionen var 
såväl råvaru- som gårdslokaliserad. En begränsad arkeologisk utgräv
ning i syfte att samla in kolprover för ,4C-datering skulle kunna be
svara frågan.

Järnhanteringsplatsen vid Bredabäck i övre delen av Pinnans dal
gång kan knytas till kolonisationsförloppet under andra halvan av 
1100-talet och början 1200-talet. Naturlandskapet karakteriseras av 
kraftig topografi, stora våtmarksområden och ett finfördelat vatten
system av bäckar. Den ekonomiska basen för de gårdar som etablera
des vilade på en kombination av järnhantering, skogsbruk, jakt, fiske 
med inslag av lantbruk.

De arkeologiska lämningarna vid Bredabäck vittnar om att plat
sen brukats för olika ändamål under lång tid. Den äldsta fasen bestod
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av järnhantering och representerades av ett slaggvarp beläget i anslut
ning till en våtmark. Inom slagglagrets utbredning fanns rester av en 
blästugn för järnframställning, samt en fälisten för primärsmide. Da
tering av kolprover visar på kalibrerade intervall från 1150 till 1300. 
Min tolkning är att järnproduktion pågick vid platsen från början av 
år 1200-talet till mitten av 1300. En annan del av järnhanteringsplat- 
sen var orienterad mot bäcken. Där kan en blästugn och ett utbrett la
ger med slagg knytas till 1300-talet (Forenius m fl 2005a).

Huruvida vattenkraft nyttjats för att driva blästrar till ugnar vid 
järnframställning är dock oklart. Energi från vattenflödet kom emeller
tid att brukas i andra sammanhang. En stabilt byggd fördämningsvall 
och stenlagda husgrunder utgör lämningar efter en kvarn från 1600-ta- 
let respektive en sågmölla från mitten av 1800-talet (Larsson 2004).

Att kolonisation även skett från Finnveden upptäcktes vid Små
lands museums undersökning av en hel gårdsmiljö vid Högahylte 
nära Markaryd, på en höjd i skogsmark någon kilometer söder om 
Hannabadssjön. Inom området fanns en husgrund, fossil åkermark 
med röjningsrösen och åkerparceller, samt två järnhanteringsplatser. 
Gården brukades under 1200- och 1300-talet. Även järnhantering be
drevs under nämnda tidsskeden (Åstrand 2007a:76ff; 2007b).

Via Helge å koloniserades bygderna kring Vittsjö under äldre med
eltid. Belägen på en höjdrygg mellan två våtmarker vid Lehult, delun- 
dersöktes två järnhanteringsplatser med slagglager och blästugnar i 
början av 1990-talet av Anders Ödman. Dateringar av kol från en av 
ugnarna visar att lokalen brukades under 1200- och 1300-talet. Pro
duktionen kan relateras till byns utmark där tillgångar på myrmalm 
fanns (Ödman 2001:66ff).

En relevant fråga i sammanhanget rör huruvida järnhantering är en 
form av utmarksnäring. Begreppet härrör från markindelningar av går
dar i äldre kulturlandskap, mellan inägor för odling respektive utmark 
för boskap och andra näringsfång. En annan rumslig aspekt i en större 
rumslig skala rör perifera områden i relation till äldre kulturbygder.

Tre utgångspunkter brukar framhållas vid diskussioner av ämnet. 
Utmarken bör betraktas som en del av ett agrart system där verksam
heter i inägor och utmark interagerar. En annan utgångspunkt är att 
människor vid bosättningar i marginalområden, eller ”kolonisations- 
områden”, utvecklar särskilda ekonomiska system och kulturella 
identiteter. Och till sist sett ur ett större geografiskt perspektiv, har bo
sättningar belägna i utmark i form av perifera områden ett ömsesidigt 
beroendeförhållande till centralområden. Detta gäller exempelvis ge
nom varuproduktion för en marknad dominerad av centralområdenas 
efterfrågan (Andersson 1998; Svensson 1998:10).
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O De äldst daterade järnhanteringsplatserna — Analysområde för det
Slaggvarp/slaggförekomst vid våtmark halländsk skånska

• Slaggvarp/slaggförekomst invid bäck järnproduktions
• Slaggvarp/slaggförekomst i skogsmark området
• Slaggvarp/slaggförekomst vid sjö

Figur 41. Linneröd, Ringarp, Bredabäck, Höga hy Ite och Lehult är de äldst 
daterade järnhanterings platserna inom analysområdet för det halländsk
skånska järn produkti on som rådet. Slaggvarp/slaggförekomster av mind
re omfång vid våtmarker, invid bäckar, i skogsmarker och vid sjöar, indi
kera r hantverksrelaterad form av järnhantering under medeltid. Alla des

sa lokaler behöver dock inte ha etablerats under äldre medeltid.
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Den bebyggelsestruktur som skapades genom kolonisationspro
cessen i det kuperade inlandet, visar att järnhantering inte kan betrak
tas som en ren utmarksnäring. Produktionsplatserna återfinns såväl 
vid gårdslämningar som vid råvarukällor ett stycke bortom bonings
husen. Det finns en tydlig tendens till att råvarukällornas läge bestäm
de var i terrängen gårdar skulle anläggas. Den traditionella tanken rö
rande markindelning och näringsfång måste modereras vid diskussio
ner om kolonisationsområdet.

Sett ur ett större geografiskt perspektiv kan det konstateras att in
byggarna som skapade bygder av obygd, även skapade en bred ny 
form av ekonomisk försörjning och kulturell identitet. Det skulle även 
under senmedeltid utvecklas ett ömsesidigt beroendeförhållande mel
lan det perifera kolonisationsområdet och de gamla kulturbygderna. 
Skapandet av ett protoindustriellt landskap för järnproduktion inne
bar att de tidigare betraktade marginalområdena omvandlades till en 
ekonomisk centralbygd, med inflytande långt bortom egna hembyg
den.

DET PROTOINDUSTRIELLA 
LANDSKAPETS GESTALTNING

BEGREPPET PROTOINDUSTRI

Ordet protoindustri introducerades inom den ekonomisk-historiska 
forskningen i början av 1970-talet. Begreppet har tillämpats i analy
ser av hur stora delar av Europas landsbygd före 1800-talet genom
gick faser av industrialisering. En central del av förändringen var 
överflyttning av arbetskraft från traditionellt agrar verksamhet till an
nan specialiserad produktion av andra former. Processen var en kon
sekvens av såväl demografiska som ekonomiska förändringar röran
de produktion. Utvecklingen karakteriserades av fyra kännetecken 
(Mendels 1972; Clarkson 1985:9ff):

- Arbetskraften producerade ting och varor för marknader i regio
ner bortom den egna hembygden.

- Arbetskraften bestod av bygdens bönder som kombinerade en 
egen specialiserad överskottsproduktion med traditionell agrar 
försörjning. En tydlig arbetsfördelning i tid och rum kan skönjas.

- En protoindustriell verksamhet på landsbygden utgjorde ett incita
ment för en förändring av lantbruket från självhushåll till en verk
samhet på mer kommersiella villkor.
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- De samhällen eller mindre städer som växte fram i en region med 
protoindustriell verksamhet på landsbygden, var i huvudsak urba
na centra för handel och kommersiella affärer.

Ett protoindustriellt skede i ett samhälle enligt ovan nämnda kriteri
er, utgjorde även en potential för fortsatt industrialisering. Emellertid 
kunde utvecklingen ta en helt motsatt riktning, vilket exemplifierades 
av det halländsk-skånska järnproduktionsområdet. Istället för indu
strialisering skedde en deindustrialisering.

BEFOLKNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING

Demografiska förhållanden var en viktig faktor för järnhanteringens 
utveckling. Intensiteten av produktionens utveckling avspeglade be
folkningens storlek och bebyggelsens utbredning. Digerdödens härj
ningar över södra Skandinavien från mitten av 1300-talet, innebar att 
gårdar i de tidigare koloniserade skogsområdena i sydöstra Halland 
och norra Skåne stod utan brukare. Bygder utarmades och samhälls
strukturer upplöstes. Därmed bör järnhanteringens omfattning avse
värt ha minskat under flera decennier. Metallurgiska kunskaper och 
hantverksskicklighet försvann med de människor som avled.

Under första hälften av 1400-talet inleddes en fas av återupp
byggnad, trots återkommande utbrott av farsoten. Under senmedel
tid koloniserades övergivna bygder och dess gårdar återbrukades. 
Samtidigt inleddes en fortsatt kolonisation genom att den återståen
de obygdens terräng togs i anspråk och dess resurser nyttjades. Den 
ekonomiska basen för expansionen byggde på järnhantering och 
skogsbruk. En gryende kommersialisering öppnade för en överskotts- 
produktion av järn och en agrar underskottsproduktion. Obygden 
förblev inget marginalområde utan omvandlades till ett ekonomiskt 
centralområde.

Befolkningsökningen under senmedeltid och 1500-talet tycks rela
tivt sett ha varit större i inlandets skogsbygder än på kustslättens gam
la kulturbygder. Ett utsnitt ur Lennart Palms sammanställning över 
Sveriges demografiska utveckling visar att cirka 27 % av en samman
lagd befolkning om drygt 15 000 personer år 1571 i södra Halland 
och nordvästra Skåne, återfanns inom det halländsk-skånska järnpro
duktionsområdet. Ar 1620 var motsvarande andel cirka 29 % för en 
sammanlagd population om drygt 19 000 individer i södra Halland 
och nordvästra Skåne (Palm 1999:55f; 2000:253f, 284f). Nämnda 
statistik antyder en befolkningsstorlek på 4 000 till 5 000 personer 
skulle utgöra basen för järnhanteringen inom det danska riket.

153



Hur kan befolkningsutvecklingen inom det medeltida Danmark 
beskrivas? Aksel E. Christensen har utifrån en källkritisk analys av 
historiskt källmaterial sökt ge en bild av befolkningens omfattning. 
Författaren uppskattar folkmängden under 1200-talet till drygt en 
miljon. I början av 1500-talet strax före reformationen skall popula
tionen ha sjunkit betydligt under en miljon (Christensen 1938:46ff). 
Där emellan har nedgången på 1300-talet infallit med en avsevärd be- 
folkningsminskning till följd av flera omfattande pestutbrott. Först i 
början av 1500-talet var en återhämtning i full gång.

Jag vill understryka att ovan nämnda folktal för såväl hela danska 
riket som det halländsk-skånska järnproduktionsområdet är osäkra. 
Syftet med presentationen är att skapa en grund för eftertanke. Näm
ligen proportionerna mellan den befolkning i hela riket som var knuten 
till traditionellt jordbruk och mängden personer som bodde i de skogs
bygder där järnhantering utgjorde en dominerande sysselsättning.

Kungamaktens stärkta ställning under senmedeltid byggde på en 
ny social organisation av samhället, där mandat från ett bredare folk
lager var en förutsättning för maktutövning. Kungen hade även över
höghet till stora arealer med allmänningar som bland annat omfattade 
skogs- och våtmarksområden i rikets östra utkanter. Ett territoriellt 
tänkande innebar även ett anspråk på dessa områdens resurser. Ska
pandet av Itzbulte län inom Höks härad i södra Halland, samt Krono- 
länet med anknytning till Helsingborgs län och Norra Åsbo härad, ut
gjorde formalisering av den nya bebyggelse som vuxit fram genom ko
lonisationsprocessens fortskridande. Beskattning var en konkret form 
för kontroll av Kronolänet, med dess hemman och åbor. Itzhulte län 
sattes dock i pant av kungen i mitten av 1400-talet till den inflytelseri
ke Ivar Axelsson Tott (Ejwertz 1951:98ff; 100).

Hur skall det protoindustriella landskapet gestaltas? En vy över 
det halländsk-skånska järnproduktionsområdet under 1600-talets 
början är lämplig för att skapa insikt. Järnhanteringen var under det
ta skede som mest utvecklad, inbyggarnas arbetsorganisation specia
liserad och de producerade kvantiteterna mycket omfattande. Utifrån 
arkeologiskt och skriftligt källmaterial är det dessutom möjligt att 
härleda områdets historik med avseende på protoindustriell verksam
het till början av 1400-talet. Naturlandskapets lokala variationer, ut
bredning av hantverksrelaterade som protoindustriella lokaler, samt 
kamerala indelningar i form av län och hemmans jordnatur, utgör 
byggstenar för nämnda modell.

Begreppet centrum-periferi har ofta använts i syfte att ge en rums
lig bild av bebyggelsers utbredningar och maktens geografiska tyngd
punkt. Ser man till produktionen av det för samhället och danska

154



Figur 42. Kring år 1620 antas cirka 19 000 personer ha bott inom södra 
Hallands kustbygder, nordvästra Skåne och det halländsk-skånska järn- 
produktionsområdets skogsbygder. Befolkningstalet inom det senare om
rådet uppgick troligen till mellan 4 000 och 5 000 individer (Palm 2000:

253f, 284f).

Knäred

Våxtorp

Örkelljugg'

1 I Halländsk-Skånska järn produktionsområdet inom Danmark 
I I Södra Hallands kustbygder 
I I Nordvästra Skåne
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riket viktiga järnet under medeltid, kom de sjö- och myrmarksrika 
bygderna att utgöra ett område av ständigt ökande betydelse. Det 
framväxande protoindustriella landskapet från 1400-talet formade 
ett ekonomiskt centralområde omgivet av handelsplatser för vidare 
distribution till de äldre kulturbygderna. En växelverkan i form av en 
makroekonomisk struktur, utvecklades mellan det halländsk-skånska 
järnproduktionsområdet, tätorterna Helsingborg, Luntertun/Ängel- 
holm, Båstad, Laholm och Halmstad, samt övriga delar av danska ri
ket (se s,179f).

Kartvyn över det halländsk-skånska järnproduktionsområdet vi
sar på ansamlingar av slaggvarp inom östra delen av Hishults socken. 
Därtill finns rika anhopningar av slagglager i anslutning till sjöar och 
vattendrag inom Skånes-Fagerhults socken, längs vattendrag i västra 
Orkelljunga socken, samt vid vattendrag i terrängen där Våxtorps 
och Orkelljunga socknar möts. Översikten bygger på kända och do
kumenterade slagglämningar, vilket naturligtvis skapar en tendensiös 
tolkningsbild. Det finns säkerligen en mängd idag dolda lager av slagg 
i markerna under vegetation. Jag måste emellertid utgå från vad som 
är känt och acceptera att bilden är mer grovkorning än skarp.

Den tidigmedeltida bebyggelsen kring Hjälmsjön, respektive går
darna Sönderössjö och Smedhult, återfinns i landskapsrummet ett 
stycke bortom av de kvantitativt mest omfattande anhopningarna av 
slaggvarp. Ett faktum som ligger till grund för antagandet att den 
äldsta medeltida bebyggelsens ekonomiska bas mer vilade på lant
bruk framför skogsbruk och järnhantering.

Inom östra delen av Hishults socken återfinns som tidigare nämnts 
tydliga anhopningar av slaggvarp. Dessa utgör lämningar efter rå- 
varulokaliserade järnhanteringsplatser vid våtmarker. Det lokala pro- 
duktionsmrådet utgjorde delar av vad som i kung Valdemars Jorde- 
bok från mitten av 1200-talet benämnts vulgaris incolatus. Denna 
obygd kom under 1400-talet att ingå i Itzhulte län (Ejwertz 1951:96f). 
Naturlandskapets karaktär var mindre lämpligt för lantbruk men mer 
fördelaktigt för skogsbruk och järnhantering. Produktionen bedrevs 
mestadels med hjälp av blästugnar vid järnframställningsplatser av 
hantverksrelaterad karaktär. Böndernas relation till det pantsatta lä
nets överhuvud och hemmanens jordnatur inom de östra delarna av 
Itzhulte län kan vara intressant att närmre analysera. Länet omfatta
de tidvis skattehemmanen Sönderössjö och sannolikt även Smedhult.

Kronolänet i söder inom nuvarande Skånes-Fagerhults och delar 
av Orkelljunga socknar utgjorde en kunglig allmänning, vilken kolo
niserades fullt ut under 1400-talet. Hemmanen hade en territoriell 
utbredning, men med flexibla gränszoner beroende på hur olika

156



Figur 43. Det protoindustriella järn produktionslandska pet under senme
deltid och 1500-talet. Massiva slaggvarp/slaggförekomster som indike
rer protoindustriella lokaler återfinns i anslutning till sjöar med rika 
malmförekomster och vid vattendrag vars flödande rörelseenergi kunde 
nyttjas. Intensitetsfälten på kartan utgör en summering av såväl hant- 

verksrelaterade järnhanteringsplatser som protoindustriella lokaler.

a Protoindustriell lokal nära rik sjömalmsförekomst 
A Protoindustriell lokal invid vattendrag 

Kronolänet under Helsingborg 
— Itzhulte län i sydöstra Halland
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terrängavsnitt brukades. Platserna för etablering av gårdar skiftade i 
relation till landskapets naturliga förutsättningar. I länets södra del 
hade den agrara ekonomin en tyngdpunkt i odling och boskapssköt
sel. Här anlades gårdar på mark som var mest fördelaktig för lant
bruk. I norr dominerade kuperade skogsmarker med stora myrar. Väl 
förgrenade vattensystem av bäckar knöt samman flöden från mossar 
och flera sjöar. I denna miljö vilade gårdarnas försörjning på en bre
dare form av ekonomi. Skogsbruk och järnhantering utgjorde en vä
sentlig faktor för var i landskapets terräng en gård skulle byggas. Be
byggelseexpansionen medförde att nya järnhanteringsplatser av tek
niskt traditionell karaktär anlades parallellt med att tidigare övergivna 
lokaler kom att återbrukas. Det stora antalet produktionsplatser av 
nämnda typ byggde på väl beprövad teknik och skapade sammanta
get förutsättningar för massiva volymer.

Lokaler av protoindustriell karaktär fanns representerade inom en 
stor del av Kronolänet mot senare delen av 1500-talet, men även inom 
områden som utgjorde skattehemman, kyrkliga besittningar och fräl
sejord (se fig. 43). Produktionsplatserna byggdes upp vid malmrika 
sjöar och invid bäckar vars vattenflöden nyttjades som kraftkälla. De 
teknisk sett mer avancerade och resurskrävande lokalerna drevs med 
en specialiserad arbetsorganisation. Dessa protoindustriella miljöer 
härrör från 1400-talet och brukades huvudsakligen under 1500-talet 
och första halvan av 1600-talet.

Arbetsorganisationen bland kronobönderna präglades av samver
kan mellan gårdarna, med fördelning av uppgifter bland vuxna och 
säkerligen även bland storvuxna barn. Detta gällde insamling av 
malm och röstning av denna, samt fällning av träd och kolning. Byg
gande av storskaliga blästugnar och vattenkraftsanläggningar betyd
de därtill omfattande investeringar, fysiskt arbete och specialkunska
per. Traditionella järnhanteringsplatser med mindre blästugnar hade 
troligen en direkt relation till enskilda hemman. Driften av de proto
industriella anläggningarna krävde däremot en kontinuerlig närvaro 
av arbetskraft. Detta klarades sannolikt av genom en samfälld arbets
organisation.

JÄRNHANTERINGSPLATSERNA

Det protoindustriella produktionslandskapet definieras på empirisk 
grund utifrån råvaru- och energilokaliserade järnhanteringsplatser 
med massiva lämningar av slagg. Dessa lager består huvudsakligen av 
reduktionsslagger från järnframställning i såväl blästugnar av traditio
nellt format, som av anläggningar med avsevärd kapacitet. De senare
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utgjordes av en större i huvudsak kallmurad stenkonstruktion som 
ugnspipa, med en utanpålagd isolering av sand och jord kallad mull, 
vilken hölls på plats av en träkonstruktion benämnd timring (Englund 
2002:45ff, 399ff). Anläggningen som kan kallas mulltimmerblästugn, 
kunde vara upp till fyra kvadratmeter stor i plan och två meter hög. 
Ugnen brukades för att vid en och samma blåsning framställa bläst- 
järn i stora kvantiteter. En mulltimmerbytta som är benämningen för 
en masung för produktion av tackjärn. Denna ugn arbetade med en 
temperatur på över 1500 °C, vilket medförde att såväl järn som slagg 
tappades i flytande form ur anläggningen.

De massiva slaggvarparna inom det halländsk-skånska järnpro
duktionsområdet är i allmänhet sju till femton meter stora, och i flera 
fall betydligt större, härrör från mulltimmerblästugnar och traditio
nella blästugnar. Lokalerna återfinns huvudsakligen nära sjöar och in
vid vattendrag. Även bebyggelsen kunde vara orienterad mot järn- 
hanteringsplatserna. Lokaliseringen avspeglar en ökad efterfrågan på 
järn och därmed på malm. Då myrmalmen inte räckte till tog hemma
nens ”åbor” - skogsbönder - sjöarnas malmtillgångar i anspråk. En
ergin från bäckarnas flödande vatten kunde genom tekniskt sinnrika 
konstruktioner brukas till att driva blästrar eller hammare. En ökad 
inströmning av luft i ugnen bidrog till en hög och jämn temperatur, 
vilket förbättrade utbytet av metalliskt järn ur malmens järnoxider. 
En mekanisering av hammarsmidet besparade ett omfattande muskel
arbete. En aspekt att ta hänsyn till är att äldre lokaler vid sjöar och 
bäckar som tidigare präglats av hantverksbaserad produktion, kom 
under senmedeltid att återbrukas med större intensitet. Järnhanter- 
ingsplatser är inga statiska miljöer utan högst föränderliga.

Naturlandskapet kring Store sjö betraktades på olika sätt av den 
lokala befolkning och centralmakternas företrädare. Under 1400- 
och 1500-talet utvecklades här ett produktionsområde av komplex 
karaktär av traktens skogsbönder, vilka såg sjön med närbelägna våt
marker som råvarukällor. Kunskaper om tillgångar och hantverkstek- 
nik delades mellan inbyggarna, och lokala överenskommelser fanns 
säkerligen om hur naturtillgångarna skulle fördelas. De danska och 
svenska centralmakternas intressesfärer hade successivt vidgats då 
obygd omvandlats till bygder. Store sjö kom därmed även att utgöra 
en geografisk nod för gränsen mellan landskapen Elalland och Skåne 
inom Danmark, respektive folklandet Finnveden i västra Småland 
inom den svenska maktsfären.

Det lokala synsättet på sjön som sammanbindande länk i ett pro
duktionslandskap kom emellertid att dominera över synen på vatten
spegeln som gränsnod. Ett flertal slaggvarp vittnar om en massiv
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produktion vid j ärnhanteringsplatser vilka var såväl råvaru- som en- 
ergilokaliserade. Öster om sjön och inom arealerna för hemmanen 
Örnalt, Trottatorp och Trulsabygget, fanns ett par järnhanterings- 
platser av protoindustriell karaktär. Inom kronohemmanet Örnalt 
skriftligt omnämnt 1530 återfinns ett massivt svagt bågformat slagg
varp 20x8 m stort. Detta är beläget på en svag sluttning mot sjöstran
den drygt hundra meter bort, vilket ger en bild av att sjömalm nytt
jats. Längs bäckar i terrängen mellan hemmanen Trottatorp och Trul
sabygget, finns två massiva slagglager en halv kilometer från varandra. 
Dessa har idag utbredningar om 20x14 m respektive 60x20 m. De to
pografiska lägena tyder på att vattenkraft nyttjandes. Ar 1584 utgjor
de den först nämnda gården ett utbygge till Örnalt och den senare ett 
utbygge till Sönderössjö.

Inom arealen för den år 1623 omnämnda hemmanet Tranetorp, ett, 
och nära kanten till våtmarken Svenskemyr finns ett massivt varp drygt 
12 m stort. Gården utgjorde utbygge till hemmanet Örnalt. Lokaliser
ingen ger associationer till en hantverksbaserad form av produktion in
till råvarukällan. Järnhanteringsplatsen bör emellertid betraktas som 
en del av den protoindustriella miljön vid Store sjö, som genererade en 
överskottsproduktion för avsättning bortom hembygden.

I Hallands sydöstligaste del vid gården Björnhult norr om sjön, 
finns i anslutning till en mindre våtmark i låglänt terräng omkring 
tvåhundra meter från sjöstranden tre slaggvarp. Dessa är åtta till fjor
ton meter stora och en meter höga, vilket tyder på en massiv över
skottsproduktion. Förmodligen har såväl myr- som sjömalm brukats 
vid processen.

Ovan nämnda hemman representerar sannolikt en senare koloni
sationsfas där bygdens resurser var vägledande för var inbyggarna an- 
lade nya gårdar. I kontrast mot detta stod skattehemmanen Smedhult 
och Sönderössjö omnämnda år 1523, men med en möjlig historik 
från äldre medeltid (Skansjö 1997:66). Gårdarna var anlagda en to
pografi lämpad för lantbruk och i nära anslutning till bäckar, vars 
vatten rinner ut i Store sjö. Nämnda energiresurs och malm från när
belägna våtmarker och sjöar, var incitament till i huvudsak energi
men även gårdslokaliserade järnhanteringsplaster. Massiva lager med 
slagg vittnar om denna utveckling. Kvarn- och sågverksmöllor från 
gångna sekler visar på vattendragens betydelse för den lokala bygden, 
efter järnproduktionens slut.

Den naturliga passagen längs Pinnans övre dalgång och dess fort
sättning längs sjösystemen med vattenflöden mot ån Lagan i norr, öpp
nade för en regional färdväg mellan Skåne och Småländska Finnveden. 
I bygder med flera kronohemman väster om nämnda huvudstråk och
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nära landskapet Halland fanns ett förgrenat nät av lokala färdvägar 
(Knarrström & Larsson 2008:44f). Dessa hade successivt trampats 
upp i samband med intensifieringen av kolonisationen av kungens all- 
männingar. Stigarna knöt samman hemmanens gårdar och passerade 
därtill terrängavsnitt där järnhanteringsplatser anlagts. Denna struk
tur ger en bild av åtskilda kommunikationsstråk för överregionala be
hov, respektive bygdernas befolkning och hemmanens järnhantering. 
De båda stråken sammanknöts vid Hjälmsjön i söder och vid Feding- 
esjön i norr.

Nämnda sjösystem med från norr räknat Loka-, Hannabad-, Köp- 
hulta- och Fedingesjön utgjorde rika råvarukällor. Bäckarna dem emel
lan hade flera mindre fall som kunde brukas för att nyttja vattenkraft. 
En översikt av lokaler med lämningar efter protoindustriell form av 
järnhantering visar att flera av dessa fanns ansamlade i nämnda stråk.

På en udde i Hannabadssjöns sydvästra del finns ett omfattande 
slaggvarp på 17x12 m och någon meters höjd. Ett kolprov från läm
ningen har daterats till 1300-talet (Larsson 2000:54; Strömberg 
2008). På en vandring längs Strömmabäcken mot Köphultasjö passe
rar man en energilokaliserad produktionsplats vid vattendraget, där 
även malm från sjön nyttjats. Ett långsträckt slaggvarp har en utbred
ning om 17x8 m och en höjd av ett par decimeter.

Vandrar man uppströms längs en annan bäck från Köphultasjön 
når man järnframställningsplats med fyra massiva slaggvarpar mellan 
sju och tio meter stora. I anslutning till dessa finns en omkring tjugo 
meter lång fördämningsvall. Då produktionsplatsen var belägen invid 
en våtmark och nära en malmrik sjö kan såväl vara råvaru- som ener- 
gilokaliserad.

Malmängarna vid Fedingesjön utgör ett tydligt exempel på en 
järnhanteringsplats av mycket omfattande karaktär i en protoindu
striell miljö. Lämningar av åtta mycket massiva slaggvarp och tjocka 
slagglager markerar detta. Ett kolprov från ett av den större varpen 
på, drygt tjugo meter stort, 14C-daterades med ett kalibrerat intervall 
som sammanföll med 1300-talet och början av 1400-talet. En stor- 
skalig mulltimmerblästugn har säkerligen byggts under senmedeltid 
då lokalen brukades mer intensivt. Invid ett slaggvarp finns en kva
dratisk lämning 6x6 m, vilken tolkats som spår efter en nämnd ugns- 
typ (Ödman 2001:83). På ett höjdparti närmre trehundra meter mot 
väster finns ruiner av två byggnader ca 15x15 m stora med stenmurar 
och ett massivt slaggvarp. Lokalen kan tolkas som rester av en avan
cerad anläggning av protoindustriell karaktär.

Stjärneholmssjön utgör ett biflöde till Pinnan och dess flöde mot 
sydväst. I kanten av ett våtmarksområde vid sjön finns omfattande
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lämningar av en järnhanteringsplats. Denna representeras av två 
slaggvarpar sju till femton meter stora intill ett vattenflöde. I söder ut
breder sig ett 150 m2 meter stort markavsnitt med lager av kol och 
sot. Råvarutillgångar har säkerligen funnits i sjö som myrmark, men 
produktionens lokalisering har avgjorts av möjligheterna till att nytt
ja vattenkraft. Ett kolprov från ett slaggvarp har vid 14C-analys givit 
ett kalibrerat intervall till 1460-1640 (Ödman 2001:100).

Vattendraget Stensån är långsträckt och utgjorde en förbindelse 
mellan kuperade skogmarker i öster och södra Halland kustslätt i väs
ter. Längs vattendraget fanns tillgångar på malm i våtmarker, sjömalms- 
förekomster och mindre vattenfall att bruka för energi. Flödet har sina 
källor i Gårdsjön, Vita sjö och Svarta sjö i det inre av Kronolänet. Via 
Vemmentorpa- och Sjöaltesjön nedanför Hallandsås når vattnet bygder 
i Våxtorps socken inom västligaste delen av Itzhulte län.

Vid stranden till Gårdsjön inom kronohemmanet Krångelbygget 
finns lämningar efter två råvarulokaliserade järnhanteringsplatser av 
protoindustriell karaktär. Den ena representeras av ett varp 12x8 m 
stort och en meter högt och den andra lokalen av en förekomst ut
spridd på 40x30 m. På ett smalt näs och i anslutning till en bäck mel
lan Vita och Svarta sjö inom kronohemmanet Porkenahult finns två 
utbredda slaggförekomster. Materialet återfinns vid en dammvall res
pektive invid en kvarngrund. Även om spåren är av lågmäld karaktär, 
representerar dessa sannolikt råvaru- som energilokaliserade produk
tionsplatser. Inom hemmanet Järnbläst finns ett tjugo meter stort 
slaggvarp delat av en bäckfåra. Lämning påvisar en energilokaliserad 
järnhanteringsplats av protoindustriell karaktär.

Längs Stensåns flöde bortom Sjöaltesjön, och vidare parallellt med 
Hallandsås nedre nordsluttning finns flera energilokaliserade järn
hanteringsplatser, vilka kan knytas till området för Itzhulte län. Un
der sitt arbete i södra Halland på 1930-talet beskrev John Nihlén två 
omfattande järnhanteringsplatser belägna vid Jonstorp och Kungs- 
bygget. Vid den senare finns lämningar efter en omfattande produk
tion, med slaggvarp tolv till arton meter stora (Nihlén 1939:128f).

I skriftligt källmaterial från 1500- och 1600-talet beskrivs bygder
na kring Hjälmsjön och Lärkasjön i huvudsak som kyrko- frälse- och 
skattehemman med många brukare (se s. 70ff). Den ekonomiska för
sörjningen under äldre medeltid byggde på lantbruk och hantverksre- 
laterad järnproduktion. En i artikeln tidigare omnämnd äldre under
sökning vid Östra Ringarp visar att järnhantering bedrevs vid en väl 
strukturerad järnhanteringsplats nära anslutning till en gård på 
1200-talet (Wedberg 1981:19). Även i dessa bygder har produktionen 
återupptagits under senmedeltid. Från slutet av 1400-talet och under
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Figur 44. I texten omnämnda hemman inom vars arealer järnhanterings- 
platser av protoindustriell form har varit belägna. Hemmanen på kartan 
fanns inom nuvarande Rya, Örkelljunga och Skånes-Fagerhults socknar.

1500-talet har sannolikt omkring åtta anläggningar av protoindustri
ell karaktär brukats (Strömberg 2008).

Längs Pinnan återfinns tydliga indikationer på energilokaliserade 
järnhanteringsplatser knutna till dammanläggningar. Inom krono- 
hemmanet Asljunga finns en slaggförekomst som är 20x10 m stort in
till vattenflödet. Enligt John Nihlén skall där ha funnits ett större 
slaggvarp vars massor nyttjats vid bygge av en damm nedströms mot 
Åsljungasjön (Nihlén 1939:132).
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Nedströms Pinnan inom skattehemmanet Västra Spångs utbred
ning finns en stor slaggförekomst om 40x3 m vid en bäckkant och i 
anslutning till en dammvall. Vid en tidigare inventering har en slagg
förekomst inom ett 200x30 m stort område noterats, vilket antyder 
spår efter en omfattande verksamhet.

Pinnans fortsatta flöde ut i Hjälmsjön formar ett bredare näs på 
vilket omfattande järnproduktion ägt rum. Markavsnittet är i huvud
sak beläget inom skattehemmanet Östra Spångs inägor. En undersök
ning sensommaren 2002 friläde lämningar efter en mulltimmerbläst- 
ugn och ett omfattande slagglager. Anläggningen hade varit i drift un
der 1500-talet och fram till mitten av 1600-talet (Forenius m fl 2005b). 
Hjälmsjön innehöll stora mängder av sjömalm. Med tanke på att det
ta enbart var 300 meter från lämningarna av den massiva ugnen, var 
denna järnhanteringsplats inte allt för långt avlägsen från råvarukäl
lan. Platsens lokalisering och utformning skall betraktas i relation till 
äldre markindelningar och samtidens ägostrukturer. På en skifteskar
ta från 1830 visar bandparceller att området utgjordes av inägomark 
(Connelid 2003:20f).

I sitt arbete inom projektet Norra Skånes medeltid har Anders Öd- 
man (2000, 2001) uppmärksammat lämningar efter en borg och ett 
flertal järnhanteringsplatser kring Vittsjö. En produktionslokal är in
tressant att uppmärksamma. Vid Ubbalt finns tre omfångsrika slagg
varpar och en kolbotten invid sjön, som påvisar en massiv produk
tion. Ödman menar att ett relativt plant utrymme mellan slaggvarpen 
är stort nog för att ha inrymt en på markytan uppbyggd mulltimmer- 
blästugn. Ett kolprov från ett av slaggvarpen l4C-daterades och gav 
ett kalibrerat intervall motsvarande från mitten av 1400-talet och 
1500-talet (Ödman 2001:61ff).

I samband med anläggandet av Vittsjö borg under 1300-talet an
lände nya aktörer för att ta del av järnproduktionen i den bygd som 
fanns kring sjösystemet. Man tog sjömalmen i besittning och järnhan
teringsplatser avsedda för massiv produktion anlades nära stränderna 
eller vid vattendrag som Dragsån, som förbinder Oresjön och Vittsjö. 
Parallellt med denna framväxandet av protoindustriella lokaler vid 
sjön, fortsatte produktion av hantverkskaraktär vid våtmarker i byg
der som exempelvis Lehult ett stycke från sjön.

INDUSTRIALISERING GENOM SKÅNSKA JÄRNVERK

Inom ekonomisk-historisk forskning förs diskussioner om orsakssam
manhang till varför vissa protoindustriella miljöer utvecklades vidare 
till industriell verksamhet, och varför nämnda förlopp tog motsatt
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Figur 45. Karta över i texten omnämnda skånska järnverk och regionalt 
vägnät under första halvan av 1600-talet.

riktning i andra miljöer (Clarkson 1985:28ff). Etablerandet av proto- 
industriella miljöer inom det halländsk-skånska järnproduktionsom
rådet skapade incitament för anläggande av järnbruk i norra Skåne 
från mitten av 1500-talet. Ett ökat direkt intresse av själva järnpro
duktionen från danska kronan, konkretiserades genom utdelning av 
privilegiebrev för drift av ugnar och järnverk. Att externa aktörer tog 
del av verksamheten förändrade villkoren för de krono- och skatte
bönder som bedrev järnhantering.
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Den äldsta och mest kända anläggningen för metallhantering i 
bruksmiljö omnämns Kopparmöllan. Lämningarna efter denna är be
lägen i Rya socken längs Pinnans flöde i randzonen mellan kustslätt 
och inland. Bruket nämns första gången år 1508, men har sannolikt 
anor från 1400-talet, och skall ha omfattat såväl ”masugn” som ham
mare. Bland annat skall krigsmaterial ha tillverkats under dansk över
höghet. Senare under svensk överhöghet drevs produktion av andra 
ting till senare delen av 1800-talet (Sahlin 1939:16ff). Begreppet 
”masugn” ovan är hämtat från samtidens källmaterial. Sannolikt av
ses här en storskalig ugn med vattendriven blaster för framställning 
av blästjärn, och inte tackjärn.

Ett flertal andra anläggningar etablerades i bygderna i randzonen 
mellan kustslätt och inland, men även vid Hjälmsjön. En av dessa ut
gjordes av Bjärsgårds hammarmölla grundad under första kvartalet av 
1600-talet. Då inget skriftligt omnämnande finns från senare delen av 
1600-talet, tyder detta på att bruket var nerlagt (Sahlin 1939:40ff).

År 1619 anlades nära Stackarps by vid Rönne å ett mässings- och 
kopparverk. År 1637 utfärdades ett privilegium av Kristian IV om att 
en ”papirsmölle” skulle byggas på platsen. (Sahlin 1939:56).

Ruinerna efter Lärkeshohns järnbruk återfinns vid vattendraget 
som utgör Lärkeshohns- och Lillsjöns utflöde mot Hjälmsjön, var 
sannolikt parallell med den tidigare omnämnda järnnhanteringsplat- 
sen vid Östra Spång. Anläggningen vid bäcken var belägen på frälse
hemmanet Lärka. En geometrisk jordebok från 1662 omnämner dock 
att järnbruket hade förfallit (Sahlin 1939:43f).

Genom danska kungamaktens försorg öppnades under 1600-talet 
en väg in i den skånska delen av järnproduktionsområdet för nya ak
törer. Kristian IV:s privilegiebrev till Jakob Petz från Köpenhamn, den 
16 november 1646 konkretiserar detta. Dokumentet ger tillstånd att 
etablera en hammarsmedja vid Örkelljunga för att "slaa jern udaf det 
Osmund, der omkring findes” (Sahlin 1939:45). En tolkning av detta 
var att bruket skulle bearbeta järn anskaffad genom köp och/eller till
verkad av bonde-befolkningen i Åsbo och Göinge härader. Järn inför
skaffat från Småland kunde också komma ifråga. Petz fick även tillde
lad sig en närbelägen kronogård, samt företräde till ”icke ollonbäran
de surskog” som al och björk. Sannolikt för att få tillgång till bränsle 
för drift av järnverket. Privilegierna innebar naturligtvis en motpresta
tion. Kronan hade rätt att mot ”billig” ersättning få leverans av den 
mängd järn som man ansåg sig behöva (Sahlin 1939:45f).

Den 10 augusti år 1650 erhöll Jakob Petz ett nytt kungligt privile
gium. Detta gav tillstånd att bygga ”en ny Masoffn paa Fiedingfeltz 
och Sandfeltz strömme och Grund” (Sahlin 1939:51). Ruinerna efter
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anläggningen återfinns vid en kvarn- och sågverksruin, belägen vid en 
skarp krök av Healtebäcken (Hajalte bäck). Genom en fördämning 
magasinerades vattenmassorna för att driva en kvarn på Fedingshults 
hemman på västra sidan om bäcken, och en såg på Sandhults hem
man på östra sidan. Trots Carl Sahlins ihärdiga sökande efter mas- 
ugnsslagg och konkreta ugnsruiner, hittade författaren inga spår efter 
nämnda ”industriella” verksamhet. Däremot hittades ”rikligt med 
mörk slagg av ålderdomlig typ” liknande blästugns slagg. Sahlin tviv
lade därför på att masugnen någonsin blev byggd. Vattendrivna bläs- 
trar nyttjades istället till traditionella blästugnar, möjligen av större 
format (Sahlin 1939:51).

I privilegiebrevet tilldelades Fedingshults och Sandhults hemman 
för masugnens drift, och därtill även ”Rinderup- och Perskoffgårdar- 
na”. För driften hade brukarna rätt att söka efter och hämta malm ur 
alla omkringliggande sjöar, moras och berg som tillhörde danska kro
nan. För engagemanget fick Petz tre års skattefrihet, men hade skyl
dighet att driva ”Brug ooch Jernverch” (Sahlin 1939:51).

Provilegiebrevet banade väg för en ny socio-ekonomisk och rums
lig struktur. Det är cirka två mil mellan ugn och järnverk. Inga kon
kurrerande verksamheter fick finnas inom fyra mils radie. Vid Östra 
Spång hade en större mulltimmerblästugn rivits, samt en järnhanter- 
ingsplats med tillhörande vattenkraftsanläggning vid Lärkesholmsån 
lagts ner. Möjligen kom produktionen vid den omfattande järnhante- 
ringsplatsen vid Malmängarna också kom att påverkas. Ett monopol 
innebar fördelar men även förpliktelser som motprestation (Sahlin 
1939:43ff). Frågan är om den av lokalbefolkningen brukade anlägg
ningen vid Östra Spång revs för att denna representerade en konkur
rerande verksamhet i konflikt med privilegiebrevets intentioner. Eller 
om ugnen raserades en av flera strider mellan svenska och danska hä
rar under andra hälften av 1600-talet.

DEINDUSTRIALISERING

Den fördjupningsstudie som gjorts av bygderna inom Örkelljunga 
och Skånes Fagerhults socknar påvisar en omfattande potential för en 
fortsatt industrialisering. Här fanns råvarutillgångar, en bebyggelse 
som vilade på en diversifierad ekonomisk försörjning, samt ett finför
delat nät av färdvägar som band samman bygderna internt och öpp
nade stråk mot kuststäderna. Därtill fanns ett mänskligt kapital i 
form av metallurgiskt och tekniskt kunnande, hantverksskicklighet, 
samt sociala nätverk och en regional identitet. Den urbana landsbyg
den var en del av en större makroekonomisk struktur. Varför upphörde
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industrialiseringsprocessen och därmed all järnproduktion under se
nare delen av 1600-talet? (Knarrström & Larsson 2008; Strömberg 
2008; se s. 77ff).

Den avgörande faktorn kan relateras till skärmytslingar och full- 
skaligt krig mellan Danmark och Sverige. Horns krig åren 1644-1645 
berörde Norra Åsbo härad. Vid den efterföljande freden kom Halland 
under svensk överhöghet under trettio år (Knarrström & Larsson 
2008). Detta medförde naturligtvis att järnhanteringsplatserna inom 
Itzhulte län gick förlorade och att Örkelljungas norra sockengräns 
mot Halland blev en riksgräns. Den intensifierade verksamheten med 
etablering av järnverk i norra Skåne kan tolkas som en strategi av 
danska kungamakten att tillförsäkra sig järn i en mycket trängd situ
ation.

Fördraget i Roskilde 1658 innebar medförde stora förändringar 
som innebar att återstoden av det halländsk-skånska järnproduk
tionsområdet föll under svensk överhöghet. Året dessförinnan hade 
ett svenskt fälttåg dragit fram i trakterna runt Hallandsås från juli till 
oktober, vilket fick förödande konsekvenser för järnproduktionen. 
Under Skånska kriget åren 1676-1679 härjades stora delar av land
skapet i en sista kraftmätning. I norra delarna av Skåne fördes därtill 
en utdragen kamp som en del av snapphanefejden (Knarrström &C 
Larsson 2008).

Ett protoindustriellt område är ytterst beroende av handelsförbin
delser för avsättning av produkter. Ett dråpslag mot detta var svens
ka kronans förbud mot handel med Danmark. Förbindelserna över 
sundet genom tätorterna i södra Halland och nordvästra Skåne upp
hörde därmed (Knarrström & Larsson 2008).

En annan aspekt var att en stark järnproduktion vuxit fram i Berg
slagen i form av bergs-Zgruvdrift, vilket den svenska administrationen 
med Bergskollegiet gynnade. Det tidigare halländsk-skånska järnpro
duktionsområdet kom även detta under det svenska Bergskollegiets 
överinseende. Kollegiet delade förvisso ut ett brev/tillstånd till Karin 
Lycke att fortsätta driften vid Snällerödsån i Färingtofta socken. Verk
samheten hade dock upphört 1666 (Sahlin 1939:63, 66ff, 72). I ett 
längre perspektiv skulle svenska Bergsslagen sannolikt ha konkurrerat 
ut verksamheten i det halländsk-skånska järnproduktionsområdet.

En annan aspekt är att limonitmalmer bildas i en långsam naturlig 
process i järnhaltig miljö med svagt rinnande vatten. Töms delar av 
ett kärr på malm finns möjligheter att ny materia bildas. De naturliga 
förutsättningarna kan dock ha förändrats så kraftigt att en nybild
ningsprocess aldrig kommer igång. Malmråvaran kan därmed betrak
tas som en ändlig resurs. I 1671 års skånska jordrevningsprotokoll
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omnämns järnhanteringsplatser med ”maassungn” i flera hemman 
inom Skånes Fagerhult. I samma meningar omtalas även att malm 
hämtas långväga ifrån i Småland (Kristiansson 2001:30). Detta kan 
antyda att tillgången på malm av rätt kvalitet började minska.

Skog utgör en annan form av väsentlig råvara för järnframställ
ning i blästugn. Burmans karta från 1684 utgör ett facit av landska
pets nyttjande och hur detta genom sju sekler formats till ett kultur
landskap. En iakttagelse är att stora delar av skogsbeståndet fanns 
kvar. Detta faktum stöds även av resultat från genomförda pollenana
lyser (Lagerås 2007:124, 160). Min bedömning är också att områden 
med lämningar efter järnhanteringsplatser inom Oderljunga, Skånes- 
Fagerhults och Örkelljunga socknar, översiktligt sett sammanfaller 
med arealer som markerar röjda och/eller öppna områden på Bur
mans karta. Jag tolkar detta som att skogsavverkningen kan ha haft 
två sammanfallande syften. Det har varit ett parallellt förlopp som 
syftat till att anskaffa ved för kolning inför järnhantering, respektive 
att få markområden röjda för lantbruk (jfr Lagerås 2007:123f).

ÅTER TILL UTGÅNGSPUNKTEN

Utifrån vilken bakgrund formades det halländsk-skånska järnpro
duktionsområdet? En bebyggelseexpansion över lång tid utgjorde en 
grundläggande faktor. Under romersk järnålder togs det kuperade in
landets sluttningar mot den gamla kulturbygden längs Rönne å i an
språk. Denna randzon fungerade som ett kolonisationsområde, vil
ken kunde härbärgera följderna av en successiv befolknings- och agrar 
expansion under yngre järnålder.

Kunskap om järnhantering hade rötter i kustområdenas gårdsbe
byggelser i Halland och i bygderna längs Rönne å under förromersk 
som romersk järnålder. Även om den agrara ekonomin i form av lant
bruk var den ekonomiska försörjningsbasen vid de nyanlagda gårdar
na i randzonen mellan kust och inland, utgjorde järnhantering ett be
tydelsefullt incitament för att bredda näringsfånget.

Kolonisationen av inlandet under äldre medeltid var agrart beting
ad. Den äldsta bebyggelsens järnhantering var initialt av relativt blyg
sam, men dess omfattning vidgades betydligt med början av 1200-ta- 
let. Produktionsplatserna var lokaliserade till såväl gårdar som råva
rukällor.

Den första konsolideringsfasen för bebyggelse och utveckling av 
järnhantering fick ett slut med digerdödens härjningar. En andra fas 
med bebyggelseexpansion inleddes under 1400-talet. Metallurgisk 
kunskap, insikter om naturlandskapets resurser, hantverksskicklighet
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samt en identitet knuten till järnhantering, utgjorde nyckeln för att ta 
tidigare obruten terräng i anspråk. Ett ökat behov av järn inom dans
ka riket och kungens anspråk på gamla allmänningar i tidigare obyg
der, öppnade för att kronobönder skulle kunna ta lokala terrängav
snitt i besittning.

Ett stort antal järnhanteringsplatser av traditionell form anlades, 
samtidigt som äldre lokaler kom att återbrukas. Parallellt etablerades 
flera avancerade produktionsplatser med stora mulltimmerblästugnar 
och vattenkraftsanläggningar, vid malmrika sjöar och flödande bäck
ar. Specialisering av arbetsorganisation, massiv överskottsproduk- 
tion, framväxt av en makroekonomisk struktur och avancerade tek
niska lösningar, skapade ett protoindustriellt järnproduktionsland- 
skap.

En tredje fas utgjordes av etablerandet av järnverk under slutet av 
1500-talet och 1600-talet utifrån kungliga privilegiebrev. Här fanns 
ett incitament till en industrialisering. Ofredsår, landavträdelser och 
kommersiella realiteter medförde att det halländsk-skånska järnpro
duktionsområdet kollapsade. Regionalt medförde detta en stagnation 
och förarmning av bygderna. Konsekvenserna för danska riket var 
förlust av incitamenten till en råvarubaserad industrialisering. Land, 
råvarutillgångar och kunskap gick förlorat.

Kärnan i skapandet av det protoindustriella järnproduktionsom
rådet bestod i en gedigen tradition i samhället av metallurgisk kun
skap, hantverksskicklighet och förmåga till lärande mellan generatio
ner. Denna mentalitet öppnade naturlandskapets obygd och omge
staltade detta till ett kulturlandskap med bred ekonomisk bas. 
Samhällets kommersialisering formade en makroekonomisk struktur 
med protoindustriella miljöer för produktion och färdvägar mot kust
bundna handelsplatser som Båstad och Luntertun.
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LANDSKAPETS
URBANITET

MATS ANGLERT

PERSPEKTIV PÅ VÄGEN
Idag framstår E4:an som kanske den viktigaste förbindelseleden mel
lan Skåne och de centrala delarna av Sverige. Vägens betydelse har 
projicerats bakåt i tiden utifrån ett äldre kartmaterial till 1600-talet. 
Under senare tid har ett antal smärre förändringar av sträckningen 
skett, varav den senaste ligger till grund för denna bok. Hur långt till
baka dess betydelse går att föra är emellertid oklart, men många fors
kare anser att den har varit viktig under medeltiden och kanske ännu 
längre tillbaka i tiden.

I samband med de många och utdragna krigen under 1600-talet 
har stora trupper förflyttats längs E4:ans sträckning (se Knarrström 
& Larsson 2008). Vid denna tid upprättades också ett flertal kartor 
(fig. 46). Men redan under 1300-talets början har Örkelljunga stått i 
centrum för maktpolitiska strävanden. Stridigheter mellan den svens
ke kungen Birger Magnusson och hans bröder hertigarna Erik och 
Valdemar var upprinnelsen till konflikten (se Skansjö 1997:71 ff). Den 
danske kungen Erik Menved allierade sig med den svenske kungen, 
medan Eriks bror Kristoffer tog parti för hertigarna. Även den norske 
kungen drogs in i konflikten. De förhandlingar som hölls 1307 och
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1309 skulle äga rum mellan Örkelljunga och Markaryd, alltså vid 
riksgränsen. På ett nationellt plan har riksgränsen tydligen spelat en 
roll och en färdväg har uppenbarligen funnits vid denna tid.

Under denna konflikt har danska krigståg riktats mot Sverige, men 
ofta valde man att angripa från Halland. Förhållandena och konflik
terna var emellertid komplicerade och förändringar kunde ske i ett 
ögonblick. Det härjningståg 1316 som ledde till att Örkelljunga borg 
brändes och delar av nordvästra Skåne härjades utgick från södra 
Halland. Södra Halland var Kristoffers hertigdöme och hans lojalitet 
med brodern var som tidigare nämnts högst vacklande.

En alternativ väg för att ta sig från Nordvästskåne och Helsing
borg in i Småland har gått via Laholm och Lagansdalen. Passager 
över Lagan har varit och få och de båda vägarna har sammanstrålat 
vid Traryds bro i den södra delen av kärnbygden i Finnveden. Längs 
Lagansdalen tycks en äldre bygd ha sträckt sig inåt landet, varför den
na väg kan vara avsevärt äldre än den väg som gått genom Norra 
Åsbo härad. Dess sträckning på den skånska sidan har även anslutit 
till äldre bygder kring Skälderviken.

Från nordöstra Skåne har den viktigaste förbindelseleden gått från 
Vä, och senare även Kristianstad, längs Helgeå och vidare in i Små
land. Längs Helgeå finns gravar och manifesta lämningar från brons
åldern och framåt i tiden (Carlie 1994). En västligare sträckning kan 
från Vä ha fört mot Vittsjö och vidare mot Markaryd i Småland.

Landvägarnas betydelse har emellertid varit beroende av många 
faktorer. Vägarnas primära betydelse har varit att sammanlänka män
niskor och skapa samband i landskapet. Vägars sträckning kan för
modas att i hög grad ha varit stabila och närmast betraktas som 
monumentala lämningar i landskapet. Här kan nämnas den så kalla
de ”bronsåldersvägen” mellan Uppåkra/Lund och Trelleborg (Erik
son 2001; Samuelsson 2001). Varje förändring i landskapet innebar 
ett ställningstagande visavi kommunikationsmöjligheterna. Att flytta 
eller skapa nya vägar var endast nödvändigt vid större landskapsom- 
vandlingar innefattande betydande bebyggelseförändringar eller tyd
liga maktförskjutningar.

» Fig. 46. Nordvästra Skåne under senare delen av 1600-talet. 
Detalj av Gerhard Buhrmanns "Schoone-chartan" från 1684.

172



nil Ukelrn cxk h+im/iTLffciĄjSy 
n#r HU. c.X*r K*rc - „ -ff Jrg Tt^'

sHijiflulltA. ÄOCKtn. J -J ~«1„L

T t«uLw >roÄL n4 4KR
3 t

xan<vwpnÄrcn
WO'JC

jrcw^iiUy

• \j,««u5kx-x

^5"<3S:4f

,*«*«•<*£& .»vrTVlT',

lUiaicfkui

iVömKulUt
;7rt"f*łxi?’

35*%'

O»*'»»

^tą>to+3

:^SÉ
Sycnrf,

4 &*n*t&r

^’jUSmulVV-'C -V. <•#

briidóSrw-

2*t"4xi».«VVttiAAct. LvifåO-ft



KOMMUNIKATION OCH TERRITORIALRET
Höglandet i Norra Åsbo har uppenbarligen koloniserats först under 
den äldre medeltiden, varför det inte funnits något lokalt behov av 
vägar tidigare. Då den äldsta bebyggelsen kan beskrivas som en agrar 
expansion har framför allt kontakterna med den äldre bygden vari
från man kom varit viktig. Man har befunnit sig i utkanten av ett 
sammanhang. Förbindelserna mellan de äldre bygderna längre söder
ut och bygden i Finnveden i Småland förefaller ha gått genom kända 
och bebyggda trakter, dvs. utmed Skälderviken och upp genom Hal
land via ådalarna in i landet. Denna väg användes flitigt under medel
tiden.

Färdvägar genom obygd är en omdiskuterad fråga. Rörde man sig 
obehindrat i ödemarken eller var denna förknippad med föreställ
ningar som begränsade tillgängligheten. Före kristnandet bestod män
niskornas värld av olika delar, som grovt kan indelas i det kända och 
det okända, begrepp som kan hänföras till det upplevda, erfarenhets- 
grundade och bebyggda respektive det mytologiska, i vissa fall farli
ga, landskapet (Gurevich 1969). Dessa var inte separerade från var
andra, utan var sammanflätade till en helhet. Gården stod i centrum 
för den enskilda människan, vilket även framträder i yngre landskaps
lagar. Av Hälsingelagen framgår att straffsatsen för ett brott begång
et på utmarken var en bråkdel av samma brott inom gården (HL 
VI:2). Även inom boningshuset, från tröskel till säng, fanns en ökan
de straffskala. Brott mot någon som var på väg kunde även vara för
knippat med en högre straffsats, framför allt om man var på väg till 
kyrkan. Vid de grövsta brotten (nidingsverk under urbotamål) kunde 
man dömas fredlös och för att inte bli angripen kunde den dömde an
tingen söka tillflykt i skogar, på mossar och andra otillgängliga plat
ser, eller fly ut ur landet (Meyer 1981 [1959]). Detta visar att det un
der 1200-talet fanns områden inom det danska riket som låg utanför 
någons inflytande och i det närmaste betraktades som ett ingenstans. 
Möjligen har delar av norra Skåne innefattat sådana områden.

Är då vägsträckningar att betrakta på samma sätt som bebyggelse 
i betydelsen att de representerade den kända världen. Antropologen 
Mary Helms menar att i många samhällen betrakta(de)s vägar som 
säkra passager genom farliga områden och att de ofta sträcker sig 
längs kulturella gränser i landskapet (Helms 1993:224f; se även Ru- 
debeck 2002:172ff). Den liminala (övergång) aspekten på vägar kom
mer även till uttryck i att den som färdades på dessa befann sig i ett 
mellanrum, varken här eller där. Längre sträckor måste ha kunnat till- 
ryggaläggas i etapper och möjligheter till rastställen bör ha varit en
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Fig. 47. Vägarna var viktiga förutsättningar i det nätverksbyggande som 
karakteriserade skogsbygden i Norra Åsbo härad. Foto Per Lagerås.

viktig förutsättning. Fågelvägen mellan j ärnåldersbygderna vid Rönne 
å och i Finnveden har varit en alltför lång sträcka att färdas på en dag, 
och frågan är i vilken form och utsträckning kontakter har skett mel
lan dessa områden. Ur ett lokalt och regionalt perspektiv för nordväst
ra Skåne tycks istället ett utvecklat kontaktnät med södra Halland ha 
existerat (Svanberg 2003:142ff). Det handlar också om vilka som fär
dades i landskapet, men även varför. Trafiken på vägarna kan inte 
jämföras med idag, men det har nog varit en betydande rörlighet i 
landskapet. Detta har framför allt gällt på det lokala planet där var
dagslivets rörelser i landskapet skapat trajektorier utifrån en viss regel
bundenhet.

Ett alternativ till landvägarna var transporter till sjöss, åtminstone 
för längre resor och transporter av större gods. Under vikingatid och 
tidig medeltid framstår stora delar av ekonomin ha varit baserad på 
en extern tillägnelse av resurser. Betydelsen av ett långväga utbyte har 
varit stor, åtminstone för de styrande i samhället. Krigsorganisationen 
var också i grunden maritimt förankrad genom ledungen. Varje härad 
hade att utrusta ett antal krigs- eller ledungsskepp, skeppslag, vars 
bemanning vilade på bönderna, som var indelade i hamnor (Christen
sen 1981 [1965]). Senare under medeltiden har ekonomin i allt högre

175



grad kretsat kring den egna produktionen och det överskott denna 
gav. Ledungsorganisationen upplöstes successivt och ersattes med 
skatter, som kunde bära en fastare krigsorganisation kring slottslänen 
och hirden. 1200-talet har varit en brytningstid med en ny politisk 
organisation och administration, samtidigt som en sockenbildning 
pågick. För det danska riket har emellertid sjövägarna alltid varit vik
tiga eftersom det har bestått av öar, halvöar och kustområden. Kusten 
har alltid funnits nära, framför allt i de östra delarna.

Behovet av en fungerande infrastruktur har varit större under sen
medeltiden. Stora slottslän och spridda egendomar har krävt ett sam
manlänkande vägnät. På samma sätt har den kyrkliga utvecklingen 
och sockenbildningen bundit samman landskapet. Ett tydligare insti
tutionaliserat landskap måste alltså ha genererat ett fungerande kom
munikativt nät. Till detta ska fogas en ökande handel som förutsatte 
transporter med olika räckvidd, både när och fjärran.

Betraktar vi Örkelljunga och Skånes-Fagerhults socknar utifrån 
beskrivningen ovan kan en successiv utbyggnad av vägnätet förvän
tas. För den äldre medeltiden är källäget kring bebyggelsens omfatt
ning, lokalisering och organisation dåligt känd. Då det i första hand 
har varit en agrar bebyggelse kan det tillhörande vägnätet primärt ha 
syftat till att länka samman dessa ensamgårdar med de äldre 
bebyggelseområdena varifrån kolonisationen utgick. Vid denna tid 
har landskapet varit långt ifrån fullt utbyggt, och någon fastlagd 
indelning av gårdsterritorierna har knappast existerat.

Ett exempel på detta är gränsläggningen mellan Östra Spång och 
Östra Ringarp. Vid enskiftesförättningen under början av 1800-talet 
utgjorde Eärkesholmsån gränsen, som samtidigt skar genom bebyg
gelsen kring Östra Spång. Gården söder om ån tillhörde Östra Ring
arp och hade därmed en perifer lokalisering till den övriga bebyggel
sen inom detta territorium. Mellan Östra Ringarp och Östra Spång 
har de arkeologiska undersökningarna kunnat påvisa en gårdsetable- 
ring vid det senare torpet Grisavad under tidig medeltid. Flypotetiskt 
kan det mellanliggande området vid Grisavad ha varit en egen bebyg
gelseenhet. Möjligen är det detta som framskymtar i den lokala tradi
tionen om ett Grisavads land (jfr Knarrström 2008a). Under 1300- 
talet ödelädes denna och när landskapet åter expanderade ledde det
ta till en ny indelning utifrån de existerande bebyggelserna och 
Grisavadsområdet fördes till Östra Ringarps jordeboksenhet.

Under perioden byggdes även Örkelljunga kyrka och borg varför 
många vägar har tagit sikte på denna plats. Alla skulle kunna ta sig 
till sockenkyrkan. Skånes-Fagerhults socken hade ännu inte bildats 
och det skulle dröja ca 200 år innan denna kyrka byggdes. Folket i
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Fig. 48. Rekonstruktion av äldre vägsträckningar kring Örkelljunga 
och Skånes-Fagerhult. Efter Knarrström & Larsson 2008.

den nordvästra delen mot halländska gränsen var hänvisade till His- 
hults kyrka och i den östra delen mot Vittsjö och Röke. Övriga fick 
söka sig till Örkelljunga. De skriftliga källorna från omkring 1300 
antyder dock att mer långväga förbindelser upprätthölls mellan 
Örkelljunga och Markaryd, varför vi vid denna tid troligtvis kan söka 
en början till den pulsåder som idag präglar landskapet så starkt.

Vid medeltidens slut hade landskapet en helt annan karaktär. Vid 
denna tid framträder ett organiserat landskap med tydliga strukturer. 
Den sociala organisationen vilade fortfarande på bebyggelseenheter, 
där ensamgården dominerade, men nu fanns det oftast flera brukare på 
varje jordeboksgård i en tydlig gemenskap. Varje enhet kan förmodas 
ha haft fastlagda gränser, vilka i hög grad motsvarar de från senare tid 
kända (se s. 114). Den kyrkliga organisationen byggdes även ut genom 
att Skånes-Fagerhults socken skapades. Denna landskapsorganisation 
förutsatte ett väl fungerande vägnät (fig. 48), där sockencentrumen
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troligen fungerat som noder, åtminstone ur en religiös synvinkel. I och 
med kyrkans etablering i Skånes-Fagerhult har förbindelsen mellan 
Örkelljunga och Markaryd betonats.

Produktionen av olika varor som ägde rum i skogen har emellertid 
varit av störst betydelse för en extern kommunikation. Det överskott 
som producerades skulle fraktas ut ur området för vidare distribution. 
Eftersom skogen var en betydande resurs för området har det handlat 
om olika trävaror, men lika betydande har även de varor som den om
fattande järnproduktionen genererade varit. Dessa transporterades 
från de närbelägna hamnarna till hela det danska riket. I en räkenskap 
från Helsingborgs län 1579-80 noteras att kronan köpt 32000 (11 
tunnor) ”store Spijger” från ”Bönderne uthi Krone len” för ombygg
naden av det kungliga slottet Skanderborg i Jylland (Skansjö 2000:43f). 
Värdet av spiken var flera gånger större än de samlade avgifter som 
”bönderna” årligen betalade för sin brukningsrätt till kronan. Ut
skeppningen har säkerligen gått via någon av de närbelägna städerna. 
Från Båstad har exempelvis mycket timmer och ved forslats ut under 
1500-talet (Anglert 1982:24). Under första halvan av 1500-talet var 
staden förlänad på tjänst, för att 1549 hamna direkt under Köpen
hamns slott. Utifrån storleken på de kända skatterna som städerna be
talade har Båstad redan vid 1500-talets början haft en betydande om
sättning, då man betalade i det närmaste lika mycket som Helsingborg 
(Andersson 1974:292). Skatten måste ha grundast på omsättningen av 
varor från skogsbygden, då ett agrart omland i stort sett saknades.

URBANISERING OCH URBANISM
Några städer grundades aldrig i skogsbygden och de stadsbildningar 
som skapades i nordvästra Skåne var tämligen obetydliga och låg vid 
kusten. Det var de båda 1400-talsstäderna Luntertun, som 1516 flyt
tades till Ängelholm, och Båstad. Av äldre städer var Helsingborg och 
Laholm de som låg närmast det här studerade området. Båda dessa 
städer hade borgar som var centrum i var sitt slottslän under medel
tiden. Under 1300-talet kan Norra Åsbo härad ha haft en koppling 
till Laholm och Södra Hallands län, för att under 1400-talet knytas 
till Helsingborgs län. Helsingborg är en av våra tidigaste städer och 
betraktas som en 1000-talsstad, medan Laholm anses ha varit stad se
dan omkring 1300.

Den generella bilden av stadsutvecklingen är att ett fåtal städer 
skapades under den tidiga medeltiden. I Skåne var det förutom Hel
singborg framför allt Lund, som fick en dominerande ställning. Till de
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tidiga städerna räknas även Tommarp i den sydöstra delen av Skåne. 
Med undantag av Helsingborg låg alla dessa något indragna från kus
ten, vilket även gäller Vä i nordost. Under 1200-talet förändras bilden 
genom att ett flertal städer grundades längs den skånska kusten. Den
na utbyggnad fortsatte - efter ett avbrott under 1300-talets senare 
hälft - på 1400-talet, med bland annat de båda redan omtalade stä
derna i det nordvästra hörnet av Skåne. I det inre av och i den norra 
delen av Skåne etableras över huvud taget inga städer förrän tillkom
sten av järnvägens stambana genom Skåne. Någon stad i den utpräg
lade skogsbygden kom inte till stånd förrän Hässleholm i samband 
med byggandet av järnvägen omkring 1900 (Andersson 1990; Ahl
berg & Redin 1994).

På det sydligaste höglandet, dvs. till en linje i nivå med den norra 
hallandsgränsen och Ölands norra udde, har stadsutvecklingen fram 
till slutet av 1800-talet varit obetydlig (fig. 49). Endast Växjö har eta
blerats under 1300-talet, en stad som varit biskopssäte redan på 
1170-talet (Andersson 1990:46). De halländska städerna, som grun
dades på medeltiden, har alla haft en lokalisering till kusten. Utveck
lingen har här varit speciell genom ett flertal omlokaliseringar samt 
att ”dubbelstäder” förekommit under vissa perioder (Andersson 
1990:37ff). Det halländska stadslandskapet kan därmed betraktas 
som tämligen instabilt. Detta har i hög grad även gällt Blekinge som 
präglades av omlokaliseringar inom och diskontinuitet i det kustori- 
enterade stadslandskapet. På den småländska sidan har kuststaden 
Kalmar spelat en betydande roll under medeltiden och framåt, medan 
Växjö i första hand framtonar som biskopssäte.

Till den omfattande skogsbygd som har sträckt sig längs gränsen 
mellan det medeltida Danmark och Sverige har uppenbarligen inga 
städer lokaliserats. Detta kan, och har, förklarats med ett litet befolk
ningstal och en alltför spridd bebyggelse. Samtidigt framgår det att 
kusten, och därmed en större marknad, har varit viktig, åtminstone 
för de köpstäder som etablerades från 1200-talet och framåt. En 
lokalisering till kusterna har även medfört en tydlig kontakt med de 
centrala och under lång tid hävdade odlingsbygderna. Utvecklingen i 
skogsbygden har naturligtvis inte varit frikopplad från stadsland- 
skapets. På olika sätt har skogsbygdens utveckling förhållit sig till vad 
som skett i omvärlden, inte minst i det här studerade området. Hel
singborg, Laholm, Luntertun/Ängelholm och Båstad har spelat en 
stor roll och i hög grad varit en förutsättning för aktiviteterna i sko
gen. Detta framträder tydligt i grundandet av städerna under 1400- 
talet och den konstaterade följande expansionen i skogsbygden under 
1500-talet, vilken troligtvis startade under 1400-talets senare del.
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Fig. 49. Den medeltida och tidigmoderna 
stadsutvevklingen i södra Sverige.

Några städer, exempelvis Helsingborg och Ängelholm, har även fung
erat som utskeppningshamnar för områdets järnproduktion, men 
även en viss förädling har skett på dessa platser (Magnusson 1994). 
Städerna tycks alltså ha varit en viktig länk i produktionskedjan och 
en betydande förädling av metallen har skett i många av dessa 
(Andersson 1999).

Städerna var det tydligaste uttrycket för en urbanisering, som var 
en del av en större samhälls- och landskapsutveckling (Anglert 2006: 
230ff). Urbaniseringen som process har emellertid haft en längre his
toria än städerna, vilka då ska ses som ett resultat och uttryck av den
na process, och inte som målet för denna. I städerna kom ganska 
snart ett speciellt levnadssätt att utvecklas (urbanism), vilket primärt 
inte var förankrat i en jordbruksproduktion (Larsson 2006). Jord
bruksprodukter fördes in till stadens marknad där de såldes. Städerna
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var i högre grad konsumerande, mot bakgrund av en större och tätt- 
boende befolkning med en annan social struktur. Stadens produktion 
och utbud av tjänster var mer mångsidig än den som karakteriserade 
den traditionella jordbruksbygden, vilket påverkade vardagslivets ge
staltning och handlingar. Idag har detta levnadssätt spridit sig långt 
utanför städernas ramar och omfattar en stor del av befolkningen, 
även om det fortfarande får sitt tydligaste uttryck i städerna. Gränsen 
mellan det urbana och det rurala (lantliga) levnadssättet har blivit dif
fus och i stort närmast suddats ut. Detta gäller inte de fysiska uttryck
en som genom en påtaglig accelererande koncentration och monu
mentalitet i och kring städerna understryker skillnaderna. Under pe
rioder, exempelvis 1700- och 1800-talet, förefaller skillnaderna varit 
mindre och många småstäder har haft en agrar prägel, samtidigt som 
städerna i flera fall miste sina stadsrättigheter (Lindström 2006:104ff; 
Lindeblad 2006). Undersökningar i dessa städer har emellertid visat 
på en tydligt mångsidig ekonomi där flera olika hantverksgrupper har 
kunnat identifieras (se exempelvis Westling 2002).

Kolonisationen under äldre medeltid i norra Skånes skogsbygd 
förefaller till stor del ha varit en agrar expansion. Denna har efter 
hand kompletterats med en begränsad järnproduktion och andra 
skogsrelaterade produkter. Den kraftiga expansionen efter krisen på 
1300-talet har emellertid haft en annan karaktär, varvid brukandet av 
jorden tycks ha spelat en mindre roll. En underskottsproduktion av 
spannmål har kompenserats av inköp från mer uttalade jordbruks
områden, vilket tydligt framgår av situationen i det närbelägna Hal
land (se Palm 1999). En omläggning mot boskapsskötsel har ofta 
påtalats, men i det studerade området har det varit svårt att fånga 
dess omfattning och betydelse. Istället har en omfattande järnproduk
tion kunnat beläggas från senare delen av 1400-talet och de närmast 
följande två seklen. Otaliga är de slaggvarp som fortfarande ligger i 
skogen, och inventeringar har kunnat visa på en betydande omfatt
ning och koncentration till området kring skärningspunkten mellan 
Skåne, Halland och Småland (se ovan s. 151, fig. 41; Strömberg 
2008). De järnframställningsugnar från denna tid som har undersökts 
visar också på en storskalig och mer differentierad eller komplex pro
duktion än de tidigare. Denna produktion försvann i stort när grän
sen mellan Danmark och Sverige flyttades, samtidigt som andra skogs
näringar ökade, exempelvis tjärtillverkning och pottaskebränning.

Produktionens inriktning har naturligtvis påverkat vardagslivet 
och den sociala organisationen i skogsbygden. En mångsidig produk
tion, men även en specialisering, har krävt en arbetsfördelning och 
organisation både över tid och mellan människor. Att framställa järn
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innebar många moment innan den färdiga produkten kunde nå bru
karen, dvs. från utvinningen av (myr)malmen till distributionen av 
varan (Strömberg 2008). Många kategorier av arbetare kan tänkas ha 
varit verksamma, både män och kvinnor, i processen, vilket framgår 
av ett privilegiebrev för en av bergslagernas masugnar på 1300-talet 
(Magnusson 2003:226). Masugnar har visserligen inte använts i nor
ra Skåne, men inom den storskaliga, protoindustriella tillverkningen 
har arbetsuppgifterna även här varit många. En arbetsdelning kan 
även förväntas ha satt sina spår i bebyggelsens och hushållens organi
sation. Även om kunskapen är begränsad kan vi konstatera att det 
har varit en spridd bebyggelse oftast bestående av kamerala ensam
gårdar. På gårdarna kan det emellertid ha funnits flera hushåll, åt
minstone från 1500-talet. Hushållen har haft en gemensam organisa
tion då skatter och avgifter betalades som en post. I flera fall kan ge
mensamma eller sammanbyggda bostäder även konstateras.

Det finns många beröringspunkter mellan hur livet i staden och 
skogsbygden gestaltade sig. I båda fallen var traditionen mindre vik
tig. Till staden kunde personer flytta och erhålla burskap, vilka inte 
tidigare haft någon direkt anknytning till staden. Ett antal krav ställ
des på den blivande stadsborgaren, som även skulle betala en avgift 
(Westling 2002). Vid sidan av borgerskapet fanns en mängd andra 
stadsinvånare, exempelvis fattiga, arbetare, ämbetsmän (inklusive 
präster) och eventuell adel. Till skogsbygden skedde också en inflytt
ning av personer som saknade rötter i det nya landskapet. I norra 
Skåne kan de första kolonisatörerna ha haft en viss kännedom om det 
nya området genom att kolonisationen skedde från angränsande de
lar. I en senare fas har säkerligen en inflyttning skett från områden 
som låg längre bort, varför de nya inbyggarna saknat någon som helst 
relation till det nya området (se Rockman 2003:9f). I det senare fallet 
har järnproduktionen säkerligen spelat en stor roll. I både städerna 
och skogsbygden har det alltså funnits en hel del människor som be
funnit sig mer eller mindre bortom den agrara traditionen som repro
ducerats under lång tid. Staden och skogsbygden var nya arenor med 
i mångt och mycket nya förutsättningar för verksamheter och lev
nadssätt, vilket har medfört andra sociala relationer.

DET SYDGÖTISKA HUSET
En intressant företeelse i sammanhanget är högloftsstugan eller det 
sydgötiska huset. Denna byggnadstyp har sin väsentliga utbredning i 
södra Sverige, framför allt i området längs den äldre gränsen mellan
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Fig. 50. Den traditionella bilden av sydgötiska huset 
eller högloftsstugan. Foto Thomas Hansson.

Danmark och Sverige (fig. 50). I Götalands biandskogsområde från 
södra delen av Bohuslän och diagonalt mot östra Blekinge och södra 
Öland löper ett huvudstråk. I Skåne har typen funnits i den norra 
delen där det mer virkessnåla korsvirket har upphört. Generellt sett 
har hustypen funnits i det gamla gränsområdet och det finns inget 
som tyder på att den haft en större spridning (Augustsson 1986:276). 
En tydlig anknytning till kusten har hävdats, även om utbredningen 
nått innanför den egentliga kustzonen (Erixon 1982 [1947]:248). 
Detta samband är tydligast i Halland och Blekinge, där även ett för
hållandevis stort antal kuststäder, de flesta medeltida, har etablerats. 
Hustypen har funnits under senmedeltiden, men de hus som är kända 
genom en äldre dokumentation har daterats till tiden efter 1600. Idag 
finns inte många hus kvar trots att byggnadsskicket fortlevde långt in 
på 1800-talet, då många byggnader dokumenterades.

Det sydgötiska husets tillkomst och utveckling är en omdiskuterad 
fråga (se exempelvis Lundberg 1942; 1949; Erixon 1982 [1947]: 230ff; 
Augustsson 1986). På grund av sin karaktär har byggnaderna haft en 
begränsad livslängd, varför en förnyelse av byggnaderna har skett
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kontinuerligt. Det är därmed endast genom arkeologin som den älds
ta utvecklingen kan beskrivas. Hittills har det emellertid skett få un
dersökningar av bebyggelselämningar från senmedeltiden och tidig
modern tid i dessa områden och ytterst sällan i skogsbygden (Rosén 
2004:165ff). När byggnadstypen uppstod är oklart, men att den har 
ett medeltida ursprung har ofta hävdats. Den evolutionistiska synen 
på byggnadstypen, som grundlades i den äldre forskningen, och som 
har traderats genom åren, har under senare tid ifrågasatts (Werne 
1993:55; Almevik 2004). Gunnar Almevik framför i det samman
hanget en hypotes kring det sydgötiska husets utveckling som en 
byggnadsidé skapad av kolonisatörer av tidigare obrukad mark. Han 
förknippar byggnadstypen med en agrar kolonisation med en början 
under 1600-talet. Med utgångspunkt i de resultat och tolkningar som 
presenteras i denna bok framstår det som rimligare att se byggnads
typen i relation till den speciella sociala organisation och det flexibla 
mångsyssleri som karakteriserat området med en början under 
1400-talet. Den livsstil och de levnadsvillkor som detta genererat har 
förmodligen starkt bidragit till byggnadstypens utveckling.

Byggnadstypen förefaller även ha förekommit i städerna. I Halm
stad har arkeologiska undersökningar visat på byggnadslämningar 
som tolkats som rester efter det sydgötiska huset (Augustsson 1986). 
Den undersökta ytan har reglerats för bebyggelsetomter senast under 
1400-talets början. Tomtparcellerna fick en bredd av ca 12 m och 
har varit minst 30 m långa. Den bebyggelse som uppfördes på tom
terna visade på en standardiserad disposition med samma typ av 
byggnader och byggnadstypen överensstämde i plan och byggnads- 
skick med det sydgötiska huset. Denna bebyggelsestruktur har kvar
stått fram till den stora stadsbranden 1619. Byggnadstypen är inte 
känd från andra städer, vilket möjligen kan förklaras med de begrän
sade arkeologiska insatserna i de senmedeltida städerna. Rimligtvis 
bör byggnadstypen ha förekommit i flera av städerna som anslutit till 
det sydgötiska husets utbredningsområde. Jan-Erik Augustsson me
nar även att hustypens tidiga utveckling troligtvis har skett likfor
migt på landsbygden och i staden, där den senast funnits vid 1400-ta- 
lets början. Den senare utvecklingen har däremot divergerat och hus
typen försvinner från städerna medan den lever vidare på landsbygden, 
och det är här som den senare når sin fullt utvecklade och kända 
form.

Som i de flesta sammanhang kan det vara viktigt att skilja mellan 
form och funktion. Byggnadstypens långa kontinuitet och tradition 
innebär inte nödvändigtvis att den fyllt samma funktion under denna 
långa tid. Byggnaden kan ha fått ett annat betydelseinnehåll och
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mening utan att formen förändrats nämnvärt. Det senmedeltida sam
hället kan ha inskrivit en betydelse som helt avvek från den under 
exempelvis 1700-talet, eftersom dessa båda samhällen har varit upp
byggda kring olika förutsättningar och föreställningar.

DE SENMEDELTIDA STÄDERNA
Kunskapen om bebyggelsestrukturen i de städer som grundläggs 
under senmedeltiden är begränsad. Få och begränsade arkeologiska 
undersökningar ger inte någon överblick över hur bebyggelsen sett ut 
och varit organiserad. Den äldsta stadsbebyggelsen i Ny Varberg i Hal
land, grundad strax före mitten av 1400-talet, har varit mycket be
gränsad med en koncentration kring kyrkan (Karlsson 1992:29f). 
Samma bedömning kan även göras för Kungsbacka och Lidköping i 
Västergötland tillkomna vid ungefär samma tid. För Lidköpings del 
har placeringen mellan ett agrart överskottsområde och en skogsbygd 
med järnproduktion och andra verksamheter knutna till skogen beto
nats för stadens tillkomst (Klackenberg 1982:48). Kronans intresse i 
bergshanteringen kan ses som den omedelbara orsaken till skapandet 
av staden. På liknande sätt betraktas etableringen av staden Bogesund, 
även den i Västergötland, där kolonisationen av skogsbygden anses ha 
varit en starkt bidragande faktor (Klackenberg 1983:27). För Bleking
es del har 1400-talsstaden Lyckå även satts i samband med distribu
tionen av järn och andra varor från inlandet (Ödman 1983:29f). Samt
liga dessa städer var små och har uppenbarligen inte haft någon större 
bofast befolkning. Urbaniteten har inte heller varit starkt uttalad om 
vi bortser från enstaka institutioner. Förutom de städer som beskrivits 
ovan kan förmodligen ett flertal av de övriga 1400-talsstäderna be
traktas på samma sätt. De har varit en del av en mer utbredd och lös- 
lig urbanitet. Denna urbanitet byggde på ett samspel mellan en stark 
kolonisation, präglad av ett påtagligt utnyttjande av skogsbygden, och 
etableringar av mindre städer under en period med början under 
1400-talet. I viss utsträckning har även äldre städer kunnat ingå i det
ta samspel genom förändrade förutsättningar och betydelseinnehåll.

Ur ett regionalt perspektiv uppvisar det västsvenska stadslandska- 
pet tydliga specifika drag, framför allt under senmedeltiden (Anders
son 1984; Andersson 1990:77ff). Området karakteriseras av instabi
litet och många sena stadsbildningar och ett stabilt stadslandskap 
uppstår först på 1600-talet. Utvecklingen kan exemplifieras med ked
jor av omlokaliseringar av vissa städer: Getakärr (Gamla Varberg) - 
Ny-Varberg - Varberg på Platsarna - nuvarande Varberg eller Gamla
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Lödöse - Nya Lödöse - Älvsborgsstaden - Nya Lödöse - Göteborg. I 
vissa fall har det rört sig om dubbellokaliseringar, exempelvis Geta- 
kärr och Ny-Varberg, dvs. två städer som existerat samtidigt i ome
delbar närhet av varandra. En förklaring till förekomsten av tvil
lingstäder kan ha varit en maktkonkurrens mellan två intressenter, av 
vilka den ena var kungen. I förlängningen av detta kan man även tän
ka sig att städerna relaterade till och var en del av två olika landskap 
eller omland. Det kan dels ha varit ett närmare liggande agrart land
skap med delvis äldre traditioner, och dels ett längre ifrån liggande 
mångfacetterat skogslandskap under kraftig expansion. Städerna kan 
därmed sägas ha ingått i två motsatta strukturer: det centripetala cen- 
tralortssystemet och det centrifugala nätverkssystemet (Hohenberg & 
Lees 1985; se även Angiert m.fl. 2006)

I likhet med Västsverige har även Blekinge haft en sen stads
utveckling (Andersson 1990:37). Städerna har varit små och tämligen 
instabila. Den institutionella utbyggnaden har varit begränsad, det 
har exempelvis bara funnits en enda kyrklig institution i varje stad. 
Sölvesborg fick ett karmerliterkloster men det integrerades med stads
kyrkan. I Blekinge dröjde det fram till senare delen av 1600-talet, då 
städerna Karlshamn och Karlskrona grundades, innan stadsland- 
skapet stabiliserades. Stadsutvecklingen i Blekinge kan därmed ur 
flera aspekter jämställas med den som ägde rum i Västsverige.

URBANITETEN I LANDSKAPET
Den senmedeltida urbaniteten rymmer flera paradoxer eller motsägel
ser. Återhämtningen efter den genomgripande krisen på 1300-talet 
har varit en utdragen process med en viss variation. På många håll 
kvarstod den ekonomiska nedgången långt in på 1400-talet. Trots en 
svagare ekonomi anläggs flera städer under detta århundrade, samti
digt som flera av de existerande städerna expanderade kraftigt (Andrén 
1985:100ff). Stora satsningar gjordes i Öresundsregionen och kanske 
framför allt i Köpenhamn, som i allt högre grad framstod som landets 
huvudstad.

Den totala jordbruksproduktionen bör ha minskat till följd av 
bl.a. befolkningsminskning, även om ödelagda gårdars jordar kom 
att brukas av någon annan. Mot bakgrund av en tydlig urban expan
sion har detta tolkats som att en förändring av förhållandet mellan 
staden och den omgivande landsbygden har skett under perioden, 
dvs. ett minskat beroende (Andrén 1985:100). Samtidigt har flera av 
de äldre städerna utökat sina stadsjordar, varför det egna jordbruket
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och den egna boskapsskötseln fått en större betydelse för städerna. 
För de äldre städerna vid Öresundskusten har förmodligen fisket 
kommit att spela en större roll efter att Skånemarknaderna minskade 
i betydelse.

De nya städerna som grundades under 1400-talet i det mer svagt 
urbaniserade landskapet, vilket här i första hand representeras av 
nordvästra Skåne, men även det övriga gränsområdet, har inte till
kommit utifrån ett starkt agrart närområde. Städerna kan istället ses 
som platser där varor från ett större produktionslandskap kanalise
rats till en större omvärld. Varorna har omgående förts vidare och nå
got större behov för lagring har inte funnits. Än så länge är inga ma
gasinsbyggnader av den karaktär och omfattning som präglade de 
äldre städerna, ofta med en koppling till Hansan, påträffade i det be
gränsade arkeologiska materialet från de senmedeltida grundningar- 
na. Förutsättningarna för städerna har alltså till stor del legat i skogs
bygden och urbaniteten har uppstått i fusionen (samspelet) mellan 
dessa produktionslandskap och ett antal nätverksplatser. Som städer 
har dessa nätverksplatser varit små och obetydliga, om inte mängden 
varor och människor som tillfälligt vistades där tas med i beräkningen. 
Den permanenta befolkningen har säkerligen inte varit stor. För plat
sen i sig har urbaniteten inte heller varit särskilt tydlig, vilket även 
gäller den för de större städerna utvecklade speciella livsstilen (urba
nismen). Men det har funnits en tydlig och kontrollerande aktör på 
flera av de här platserna. Det är oftast kungen som utfärdat stadspri
vilegier. Urbaniteten kan sägas ha formats av rörelsen genom staden.

Utifrån detta betraktelsesätt, där urbaniteten var spridd i ett nät- 
verkslandskap snarare än låst till en morfologiskt särpräglad plats, 
ges en förståelse för det stora antalet tätt liggande, senmedeltida stads- 
grundningarna i gränsområdets kustbygd. Detta område har även 
karakteriserats av få städer under den äldre medeltiden. Troligtvis 
kan även förekomsten av de halländska ”tvillingstäderna” förstås 
utifrån denna tolkning av landskapets urbanitet.

Gränslandskapets urbanitet kan även sägas rymma den livsstil 
(levnadssätt) som utvecklades i dessa miljöer. Social organisation, 
identitetsskapande, byggnadstradition, diversifierad ekonomi och 
odlingsformer har alla bidragit till att skapa denna livsstil som på 
flera sätt kan liknas vid urbanismen. Vad som saknas utifrån en 
modern beskrivning av urbanisering är koncentrationen av männis
kor och verksamheter till speciella platser. Urbaniteten har istället 
varit utspridd i landskapet. I en förlängning av detta synsätt har 
skogsbygden kring den forna gränsen varit bidragande till modernite
tens framväxt. Skogsbygden har präglats av öppenhet och flexibilitet,
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och det var här som den tidiga industrialiseringen i hög grad skedde. 
I stora delar av världen har urbaniseringen, karakteriserad genom att 
människorna sökte sig till städerna, och industrialiseringen under 
1800-talet gått hand i hand. I Sverige var denna urbanisering svagare 
och möjligen har det till viss del berott på de ovan beskrivna förhål
landena i skogsbygden med spridda innovationscentra under senme
deltid och tidig modern tid.
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RIKSGRÄNSEN
MATS MOOREN

När uppstod gränser mellan riken i vår del av världen? Hur bildades 
gränserna? Vilken karaktär hade de och hur förändrades dessa över 
tid? Detta är invecklade frågor som tills alldeles nyligen gavs relativt 
enkla svar. Studiet av gränser håller emellertid på att förändras. Forsk
ningsfältet håller på att bli alltmer komplext och framför allt kulturel
la parametrar håller på att ges utökad plats där tidigare politiska och 
militära parametrar dominerade. Det finns därför anledning att börja 
granska våra nordiska gränsbildningsprocesser på nytt.

Innan 1658 löpte en riksgräns längs norra kanten av det skånska 
E4-projektets undersökningsområde, som delade en skogsbygd med 
många gemensamma drag, såväl naturliga som kulturella, i en dansk 
och en svensk del. Många tar denna gräns för någonting givet; allt 
söder om den har varit ”danskt” i alla tider fram till freden i Roskil
de, allt norr om den svenskt.

Det togs också länge för givet i nordisk forskning att gränsen hade 
lagts ut i landskapet någon gång under 1000-talet och sedan legat fast, 
och egentligen inte heller satt i fråga, förrän den försvann 1658, trots 
att de båda länderna utkämpade talrika krig under dessa århundra
den. Först 1988 presenterades en annan uppfattning och därmed blev 
gränsläggningen uppemot 200 år yngre (Sawyer 1988). Därmed kan vi
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tyckas ha nått en viss kunskap om gränsens tillblivelse, men frågor 
som dessa är alltid betydligt mer invecklade än vad de förefaller vara 
vid första påseendet. Som skall söka visas i det följande är gränsens 
omdatering till början av 1200-talet sannolikt riktig, men inte bara på 
grund av att historisk källkritik äntligen har fått verka fullt ut, utan 
även för att gränsen var otänkbar innan dess.

Studiet av riksgränsen bör inledas med ett antal premisser som 
man har med sig på vägen. För det första: gränser är inga statiska 
företeelser som existerar a priori och oberoende av de samhällen som 
de antas skilja åt. De är dynamiska, manipulerade och extremt kon
textberoende kulturella konstruktioner med specifika innebörder i 
varje given historisk situation.

För det andra: gränser är, utifrån denna premiss beroende av den 
reella innebörden i det de antas åtskilja, dvs. i fallet riksgränser förut
sätter detta inte enbart förekomsten av riken, utan också att dessa är 
i någon mån territoriella till sin natur, dvs. har behov av något slags 
gräns.

För det tredje: gränser fungerar snarare som identitetsskapare än 
som linjer som åtskiljer redan existerande identiteter, men detta förut
sätter att de fungerar reellt och inte endast är tänkta, överenskomna 
streck i terrängen. Gränser är i och med detta att betrakta inte bara 
som strukturer, utan också som processer. Identifikationsprocesser 
kan emellertid gå i olika riktningar. Gränserna kan hjälpa till att 
homogenisera, men de kan även ge upphov till former av transnatio- 
nalism. Gränsbefolkningar kan känna gemenskap med varandra, mot 
befolkningarna i respektive centra.

För det fjärde, och för vårt vidkommande kanske allra väsent
ligast: medeltidens geografiska tänkande utgick från centralitet, inte 
avgränsning. Till och med 1500-talet och en bit in i 1600-talet var en 
centripetal, inte areell, uppfattning av samhället helt dominerande.

Sett i ett underifrån-perspektiv innebär detta sista att identifika
tion och en eventuell känsla av samhörighet var i första hand knuten 
till den egna bygden. Sett ovanifrån betyder det att kungadömet i för
sta hand strävade efter att behärska människor, inte land. Herredö- 
met under medeltiden definierades som en uppsättning rättigheter av 
varierande natur, som primärt inte utgick från en rumslighet. På 
1200-talet slog emellertid principen om att ett rike består av ett antal 
sammanhängande delar igenom, och vi ser i och med detta ett embryo 
till ett territorialtänkande (jfr Berend 2002b:198f).
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AGG LOMERATIO N ER AV UNDERSÅTAR

Fram till den brytpunkt i tiden då boktryckarkonsten slog igenom på 
folkspråken, vilket skedde i samband med reformationen, bibelöver
sättningarna och spridandet av Martin Luthers, den förste bestseller
författarens, skrifter, så fanns inte något svenskt eller danskt språk 
(jfr Anderson 1991:37ff). Det fanns en massa olika ”danskor” och 
”svenskor” och en jute kunde svårligen förstå en bleking och ånger
mannen begrep inte vad virdarna sade. Överhetens språk valdes för 
att underlätta administrationen, men kungen och ärkebiskopen var 
helt ointresserade av hur undersåtarna talade.

Det fanns knappast några som kallade sig smålänningar; man var 
finnvedingar, virdar, Mörebor, etc. Vi vet heller inte vad som menades 
med en skåning under den tidiga medeltiden. Det är sannolikt att gö- 
ingarna inte räknade sig som skåningar. Den tanke som framförts av 
Jöran Sahlgren (1925) och väckts till nytt liv av Stefan Brink (1998), 
samt fått en anhängare i Anders Ödman (2004:155f), att Göinge 
(Gutbisbo) ursprungligen varit ett bo (distrikt) i ett större tredings- 
indelat Villand (Vcetland) som även omfattat de hög- och senmedel
tida Gärds och Villands härader, är mycket plausibel. Identifikationen 
hos folket i nuv. nordöstra Skåne under järnåldern och vikingatiden 
skulle således ha varit som vätlänningar, snarare än som skåningar.

Som Stefan Persson (2006) och andra påpekat, så framträder vid 
medeltidens slut en gryende identifikation med de svenska respektive 
danska rikena (oftare i benämningar på ”den Andre” än på sig själv). 
Detta kallar man riksidentitet och det är inte samma sak som en 
nationell identitet. Det rör sig dessutom om identifikation enligt den 
s.k. lökskalsmodellen, dvs. att man mycket väl kunde ha multipla 
identiteter, men att längst in ändå fanns en identifikation med det egna 
lokalsamhället och den egna samhällsklassen (jfr Alenäs m.fl. 2006).

Allt detta innebär att dikotomin ” danskt”/” svenskt” inte var lika 
utpräglad. Skillnaderna mellan de olika landsmenigheterna i det 
blivande gränsområdet var inte så stora som skillnaderna inom vardera 
kungariket kunde vara. Danmark och Sverige var heterogena agglomera- 
tioner av sådana landsmenigheter (jfr Lightfoot & Martinez 1995:482).

En annan välfunnen glosa, lanserad av Harald Gustafsson (t.ex. 
1998; 2006:9) är ”konglomeratstat”, som beteckning på det förmo
derna Europas riken. Det är maktområden som lagts under samma 
krona vid olika tillfällen, ”med olika lagstiftning, olika lokala eliter 
och olika gränsfrågor” (2006:11). Gustafsson hävdar framgångsrikt 
att ett sådant begrepp behövs för att beskriva tiden mellan den feoda
la staten och enhetsstaten/nationalstaten (1998).
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I den mån man var beroende av större samhälleliga konstruktioner, 
så var man alltså såväl i den hög- och senmedeltida feodalstaten, som 
i konglomeratstaten, undersåtar, inte medborgare. Detta innebär att 
det var kungamakten och kyrkan som var överheten och det var mot 
dessa institutioners centra som uppmärksamheten riktades. Vidare 
var det först i och med att dessa institutioner i realiteten kunde 
genomdriva kravet på beskattning och sockentillhörighet, som be
greppet undersåte fick ett reellt innehåll.

KARTOGRAFIN OCH TERRITORIALITETEN
En uppfattning om statens suveränitet som täckande varje kvadrat
centimeter av landet fram till en gränslinje, sådan som vi, som med
borgare i nationalstaternas tidevarv har, var främmande för den 
tidens människor. Staterna var dynastier, inte nationer. Därmed var de 
en form av hierarkier med endast delvis territoriella konnotationer.

Denna uppfattning försvann först när dynastierna försvann. 
Frankrikes, och andra europeiska monarkiers, anden regime hävdade 
överhöghet genom idéer om jurisdiktion och beroende, alltså makt 
över människor, och så var det fram till revolutionen (Sahlins 1989:6f). 
Analogt med detta måste man före franska revolutionens tid, överallt 
i Europa, göra ett tydligt skilje mellan begreppen ”staten" och ”sam
hället”. Att dessa skulle utgöra en amalgamerad enhet, eller aspekter 
av varandra, är en rent post-revolutionär uppfattning. Vi kan därför 
anta att danska respektive svenska staten ännu under 1600-talet var 
en för allmogen i gränslandet, liksom annorstädes, främmande orga
nism som de inte kunde identifiera sig med helt och hållet.

Vår tids nationalstater, som fick sin uppkomst just i franska revo
lutionens och Napoleontidens efterföljd, är först och främst föreställd 
samhörighet inom en bestämd area, världspolitikens great fiction 
(Anderson 1991; Donnan 8c Wilson 2001:6).

Dessutom: den dynastiska staten definieras utifrån sitt centrum, 
nationalstaten utifrån sin gräns. Skillnaden är mycket större än vad vi 
gärna föreställer oss. Statens centrum var monarkens person, inte en 
bestämd plats.

Uppfattningen av rikets utsträckning måste ha uppfattats som en 
följd av platser, den ena efter den andra. Elar man någon gång stiftat 
bekantskap med ett medeltida itinerarium så förstår man detta. Riket 
var inte heller en homogen enhet, utan snarare en agglomeration av 
olika former av överhöghet (Biggs 1999:385; Gustafsson 2006:9, 11). 
Det var inte heller klart avgränsat.
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Analogt med detta är också medeltida gränsöverenskommelser en 
succession av platser, oftast naturliga landmärken, och de är aldrig 
framställda som kartor. Medeltida gränser är i undantagsfall text men 
normalt muntlig berättelse, liksom geografisk förståelse i allmänhet.

Bland ”för-kartografiska” kulturer är alltid geografisk beskrivning 
en berättelse. De australiska songlines är ett välkänt exempel. Detta 
innebär inte att man där inte skulle kunna rita en utmärkt tillförlitlig 
karta på uppmaning, men den geografiska kunskapen reproduceras 
normalt inte i bild (jfr Keski-Sänti, m.fl. 2003, som ger exempel från 
Kamchatka). Från andra delar av världen finns exempel på hur listor 
av platsnamn, som relaterar till flodresor, kan ha en utsträckning i 
rummet av upp till 4000 km (jfr Hornborg 2005:591). Detta mot
svarar ungefärligen sträckan Nordkap-Kreta fågelvägen. Om exakt
heten i sådana itinerarier är mycket stor, så är ofta uppfattningen om 
gränser och om area mycket vag eller frånvarande hos de ”för-karto- 
grafiska” kulturerna.

Rester av geografin som berättelse finns kvar, metaforiskt eller 
som illustrerade troper, i de äldsta kartorna, som ofta ”berättar” om 
alla egendomligheter som de olika områdena på kartan kan uppvisa. 
Olaus Magnus’ Nordenkarta är ett exempel på detta (se fig. 51). Ännu 
på 1700-talet kunde denna typ av berättande reproduceras hos de 
tidigaste kartograferna inom de expanderande europeiska koloniala 
imperierna (Barrow 1994).

Det är först en bit in på 1600-talet som en areell uppfattning av 
samhället börjar slå igenom. Detta märks om man jämför kartor från 
1500-talet med kartor framställda av den första generationen av svens
ka lantmätare från 1630- och 1640-talet. De äldre kartorna visar inte 
avstånd. De utmärker endast platsers centralitet i förhållande till lan
det och till varandra. Allt på kartan är inte lika väsentligt och ett vär
deperspektiv dominerar framställningen. De yngre kartorna visar ytor 
som är så exakt uppmätta som det var möjligt med den tidens meto
der. Där är varje kvadratfot lika väsentlig, så som det måste vara i do
kument som ju egentligen är geometriska jordeböcker. Detta var en 
mental revolution av mycket stor betydelse för framtiden.

Den moderna - i alla avseenden territoriella - staten kan sägas ha 
uppstått när tillämpningen av en viss uppsättning kunskaper möjlig
gjorde den. Vid 1500-talets början fanns de grundläggande principer
na och tekniken för kartografin tillhanda, dels trianguleringen, dels

» Fig. 51. Olaus Magnus Nordenkarta Charta Marina från 1555 i en 
edition av Lafreri från 1572. Kungliga Biblioteket, Stockholm.
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tryckeritekniken. Den första tryckta kartan lär vara en Ptolemaios- 
edition från 1477 (Biggs 1999:379f). Det sistnämnda är inte minst 
viktigt eftersom de dynastiska staterna vid denna tid oftast saknade 
”institutionellt minne”, dvs. en arkivhållning. Dokumentsamlingar 
började skapas i de kungliga kanslierna redan under 1200-talet, men 
det skulle dröja mycket länge innan arkivhållningen blev institutiona
liserad. Det danska arkiv som inrättades vid 1500-talets början insti
tutionaliserades först på 1660-talet. Svenska Riksarkivet inrättades 
1618. Under senmedeltiden och 1500-talet reproducerades alltså kun
skap främst genom att publiceras.

Som med all teknik skall det finnas ett behov av den för att kun
skapen skall börja tillämpas, och under 1500-talets lopp upptäckte 
furstarna gradvis det nya maktinstrumentet. Territorialstaten växte 
fram i ett slags dialektik mellan makten och kunskapen. Den första 
kartan som framställdes medelst triangulering var sannolikt en karta 
över hertigdömet Brabant framställd 1536 (Biggs 1999:381). I Dan
mark lär Tycho Brahes karta över Ven från 1593, vara det äldsta kän
da exemplet. Ännu var emellertid distanser beräknade från hästryg
gen liksom i siktlinjer mellan olika landmärken de viktigaste lantmä- 
teriteknikerna. Först under 1600-talet institutionaliseras lantmäteriet 
i de olika staterna.

De första Europakartorna, från Waldseemüllers från 1511, via 
Ortelius och Mercators mot 1500-talets slut, framställdes utan gränser 
och istället med de traditionella makrogeografiska regionerna, exem
pelvis Gallia, Hispania och Germania, markerade (Biggs 1999:392f).

Kartering av gränser var till att börja med en rent militär ange
lägenhet. Den äldsta kända karteringen av en gräns är så sen som från 
1602 då den franske monarken Henri IV beordrade kartering av 
Picardies gräns (Biggs 1 999:386). Det är egentligen först efter Westfa
liska freden 1648 som Europakartorna framställs med statsgränser, 
och det är med Wienkongressen 1815 (och i vissa fall t.o.m. freds
sluten efter första världskriget) som den gamla dynastiska staten slut
giltigt går i graven och den moderna territoriellt definierade national
staten är helt färdigbildad.

1 vår tid är gränslinjen som tankefigur så fast etablerad i den 
västerländska kulturen, att problem kan uppstå vid mötet med kul
turer som har andra ontologiska ramverk. Således har man i t.ex. 
Australien inte lyckats tillfredställa både aboriginerna och det vita 
storsamhället i tvister om landrättigheter, hur god viljan än må ha 
varit, med s.k. ”good-neighbour-policy” och allt. Euro-australierna 
erbjuder helt enkelt skydd för aboriginska områden genom gräns
läggning, en särskiljande och exkluderande handling, som är helt

19Ó



främmande för aboriginerna. De har svårt att ta till sig den andra si
dans syn på saken att man kan avsäga sig tillträdet till land helt och 
hållet (Howitt 2001:240).

MARK ELLER FRONTIER

Vi har redan förstått att den medeltida uppfattningen i dessa frågor 
skiljer sig radikalt från vår egen. Konceptuellt var i många fall även 
den medeltida gränsen linjär - såväl antiken som det karolingiska 
Västeuropa kände sådana - men de var aldrig skarpt dragna linjer i 
terrängen, snarare peripheries full of ambiguities för att låna ett träf
fande uttryck av David Abulafia (2002:11). I praxis var alltså gränsen 
snarare en zon än en linje.

Man har hävdat att linjära gränser också i praxis först dyker upp 
i 1200-talets Spanien och att förutsättningarna för detta var en stän
dig kontakt med en annorlunda kultur i ett tättbefolkat område, en 
materiell gräns i form av befästningar, och en expansionistisk ideologi 
(Berend 2002a:xii).

Den germanska medeltida förståelsen utgick istället från begrep
pet mark, alltså gränsområde, över vilka ibland semi-autonoma herra
välden kunde upprättas, såsom i östra Tyskland (markgrevskapen) el
ler längs engelsk-walesiska gränsen (the marcher lordships). Namnet 
Danmark anses ursprungligen ha syftat på danernas mark, dvs. da- 
nernas gränsområden i öster, Halland och Skåne. Vi kan förstå ”mark” 
som ett område inom ett visst rikes anspråk och intressesfär, men som 
av någon anledning (gles bebyggelse, avvikande identifikation, kon
kurrerande anspråk etc.) inte helt kontrolleras av de centrala makt
strukturerna.

En text som har haft en enorm betydelse för forskningsdiskussio
nen om gränser internationellt är Frederick Jackson Turners The 
Significance of the Frontier in American History, ursprungligen ett 
föredrag som han höll för American Historical Associations möte i 
Chicago 1893.

Turner såg the frontier som ett exklusivt amerikanskt fenomen, 
skilt från den europeiska erfarenheten (Turner 1921). Han såg begyn
nelsen av en amerikansk identitet kopplad till det ögonblick då de 
första pionjärerna slog sig ner väster om Appalacherna i Ohio, Ken
tucky och Tennessee under 1700-talets sista år, vilket innebar att de 
inte längre kunde hålla direktkontakt med kustens städer. Han under
strök också att om östkustens kolonister huvudsakligen varit engel
ska så bestod kolonisterna i väster till en början av främst skottar, 
irländare och inte minst tyskar, vilket är begynnelsen på den s.k.
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”smältdegeln”, liksom på Västerns självmedvetande. För Turner var 
alltså ”the frontier” ett begrepp som han fyllde med ett socialt inne
håll.

Turner var inte den förste som använde begreppet. Det hade 
använts sedan medeltiden i olika kontexter, t.ex. i Spanien som 
beteckning på gränszonen mot det muslimska al-Andalus, la frontera. 
Där var innebörden snarast den av militärgräns, jfr vårt ord front. 
I U.S.A. formaliserades begreppet 1874/75 under arbetet med statisti
ken kring de decennievisa folkräkningar som hade genomförts sedan 
1790 (Walker 1874; 1875). Definitionen fastställdes till att vara den 
linje som skiljer den fasta (eg. till amerikanska staten skattebetalande) 
bosättningen med 2 eller fler innevånare per kvadrat-mile (settled 
land), från områden med färre invånare (wilderness). Därmed räknas 
alltså inte den icke skattebetalande indian-befolkningen. Linjen var 
“the meeting point between savagery and civilization” (Turner 1921).

Av detta förstår vi omedelbart att Turners frontier-hypotes hör 
hemma i ett imperialistiskt förståelse-paradigm. Med det var också 
uttalat evolutionistiskt. Kontinenten var ursprungligen simple, inert 
(Turner a.a.) och genom att denna frontier rullade från öster till väs
ter utvecklades Amerika, först genom en återgång till ett vildmarks
stadium hos de första pionjärerna, sedan via bland annat uppodling 
och entreprenörskap fram till ett fullt modernt samhälle. Denna evo
lutionism har från början klart mytiska övertoner.

Inom amerikansk forskning kunde frontier-begreppet också kom
ma till användning inom rent diffusionistiska studier av spridningen 
av kulturelement. Således kunde man genom en kartläggning av sprid
ningen av användandet av häst (the horse-frontier) norrut från de 
spanska kolonisatörerna i Mexico och spridningen av eldvapen väster
ut (the gun-frontier) från de franska och engelska kolonisatörerna i 
östra Nordamerika förklara en stor del av den enorma kulturella för
ändring som kom att skapa den klassiska prärieindianska kulturen; 
det var när the hor se-frontier och the gun-frontier kom i kontakt med 
varandra vid mitten av 1700-talet i nuvarande östra Texas, i Oklaho
ma och Kansas, samt kring mellersta Missourifloden, som det nya mi
litära mönstret på prärien kom att utformas (Secoy 1953).

Turners teser har kritiserats rejält alltsedan 1930-talets början och 
många finner hans teser oanvändbara idag. Han har emellertid trots 
sin dödförklaring levt vidare i forskningen. Det har således framträtt 
långa rader av neo-Turnerianer och post-Turnerianer, som använder 
frontier-begreppet ungefär som det passar deras syften. Man använ
der idag begreppet frontier för att studera kulturmöten, en dialektik 
mellan gammalt och nytt, med mera.
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Inte minst inom medeltids-forskningen i Europa kom frontier- 
hypotesen att användas i alla möjliga sammanhang och den kontext 
som Turner avsåg, den amerikanska ”vilda västern”, såg man som 
den sista fasen i en lång europeisk expansion som börjat i Europa på 
900-talet. Framför allt den tyska öst-expansionen kom att förstås 
som en frontier. Robert Bartletts The Making of Europe är ett relativt 
sentida exempel på en framställning som använder sig av begreppet 
frontier, dock utan att referera till Turner (Bartlett 1993). Begreppet 
har inom svensk medeltidsforskning nyligen använts av Thomas 
Wallerström, i hans studier av den svenska och finska jordbrukskoloni- 
sationen i Norrbotten (1995).

EN ANNAN NORDISK RIKSGRÄNS
Den gräns som fram till 1645 delade mellersta Skandinavien i en 
norsk och en svensk del är synnerligen relevant som jämförelseobjekt 
när man studerar den sydskandinaviska riksgränsen. Den kom att 
åtskilja bygder vilkas inbördes kulturella olikheter var av relativt mar
ginell natur, precis som i söder, den tycks ha lagts fast vid ungefär 
samma tid som den dansk-svenska och den är relativt väl dokumen
terad i det skriftliga källmaterialet. Därtill upphörde den att existera 
som ett resultat av fredssluten i mitten av 1600-talet. Den uppvisar 
också en rad egenheter av en natur som tyder på dels lokalbefolkning
arnas reglerande aktioner på ett tidigt stadium, dels en dynamik och 
en manipulativ inblandning från överregionala aktörer, vilket allt
sammans gör att man kan skapa en modell för gränsens tillblivelse 
vilken med fördel kan prövas även i söder.

Det avsnitt av riksgränsen som är aktuellt för jämförelse är det som 
oftast har behandlats av forskningen, nämligen gränsen från Jämt
lands nordspets ner till gränsen mellan Västerdalarna och Hedmark. 
Så gott som varje generation av forskare har engagerat sig. Som exem
pel bland många kan nämnas Anne Holtsmark (1931), Nils Ahnlund 
(1948) och Hälsingelagens redaktörer Åke Holmbäck och Elias Wes
sen (1940), samt under en senare period Nils-Erik Eriksson (1984) och 
Algot Hellbom (1990). Relativt nyligen har en skissartad debatt kring 
gränsens natur förts (Mogren 2000:135ff; Wallerström 2002; Mogren 
2002), vilken har fått en mer genomarbetad reaktion från Olof Holm 
(2003). Steinar Imsen har nyligen (2006) lämnat ett värdefullt bidrag 
till förståelsen av gränsens natur under olika perioder.

De dokument som har kommit i fråga, förutom ett antal vittnes- 
brev och andra dokument gällande rannsakningar om gränsen från
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1400-talet, som har tillkommit i samband med tvister om rättigheter 
på utmarken, är dels ett addendum till Hälsingelagen, det s.k. landa- 
märet, dels ett kompilat av utdrag ur sju olika, sinsemellan oberoen
de men sedermera försvunna, dokument som har sammanställts ca 
1315-1325. Kompilationen anses ha ägt rum vid norska rikskansliet 
(Holtsmark 1931). Debatten har främst gällt två saker, dels datering
en av en eventuell (riks-)gränsläggning, dels den iögonfallande diskre
pansen gällande gränsens sträckning mellan Hälsingelagens landamä- 
re och uppgifterna i kompilatets olika delar.

Olof Holms behandling av materialet är en gedigen text som går 
igenom och tydliggör källmaterialet utöver vad som tidigare gjorts. 
Till styrkan hos Holm hör att han redovisar tillvägagångssättet vid 
gränsrannsakningar: minnesgoda informanter traderar muntligen vad 
de lärt om gränssträckningen, en grupp bönder (oftast sex stycken) 
får svära på Bibeln att detta är sant, bönder från andra sidan gränsen 
får sedan styrka detta, varefter slutligen ett brev i ärendet upprättas 
och beseglas av någon prominent person, ofta en biskop eller annan 
elitperson. Holm slår också fast att gränsernas sträckning normalt 
har traderats muntligt - att nedteckningarna som bevarats till efter
världen är resultat av tillfälligheter. Han går igenom såväl 1315-25 
års kompilat som Hälsingelagens landamäre i detalj. Det senare iden
tifierar han som en ursprunglig rågångsramsa, alltså en muntligt 
traderad berättelse som sedermera kom att skrivas av.

Det är i sina tolkande avsnitt som Holm lämnar utrymme för 
alternativa uppfattningar. De muntligt traderade gränserna anser han 
måste gå tillbaka på ett gränsläggningsarbete på riksnivå utfört av 
gränskomissioner. Hans argument för detta förefaller väl svaga. Tex
ten i kompilatets avsnitt C (enligt Eriksson 1984), ursprungligen ett 
brev daterat till 1267-1282 och upprättat på tinget i Sveg, återger be
rättelsen av Loden från Ulvkälla i Härjedalen som i sin ungdom (an
tagligen 1220- eller 1230-talet) var med om att gå upp hela gränsen 
från Ström (alltså i en annan lagsaga) och ner till Dalarna. Detta be
traktar Holm som ett bevis på överregionalt initierad gränsläggning.

Detsamma säger Holm om Hälsingelagens landamäre. Det ser ut 
att vara tillkommet från ett medelpadskt-hälsingskt perspektiv, men 
eftersom rågångsramsan börjar i Ulen, en sjö som vi kan ännu återfin
na uppströms Hotagen på norska sidan gränsen, långt bortom lokal
samhällets antagna horisont, så ser han även denna rågångsramsa 
som resultatet av en - betydligt äldre (1220-talet eller tidigare) - 
gränsläggning på överregionalt initiativ. Här drar han inte konse
kvensen av sin egen eleganta identifiering av Hälsinglagens landamäre 
som en rågångsramsa, som avskrivits för att sedermera adderas till
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lagens codex långt senare. Den rimligaste förklaringen är väl att den
na muntligt traderade gräns emanerar från en regional tingsmenighet, 
har noterats i ett dokument och sedan excerperats av lagens nedteck- 
nare och sedan (bokstavligen) inskrivits i en ny kontext, nämligen ett 
dokument om en riksgräns (en uppfattning som även Imsen tycks om
fatta; 2006:64).

Diskrepanserna mellan de båda gränslinjerna - den hälsingska 
inkluderar i Hälsingelagens område Ström och Hammerdal, liksom 
hela Ragundabygden i östra Jämtland och vidare även hela Haverö 
socken i Medelpad, liksom större delarna av nuvarande Overhogdal 
och Älvros socknar i Härjedalen - förklarar Holm sålunda: bygderna 
Ström-Hammerdal, Ragundadalen och Haverö-Hogdal, har utgjort 
mindre bebyggelseområden som inte hade integrerats i de större lan
den (Hälsingland, Jämtland, Ångermanland) vid den tid då rikssam- 
lingsprocessen nådde hit upp. När de större landsmenigheterna små
ningom kom att dras in i överregionala sammanhang så kom det att 
uppstå tvistigheter om dessa mellanliggande småbygder. Detta är fullt 
plausibelt. En gränskommission under jarlen Skule Bårdsson skulle 
enligt Holms tolkning ha reglerat detta varvid samtliga dessa bygder 
lades under norska kronan utom Haverö-Hogdal som halverades mitt 
igenom bygden.

Skule Bårdsson var norsk tronpretendent, tidigare regent under 
Håkon Håkonssons omyndighetstid och 1223-1237 fullmäktig sty
resman över Tröndelag, Härjedalen, Jämtland och Nordnorge. Från 
denna position drev han t.o.m. en egen utrikespolitik innefattande 
förbindelser med England, Danmark och kurian i Rom (Helle 1991: 
108ff). I kompilatets del F, som är excerperad från gränsbeskrivning
en i Jämtlands lagbok (från 1200-talets sista fjärdedel eller 1300- 
talets början), anges att gränsen legat fast sedan Skule jarl dog, vilket 
inträffade år 1240.

Det är fullt möjligt att en mäktig herre som Skule har kunnat flyt
ta gränsen för det norsk-dominerade området österut genom att byg
der som tidigare inte varit inlemmade i de större landsmenigheterna 
kunde infogas, utan hänsyn till lokalbefolkningarnas kulturella iden
tifikation. Att kalla detta en riksgränsläggning är oegentligt, eftersom 
Skule kan antas ha utnyttjat sin relativa styrkeposition i regionen. 
Mellersta Skandinaviens västra del kunde under denna tid uppvisa en 
betydligt mer avancerad samhällsorganisation än den östra; en riks
svensk kungamakt, alltså Erik Eriksson (”läspe och halte”) eller Knut 
Långe, kan kanske ha kunnat resa anspråk på områden i Norrland, 
men knappast kunnat hävda dem eller ens vara representerade i en 
gränskommission (jfr Mogren 2000:277f). Det finns ingen anledning
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att anta att Skules folk (vi vet inte vem Loden var - det kan röra sig 
om en i kretsen kring Skule och alltså inte en direkt representant för 
Härjedalens menighet) skulle ha betett sig annorlunda än vid andra 
tillfällen då ”centralmakter” sökte fastlägga en gräns. De bör ha byggt 
gränsrevisionen på lokalt förhandlade gränsavsnitt traderade av orts
bor.

Här blir situationen i Haverö-Hogdal av största intresse. Under
tecknad har behandlat detta gränsavsnitt i ett tidigare arbete (Mogren 
2002). I ljuset av Olof Holms källgranskning kan förloppet i detta 
område hypotetiskt skildras som förhållandevis dynamiskt (jfr fig. 
52). Tre huvudskeden kan urskiljas.

I det första skedet utgör bygden i nuvarande Haverö, Ytterhogdal 
och Överhogdal en mellanliggande bygd utan integration med något 
land, så som Holm stipulerar.

I det andra skedet inträder Skule Bårdssons folk på 1220- eller 
1230-talet och utnyttjar den ojämna socio-politiska situationen i om
rådet till att inlemma några mellanbygder i den jämtska lagsagan. Här
vid har möjligen hälsingar lyckats markera sin position så pass väl att 
endast Överhogdal och halva Haverö faller på den jämtska sidan av 
linjen. Vid denna tid finns ingen kyrka i Haverö, sannolikt inte heller i 
Ytterhogdal och Överhogdals kapell är väl daterat till 1466 (JHD 11:1, 
nr 47). Man bör dock lägga märke till en tradition om ett äldre kapell 
i byn Fåssjö vid sjön Havern i Ytterhogdals sockens östligaste del. Om 
denna tradition skulle ha en kärna av sanning så kan ett sådant kapell 
ha kunnat vara gemensamt för hela Haverö-Hogdalsbygden i äldsta 
tid (Modin 1949:264f). I vilket fall är det relativt säkert att anta att 
denna mellanbygd har kristnats från hälsingesidan.

I den gräns som man på Skules tid från norsk sida hävdar läggs ett 
knä i ett stort flyttblock vid Haverns östra strand. Här omedelbart 
intill byggs snart en kyrka av hälsingarna. Kronologin kan kanske 
läggas fast något. Gränsknäet nämns nämligen i tre av dokumenten 
som har excerperats i 1315-25 års kompilat, men det nämns på tre 
olika sätt. I det dokument (C, av Holm kallat Svegsbrevet) som har 
daterats till 1267-82, står / Haframinni. I excerpten ur gränsuppteck-

» Fig. 52. Karta över gränstrakterna mellan Hälsingland och Härje
dalen, med omgivande områden. De båda i texten diskuterade gräns
linjerna, den "norska" från kompilatet, där det äldsta daterade fragmen
tet torde vara ursprungligen nedtecknat 1267-82, och den "svenska" från 

Hälsingelagen. Kartan producerad av Henrik Pihi efter Mogren 2002.
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ningen i Jämtlands lagbok, som av flera anses ha kodifierats efter 
1274, står j Hafra austan aat kirkiunni sem nest hafua Hafravellir ce 
sidan austr er Skuli iarl do. I en tredje text i kompilatet står i mykla- 
holm er liggr i hafra. Den tredje versionen är inte lätt att datera men 
mellan de två övriga, dvs. någon gång mot 1200-talets slut, verkar 
något ha hänt på platsen. En kyrkobyggnad nämns. Haverö kyrka 
nämns vid namn i det skriftliga materialet första gången 1366, men 
1314 nämns ett annex till Borgsjö, som torde vara Haverö.

Detta tredje skede visar alltså på ett försök att manipulera en gräns 
som av hälsingar och medelpadingar har ansetts felaktig och otymp
lig. En kyrka är i sig en centralpunkt som automatiskt får ett omland 
och ett kyrkobygge på ett gränsknä har alltså gjort en gräns i realite
ten obsolet. Det finns indikationer på att kyrkväggen i Haverö har 
traderats som landskapsgräns mycket långt fram i tiden (Hellbom 
1990), men i realiteten har alltså Skule Bårdssons gräns gjorts obsolet 
och det är ju så vi finner situationen i nutiden också. Skules gränslin
je, om vi får kalla den så, finns kvar i våra landskapsgränser utom just 
här i Haverö.

Någonting liknande kan ha hänt i Härjedalen. Hälsingelagens 
landamäre har ett gränsknä i Älvros, dvs. sammanflödet av Norderälv 
och Ljusnan, och på just denna plats byggdes så småningom Älvros 
kyrka. Den är visserligen inte omtalad förrän 1589 och Älvros har en 
något senare koloniseringshistoria än Haverö så det kan knappast ha 
funnits underlag för en kyrka på 1200- eller 1300-talet, men ett kapell 
på platsen kan gott tänkas under senmedeltiden och att Hälsingelagens 
gränslista väckt tvistigheter ända in på 1400-talet finns dokumenterat.

Här har vi alltså modellen klar. Uppförandet av en manifest bygg
nad innebär i sig att man tillför ett mått av centralitet och kan därmed 
upphäva en plats karaktär av gräns, i synnerhet där bygdeskiljande 
skogar inte gör gränsen naturlig, men sannolikt även på utmarken för 
att hävda kontroll över dess resurser. Gränser har i allmänhet respek
terats under många hundra år i Norden, men vi finner alltså exempel 
på att de också skall ses som dynamiska företeelser som har manipu
lerats.

OCH ÄNNU EN
Svenska rikets medeltida östgräns, den mot Novgorod, har debatterats 
kanske mer än någon annan. Traktaten finns i tre olika avskriftsver- 
sioner, en på svenska, en på ryska och en på latin, som något skiljer sig 
från varandra, vilket har gett upphov till bristen på överensstämmelse
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i tolkningarna. Äldre forskning såg dock i huvudsak en gränslinje från 
Systerbäck på Karelska näset mot nordväst upp till Bottenviken. 
Gränsmärkena var naturliga och de låg, längs större delen av sträckan, 
miltals isär. Till uppfattningen om denna gränslinje slöt sig i huvudsak 
Jarl Gallén (1968), men han införde ett nytt viktigt element i diskus
sionen; han hävdade att den svenska sidan åtnjöt rättigheter öster om 
linjen. Undersåtar i såväl Sverige, som Novgorod och Norge hade rätt 
till ett utmarksutnyttjande i området mellan Bottenviken, Vita havet 
och Ishavet. Denna uppfattning har sedermera i stort sett godtagits.

Med tiden kom alltfler inlägg i debatten. Till de för oss intressan
ta bidragen bör framhållas Seppo Suvantos förslag att gränser i en ar
kaisk, förlinjär form egentligen är för-statliga, dvs. att de kan ha upp
kommit utan regleringar och överenskommelser på riksnivå (1986, 
ref. efter Taavitsainen 2004).

En milstolpe sattes 1991 då Jarl Gallén och John Lind presente
rade sin om- och samtolkning av Nöteborgsfredens gränsöverens
kommelse 1323. Enligt dem reglerar gränsöverenskommelsen det ge
mensamma utnyttjandet, från såväl svenska som novgorodska rikets 
sida, av ett enormt område i nuvarande östra och norra Finland och 
nuvarande ryska Karelen, medan en egentlig gränslinje endast fast
lades längst i söder på Karelska näset (Gallén & Lind 1991). Kimmo 
Katajala (2006) har i princip anslutit sig till uppfattningen, men 
understryker att det var fråga om två konceptuellt linjära gränser, en 
rysk till Bottenviken och en svensk till Vita Havet.

Denna tolkning har debatterats flitigt, men har också vunnit viss 
anslutning, inte minst från arkeologiskt och onomastiskt håll. Taavit
sainen har visat hur denna överenskommelse egentligen stadfäster ett 
gemensamt nyttjande redan i korstågstid, som visas i artefaktsprid- 
ning och ortnamn (Taavitsainen 1994; 2004).

GRÄNSLANDET SOM GEMENSKAP 
OCH LIMINALZON

Hastings Donnan och Thomas M. Wilson, i deras översikt av den 
antropologiska forskningen om moderna statsgränser, framhåller att 
den minst studerade och sämst förstådda aspekten av statsgränser är 
den kulturella (Donnan & Wilson 2001:11). Ändå är ganska mycket 
gjort. Inte minst den post-koloniala vetenskapliga litteraturen har 
varit en ögonöppnare för oss i ifrågasättandet av nationella identiteter 
och kulturella värden. Det är just i gränslanden, skriver Homi K. Babha, 
som dessa ständigt omförhandlas (Babha 1994:2). Den post-koloniala
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litteraturen lär oss förstå gränslanden i hybriditetens och liminalite- 
tens nya ljus.

Inom arkeologi och kulturhistoria är inte mycket uträttat. Det som 
har uträttats har oftast skett inom ett processuellt förståelseparadigm, 
som förstod gränser som skiljen mellan slutna system, vilket kan sägas 
ha en förhistoria inom antropologins funktionalistiska paradigm. Det 
är metodiskt relativt enkelt att utföra sådana studier. Frågan är bara 
om de är relevanta för förståelsen av en gången verklighet. Att studera 
gränser som liminala zoner där t.ex. interetniska relationer skapas, 
förhandlas, manipuleras och reproduceras, eller där en hybridiserings- 
process skapar nya kulturella konstruktioner, är betydligt svårare och 
kan vara en orsak till att det relativt sällan prövas.

Just den här aktuella gränsen har dock varit föremål för ett arkeo
logiskt intresse, som skulle kunna länkas till ett post-kolonialt para
digm. Anders Andréns undersökning av den kulturella koherensen, i 
området på båda sidor om den gamla svensk-danska gränsen, hand
lar om skapandet av nya, liminala identifikationer, om sociala nätverk 
på tvärs över makroskalans hävdande av gränser (Andrén 2000).

Andrén söker ge en bakgrund till de s.k. bondefreder som är kända 
från gränsområdet från nästintill varje svensk-danskt krig mellan 
1381 och 1676. Det var ibland öppet förhandlade, ibland hemliga 
överenskommelser mellan menigheter på lands- eller sockennivå, 
som stipulerade inte bara ömsesidig fred och fortsatt handel och vid
makthållna kommunikationer, utan också en vägran att kriga ”utri
kes” och t.o.m. att försöka hindra det egna rikets trupper från att falla 
in i grannprovinserna. Det har diskuterats om dessa bondefreder 
egentligen var bondemenigheternas överenskommelser eller om det 
egentligen var den lokala aristokratin som slöt frederna i böndernas 
namn. Den senare uppfattningen torgfördes i synnerhet under 1960- 
och 1970-talet. Senare har emellertid böndernas medverkan fram
hållits på nytt, inte minst av Andrén själv.

Den bakgrund han söker teckna är en av gemensamma kulturella 
parametrar, med högloftsstugan som ikonisk representant. Denna ge
mensamma kultur skall enligt honom ha växt fram i samband med den 
högmedeltida kolonisationen av de stora skogsområden som tidigare 
skilde landen från varandra, en kolonisation som redan från början 
var marknadsberoende och i nära kontakt med Skånelands kuststäder. 
Själva högloftsstugan - det äldsta arkeologiska belägget är från Halm
stad (Augustsson 1986) - förklarar han som en ursprungligen urban 
hybrid mellan nordligt och sydligt byggnadsskick som fick spridning ut 
i dessa danska städers handelsområde. I gränslandet har alltså limina- 
liteten skapat en transregional identifikation och samhörighetskänsla.
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EN SAMMANFATTNING SÅ LÅNGT
När vi befattar oss med problem kring medeltida gränsläggning så 
befinner vi oss således i ett för-territoriellt skede. Gränsen går alltså vid 
denna tid mellan den ene furstens bortersta undersåte och den angräns
ande furstens dito. Därav följer att en gräns i praktiken egentligen är 
yta snarare än linje och att gränsproblematik är oupplösligt förbunden 
med bebyggelseproblematik och statsbildningsproblematik.

Vidare har vi noterat att de högmedeltida gränsöverenskommelser 
som fanns aldrig fastlade gränsen i detalj i terrängen. De bestod 
endast av mer eller mindre glesa punkter. Därmed kunde de med lätthet 
utsättas för manipulationer så som tycks ha skett i nedre Norrland.

Vi har också noterat att en gräns aldrig representerades i bild, säl
lan i skrift. Detaljerna i en gräns traderades muntligt på lokalnivå i en 
form som är analog med itinerariet, och ofta nog var också gränslägg
ningen ett itinerarium. Vi kan därmed rimligen anta att detaljerna i en 
gränssträckning så gott som alltid var en angelägenhet för lokalbe
folkningen - föranlett av ev. tvister i resursutnyttjandet - medan man 
på riksnivå enbart intresserade sig för vilka skattskyldiga undersåtar 
den inringade. Trots Holms (2003) kritik framstår därför antagandet 
som sannolikt att våra medeltida nordiska riksgränser, så som de är 
kända som tänkta sträckor mellan angivna punkter, ursprungligen 
var regionalt slutna överenskommelser som monarkerna fann be
kvämt att kompilera då skatteunderlaget skulle sammanställas.

Vidare visar Andréns undersökningar att våra nordiska medeltida 
riksgränser snarast bör ses som liminala zoner där möten, utbyten 
och t.o.m. känslor av samhörighet och solidaritet kunde äga rum. 
Lars-Olof Larsson (1999b:36) har i en retorisk paradox betecknat 
denna gränsbygd som ”gränslöst land”, vilket kan gälla som en god 
karakteristik i det här diskuterade perspektivet. Det kan därmed vara 
dags att närmare presentera källorna och diskussionerna gällande den 
dansk-svenska riksgränsen över Sydsvenska höglandet.

BEBYGGELSEBILDEN
För att kunna bedöma den medeltida bebyggelsen i undersöknings
området är det väsentligt att kontrastera kunskapen om det vikinga
tida bebyggelsemönstret med den om 1500- och 1600-talets bebyg
gelse som den framkommer i de skriftliga källorna.

Den vikingatida situationen i Göinge är väl genomgången av Anne 
Carlie (1994). Möre har behandlats i E22-projektets slutpublikation
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av ett flertal författare (se t.ex. Angiert 2001). En generell bild för hela 
gränsområdet har föreslagits av Fredrik Svanberg (2003). Makroper
spektivet har tidigare givits av Hyenstrand (1984) och Callmer (1991). 
För Kronobergs län finns bebyggelsebilden kring millennieskiftet 1000 
sammanställd hos Larsson (1999a: 68). Särskilt de paleoekologiska re
sultaten från Hamneda-projektet (Lagerås 2000), vägprojekten i Sto- 
bytrakten (Lagerås 2002) och från det här aktuella vägprojektet i Ör- 
kelljunga-Fagerhult (Lagerås 2007), har varit av stor betydelse.

Smålands museums undersökningar under senare år har också 
visat sig mycket betydelsefulla. Medeltida kolonat-bebyggelse, som 
hade goda kontakter med städerna på Skånes och Flallands kuster, 
har blivit föremål för undersökning, men även förhistoriska resultat 
är väsentliga. Nyupptäckta romartida gravar i Lagandalen uppvisar 
karaktäristika, som indikerar ett sammanhang med Halland, snarare 
än Finnveden. Detta är ett resultat som visar att den senare gränsen 
inte får tas för given (Skoglund 2007). Undersökningarna i Marka- 
ryds kommun pekar således på en fast bosättning redan vid denna tid, 
vilket också ifrågasätter bilden av ett medeltida kolonisationsområde, 
i alla fall just där.

Forskningen har lyckats belägga en spridd och expanderande be
byggelse i skogslandet under första årtusendet av vår tideräkning. Bo
sättningarna uppe på moränmarken övergavs dock oftast vid år
tusendets mitt, eller senast vid övergången mellan vendeltid och vi
kingatid (Hamneda) och en bebyggelsekontraktion till siltmarkerna i 
dalgångarna är tydligt märkbar. Inom stora områden av det blivande 
gränslandet tycks emellertid bebyggelse även från äldre järnålder sak
nas. Så är fallet i t.ex. nordligaste Norra Åsbo härad och (med för
behåll för en fornminnesinventering med längesedan svunnet bäst- 
före datum) i Blekinges norra skogsbygder.

Det är utifrån detta relativt säkert att påstå att den zon, genom vil
ken den senare riksgränsen kom att löpa, generellt sett under vikinga
tiden var tom på fast bebyggelse. Ingenstans utom längst ute vid Kal- 
marsundskusten finns belagd vikingatida bosättning inom 10 km på 
vardera sidan från den blivande gränslinjen och oftast är avståndet 
ännu större. En försiktig gardering måste dock göras, förutom för 
Markaryd, även för Visseltofta socken där det i ljuset av tillgängliga 
fornlämningsdata förmodas att en begränsad vikingatida bebyggelse 
kan komma att påträffas (A. Carlie, muntl.). Någon färdigbildad 
socken i den omedelbara gränszonen kan vi nog inte räkna med i 
gränsbildningstid; Visseltofta kyrka har ansetts kunna komma ifråga 
i en sådan diskussion, men den sannolikt ursprungliga takstolen i kyr
kan har nyligen dendro-daterats till 1400-talet (B. Sundnér, muntl.).
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Forskningen har numera en relativt klar bild av bebyggelsen i 
nordligaste Skåne under tiden närmast efter medeltidens slut. Så när 
som på några få, mycket små byar, bestod den uteslutande av spridda 
ensamgårdar. Dessa ensamgårdar hade dock oftast flera brukare. Sten 
Skansjö, som har studerat bl.a. Jordrevningsprotokollen från 1671, 
har inom ett helt skattehemman i Östra Ringarp funnit sju åbor och 
fem utbyggen, således 12 hushåll på ett och samma kamerala hem
man (Skansjö manus).

Jordnaturen var övervägande kronojord. Ett kronolän om ca 30 
gårdar fanns under senmedeltiden i Norra Åsbo härad och detta lik
som begreppet ”Konungs Örken” i nordöstra Göinge antyder möjlig
heten av en kolonisation på kungligt initiativ (jfr Skansjö 1997; 
Ödman 1997; 2001; Ödman manus). Kronolänets gårdar bildar ett 
bälte längst norr ut mot gränsskogen.

Under perioden från vikingatidens slut fram till de demografiskt 
användbara skriftliga källorna har alltså en betydande kolonisation 
av skogslandet ägt rum. Vid vikingatidens slut var det blivande gräns
landet skogklätt. Endast ett fåtal små svedjor här och där i skogarna 
vittnade om en begynnande odling, så t.ex. vid Grisavad i Örkel- 
ljunga. Uppe vid gränsen är emellertid bebyggelseetableringen en
tydigt ett 1200-talsfenomen. Den första etableringen var rent agrar, 
det är först senare som annan utmarksproduktion, främst järnfram
ställning, blir av betydelse. Det är även intressant att notera att några 
av dessa bebyggelser inte tycks beröras i nämnvärd utsträckning av 
agrarkrisen under 1300-talet. Åtminstone finns ingen direkt korrela
tion mellan ödeläggelse och jordmån (Lagerås 2007:74ff).

I stora delar av Blekinges skogsbygd har vi dock att räkna med en 
förskjutning i tid. Här tycks den huvudsakliga vågen av kolonisatörer 
ha börjat röja skog först mot medeltidens slut och under 1500-talet 
(Persson 2003:52; Anglert 2003).

Något åkerbruk som har varit tillräckligt för försörjningen kan 
dock knappast ha funnits i norra Skåne och norra Blekinge. Att odla 
jorden var en bisyssla till främst boskapsskötsel, småningom också 
slöjd, timmerförsäljning, tjärframställning, och järnframställning. De 
äldsta dateringarna för järnframställningen i området kan möjligen 
dras ner i sent 1100-tal (Ödman 2001), men de allra flesta daterade 
järnframställningsplatser ligger i senmedeltid och 1500-tal. Tjärfram- 
ställningen kan inte beläggas riktigt lika tidigt som järnframställ
ningen, men detta kan vara fråga om en forskningslakun.

Ödman har trots dessa dateringssvårigheter hypotetiskt föreslagit 
att Kongens Örken i norr redan kring 1200 har regionaliserats 
näringsmässigt, så att järnframställningen främst återfinns väster om

209



Helge å och tjärframställningen öster därom (2001). Hypotetiskt kan 
vi alltså säga att vid samma tid som de danska och svenska rikena 
hade börjat konsolideras efter 1100-talets svårigheter, så hade koloni
sationen av utmarken fått momentum och de typiska utmarksnäring- 
arna för området hade börjat etableras. Det kunde alltså ha uppstått 
ett behov hos centralmakterna för en gränsläggning.

Av intresse i sammanhanget är den granskning av ”riksbildnings- 
processen” som Anna Lihammer genomfört i sitt nyligen framlagda 
avhandlingsarbete. Framför allt avsnittet om Blekinge (Lihammer 
2007:93-142) är betydelsefullt. Hon framhåller dels att Blekinge inte 
kan ses som ett område med gemensam identitet under äldsta medel
tid, utan snarare som ett antal av varandra relativt oberoende små
bygder, dels att ett inlemmande i en dansk riksenhet har kommit rela
tivt sent, tidigast kring mitten av 1100-talet - och då handlar det om 
de östblekingska centralbygdema. Vi kan notera att detta relativt väl 
sammanfaller med Mats Anglerts uppfattning om Möres inlemmande 
i en svensk riksenhet (Anglert 2001).

LANDAMAERI I
Som ett addendum till Äldre Västgötalagen, vilkens äldsta handskrift 
anses ha tillkommit kort efter 1281, finns en gränslista, som kallas 
Landamaeri I inom den historiska forskningen. Den finns även i fem 
andra, yngre avskriftsversioner. Denna text utger sig för att dokumen
tera en gränsläggning mellan Sverige och Danmark genomförd under 
kungarna Emund slemme från Uppsala och danske kung Sven tjuge- 
skägg (tveskägg).

I listan nämns sex gränsmärken. Det första, Snutruase, är något 
osäkert, men har tolkats vara någon av ett antal föreslagna platser, som 
alla ligger i eller nära gränsknäet i nordöstra hörnet av Fjäre härad, al
ternativt i den trakt där Viske, Himle och Marks härader möts. Num
mer två Danabaek, tre Kirkiu sten (enligt Codex Wormianus, som 
Sawyer anser tillförlitligast, men som troligen skall vara ett Kimm sten) 
och fyra Uraksnaes, är säkrare identifierade som Dannesten ca 35 km 
nordost om Varberg, Rödesten i järnvägslinjen mellan Halmstad och 
Nässjö, respektive Vrångsnäs i sjön Frillen. Den femte Huite sten, har 
vållat stor debatt (se nedan), medan den sista Brimsae sten tydligt an
ges stå mellan Blekinge och Möre, vid Bröms vid Kalmarsund.

Den ”moderna” diskussionen kring detta dokument inleddes 1911 
med Lauritz Weibulls Kritiska undersökningar i Nordens historia om
kring år 1000. Denne källkritikens portalgestalt hade inga svårigheter
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med en datering till 1000-talet, trots att de båda nämnda kungarna 
Emund slemme och Sven tjugeskägg bevisligen inte var samtida. 
Detta faktum hade Henrik Schiick (1914) fräckheten att påpeka, var
efter Curt Weibull (1917) kastade sig in i striden till broderns försvar, 
genom påpekandet att texten var en notitia som hade urkundens 
karaktäristika men enbart var ett stöd för minnet, varför man inte 
behövde vara så noga med detaljerna i en avskrift från 1200-talets 
slut. Weibullianerna kom att bygga upp en omfattande argumenta
tion och Schiicks invändningar stod länge utan efterföljd. Ivar Lind
quist (1941), Gerhard Hafström (1942), Sten Körner (1962), Josef 
Svennung (1966; 1969) och andra har alla funnit att en tidsfästning 
till 1000-talet är oförvitlig.

Huvudargumentet har varit att tillnamnen slemme och tjugeskägg 
inte kan ha stått i en ursprunglig överenskommelse - vilket de natur
ligtvis har rätt i - varför Sven måste syfta på Sven Estridsson, och 
dateringen kan därmed inringas till åren kring 1060. Ingen tycks ha 
kommit på att dessa tillnamn lika väl kan vittna om att texten inte har 
med 1000-talet att göra alls, utan är ett falsifikat.

Ingen, förrän Peter Sawyer presenterade en nytolkning i festskrif
ten till Olaf Olsen (1988). Sawyer säger i korthet att eftersom samtliga 
avskrifter nämnde både Emund slemme och Sven tjugeskägg så måste 
alla ha skrivits av från samma felaktiga källa och om en 1000-tals- 
notitia existerat så måste den ha funnits som text så länge att man har 
hunnit blanda ihop Svennerna tveskägg och Estridsson, och detta bor
de ha avsatt andra spår. Alltså har något hypotetiskt original aldrig ex
isterat. Texten har tillkommit under 1200-talets första hälft. Den bör 
ha upprättats i danskt intresse, enligt Sawyer, som också klart identi
fierar den som en beskrivning av Hallands gränser. Omnämnandet av 
Brömse sten ser han som ett danskt anspråk på Blekinge vilket ännu i 
början av 1200-talet inte skulle ha varit någon självklarhet, därav en 
avsiktlig antedatering med åtföljande kronologiska misstag.

Denna blindhet, som först en engelsk forskare skulle komma att 
avslöja, kan tyckas förbluffande idag. Man skall dock komma ihåg 
att den historiska forskningen under 1900-talets första hälft verkade 
inom nationalstatens förståelseparadigm. Detta paradigm har sanno
likt påverkat uppkomsten av en blind fläck hos historikerna.

Weibulls ande (eller Emund slemmes?) svävar dock ännu över 
gränsskogen. Lars-Olof Larsson tycks inte ha tagit intryck av Sawyers 
omdatering utan vidhåller ännu 1999 att gränsläggningen skett om
kring 1060 (Larsson 1999a:75).

Sökandet efter gränsmärkena har i generationer engagerat såväl 
professionella forskare som s.k. fritidsforskare. Det är inte alltid



självklart vilka bidrag till diskussionen som är de värdefullaste. Sö
kandet kunde ibland ges rent komiska övertoner, som t.ex. på 193 O-ta
let då en ung Gerhard Hafström ”efter flera timmars grävande” på
stod sig ha återfunnit den försvunna Brömse sten på en dryg meters 
djup (Hafström 1934). Till hans försvar skall dock sägas att han se
nare skrev: ”Försök att återfinna Brömse sten har icke lett till säkra 
resultat” (Hafström 1984 [1942]: 14).

Vitasten har tidigare av Hafström föreslagits vara den plats där 
Möre, Värend och Blekinge möts (Hafström 1934), vilket Larsson 
(1964:15, not 15) har funnit osannolikt. Sedan Josef Svennung (1969) 
identifierade en sten vid Healt i Skånes-Fagerhults socken, nära mötet 
mellan Finnveden, Skåne och Halland, som Vitasten har emellertid 
diskussionen avstannat. Svennung tog upp en diskussionslinje från 
utgivaren av Sveriges traktater med främmande magter, Olof Simon 
Rydberg, vilken ansåg att stenen borde vara att finna i denna trakt, ett 
antagande som Hafström uttryckligen avvisat. Numera tycks de 
flesta anse Svennungs förslag som plausibelt.

Varför Smålands långa sydgräns inte nämns i Landamaeri har av 
t.ex. Larsson förklarats med att ”de skogsbygder som avskilde Syds- 
måland från de danska landskapen bildade ett naturligt gränsområde 
och gjorde en närmare bestämning av gränsen överflödig” (Larsson 
1964:15). Alternativt ser han orsaken i att Värend ännu inte hade 
inordnats i riksgemenskapen när gränslistan upprättades.

Larsson har rätt i att någon närmare bestämning inte behövdes, 
men det är inte därför gränslistan hoppar från Vitasten till Brömse 
sten. Inte heller kan detta hopp kopplas till något, relativt färskt, 
danskt anspråk på Blekinge, som Peter Sawyer hävdar. Landamaeri är 
nämligen uteslutande en beskrivning av Hallands gränser, inte riks- 
gränsen i sin helhet och förankringen i det sista gränsmärket Brömse 
sten är att se som en formel. Denna typ av formel finns i flera andra 
fall från just 1200-talets Norden. Vi kan konstatera att det är på just 
detta sätt som Jämtlands och Härjedalens gränser mot de svenska 
landskapen omnämns; gränsmärkena ligger relativt tätt längs den 
gräns man beskriver och sedan görs ett jättehopp ner till gränsens 
slutpunkt. Så är fallet i ”Svegsbrevet” från 1267-82, så är fallet även 
i Hälsingelagens landamäre som hoppar från den punkt där Dalarna, 
Hälsingland och Härjedalen möts ner till Kungahälla.

Betydelsen av Landamaeri I för förståelsen av Skånes och Bleking
es nordgräns är således synnerligen marginell. Det enda vi kan anta är 
att det bör ha funnits en gränsöverenskommelse även gällande detta 
avsnitt, och vid ungefär samma tid. En sådan skymtar också i det 
Landamaeri-dokument som har kopplats till Tiohäradslagen. Det
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finns bara i en avskrift från ca 1500, men anses av flera forskare ha 
bilagts en tidig kodifiering av Tiohäradslagen. Detta Landamaeri ang
er 34 gränsmärken från Ölands södra udde till Hallandskusten. De 
flesta av dem, 21 stycken, beskriver gränsen mellan Småland och Ble
kinge. Identifieringen av dessa gränsmärken har vållat diskussion, och 
de anses fortfarande som svårtolkade. Curt Härenstam (1946) var 
den förste som försökte, men Gerhard Hafström (1965:59) tillbaka
visade flera av dessa tolkningar och satte studenterna i sitt rättshisto- 
riska seminarium i Lund att försöka identifiera dem i fält. Enligt Haf
ström kunde alla utom 5 säkert identifieras och de var i de flesta fall 
identiska med gränslistorna från 1500- och 1600-talet.

Förutom denna svårtolkade gränslista finns endast enstaka belägg 
i diplom-materialet från högmedeltid, vilket i och för sig för oss stär
ker antagandet att en uppfattning om Skånes och Blekinges gränser, 
liknande den halländska, måste ha funnits. I maj 1308, t.ex., nämns 
ett platsnamn som liggande på gränsen mellan svenska och danska ri
kena. Det är ”Esringe beck”, där (enligt ett stillestånd som slöts mel
lan Erik Menved och de svenska hertigarna Erik och Valdemar vid 
Berga i Småland) parterna skulle sammanträffa senare under året för 
ett nytt fredsmöte (Dipl. Dan. 2. r. 6. nr 125; Skansjö 1997:73). Plat
sen är inte identifierad, men eftersom den uppges ligga mellan Marka- 
ryd och Örkelljunga, och vi kan förmoda att den ligger invid en då be
fintlig vägsträckning, så bör denna bäck vara att söka längs gamla 
Riks-l:an, eller ”Kungsvägen”. Det finns emellertid flera bäckar att 
välja på, så vi behöver inte förutsätta att det är Ogilla kulle, vid den 
nuvarande länsgränsen, som nämndes i gränslistan 1554 och där man 
möttes för gränsrannsakning 1603 (Karlsjö 1995:31).

Av stor betydelse har den grupp av fritidsforskare varit, som utgått 
ur den sammanslutning av äldre orienterare som kallar sig Skogskarlar
nas klubb. De har under många år idogt gått upp hela gränssträckning
en, precis som man gjorde i senmedeltidens gränsrannsakningar, och de 
har publicerat sin möda i ett par volymer, varav den om Skåne- och Ble- 
kingegränsen (Karlsjö 1995) har kommit till nytta i detta arbete.

1550-TALETS GRÄNSLISTOR
1554 möttes i Älvsborg kungarna Gustav Vasa och Kristian III. Det 
var meningen att båda skulle medföra en gränslista över riksgränsen 
för jämförelse. Endast Gustav Vasa hade med sig en sådan, upprättad 
på hans order 1553-1554. Kristian III lät emellertid påföljande år, 
1555, upprätta en dansk lista. Dessa båda dokument (Styffe 1848;
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BLEKINGE

SKÅNE

50 km

Fig. 53. Områden där 1555 års danska gränslista 
avviker från 1554 års svenska.

Stomsjöi Dammo!Mellansjön

Askemossen
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istra Svansjön X

.Hejasjön Långasjöi

Fig. 54. Öster om Mörrumsån fanns meningsskiljaktigheter kring gränsens 
dragning. Upp till 2 km kunde skilja mellan de utpekade gränspunkterna.
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Regnar 1982; Karlsjö 1995; Persson 2006) är de äldsta tillförlitliga 
urkunder som talar om riksgränsens sträckning. Vid en jämförelse 
mellan listorna (se en utmärkt tabellarisk sammanställning hos Karl
sjö 1995:23-29), åskådliggörs ett antal tvister om gränsens sträck
ning. En gränskommission 1603 sattes att utreda dessa (Styffe 1848). 
Detta utgör ett kompletterande material.

Stefan Persson (2006) har hävdat att det är först vid denna tid som 
gränsens exakta sträckning får rikspolitisk betydelse. Han antyder 
även att det är först vid 1500-talets mitt som vi kan se belägg för en 
riksidentitet hos allmogen, även om den lokala identifikationen för
blir viktigast.

Tillsammans upptar de tre gränslistorna 197 gränspunkter längs 
Skånes och Blekinges nordgräns. Överensstämmelse mellan 1554 års 
svenska och 1555 års danska lista finns på 20 punkter längs Skåne
gränsen och 33 punkter längs Blekingegränsen. Många av de övriga 
punkterna skiljer sig åt utan att egentligen indikera tvister; det kan helt 
enkelt röra sig om vilka platser man valde att tradera som gränsmär
ken på båda sidor om gränsen. I ett antal fall finns dock meningsskilj
aktigheter (fig. 53). Särskilt tydligt är detta kring Björnhult i Härlunda 
socken, i ett stort område mellan Mörrumsån och Mieån (fig. 54), ett 
litet område mellan sjöarna Nätterhövden och Sidlången i Vissefjärda 
socken, ett område öster om Lyckebyån vid Fur och ett annat längre 
nedströms Lyckebyån strax norr om Bjuraby (Karlsjö 1995, passim).

Riksgränsen kom aldrig att fastställas i detalj så länge som den ex
isterade. De sista oklarheterna kring sträckningen utreddes först på 
1700-talet av svenska lantmätare. I perspektiv av det herravälde som 
de dynastiska staterna utövade under 1500- och 1600-talet saknade 
emellertid dessa tvister all betydelse. Några konflikter om strategiska 
punkter eller om ”skatteunderlaget” fanns knappast. Konflikterna 
rörde främst utmarksutnyttjandet och var alltså en realitet främst i 
allmogens perspektiv, hos vilka riksgränsen egentligen inte var åtskil
jande utan liminal. Även om Gustav Vasa erbjöd sig som Skåneland
skapens regent och tidvis ockuperade Blekinge, kan alltså i stort sett 
sägas att 1554 och 1555 års gränslistor avspeglar en konsensus mel
lan danska och svenska kronan om gränsens sträckning.

MANIFESTA MANIPULATIONER
Hur har denna vindlande gränslinje bildats? Det är på intet sätt själv
klart att den skulle komma att ligga där den låg när man på Gustav 
Vasas tid dokumenterade den. Utgångspunkten är ju att längs den
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Fig. 55. Karta över gränsområdet mellan Skåne, Blekinge och Småland, 
med "skattelador" markerade. 1. Gåsenabben, 2. Hörneborg, 3. Losborg, 
4. Skeingeborg, 5. Vittsjöborg, 6. Orkelljunga, 7. Sjöboholm och 8. Tårsjö.

Efter Ödman 2000:10.

blivande gränsen kan urskiljas ett flertal samhällen med regionala sär
drag, men som också har stått i flitig kontakt med varandra och med 
samhällen utanför området (Svanberg 2003). Dessa samhällen har 
inte definierats utifrån några gränser utan ifrån identifikationsmarke- 
ringar. Om man undviker teleologiska resonemang så kan man inte 
säga att det var självklart att några av dem skulle bli ”svenska” och 
andra ”danska”.

Vi har också förstått att de äldsta gränsöverenskommelserna i om
rådet kan ha varit regionala, slutna när den fortlöpande kolonisatio
nens potentiella konflikter om resursutnyttjandet i utmarken har nöd
vändiggjort dem. Det är emellertid andra krafter som har skapat en 
sammanhängande riksgräns.

Av flera skäl kan vi redan nu sortera bort östnordiska modellen 
med stora gemensamt utnyttjade områden. De kulturella, närings- 
geografiska och samhälleliga förhållandena är allt för annorlunda för
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att vi skall ha något att lära därifrån. Däremot kan det vara av intres
se att hämta inspiration från den svensk-norska riksgränsen i meller
sta Skandinavien.

Vi har sett hur man i Norrland har lyckats manipulera gränslinjen 
mellan den norska respektive svenska kronans anspråk genom att bygga 
kyrkor på angivna gränspunkter. Finns i området kring den blivande 
dansk-svenska riksgränsen något motsvarande material att analysera?

För det första har vi inte någon dokumentation av en alternativ 
gränslinje, annat än på några få, relativt betydelselösa punkter (se 
Karlsjö 1995). Vi har alltså inte någon kunskap om vad som kan ha 
gjorts obsolet genom en eventuell manipulation. För det andra finns 
inga kyrkobyggnader, eller andra manifesta byggnadsverk, som ligger 
på eller invid gränspunkterna. De få medeltida kyrkor som finns i om
rådet torde ha byggts under 1200-talet eller senare varför dessa sock
encentra inte kan sägas ha betydelse för gränsens exakta sträckning.

Det finns dock ett annat källmaterial som till delar har varit känt 
av forskningen sedan länge, men som har sammanställts som en kate
gori av särskild betydelse först av Anders Ödman. Han har identifie
rat ett antal mer eller mindre kvadratiska vallanläggningar i norra 
Skåne och Blekinge, vilka han har preliminärt daterat till början av 
1200-talet och vilka han har tolkat som danska kronans ”skattela- 
dor” (Ödman 1997; 2001:43ff; 2002:86f).

Det rör sig i första hand om en anläggning i Loshult socken i Gö- 
inge, kallad Seffre skans (en anläggning endast ca 150 m väster om 
1300-talsborgen Losborg och alltså inte den anläggning en dryg km 
söderut som på Ekonomiska kartan kallats vid detta namn; Ödman, 
manus), en i Kyrkhults socken i f.d. Villands härad, numera i nord
västra Blekinge kallad Hörneborg och en i Sillhövda socken i östra 
Blekinge, kallad Gåsenabben. De båda förstnämnda av dessa anlägg
ningar är kvadratiska och de mäter ca 25x25 m respektive ca 20x20 
m. Gåsenabben, är otydligare i sin form. Denna anläggning, på en ö i 
sjön Elten, har en närmast rund husgrund (Fig. 55).

Ödman har till denna grupp även kopplat det äldsta skedet på 
Vittsjö borg som genom dendrodateringar givits byggnadsåret 1210, 
liksom en vallanläggning vid Gamleholm i Tåssjö socken, nära borg
ruinen Rösjöholm. Det är dock ovisst om dessa anläggningar hör till 
samma grupp som de tre östliga. Ödmans underlag för att inkludera 
det äldsta skiktet på Vittsjöborg är således överensstämmande date
ringar med Hörneborg. Hur Vittsjö-anläggningen sett ut, mer än att 
den varit timrad, är ovisst.

Anläggningarna avvisas av Ödman som egentliga borgar. De sak
nar t.ex. en användbar borggård. Han tolkar istället de delvis kall- 
murade grusvallarna som fundament för stora timrade byggnader av
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något slag, vilka knappast har varit försvarbara, men av storleken att 
döma onekligen mycket manifesta i sin omgivning.

Funktionen är oviss. Ödmans föreslagna koppling till områdets 
järn- och tjärproduktion är fullt plausibel (det skulle således kunna 
röra sig om magasinsbyggnader), men benämningen skattelador kan 
diskuteras. Någon fast bebyggelse, särskilt vad gäller norra Blekinge, 
kan i nuvarande kunskapsläge inte påvisas, varför det knappast har 
funnits någon befolkning att beskatta i dessa perifera lägen.

De tre östliga, mer entydiga, anläggningarna har emellertid en sak 
gemensam som tidigare inte har påpekats. Runt dessa platser kröker 
nämligen den under 1500-talet dokumenterade riksgränsen på ett 
mycket iögonfallande och annars svårförklarligt sätt. Det som skulle 
bli Loshults och Sillhövda socknar skjuter in i Småland och i fallet 
Kyrkhult buktar gränsen ut mot den lilla bygden runt kratersjön Mien 
på Värendssidan, som kan ha börjat bebyggas vid den tid som de 
manifesta magasinsbyggnaderna uppförs.

Anläggningarna ligger inte långt från gamla vägsträckningar. Seff- 
re skans ligger nära den gamla Loshultsvägen, som leder från Osby 
mot Stenbrohult i Värend. Att denna skulle ha varit väsentlig under 
medeltiden har emellertid tillbakavisats av Lars-Olof Larsson (1963) 
i en tidig artikel. Han vill istället ge företräde åt en gränspassage ca 11 
km österut där en väg från Glimåkra till Virestad (den s.k. Allbovä- 
gen) passerar gränsen och där gränsmärket Bråtabäck, som är ett av 
de gränsmärken som definierade Tiohärads lagsaga, återfinns. Bråta
bäck skulle syfta på bråtar som anlagts över vägen för att hindra 
gränspassagen.

Hörneborg i Kyrkhult ligger invid den viktiga vägen från Näsum 
mot Urshult i Värend, väl känd sedan medeltiden (Larsson 1963). 
Gåsenabben i Sillhövda ligger inte så långt från en gammal landsväg 
från Lyckeby mot Vissefjärda. Det finns ett Bråtabäck även här i när
heten, ca 3 km mot nordost invid sjön Yen. Analogt med Larssons 
resonemang om Loshult, bör en gränsövergång här ha kunnat vara ett 
alternativ till den vid Furs bro, innan Lyckebyvägens utbyggnad på 
1600-talet (jfr Larsson 1963:119).

Gåsenabben, som morfologiskt inte ansluter lika väl till gruppen, 
är emellertid intressant i sammanhanget för sin geografiska närhet till 
ett tidigt omnämnt gränsmärke. Ett diplom från 1349 anger Sidho- 
langscenda, alltså sjön Sidlångens (omedelbart väster om Elten) syd
spets som gränsmärke mellan Konga och Blekinge (Karlsjö 1995:5f). 
Här uppdagade jämförelsen mellan 1554 och 1555 års listor en liten 
gränstvist; danskarna hävdade en nordligare linje mellan sjöarna och 
ville alltså göra 1349 års gränsmärke obsolet.
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På den småländska sidan finns egentligen inga motsvarigheter till 
de magasinsliknande kvadratiska anläggningarna från denna tid, om 
dateringen till 1200-talets början visar sig hålla. De förmodade sätes
gårdarna Blidingsholm och dess ev. föregångare motten vid Hönshyl- 
te, har daterats till tiden efter 1300. Detsamma gäller Växsjöbisko- 
pens Bosholme och, i samma vik av Åsnen, Hake slott, möjligen en 
kunglig anläggning. Alla dessa fyra anläggningar var troligen perma
nent bebodda (Lovén 1996:242, 327, 399f, 412f ). En biskoplig gård 
i Hwaem (Vembo) socken, dvs. i Urshult är känd sedan 1290.

Den ovanligt iögonfallande framstöt mot sydväst som det svenska 
territoriet gör i trakten av Markaryd, förklaras bäst utifrån det nyli
gen konstaterade förhållandet att den fasta bosättningen där har anor 
sedan romersk järnålder, en mycket begränsad bygd som i brist på 
nära grannar i söder eller väster har kommit att identifiera sig med 
Finnvedens bygdegemenskap och småningom kommit att räknas dit 
(de ”halländska” dragen i gravmaterialet antyder dock att mer forsk
ning är av nöden). Den medvetna aktionen för att manipulera gräns
dragningen till egen fördel, tycks således vara en riksdansk företeelse 
utan motsvarigheter på den andra sidan.

Ödman (1997:40) spekulerar i förekomsten av fler, ännu oupp
täckta anläggningar av samma slag och att man borde leta i t.ex. 
Örkened. I det här framförda tolkningsperspektivet borde en sådan 
sökning snarast behöva inledas kring t.ex. Öljehult eller Tjurkhult i 
Blekinge (kanske troligast i närheten av den gamla Ronnebyvägen 
från Tingsryd mot kusten). Någon borganläggning eller magasins
grund som kan vara medeltida är ännu inte känd från den bygden.

Samtliga anläggningar ligger långt norr om en tänkt rak linje dra
gen från (Svennungs) Vitasten till Bröms och långt norr om den doku
menterade fasta bygden vid vikingatidens slut. De har därigenom 
genom sin inneboende ”centralitet i miniatyr” hävdat danska intres
sen långt upp emot de bygder som den svenska kronan lyckades kny
ta till sig. Dessa manifesta byggnader ute i Kongens Örken uppfyller 
alltså väl kriterierna för byggnadsverk uppförda i gränsmanipuleran- 
de syfte. Det är fullt möjligt att detta var den primära orsaken till de
ras placering på just dessa platser, medan ev. funktioner som magasin 
eller ”skattelador” var av sekundär betydelse.

Det finns emellertid ytterligare en anläggning som bör behandlas i 
denna diskussion. Det är den mycket märkliga, och i sitt närmaste 
sammanhang mycket udda, Skeingeborg, som har daterats till unge
färligen samma tid, kring 1200. Borgen, som ligger i Verums socken 
intill gården Björkeberga, var en perfekt oktogon som ännu kan ses i 
stående murar ute på Borgön.
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Ödmans sammanställning av tidigare forskningsinsatser och egna 
undersökningar, ger inga helt entydiga svar på frågor om datering, 
byggherre och funktion, men den har gett underlag till en relativt 
genomarbetad hypotes (Ödman 2004). Anläggningen nämns, som 
ruin, först i Palteboken 1515 och några medeltida skriftliga belägg för 
dess existens finns inte. Myntfynden från Skeingeborg tyder på en eta
blering kring 1200. Ödman föredrar en datering till strax före sekel
skiftet, under Knut IV’s regeringstid, men eftersom myntmängden inte 
är särskilt stor, och lika gärna kan indikera Valdemar Sejrs regerings
tid, får detta fortsatt betraktas som en hypotes.

Ödman antar vidare att ärkebiskop Absalon var byggherren. Inte 
heller detta är entydigt bevisat, men hypotesen ges en viss styrka 
genom flera olika indicier. Absalon anses ha varit den egentlige styres
mannen, framför allt i Skåne, under Knut IV. Björkebergagodset, lik
som hela Verums socken var i kyrklig ägo. Absalon hade en viktig 
stödjepunkt i palatset i Ahus, som torde vara det maktcentrum med 
vilket Skeingeborg lättast kunde kommunicera. Borgens oktogonala 
form har av Ödman tolkats som ett mode inspirerat av Tempelriddar- 
orden, upptaget i Danmark framför allt av Hvide-släktgruppen, till 
vilken Absalon hörde. 1180 hade dessutom Absalon haft ett uppror 
att slå ner, i vilket bl.a. vätlänningarna hade varit aktiva.

Frågan är om inte detta sista är den rimligaste föreklaringen till 
varför en så unik anläggning byggdes så relativt perifert som i Verums 
socken. Någon gränsförsvarsanläggning är det inte, sådana var okända 
i borgens samtid. Det kommunikativa läget är dåligt. Anläggningen 
är för mäktig och påkostad för att enbart ha fungerat som förvalt
ningscen trum - som sådant vore Björkeberga gård mer kostnads
effektivt - och hade den behövts för förvaltningsändamål så hade den 
troligen inte rivits vid 1200-talets mitt. Det sannolikaste är därför att 
den riktade sig mot en lokalbefolkning som inte såg underdånighet 
mot för dem avlägsna maktstrukturer som någonting givet. Borgens 
oktogonala form kan knappast ha haft annat än ett starkt symbol
värde, vilket också kan ha varit väsentligt i sammanhanget.

Något direkt samband med riksgränsen och de antagna magasins
byggnader som har byggts, möjligen i syfte att manipulera dess sträck
ning, kan egentligen inte utläsas. Systemet med magasinsbyggnader 
kan inte ha kontrollerats från Skeingeborg. Seffre skans och den äldsta 
anläggningen i Vittsjö, hur den nu kan ha sett ut och fungerat, ligger 
väl inom Skeingeborgs kontrollradie, men man skulle ha haft mycket 
svårt att kommunicera med anläggningarna i Kyrkhult och Sillhövda. 
Skeingeborg ruvar därför fortfarande på en massa hemligheter. Den 
bör i varje fall avföras ur diskussionen kring gränsbildningsprocessen.
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
OCH TOLKNING

Om man skall försöka att sammanfattande tolka framväxten av den 
svensk-danska riksgränsen, måste först en lämplig tolkningsram väl
jas. Den i forskningen så vanliga frontier-hypotesen kan eventuellt 
vara användbar i en kulturell kontext som den nordskandinaviska. 
Även om Wallerström (1995) är något svävande i vad han menar med 
ett frontier-perspektiv, skulle man kunna se en relevans för denna 
imperialistiska och evolutionistiska modell för studiet av den svenska 
och finska fasta bygdens expansion på samisk bekostnad, men även 
andra perspektiv vore möjliga.

I Sydskandinavien rimmar dock frontier-perspektivet illa med de 
lokala förhållandena. Visserligen har vi där haft en situation, där en 
relativt långsamt expanderande bebyggelsefront hela tiden pressar 
bebyggelsegränsen allt längre ut i dittills öde skogar (jfr Lagerås 2007: 
fr.a. 173) tills bygderna i söder och norr småningom når en direkt
kontakt med varandra, men de kulturella skillnaderna mellan popu- 
lationerna är försumbara, socio-politiskt är de helt jämförbara och 
den evolutionistiska aspekten på frontiern är inte alls applicerbar.

Det är dessutom antagligt att det medeltida riksgränsbegreppet 
skapades i centrum av respektive rike. Turners frontier-process är ju 
en socio-kulturell omvandling som äger rum i periferin och vi har sett 
att vid den riksgräns som vi intresserar oss för här var förhållandena 
snarast de motsatta.

Inte heller ett centrum-periferiperspektiv är helt relevant i denna 
kontext. Det skulle innebära att alla de väsentliga relationerna upp
rätthålls mellan respektive rikscentrum och ”deras” kolonister. Det 
förutsätter också att kulturella förändringar skall ses som riktad 
ackulturation.

Istället tvingas vi anlägga två olika, och varandra kompletterande, 
perspektiv (tillika skalnivåer) på gränsområdet, som vi för enkelhetens 
skull kan benämna riksperspektivet och lokalperspektivet. Med riks
perspektivet (makro-skalnivån) menas ett strukturellfunktionellt syn
sätt, där de centralt placerade eliternas behov av kontroll över koloni- 
sationsområdena, och därmed indirekt ett behov av en gränsläggning, 
är den viktigaste faktorn. Det är i detta perspektiv man kan se riks
gränsen som koncept, behov och som möjlig att manipulera.

Med lokalperspektivet (mikro-skalnivån) menas kolonisternas eget 
perspektiv på gränsen. Detta perspektiv har beröringspunkter med 
post-kolonial teoribildning och dess emfas på hybridiseringsprocesser. 
I detta perspektiv skall vi se gränsen som förhandlad på lokal- och
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regionalplanet. Vi kan utgå ifrån att gränslinjen har kommit att fast
läggas i en dynamik mellan dessa båda perspektiv.

Under 1000- och 1100-talet fanns ingen riksgräns, därför att det 
dels inte fanns behov av den, dels inte fanns strukturella förutsätt
ningar för att skapa den. Kolonisationen var på väg att sluta öde- 
marksluckan mellan rikena, men de centrala eliterna hade ännu inte 
medlen för att kontrollera de perifera befolkningsgrupperna och där
med heller inget behov av en gräns.

Kring 1200 kan vi skönja att en ny situation hade uppstått. Kolo
nisationen hade blivit omfattande. Samtidigt inleddes en ny våg av 
urbanisering, som skapade ett marknadsberoende och en kvantitativ 
ökning av långväga kontakter av tidigare okänt slag.

Efter det oroliga 1100-talet med dess lösliga politiska strukturer 
och splittringstendenser, hade ungefär samtidigt, under århundradets 
sista tredjedel, Valdemar I (1157-1182), respektive Knut Eriksson 
(1167-119516), kunnat konsolidera riksenheterna något, mer fram
gångsrikt dock i Danmark än i Sverige. Spänningar fanns mellan de 
båda kungamakterna, men vi skall inte uppmåla någon bild av en 
storskalig aggressiv konfrontation. Den danska energin vid denna tid 
var främst riktad söderut mot Holstein och Venden, och i svenska 
rikets kärnländer var man upptagna av korståg mot finnar och tavas- 
ter, liksom av novgorodernas nya aggresiva ”utrikespolitik”.

Två viktiga processer vid Östersjön kan dock ha oroat de danska 
eliterna. Gotlänningarna som tidigare hade erkänt svensk överhöghet 
genom en tributskyldighet, utökade nu sina åtaganden genom att lova 
korstågsledung med sju snäckor (Yrwing 1978:21). Detta är viktigt 
eftersom denna mönstrades av kyrkan, i detta fall Linköpingsstiftet, 
som dels var mycket aktivt i Balticum, där danska intressen inlett 
korståg till Estland med åtföljande annektering, dels gjorde anspråk 
på överhöghet i hela Småland. Danska härar gjorde infall i Finnveden 
och Värend vid denna tid. Flera anser också att danska intressen har 
varit aktiva i Växjöstiftets bildande 1169 (se t.ex. Ödman 2004:139f, 
men jfr Larsson 1964:77).

Vid Kalmarsund kan vid tiden kring 1200 skönjas en markerad 
närvaro av svenska centrala maktstrukturer, genom byggandet av det 
äldsta Kalmar slott och genom förläggandet av de permanenta garni
sonerna i de återbefästa öländska fornborgarna (Blomkvist 1978:38ff; 
Borg 1998; Lovén 1996:73).

Den nya dynamiska urbaniseringen i kustlandet, och därmed en 
ökad marknadsanpassning, den nya handelssituationen i Östersjön 
med Skånemarknaden och det tyska Lübecks uppkomst, samt konfron
tationen med tyskar och vender i söder, måste ha medfört en markant
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ökad efterfrågan på skogslandets produkter, timmer, tjära och järn. 
För de elitgrupper för vilka dessa varor hade ett strategiskt värde gäll
de det att skapa kontroll över produktionen. Det hade alltså uppstått 
en situation där det gällde att markera närvaro även i tassemarken.

Ett etablerande av ett antal manifesta magasinsbyggnader (om 
denna tolkning av anläggningarnas funktion är den riktiga) långt ut i 
skogen har således kunnat ha en dubbel funktion. De har, sannolikt 
helt intentionelit, uppförts för att manipulera gränsen till egen fördel, 
varigenom resursbasen breddas med områdets utmarksproduktion.

Men är det då helt enkelt inte fråga om gränsbefästningar, uppför
da för att skydda och bevaka en redan befintlig gräns? Nej. Det vore 
fullkomligt i strid med medeltida militärt tänkande, som utgick från 
kärnförsvarets princip. Skalförsvar var okänt vid denna tid. Att grän
sen skulle ha givit upphov till anläggningarna kan alltså avvisas. 
Tvärtom så är dessa byggnader ett utmärkt bevis på att det medeltida 
geografiska tänkandet utgick från centralitet, snarare än avgränsning; 
gränsernas utbuktning kring anläggningarna visar på hur det kring 
dessa miniatyr-centra har skapats zoner av herravälde. Vi kan alltså 
anta att anläggningarna har bidragit till att skapa gränsen, snarare än 
det motsatta. Att de ligger vid en väg är egentligen ganska självklart. 
Var kunde de annars ligga om de dels skulle samla in varor för vidare 
transport, dels hävda revir? Det gör man inte där ingen ser en.

Att Skånes och Blekinges gränser skulle ha formerats mycket tidi
gare eller senare än Hallands är inte sannolikt. Det visar sig således 
att det finns mycket mer än enbart de skrifthistoriskt källkritiska för
hållandena som talar för att Sawyers datering av riksgränsen till 
1200-talets första hälft är riktig. Tidigare än så var den knappast möj
lig. Det är emellertid viktigt att förstå att den gränslinje som då eta
blerades, mest skall ses som en skiss. Det var allt eliterna behövde.

Linjära gränser existerade konceptuellt långt innan de materialise
rades på marken (Berend 2002b; jfr Katajala 2006). Det är ganska 
osannolikt att något konstruerat gränsröse i Norden kommer att ges en 
medeltida datering. Gränsen hade under medeltiden en relativ exakthet 
endast där den korsades av viktigare kommunikationsleder (jfr Berend 
2002b:201). För övrigt var den en angelägenhet endast för de lokala 
menigheterna. Riksstyret i Sverige och Danmark intresserade sig för de
taljer först framme i 1500-talets mellersta del. Även i detta fall är för
hållandena i överensstämmelse med den allmänna idé- och makt
utvecklingen. För allmogen var det fortfarande fråga om ”gränslöst 
land”, fast med noggrann uppdelning av rättigheter på utmarken.

Den tolkning som här har presenterats är fortfarande hypotetisk. 
Ödmans dateringsunderlag är tyvärr ganska svagt - det ger starka
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indikationer, inte mera. Det finns emellertid inget annat material som 
visar en så stor potential att arbeta vidare med. Han har uppenbar
ligen identifierat någonting av mycket stor betydelse för förståelsen av 
detta område i gränsbildningstid. Fortsatta undersökningar, med ett 
utökat dateringsprogram, skulle kunna lämna avgörande bidrag.

Sedan är det en annan sak att gränsforskning inte bara kan hand
la om gränsen i sig. I modern internationell forskning kring medeltida 
gränser ligger emfasen på relationer mellan människor och på kon- 
ceptuella förhållanden snarare än på rumsliga, judiciella eller militära 
förhållanden, på kulturmöten snarare än på dominans och hierarkier, 
på hybridisering snarare än på diskreta samhällsformationer, på indi
viduell variation snarare än på monolitiska grupper. Vad gäller förstå
elsen av den medeltida gränsen mellan Sverige och Danmark är det 
mesta därmed att betrakta som ogjort.
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PERIFERI, UTMARK 
ELLER LANDSKAP

MATS ANGLERT

Skogsbygden i Norra Åsbo härad har av forskningen betraktas som en 
periferi eller ett marginalområde. Ett områdes grad av periferi eller 
marginalitet varierar dock beroende på vilket perspektiv och vilka 
frågeställningar som utgör utgångspunkten. Det medeltida samhället 
vilade i hög grad på den agrara produktionen och har därmed beskri
vits som ett agrarsamhälle. De centrala odlingsbygderna med goda jor
dar och en lång tradition av odling har därmed attraherat en större be
folkning. Regleringen och kontrollen av dessa områden har även varit 
påtaglig genom en tydlig närvaro av samhällets, mer eller mindre for- 
maliserade, maktstrukturer, både lokalt, regionalt och centralt.

Ur ett sådant perspektiv framstår Norra Åsbos skogsbygd med 
begränsade odlingsmöjligheter och en svårbemästrad topografi som 
ett marginalområde. Å andra sidan har möjligheterna till boskapssköt
sel varit större, vilken också utgjorde en del av den agrara produktio
nen. Den största tillgången har emellertid varit skogen och förekom
sten av andra naturresurser. Den rika sjö- och myrmalmsförekomsten 
har exempelvis bidragit till den omfattande järnproduktionen, som 
karakteriserat området under 1500- och 1600-talet.

Områdets läge vid gränsen kan dessutom uppfattas som perifert 
ur ett geografiskt danskt riksperspektiv. Maktens tydliga frånvaro i
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området pekar i samma riktning. Någon lokal eller regional aristo
krati residerade inte i området, utan den kontroll som utövades 
bedrevs på distans. Såväl politiskt, som utifrån ett maktperspektiv, 
har kontrollen varit instabil. Avstånden har varit stora, och detta gäller 
även avståndet till en marknad för avsättningen av de varor som pro
ducerats.

Det fanns både för- och nackdelar med att leva i ett område med 
en varierad och oregelbunden produktion och inkomst. Instabilite
ten krävde flexibilitet. Avsaknaden av kontroll utifrån innebar att 
invånarna hade ett stort inflytande på organisationen och arbetsdel
ningen mellan de olika verksamheterna som bedrevs. Samtidigt inne
bar detta att de kunde agera friare med sina produkter på en öppen 
marknad. En bred folklig förankring kan även skönjas i de drag av 
kommunalism som växte fram, vilken innebar en hög grad av själv
ständighet (se Anglert denna volym). Den mest påtagliga nackdelen 
med att leva i området var en större sårbarhet och en mindre trygg
het, vilken framträder tydligt i samhällets konjunkturkänslighet och 
i den fluktuerande utvecklingen.

Diskussionen kring centrum och periferi har varit omfattande och 
pågått länge (se exempelvis Mogren 2000:54ff). Synen på relationen 
mellan begreppen har emellertid förändrats. Idag betonas mer sam
spelet eller interaktionen, alltså dialektiken, mellan det centrala och 
det perifera, från att på 1970-talet betraktats som en ensidig relation 
där periferin har haft en mer passiv roll. Traditionellt har den centrala 
makten sammankopplats med de betydande agrara regionerna, men 
detta synsätt har ingen allmängiltighet och under exempelvis sen
medeltid uppträder den politiska och ekonomiska makten inom olika 
sfärer, och då även geografiskt. Under senare år har även sociala och 
ideologiska aspekter tillfogats diskussionen (se Altenberg 2003).

BEFOLKNINGEN OCH LANDSKAPET
Ur ett skånskt perspektiv har Norra Åsbos skogssocknar varit glest 
befolkade. En uppskattning av folkmängden 1571 anger ca 4 invånare 
per km2 i dessa skogar medan medel för hela Skåne var ca 10 invånare 
per km2 (Palm 2000). Socknarna kring Rönne ås slättbygd har haft en 
befolkningstäthet motsvarande det skånska genomsnittet. I den syd
västra delen av Skåne (f.d. Malmöhus län) har en uppskattning till 
ca 14 invånare per km2 gjorts, men variationen mellan socknarna har 
varit mycket stor. I somliga socknar har befolkningstätheten varit 
dubbelt så hög.
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Vid en jämförelse med svenska befolkningstal framstår Skåne som 
exceptionellt. Riksgenomsnittet för Sverige var endast 1,4 invånare 
per km2, en siffra som dras ned av stora ödemarker och skogar i de 
nordliga delarna. Norrland och Värmland har varit mycket glesbefol
kade, men inom begränsade områden, framför allt längs kusten och 
kring de stora sjöarna, har det funnits bygder med en relativt tät 
befolkning. I söder har länen ofta haft ett medeltal på 3-6 invånare 
per km2, men även här fanns det mer tätbefolkade bygder, exempelvis 
Mälardalen, Östgöta- och Västgötaslätten samt kustremsan i väster 
(fig. 56).

Befolkningens fördelning ger tydliga perspektiv på relationen mel
lan centralt och perifert. De centrala bygderna har haft en större att
raktionskraft och därmed dragit till sig en större befolkning. Tillgång
en på goda jordar för odling visar på en generell överensstämmelse 
med de tätast befolkade bygderna, med ett möjligt undantag för väst
kusten. Av intresse är det underskott i spannmålsproduktionen som 
kunnat beläggas i detta område under 1600-talet (Palm 1999:63ff). 
Ett omfattande fiske, boskapsskötsel och en exploatering av skogen 
med en betydande handel till följd kan ha bidragit till andra försörj
ningsmöjligheter (Ersgård 2001).

Den ojämna befolkningsfördelningen kan även föras längre till
baka i tiden. Utbredningen av kyrkor från äldre medeltid har i flera 
sammanhang använts som en indikator på ett existerande befolk
ningsunderlag, även om andra faktor kan ha bidragit till en kyrklig 
etablering. För södra Sverige har också studier kring den yngre järn
ålderns samhälle visat på tydliga skillnader mellan bygder och obyg
der, dvs. mellan mer eller mindre tätt befolkade och i stort sett obefol
kade områden (Callmer 1991; Svanberg 2003). Detta är avläsbart på 
en övergripande nivå, men utvecklingen har varit mer komplex med 
omflyttningar och ändrade styrkeförhållanden i landskapet. Kultu
rella skillnader och varierade sociala system har existerat på flera plan 
i samhället, och på ett generellt plan inte minst mellan en bofast jord
brukskultur och en mer rörlig och nomadiserande kultur med en 
nordskandinavisk orientering. Med början under senmedeltid, men 
framför allt under 1500-talet, tycks en exploatering av tidigare mindre 
utnyttjade skogsområden ha ägt rum på många håll. Detta medförde 
troligtvis en utjämning av befolkningsfördelningen, varför kontras
terna kan ha varit större tidigare.

Den varierade befolkningstätheten är viktig att beakta om en jäm
förelse mellan olika områden ska göras. Det mänskliga handlings
mönstret och de sociala relationerna har i hög grad påverkats av 
avstånden mellan människorna och mellan gårdarna. En norrländsk
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Fig. 56. Befolkningens fördelning i Sverige 1571. 
En prick motsvarar 25 personer. Palm 2000.
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skogssocken, som var mycket stor till ytan, har skapat ett rumsligt 
beteendemönster som skilt sig från en nordskånsk socken, vilket i sin 
tur skilt sig från en sydskånsk.

UTMARK ELLER SKOGSBYGD
Under senare tid har det arkeologiska intresset för skogsbygden ökat. 
Ett flertal studier har gjorts, men fortfarande är de arkeologiska 
undersökningarna få och begränsade. Framför allt är det områden i 
mellersta och norra Skandinavien som ägnats studier. Uppmärksam
het har riktats mot de verksamheter som bedrivits i skogen eller på 
områden som legat utanför den bebyggda och odlade marken. För 
dessa verksamheter har begreppet utmarksbruk lanserats. Den defini
tion av utmarksbruk som oftast lyfts fram innebär kortfattat att en 
betydande del av gårdens (bebyggelsens) ekonomi kommer från verk
samheter som bedrivits på utmarken (Svensson 1998:13; Svensson 2005).

Utmark och utmarksbruk framstår dock som problematiska be
grepp och den allmänna definitionen relaterar till bebyggelsens inägo- 
mark. Utmarken var det som befann sig utanför de inhägnade bebyg
gelsetomterna, åker- och ängsmarken, dvs. utanför inägorna. Hägna- 
den hade framför allt en praktisk funktion att utestänga djuren som 
gick på bete i utmarken. Detta är en bild som förmedlas av de äldre 
jordeböckerna och lantmäteriakterna från 1600-talet och framåt. 
Tillsammans formade inägorna och utmarken ett territoriellt, ekono
miskt och socialt system. I de äldre jordeböckerna har man skilt på 
den inhägnade odlings- och ängsmarken, betes- eller utmarken och 
skogen. Begreppet utmark förefaller inte ha inkluderat skogsresurser 
och fiske, utan den huvudsakliga innebörden tycks ha varit betet. 
Utmark var alltså främst förknippat med en funktion och inte belägen
heten i relation till inägorna, då utmark (bete) även har förekommit 
inom inägornas gärden. Benämningarna inägomark respektive ut
mark framstår därmed vid denna tid som funktionella värderingar ur 
ett jordbruksperspektiv.

Hägnaderna kring den odlade marken var även viktiga redan 
under medeltiden. I de medeltida landskapslagarna från 1200-talet 
framgår rättskraven att hålla den odlade jorden inhägnad (se exem
pelvis SkL § 188). Men gränsmarkeringar har inte enbart varit funk
tionella. I lagtexter från andra regioner med andra förutsättningar 
framträder även ideologiska aspekter på de rumsliga indelningarna. 
I Hälsingelagen rankas gårdens olika delar i en relativ skala vad gäller 
straffsatsen för hemfridsbrott (HF:328). Straffområdet sträcker sig så

229



långt som ”ytterst gå horn och hovar”, dvs. betesmarkens utbred
ning. Här utdömdes den lägsta straffsatsen, och begicks hemfrids- 
brottet innanför den inhägnade ängen och åkern var böterna till mål- 
säganden åtta gånger högre. Det högsta bötesbeloppet uttogs om plat
sen för brottet var sängen, dvs. gårdens mest privata del, och var 768 
gånger högre än på den yttre betesmarken. På motsvarande sätt 
tillämpades kyrkofriden. Ju närmare kyrkan och altaret som brott 
mot denna begicks desto högre straffsats (HL:271f).

Paralleller mellan gårdens organisation och den norröna myto
logins världsbild har hävdats av flera forskare (Gurevich 1969, 1985; 
Hastrup 1985:60, 141; Burström 1995:166ff). Gårdens inägor har 
motsvarats av mytologins Midgard, där människorna levde, och 
utmarken har motsvarats av Utgard, där jättarna och andra väsen höll 
till. Asgard, gudarnas hemvist, var en del av Midgard. Härmed har det 
gått en tydlig gräns mellan det organiserade och det oorganiserade 
eller kaotiska, mellan det kända och det okända. För dåtidens männis
kor var detta förknippat med kvalitativa aspekter av det rumsliga tän
kandet (se Harrison 1998:22ff). Detta tänkande framträder tydligt i de 
medeltida landskapslagarna, men även i relation till platser med speci
ella kvalitéer som heliga platser, begravningsplatser, olika mötesplat
ser, skogar, berg, vattendrag etc. En successiv förändring till följd av en 
territorialisering och formalisering ägde dock rum under medeltiden 
varmed de kvantitativa rumsliga aspekterna tog överhanden.

Under senare år har utmark även använts för att beskriva hela 
bygder som legat utanför den centrala odlingsbygden (Andersson 
1998:6; Svensson 1998:10). Ekonomin i dessa områden har till stor 
del präglats av ett mångsidigt nyttjande där odlingen bara utgjort en 
mindre del, dvs. den ekonomiska basen har legat i det så kallade 
utmarksbruket. Oftast rör det sig om skogsbygd där de speciella för
utsättningarna anses ha utvecklat särskilda ekonomiska system och 
en egen kulturell identitet. Till detta har även fogats ett tredje förhåll
ningssätt där utmarken betraktas på en ännu högre skalnivå. Här 
anses perifera områden stå i ett ömsesidigt beroendeförhållande till 
centrala områden utifrån exempelvis speciella tillgångar och en pro
duktion baserad på en central efterfrågan och marknad.

”Utmarksforskningen” har under senare tid framför allt kommit 
att bedrivas utifrån en nordskandinavisk horisont. I Norge är utmark 
ett aktivt och levande begrepp inom dagens kulturmiljövård och fri
luftsliv. Utmarken representerar här all obrukad och obebyggd areal, 
vars motsats är de exploaterade områden där allmänhetens rörlighet 
måste begränsas. Idag består Norge av omkring 3 % odlad jord, 27 % 
skog och 70 % berg eller hed, varför utmarken uppgår till 97 %
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(Holm 2002:69f). Utmarkens omfattning antas ha varit ännu större 
längre tillbaka i tiden. De senaste decenniernas arkeologi har emeller
tid visat på en sedan länge utnyttjad utmark med lämningar efter jakt, 
järntillverkning och extensiv odling. Under järnåldern och medeltiden 
förefaller de näringar som bedrivits på utmarken ha varit de huvud
sakliga, och den permanenta odlingen i de inre dalgångarna har haft 
karaktären av supplement. Detta innebär att den dualistiska uppdel
ningen mellan inägor och utmark kan ifrågasättas.

Genom att tillämpa ett utmarksperspektiv inom arkeologin görs 
en värdering av området eller fornlämningarna som studeras. Benäm
ningen utmark kan dock tolkas i olika riktningar. Inom arkeologin 
har syftet med detta perspektiv varit att lyfta fram och sätta fokus på 
de mänskliga aktiviteterna, ofta av stor betydelse, som låg utanför 
odlingsbygden. Denna aspekt är viktig och bör framhållas.

LANDSKAPET SOM UTGÅNGSPUNKT
En uppdelning mellan centrum och periferi eller mellan inägomark 
och utmark kan lätt leda till ett statiskt tillstånd för respektive kate
gori. Har ett område en gång karakteriserats som periferi eller utmark 
är det lätt att det blir en bestående kategorisering. Den interaktion 
som ägt rum mellan kategorierna kan lätt falla mellan stolarna, speci
ellt på en bygdenivå, varmed de två kategorierna kan framstå som 
helt särskilda system. Områden har ändrat karaktär och styrkeförhål
landena mellan olika områden kan ha förändrats över tid, om än i olika 
omfattning. För att fånga upp denna dynamik framstår begreppet 
landskap som en bättre och en mera neutral utgångspunkt för en stu
die av dessa områdens utveckling.

Ett landskapsperspektiv innebär en helhetssyn och öppnar upp för 
en mångfald av, ofta interagerande, aspekter på områdens utveckling 
och gestaltning. Landskapet har formats av de naturliga och kulturella 
uttrycken samt de sociala relationerna (Ingold 1993; Anglert 2006). 
Uttrycken och relationerna har varit föränderliga, om än i ett varierat 
tempo, vilket avspeglats i utformningen av landskapets olika delar, 
t.ex. bebyggelse, odling och andra verksamheter. Olika grupper och 
individer har påverkat och tagit en aktiv roll i landskapets utveckling, 
vilket möjliggör analyser av ett mångsidigt aktörsskap både under
ifrån och ovanifrån.

Landskapet bör därmed uppfattas som en process som är under 
ständig omvandling, och inte som en statisk, frikopplad bakgrund eller 
verklighet. Genom att ta utgångspunkt i landskapet kan en utveckling
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över tid studeras på olika skalnivåer, från lokalt begränsade miljöer 
till en större övergripande samhällskontext. Ingen plats eller inget 
uppfattat rum har existerat isolerat. Oavsett om man utgått från själva 
bostaden, gården eller socknen har man tvingats förhålla sig till sin 
omgivning. Landskapsperspektivet tillåter även ett betraktande både 
inifrån och utifrån, vilket bidrar till förståelsen av regional identitet 
samt graden av marginalitet.

Marginella samhällen och områden har ofta definierats utifrån ett 
agrart perspektiv (för en diskussion kring marginalitet, se Altenberg 
2003:9ff). Den begränsade tillgången på god jordbruksmark har ofta 
framhållits tillsammans med topografiska och klimatologiska förhål
landen. Mot detta har riktats kritik. Områden som legat utanför ett 
tydligt feodalt inflytande med stora jordägare har i högre grad bru
kats av självägare samtidigt som avgifterna för dem som arrenderade 
mark oftast har varit avsevärt lägre än i den rika och mer attraktiva 
jordbruksbygden. Mindre inkomster kan därmed till viss del kompen
seras av lägre omkostnader och pålagor. Dessutom kan det i dessa 
områden ha funnits andra tillgångar, vilka genererat produkter av ett 
värde som kompenserat en mindre agrar avkastning. Även ett längre 
avstånd för avsättning av produkterna kan ha kompenserats av vär
det och efterfrågan (Bailey 1989).

Ett landskapsperspektiv gör det möjligt att se förändringar i ett 
områdes utveckling i relation till sin omgivning. Genomgripande för
ändringar har ofta skett mot bakgrund av ändrade strategier, vilka av
satt tydliga spår i landskapet. Varje förändring, oavsett om den varit 
långsam eller snabb, har skapat nya förutsättningar till vilka en 
anpassning har skett. Vid ett nytt ianspråktagande av ett område, dvs. 
en initial kolonisation, har anpassningen inneburit en längre lärande
process av landskapet (Rockman 2003). Ju mindre kunskap om ett 
landskap desto längre tid har det tagit att anpassa sig till de nya för
utsättningarna.

Det medeltida samhället har i hög grad vilat på jordbruket och 
merparten av människorna har varit sysselsatta inom denna verksam
het. De centrala jordbruksbygderna har därmed präglats av en påtag
lig stabilitet. I en utvecklad jordbrukskultur har resurserna varit för- 
nybara utifrån ett erfarenhetsgrundat agerande, exempelvis gödsling 
och odlingssystem. Det är i sådana sammanhang som de starkaste 
tendenserna till by- och godsbildning fanns. Byarnas kollektiva bru
kande av jorden innebar starka band till ett snävt lokalt område. En 
hög social kontroll kan skapa trygghet, men samtidigt verka konser
verande genom de starka kollektiva normerna (Putnam 2000:2Iff; 
Björhem &c Magnusson Staaf 2006:254f). Men alla områden har inte
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haft lika goda förutsättningar för jordbruk. I dessa områden har inte 
heller bybildningar varit lika vanliga, utan en spridd bebyggelse av 
företrädesvis ensamgårdar har dominerat. Detta skapar andra rörelse
mönster samtidigt som förutsättningarna för kontakter mellan män
niskorna blir av annan karaktär och mer varierade. Banden inom 
sådana samhällen kan förväntas bli svagare om de inte aktivt under
hålls. Därmed blir tryggheten och stabiliteten mera bräcklig, men 
samtidigt kan dynamiken i dessa samhällen bli större.

LANDSKAPET I NORRA ÅSBOS SKOGSBYGD
Landskapet i den norra delen av Norra Åsbo härad har varit förän
derligt och betydelseinnehållet har skiftat markant över tid. I stora 
drag har landskapet under historisk tid utvecklats från en jordbruks- 
koloniserad obygd över en betydande protoindustriell järnproduk
tion till avfolkning och modernt skogsbruk. Däremellan har kriser 
och kraftiga befolkningsförändringar ägt rum. Landskapets nyttjande 
har växlat beroende av olika strategier som tillämpats från både 
lokalbefolkningen och den centrala överheten. Området har varit 
integrerat i och samspelat med en generell samhällsutveckling, men 
har genererat olika särdrag utifrån de specifika förutsättningarna. 
Under 1500- och 1600-talet har bygden upplevt en högkonjunktur 
som grundat sig på en stor befolkningsökning, som inbegripit inflytt
ning, samt en protoindustriell verksamhet för järnproduktion. Sam
tidigt har den sociala organisationen utvecklats mot en kommunalism 
med hög grad av självstyre, som tydligt avvek från och stod i kontrast 
till den äldre och mer utbredda feodala strukturen i jordbruksbygden 
(Blickle 1986; Österberg 1987). Det fanns dock en ömsesidig (dialek
tisk) relation mellan dem. Trots att inga städer eller centrala noder 
skapades i området kan en utveckling med många beröringspunkter 
till urbaniseringsprocesserna avläsas, inte minst med den senmedel
tida stadsutvecklingen längs kusterna (se s. 186ff).

Undersökningarna längs E4:an i norra Skåne har visat på en 
bebyggelseorganisation som starkt avviker från bilden i odlingsbyg
dens bylandskap. De kamerala och territoriella enheter som uppstått 
här kan inte jämföras med byn och dess ägor. Bebyggelsen kan för
modas ursprungligen ha bestått av ensamgårdar. Utifrån de äldsta 
jordeböckerna från 1500- och 1600-talet framgår att gårdarna efter 
hand fått flera brukare, som bott på en och samma gård. Ibland kan 
gården ha varit byggd på två eller flera tomter. Under 1500-talet har 
även en etablering av nya bebyggelser, utbyggen eller torp, ägt rum
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inom några av de kamerala enheterna. Detta föranledde dock initialt 
ingen uppdelning eller splittring av den kamerala enheten, som fort
farande räknades som en gård. Organisationen har säkerligen upp
stått efter krisen på 1300- och 1400-talet och var en del av den stra
tegi som låg till grund för den kraftiga expansion och utveckling som 
området genomgick under 1500-talet. Utvecklingen fortsatte under 
1600-talet med många nya bebyggelseetableringar.

Bebyggelsens organisation anpassades till ett mångsidigt nyttjande 
av gårdens territorium. Ett samband mellan bebyggelse och jordbruk 
har förelegat, varför åkermarkens lokalisering ofta ger ett splittrat 
intryck. I Lärka har exempelvis åkern legat insprängd i ängs- och slåt- 
terlandskapet utan hägnader (se fig. 18 s. 66). De arkeologiska under
sökningarna har visat på att järn tillverkningen, ansedd som en typisk 
utmarksnäring, på flera platser har skett i nära anslutning till bebyg
gelsen dvs. på inägorna. Tydliga exempel är Östra Ringarp (fig. 22 s. 
74) och Östra Spång (fig. 57) där ugnarna har legat i direkt anslutning 
till bebyggelsen och åkermarken. En översiktlig analys visar att järn
framställningen i allmänhet bör ha ägt rum på inägorna eller i mycket 
nära anslutning till dessa (Strömberg 2008). Detta förutsätter dock att 
inägor och järnframställning kan föras till samma sammanhang, inte 
minst kronologiskt. Under den senaste fasen med större järnbruk har 
järnhanteringens olika arbetsmoment krävt ett samarbete mellan flera 
jordeboksenheter. Detta förklarar troligtvis den gemensamma järn
skatten för Kronolänet. Sådana anläggningar kan ha lokaliserats till 
platser utan någon större bebyggelse och befolkning. Ett exempel är 
Malmängarna vid Fedingesjön i Björnholm. Platsen karakteriseras av 
en större ugn och enorma slaggvarp (se Ödman 2001:98), men gårds- 
enheten Björnholm hade endast tre brukare på 1500- och 1600-talet, 
vilka ensamma knappast klarat av den stora produktionen.

I Norra Åsbo förefaller således järnhanteringen ha skett både på 
inägorna, på utmarken (betesmarken) och i skogen. Den äldsta små- 
skaliga järnhanteringen under äldre medeltid tycks ha lokaliserats till 
redan existerande bebyggelser som etablerats utifrån ett i första hand 
agrart ställningstagande. För den senare järnhanteringen efter krisen 
på 1300- och 1400-talet framstår andra förutsättningar som avgörande 
för lokaliseringen. I flera fall har resurserna för järnhanteringen haft 
en större betydelse och varit den primära orsaken till bebyggelsens 
lokalisering (Strömberg 2008). Detta gäller inte minst Kronolänets 
gårdar i norr. I en strävan efter att tillgodose ett grundläggande behov 
av spannmål har man röjt mark för odling, varför även denna järn
hantering har fått ett inägoläge. Vissa arbetsmoment som kolning kan 
dock ha skett på avstånd från bebyggelsen.



i •! Åker 
J/ Äng

6^3 siö
-----  Bygräns
----- Väg

□ Gärd, Torp
□ Lada
O Järnhanteringsplats 
)8( Vattenmölla

0 100 200

Fig. 57. Sammanhangen mellan bebyggelse, 
odling och järnhantering i Östra Spång.

-300 m

235



Det kan även vara problematiskt att tillämpa begreppet utmarks
bruk på hela området. Skogsbygden i norra Skåne har visserligen inte 
utnyttjats lika intensivt som slättbygden i söder och har inte haft en 
lika lång bosättningskontinuitet. Området har nyttjats i ett föränder
ligt förlopp mellan obygd och expansiv bygd, uppgång har följts av 
nedgång i ett varierat tempo och av varierande omfattning. Området 
har fått en ökad betydelse när samhället har expanderat och under en 
period kring 1500-talet har den omfattande järnproduktionen haft en 
stor central betydelse, ur ett ekonomiskt perspektiv fullt jämförbar 
med odlingen i de centrala jordbruksbygderna. Under denna period 
kan området inte karakteriseras som en utmark eller en periferi.

Det är alltså inte lämpligt att beskriva Norra Åsbos skogsbygder 
under 1500- och 1600-talet som periferi eller utmark. Att lägga ett 
generellt värderingsperspektiv på områdets relationer med en om
värld förefaller inte som meningsfullt. Karaktären på området har 
dessutom varit föränderlig, vilket naturligtvis även påverkat relatio
nerna till omvärlden. Graden av marginalitet har därmed varierat 
över tid. Den interna samhällsstrukturen har i mångt och mycket 
avvikit från den gängse, men kan inte uppfattas som något negativt. 
En större frihet gentemot centalmakten och avsaknaden av en när
varande lokal makt, har snarare varit progressiv utifrån ett tydligt 
underifrånperspektiv. Samtidigt har detta inneburit en större sårbar
het och en minskad trygghet för människorna i området.

Järnhanteringens omfattning under 1500- och 1600-talet kan 
betraktas som det sammanhållande kittet som skapade stabilitet i om
rådet. Denna produktion förutsatte en vidsträckt nätverksorganisa
tion innefattande mångsidiga och täta möten människor emellan. 
Agglomerationen av järnproduktionen till området kan möjligen jäm
föras med de moderna kluster som företag inom samma bransch bil
dar (Florida 2006:263ff). En samlokalisering skapar många länkar 
mellan producenterna och generar effektivitet genom så kallade spill- 
over-effekter (jfr Gnosjöandan). Richard Florida menar dock att till
gången till kompetenta människor har varit den viktigaste orsaken 
bakom samlokaliseringen. Troligen är det att gå alltför långt vid en 
jämförelse mellan 1500-talets skånska protoindustriella järnproduk
tionsområde och Austins Silicon Valley, men strukturerna kan ha 
varit likartade och järnhanteringen i Norra Åsbo kan förmodligen 
beskrivas som en del av dåtidens högteknologi.

I nätverket kring järnhanteringen ingick även de nyskapade sen
medeltida stadsbildningarna som Båstad och Luntertun/Ängelholm, 
men även de äldre städerna. Den lösa, ickehierarkiska strukturen 
innebar att många av skogsbygdens människor var involverade i detta
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nätverksbygge, varför det hade en djupgående inverkan på männis
kornas dagliga liv. Ett tydligt nätverkstänkande kommer även till 
uttryck i de många gränsfreder som slöts mellan människorna på res
pektive sida om riksgränsen under samma tid. I detta sammanhang 
kan förmodligen även ”det lilla kriget” med sina friskyttekårer eller 
snapphanar ses. Friskyttarna var djupt förankrade i bygden, men age
rade med stor rörlighet, vilket förutsatte ett omfattande nätverk 
(se Knarrström & Larsson 2008).

*

Har då människorna som bott och vistats i nordvästra Skånes 
”utmark” reflekterat över sin tillvaro ur ett värderingsperspektiv? Av 
betydelse är hur man organiserat sin tillvaro både socialt och funktio
nellt. Identitetsskapande faktorer som byggnadsskick, bebyggelse
form och odlingens utseende kan uppfattas som delar av en självsyn. 
Det sydgötiska huset eller högloftsstugan förfaller ha haft en tämligen 
avgränsad utbredning i gränsområdet mellan Danmark och Sverige, 
både före och efter 1658 (Bringéus 1971:251; Andrén 2001). En egen 
byggnadstradition har alltså utvecklats i detta område. Bakgrunden 
till denna kan vara mångfacetterad där gårdarnas inre organisation 
och de näringar som bedrevs har spelat en roll. Flera hushåll på varje 
gård som bott tätt tillsammans, om än med ett eget boende, utan 
någon tydlig indelning inom gården har skapat en speciell gemen
skap. Möjligen har det funnits en inre hierarki, men relationen mellan 
självägande bonde och gårdmän eller arrendebonde och gårdmän 
framgår inte (se s. 134).

Gårdarnas utformning och organisation kan även vara ett utslag 
av den mångsidiga ekonomin. Gårdarnas förankring i flera verksam
heter har krävt en bred, och i vissa fall specialiserad, kunskap. Att 
utvinna järn ur malm har exempelvis inte varit en allmän vardagskun- 
skap, utan en kunskap som ett fåtal besuttit. Troligen har det funnits 
en strävan att ta till vara denna kunskap gemensamt i ett nätverkstän
kande. Detta kan förmodligen även appliceras på andra verksam
heter. I området har det alltså funnits behov för tillfälliga och säsongs
mässiga inkvarteringar. I ett sådant sammanhang passar det syd
götiska huset mycket väl in. Sigurd Erixon lyfter fram härbärge som 
en gammal benämning på loft- eller gavelbodarna i hustypen (Erixon 
1982 [1947]:230ff). Benämningen kan föras tillbaka till slutet av 
1200-talet (VgL II, Kyrkobalken:2). Härbärge förekommer i betydel
sen hus, våning eller rum där resande m.fl. kan erhålla tillfällig bostad
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(SAOB:härbärge). Om äldre förhållanden betonas bl.a. tillfällig in
kvartering av skogsarbetare, flottare m.fl., ofta i vad som benämns 
ödebygd, men även lokaler för vandrande gesäller. Funktionen hos 
loftbodarna, liksom benämningen härbärge, har säkerligen varit för
änderlig över tid och skiftat betydelse. Under senare tid har i allmän
het loftbodarnas funktion förknippats med förråds- eller visthus, men 
detta kan vara en funktion som utvecklats med ändrade behov (se fig. 
50 s. 183 och fig. 58).

Det sydgötiska huset eller högloftsstugan har således utvecklats i 
områden med speciell ekonomi, speciell social organisation samt spe
ciella juridiska och politiska förhållanden. Valet av bostadsform har 
grundats på ett inre ställningstagande och någon påverkan utifrån är 
inte möjlig att se. Bostadstypen har få likheter med den traditionella 
jordbruksbebyggelsen, utan bör förknippas med en annan strategi. 
De långa längorna bestående av flera huskroppar uppvisar snarare 
likheter med stadsbebyggelsen där byggnadskropparna är samman
fogade i långa längor inom de smala tomterna.

En uppfattning om byggnadsbeståndet ges av de husesyner som 
finns från 1600-talet och framåt. Från Örkelljunga socken finns ex
empelvis en besiktning av gården i Porkenahult år 1680 där ett större 
antal byggnader på de båda gårdarna beskrivs som bristfälliga. Tro
ligtvis har det varit fyrlängade gårdar och antalet bristfälliga tak på 
den ena gården antyder att längorna har bestått av flera byggnader 
(Domboken 1680; se även Knarrström & Larsson 2008:65f) (fig. 57). 
Husesynen 1855 av Lärkesholms 29 hemman anger att 3 gårdar be
stod av fyra längor, 19 av tre längor och 7 av två längor (Bringéus & 
Forssell 1984:115ff). Förekomsten av härbärgshus avslöjar det syd
götiska husets planlösning på 21 gårdar, i 8 fall dubbla och i 13 fall 
enkla härbärgen. Dessutom framgår det att de tre gårdarna på det ti
digare utbygget Källstorp låg så nära varandra att husen delvis var 
sammanbyggda.

I ett betraktande inifrån är synen på riksgränsen central. Riks
gränsen mellan Danmark och Sverige gick rakt igenom det bältet som 
utgjorde förekomsten av det sydgötiska huset. Samtidigt har ett antal 
separatfreder slutits mellan områdena på ömse sidor om gränsen 
(Andrén 2001; se s. 206). Ur ett lokalt, eller regionalt, perspektiv har 
man alltså försökt neutralisera eller bortse från denna gräns. Anmärk
ningsvärd är då den skilda jordnaturen och de lokala maktförhållan
dena på respektive sida. På den skånska sidan har kronan ett stort jor
dinnehav, vilket saknas helt på den småländska. Lokala huvudgårdar 
förekommer på den småländska sidan, om än inte i gränssocknarna, 
men lyser med sin frånvaro på den skånska. Trots dessa skillnader har
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Fig. 57. Gårdarna i Porkenahult enligt Laga skiftesförrättningen 1834.
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man från båda håll manipulerat gränsen och en i många stycken ge
mensam kultur har vuxit fram längs den.

Utifrån har skogsbygden i Norra Åsbo i hög grad betraktats som 
ett marginalområde. Varken kyrkan eller den sekulära eliten visade 
något större intresse för området. Landskapet har till stor del legat 
öppet och varit tillgängligt med tanke på den sena kolonisationen. 
Kyrkan kan inte sägas ha varit drivande i områdets utveckling utan 
har snarare följt det inre befolkningstrycket. Detta framgår av Skå- 
nes-Fagerhults kyrkas och socknens sena etablering först omkring 
1600. Frälsets jordägande i området innebar inte en etablering av hu
vudgårdar med lokalt residerande frälsefamiljer. För denna grupp har 
inte en personlig närvaro varit väsentlig. Kronans intresse i området 
framstår som intimt förknippat med Kronolänets etablering. Före kri
sen på 1300-talet har visserligen ansatser gjorts från kronans sida, 
inte minst genom uppförandet av borgen i Örkelljunga, som dock för
blev tämligen kortvariga. Kronolänets tillkomst måste ses som ett an
språk på allmänningsmark från kungens sida, och i stor utsträckning 
har länet tagit marker i besittning som ingen annan gjorde tydliga an
språk på.

Den drivande kraften i skogssocknarna i Norra Åsbo tycks alltså 
framför allt ha kommit inifrån. De samhälleliga institutionerna och 
den där till knutna eliten har inte varit några framträdande aktörer i 
landskapets utveckling. Landskapet kan därmed sägas i hög grad ha 
utvecklats underifrån, vilket även har bidragit till den ”otraditio
nella” utvecklingen.

Mot denna bakgrund framstår det som tämligen märkligt att ing
en fortlevande, tydlig mytbildning kring en regional identitet har 
kommit till uttryck för denna del av skogsbygden. Någon regional 
självbild har inte skapats trots att landskapets gestaltning har skett in
ifrån och underifrån. Avsaknaden av en historia, vilken kommer till 
uttryck i ”Rannsakningar efter antikviteter” från 1667, har naturligt
vis bidragit negativt till självbilden. I det sammanhanget har nations
gränsens flyttning varit viktig, varefter området svårligen har kunnat 
inpassas i konstruktionen av den nationella, svenska identiteten (Lars
son denna volym; Knarrström & Larsson 2008:183ff). Den negativa 
bilden av området har sedan förstärkts av 1700-talets reseskildringar 
som påtalat landskapets brister, och då inte minst de dåliga förutsätt
ningarna för jordbruk (se exempelvis Linnæus 1999 [1751]:397). 
Uppenbarligen hade den betydande järnframställningen för bara nå
got århundrade sedan redan hunnit falla i glömska.
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FRÅGOR OM IDENTITET 
OCH HISTORIESKRIVNINGAR 

I NORRA ÅSBO
STEFAN LARSSON

Finns det - och har det funnits - en regional identitet i Norra Åsbo? 
Är frågan om en regional identitet viktig?

Båda frågorna får nog besvaras jakande. Frågor kring regionala 
identiteter - och deras betydelser - har i hög utsträckning omvandlats 
till en så kallad ideologisk tystnad - det är något som sällan disku
teras uttryckligen i det offentliga samtalet - eller reducerats till skämt
samma stereotyper i form av sävliga skåningar och snåla smålänning
ar. Fältet kring regionala identiteter lämnas öppet för diverse historie- 
entreprenörer och revisionister, något av en paradox satt i relation till 
dagens europeiska integrationsansatser. Även om vi rör oss i ett för
hållandevis milt register, skåningar har aldrig undertryckts på samma 
sätt som samer och tornedalingar, dyker det vid varje val upp diverse 
partier med grumligt ideologiskt innehåll - i den mån de över huvud 
taget har något - som söker kapitalisera på den, alltid lika odefi
nierade, skånska särarten.

I motsats till långdragna konflikter som i Nordirland eller Mellan
östern där extremister inte tillåter vardagslivet att fungera är inte 
skillnaderna mellan Danmark, Sverige och Skåne tillräckligt stora för 
att skapa extremism. Det tyckte man i och för sig inte i det forna 
Jugoslavien heller.
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De som av olika skäl försökt kapitalisera på dessa frågor - Carl P 
Herslow, Slobodan Milosevic, Usama Bin Laden vilka framställt Skå
ningar, Serber och muslimer som offer för maj oritetssamhällena Sve
rige, Europa och världen - skapar en situation där det blir en huvud
sak vad man är, inte vem man är. Offermyter fungerar utestängande 
och skapar rigida ”stammar” som omöjliggör varje form av gränsö
verskridande (jfr Eriksen 1996:41). Veterligen består den enda särbe
handlingen av skåningar av en textremsa på TV när någon ovanligt 
grötig person intervjuas. Något som för övrigt även drabbar personer 
från andra landsändar.

Svårigheten med identiteter tycks bestå i att vara särpräglad utan 
att vara det på någon annans bekostnad.

I följande artikel lyfter jag fram dragen av konstruktion i de möj
liga grunderna för en nordvästskånsk identitet. Frågor kring mer eller 
mindre konstruerade lokala och regionala identiteter har fått ökad 
aktualitet i och med diskussionen kring en ny regionindelning och 
förvaltning. Nya identiteter ska skapas.

Identiteter utgör ett vidsträckt problemfält både teoretiskt - det 
råder långt från samsyn inom human- och samhällsvetenskaperna - och 
rent praktiskt-metodiskt. Att studera hur olika typer av sociala gruppe
ringar skapas är av grundläggande betydelse för att förstå den moderna 
världen vilken ju utgör grunden för vår förståelse av det förflutna.

Vårt grundantagande är förvisso att de rester av materiell kultur vi 
arkeologer studerar uttrycker identitet: våra ting säger något om hur 
vi vill uppfattas. Men identitet är inget ting i sig själv utan ”... är en 
aspekt aven relation ...” (Eriksen 2003:47) som dessutom är föränder
lig och situationsbunden. Identifikationen är både relationeil och 
situationell (Eriksen 1996:53). Identitet behöver heller inte uttryckas 
genom ting. Språk, dialekt och gester går lika bra. Av det finns inte 
mycket att gräva ut.

Gruppidentiteter formas vid behov i förhållande till någon annan. 
Ofta går de tillbaka på - och utgör - en eller annan form för bruk av 
historia. Något heroiskt eller tragiskt fungerar utmärkt. Den svenska 
nationalsången framhäver, om än i försiktiga ordalag, snarare det kri
giska än nyttigheter som uppfinnandet av skiftnyckeln, mjölksepara
torn eller ringpärmen.

Elistoriebrukets roll kan förefalla okomplicerat; när man spelar 
rollen av nordskåning är det snappbanen som plockas fram, i synner
het om det finns andra skåningar runt bordet. Då tycks det bli vä
sentligt att skilja på ”oss” från skogen och ”dem” från slätten. Men 
som torde framgå av den här boken existerade friskyttarna under en 
försvinnande kort period av regionens långa historia. I ärlighetens
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namn har det flätats korgar av enevidjor under en bra mycket längre 
tid.

Identiteten är helt och hållet situationsanpassad, skapad vid behov 
och grundad i en ytterst selektiv historieskrivning. Genom omskriv
ningar av det förflutna blir historien en produkt av nuets önskningar 
och behov. Bruket av historien förefaller vara likartat ”... oavsett om 
de kallas ’objektiv historieforskning’ eller ’myter’” (Eriksen 1996:20, 
12). Identitet är alltså en social bruksvara.

GRUNDERNA FÖR IDENTITETER
Frågan om en nordväst-skånsk regional identitet innehåller i sig ett 
flertal aspekter och problemfält. I det här speciella fallet handlar det 
om förhållandet mellan människa och landskap, uppfattningar om 
centrum- och periferirelationer samt om social rangordning, maktför
delning och vem som fått komma till tals, i synnerhet i skapandet av 
en nationell svensk historieskrivning.

I den akademiska diskussion som arkeologin under senare tid as
socierat till har begreppet etnicitet främst använts för att beskriva 
grupper och gruppidentiteter. Bortsett från att detta begrepp kan 
användas i olika betydelser finner jag det vara allt för starkt laddat för 
de sammanhang som diskuteras. Det ger associationer till konflikter 
och spänningar på nivåer som ligger bortom slagsmål på forna tiders 
fest- och marknadsplatser. ”Regional identitet” har inte laddats på 
samma sätt, varför det används i det följande. Delar av de definitioner 
och aspekter som tillämpas vid diskussion av etnicitet är emellertid i 
allra högsta grad tillämpbara, i synnerhet i beskrivningen av hur iden
titeter skapas.

Socialantropologen Thomas Hylland Eriksen har i ett översikts- 
verk kring etnicitet och nationalism (2003) ställt upp ett antal bas
frågor kring detta, av vilka följande - och lätt omformulerade - är av 
intresse i detta sammanhang:

- Linder vilka omständigheter blir regionala identiteter viktiga?
- Hur görs grupper eller regionala identiteter tydliga?
- Hur förhåller sig en regional till andra typer av identitet som klass 

och kön?
- Vilken roll spelar historien? (Eriksen 2003:1 lf).

Identitet är en handling, ett aktivt ställningstagande som ytterst 
handlar om klassificering av och om relationer mellan grupper av
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människor. Till skillnad från en kategorisering (Amerikas ursprungs
befolkning kallade inte sig själva för ”indianer”) vilken görs av någon 
utomstående är gruppidentiteten en egen definition (jfr Eriksen 
2003:12ff). Man definierar sig själv i förhållande till andra. Det gör att 
relationerna till andra är flytande, påverkningsbara och situationsan- 
knutna (Eriksen 2003:31). Man ”blir” något i mötet med andra. Iden
titeter rör det sociala livet på en vardaglig nivå och i samspel med 
andra grupper.

Enligt Anthony Smith konstrueras självbilden på en grund av ge
mensamma myter, historiska minnen, språk, seder och institutioner 
(Smith 1986:12f). Dessa har i sin tur sin grund i samspelet mellan 
människa, landskap och social struktur.

Vilka aspekter man tillmäter störst betydelse och väljer att ta som 
utgångspunkt för en diskussion varierar med vilket ämne och vilken 
diskursiv ordning man tillhör. En sociolog eller socialantropolog kan 
ju exempelvis intervjua folk om deras identitet, en etnolog har till
gång till en bevarad materiell kultur och en historiker aktstycken. För 
arkeologen återstår ojämnt bevarade rester efter en vardaglig mate
riell kultur - och den kunskap som skapats av socialantropologer, 
historiker och etnologer.

Det vardagliga är en guldgruva. Vardagen är den arena där indi
viden socialiseras och ett samhälle kontinuerligt reproduceras och 
omförhandlas. Dess temporalitet är i hög utsträckning präglad av ru
tin, lokalisering och upprepning av handling, det vill säga vanor. Des
sa behöver inte nödvändigtvis förstås som begränsande. De är inte 
utan betydelser eller meningslösa utan utgör en form av kommunika
tivt handlande som syftar till inbördes förståelse inom en gemensam 
social organisation. Man använder samma sorts föremål, man gör 
samma saker. Det vill säga att handlingar som för individen inte be
höver vara uttalat rationella eller genomtänkta kan ingå i ett system 
som socialt meningsfulla. Vardagliga vanor förstärker, förändrar och 
kommunicerar den sociala strukturen bland annat genom hur tid och 
rum organiseras (Pred 1981). Att spår och lämningar efter dessa hand
lingar bildar olika mönster utgör en arkeologisk utgångspunkt för att 
tydliggöra skillnader i social struktur och identitet.

Nordvästra Skåne innehåller, i likhet med alla andra av männis
kans landskap, element som särskiljer och i viss mån avgränsar det i 
förhållande till omgivningen. De mest påtagliga är de naturtopografis
ka, det är en skogsbygd, och administrativt-juridiska, det utgjorde ti
digare gränsbygd. På grundval av vad vi tror oss veta utifrån dagens 
kunskapsläge har det skapats särpräglade sociala strukturer och sätt 
att vara som skiljt sig från omgivningen. Det är dessa uppsättningar av
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handlingsmönster som utgör en medveten eller omedveten avgräns- 
ning och skapar ett ”kulturellt kollektiv” med utgångspunkt i ett re
ellt eller föreställt territorium (Lerbom 2003:162). Thomas Hylland 
Eriksen menar att en form av objektiv aspekt av identitet utgörs av er
farenheter, stelnade i ett kroppsligt habitus - ”vanor i tanke och hand
ling som sällan eller aldrig kan väljas bort” (Eriksen 1996:53).

Etnologen Nils-Arvid Bringéus har, med utgångspunkt i Örkel- 
ljunga socken, pekat på sambandet mellan den handel man bedrev 
från 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet och ”folkmenta
liteten” (Bringéus 1983:124ff). Han lyfter fram flera element som kan 
sägas ha utgjort element i skapandet av en regional identitet. Av dem 
kan nämnas den glesa befolkningen, landskapets utnyttjande och nä
ringar, kommunikationer och kontaktytor samt den juridiska statu
sen som fria småbrukare (Bringéus 1983:9ff, 124ff). Det framträdan
de var ett slags entreprenörskap och ett nätverk mellan tillverkare, 
transportörer och försäljare utan mellanhänder. Kontaktyta och av- 
gränsning var dels gentemot bönderna på slätten, ”släboar”, dels gen
temot Göingar. Den senare beskrivs av Bringéus som en skarp kultur
gräns i norra Skånes inland (Bringéus 1983:125). Detta kan vara värt 
att hålla i minne eftersom de nordskånska skogsbygderna har en ten
dens att framställas som en enhet.

Nils-Arvid Bringéus går inte längre bak i tiden än till 1700-talet, 
men Stefan Brink har argumenterat för att häradsnamnen i nordöstra 
Skåne, bl.a. Göinge, går tillbaka på förhistoriska bygder, ”land” 
(Brink 1998:316ff). Även Bjäre anses gå tillbaka i tiden som gammal 
bygd (Pamp 1983:23). Den senare har utifrån begravningstraditionen 
att döma under yngre järnålder kulturellt hört samman med Halland 
(Svanberg 2003:148).

Det äldsta omnämnandet av Norra Åsbo stammar från Kung Val
demars Jordebok från 1230-talet (Skansjö 1997:77ff). Det råder enig
het om att de norra delarna av Norra Åsbo koloniserades senast vid 
1200-talets ingång (se ovan s. 40). De södra delarna, runt Rönneås 
dalgång var bebyggda redan under förhistorien.

Arkeologen Anders Andrén har övertygande visat att det sedan 
slutet av medeltiden kan ha funnits en regional identitet (tvärs över 
den forna riksgränsen) som grundades i nyodling, handel, byggnads- 
skick och gräns- eller bondefreder (Andrén 2001). På båda sidor längs 
gränsen utvecklades det sydgötiska huset.

Som framhållits av Mats Anglert (2003) tycks de som under med
eltiden koloniserat skogsbygden frigjort sig från, eller lämnat äldre 
traditioner därhän. Det kan ha varit ”samtidigheten” som skapat ge
menskap, det vill säga något som skapades i ”nuet” (dvs. 1200-talet)
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Fig. 58. Tingsgården i Stigsvig är den äldsta bevarade 
högloftsstugan i Norra Åsbo härad. Troligen något årtionde 

efter 1521. Foto Thomas Hansson.

och inte byggde på en tillbakablick eller ett ursprung i det förflutna 
(jfr Lundmark 1989:129ff).

Huruvida denna gemenskap i sig inrymde termer eller lager av 
”danskhet” eller ens ”skånskhet” är oklart. Stefan Persson har där
emot för Göinges del visat hur en ”riksidentitet” skapades efterhand 
i samband med dragningen av riksgränsen utifrån artikuleringen av 
en grundläggande lokal identitet (Persson 2006; 2007). Gränsdrag
ningarna formaliserades inte förrän under 1500-talets senare hälft 
(Persson 2006; 2007; se ovan s. 214).

Det är något av en tvistefråga av vad ”Skåne” var på 1600-talet. 
Vår kunskap är främst hämtad från en specifik historisk situation, ”för
svenskningen”. Fanns det en ”skånsk” eller ”östdansk” identitet?

Det fanns i och för sig sedan gammalt en skånsk lag. A andra si
dan fanns det även en själländsk och en jysk (t.ex. Hoff 1997). Det 
fanns stora likheter i byggnadskultur och byarnas former mellan Själ
land och den skånska slätten, vilka i sin tur skiljde sig från de nord
skånska som i sin tur var gemensamma för den äldre gränsbygden 
(Linde-Laursen 1993:107). Ett likartat förhållande tycks gälla det 
språkliga. De bevarade exemplen på skriftspråk var avsett att vara 
danskt inte skånskt (Ohlsson 1993:89). De dialektala och sociala
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skillnaderna inom Skåne förefaller att ha varit distinkta (Ohlsson 
1993:92). Alf Åberg har lyft fram att det var adeln som bar upp den 
danska rikskulturen under 1600-talet. Bönderna saknade representa
tion i (den danska) riksdagen (Åberg 1994:21). Städernas borgerskap, 
och övriga invånare, har i första hand säkerligen betraktat sig själva 
som stadsbor och som ingående i en större urban gemenskap och kul
tur (jfr Larsson 2006). Såväl byggnadsskick, som materiell kultur och 
språk har skiljt ut dem.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
REGIONAL IDENTITET

Vilka aspekter har kunnat utgöra förutsättningar för regionala nord
västskånska identiteter? Det vill säga vad kan antas ha format hand- 
lingsmönstren (jfr Eriksen 1996:53). I det följande görs en genom
gång av förutsättningarna i form av de topografiska, funktionella, 
administrativt-juridiska, ekonomiska och sociala landskapen. De kan 
sägas ha konstituerat särpräglade institutioner i sociologisk bemär
kelse: en socio-materiell struktur. De utgör en fördjupning av de 
aspekter som Andrén (2001) pekat på och bygger på de resultat som 
presenteras inom ramen för E4:a-projektet. Därefter diskuteras en 
mytisk grund i form av det skånska agerandet under 1600-talets 
många krig. Efter detta framhålls möjligheten att ett tredje element 
utgörs av en internaliserad kategorisering. De inventeringar och rese
beskrivningar som gjordes under 1700-talet skapade en bild av om
rådet som en marginal eller periferi.

Framställningen blir i viss mån kronologisk även om det rör sig 
om flera tidsskikt med element som återverkat på varandra och kon
junkturer och varaktigheter som ”gått på tvärs” och förstärkt varan
dra. Det rör sig också om en analytiskt betingad uppdelning där över
lappande kategorier separerats för att tydliggöra de aspekter som ut
gjort grunder för lokala identiteter. Olika landskap kan sägas 
överlagra varandra, allt ifrån det topografiska till det vi kan kalla nät- 
verkslandskapet. Deras utbredning sammanfaller inte alltid. Nord
västra Skåne är väl avgränsat i topografiska termer - åtminstone i för
hållande till slättbygden - men var under 1500- och 1600-talet sanno
likt öppet i nätverkstermer, i det här fallet som en del i den urbant 
administrerade ekonomin.

Det rör sig om olika skikt av potentiella grunder för identiteten. 
Identiteten har alltså sannolikt växlat över tid eftersom de ekono
miska och sociala förutsättningarna varierat.
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För tiden före 1500-talet är vår kunskap om Norra Åsbo begrän
sad både ur skrifthistorisk och arkeologisk synvinkel. 1500-talet 
framstår dock som en expansiv fas, vilket kanske syns tydligast i ök
ningen av odlingens och järnframställningens omfattning (Lagerås 
2007; Strömberg 2008). Förmodligen inleddes denna expansion re
dan under 1400-talet, under uppbyggnadsfasen efter 1300-talets sam
hällskris. Omorganisationen av landskapet innebar tillämpning av 
nya försörjningsstrategier.

Det var också under den här perioden som området tydligare 
drogs in i kronans förvaltning genom att knytas till Helsingborgs län, 
något som krävde fastlagda gränser och en genomförd territorialise- 
ring av landskapet (se ovan s. 11 Iff).

DET TOPOGRAFISKA LANDSKAPET

Norra Åsbo utgör en övergång från en fullåkersbygd på slätten runt 
Rönne å i söder till det Sydsvenska höglandet i norr. Topografin präg
las av höjder, myrmarker, sjöar och vattendrag. I varierande grad har 
det också utgjort skogsbygd även om dess karaktär varit olika över 
tid beroende på uttag och brukande: ”... there has not been a one
way development to a gradually more open landscape, which might 
be expected, but rather an interplay between periods of deforestation 
and agricultural expansion on the one hand and periods of decline 
and reforestation on the other” (Lagerås 2007:9).

Landskapet rymmer både möjligheter och begränsningar. Exem
pelvis har kommunikationsleder legat fast under lang tid. Dagens E4 
följer i stort sett den gamla här- eller kungsvägen. Topografi och kom
munikationsleder har strukturerat kontaktytor gentemot andra land
skap.

Kommunikationslederna utgjorde kanaliserade öppningar in i 
landskapet som gjorde det sårbart för militära infall (se nedan). Deras 
varaktigheter har emellertid också inneburit möjligheter att i viss mån 
dra sig undan dem.

DET FUNKTIONELLA LANDSKAPET

Områdets relativa svårtillgänglighet innebar att det inte togs i mera 
stadigvarande anspråk förrän under 1100/1200-talet och att de rega- 
la anspråken var förhållandevis generella. Sten Skansjö menar att det 
inte fanns någon tydlig kunglig maktstruktur i området vid tiden före 
sammanställningen av kung Valdemars jordebok ca 1230 (Skansjö 
1997).
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Norra Åsbo utgjorde kolonisationsbygd. Som diskuterats av Mats 
Anglert är vår kunskap om detta äldsta skede begränsad. Sannolikt 
har markhunger spelat stor roll för etableringen. Utifrån den äldsta 
bebyggelsens lokalisering i landskapet kan flera kolonisationsvägar 
ha varit aktuella. Nybyggarna bör ha kommit från de äldre bygderna 
i både Skåne och Halland, samt möjligen även Småland. Andelen 
självägande bönder har varit stor, varför kolonisationen inte före
faller att ha varit styrd och kontrollerad. Även kolonisationsförlop- 
pets successiva utbredning talar för en mer spontan och obunden ko
lonisation på mark som ingen gjorde specifikt anspråk på (se ovan s. 
46, 138).

Under äldre medeltid sågs områden som ingen hade någon sär
skild rätt till som allmänning. Efterhand som kungamaktens befogen
heter stärktes kunde anspråk på allmänningsmark som kungligt rega
le hävdas. I kung Valdemars jordebok omnämns området som ”Alla 
skogar, som kallas allmänning...” (efter Skansjö 1997:77). I Skåne 
hade dock allmänheten en viss bruksrätt till allmänningarna. De 
kungliga anspråken innebar dock att majoriteten av nybyggarna blev 
arrendatorer till kungen (se ovan s. 112).

DET EKONOMISKA LANDSKAPET

Trots att nyodling säkerligen utgjorde drivkraften för kolonisationen 
har landskapets förutsättningar för spannmålsodling till mer än hus
behov varit begränsade. Sannolikt har man ”lärt sig landskapet” och 
successivt förändrat jordbruket till en självhushållningsodling. Den 
bild som träder fram under 1500- och 1600-talet är den av en täm
ligen diversifierad ekonomi baserad på bearbetning av skogens rå
varor och järnframställning (se t.ex. Skansjö 1997:64ff; Ödman 1998; 
2001, Strömberg 2008; se ovan s. 141ff). Högst sannolikt har denna 
ekonomi präglats av såväl specialisering som en långt driven arbets
delning och uppgifterna om att det fanns flera brukare och ”gård
män” per gård kan tolkas som ett uttryck för detta (jfr ovan s. 69).

Bilden av minskad odling är tydlig fr.o.m. andra halvan av 1300- 
talet (Lagerås 2007:69ff) och en omfattande järnframställning är tyd
lig från 1400-talet (Strömberg 2008). Det rör sig om en omställning 
som accentuerats av krisen i digerdödens spår, men frågan är om inte 
efterfrågan även funnits före krisen, som incitament till den senare 
omläggningen (dvs. som ”möjlighet”). Det hade inte varit möjligt att 
lägga om produktionen utan de urbana nätverken. Vad som fram
träder är ett ”Urbanitetens landskap” (Anglert 2006; ovan s. 171ff). 
Orter som Luntertun, Båstad, Halmstad och Laholm bör ha fungerat
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som utskeppningshamnar och noder i det ekonomiska nätverket. 
”Laholms borgare ägnade sig flitigt åt inrikes handel. De seglade på 
egna skutor med sina varor till Helsingör och Köpenhamn” (Åberg 
1975:24). Med undantag för Halmstad, vars funktion som handels
stad är väl belagd i skriftligt källmaterial, är de arkeologiska under
sökningarna i dessa orter få. Vidare undersökningar med utgångs
punkt i skogsbygdens ekonomi kan sätta kuststäderna i ny belysning.

Den ”urbana” ekonomin bör ha setts som något positivt, eller i 
alla fall acceptabelt från kungamaktens sida, då taxeringen, avgifter
na till kronolänet 1523, framför allt görs i reda pengar och plank 
(kompletterat med lamm) (Skansjö 1997:81ff). Som Sten Skansjö 
framhållit är det en smula förvånande att landgilleavgiften (med två 
undantag) inte erlagts i järn. Möjligen har kronan varken haft möjlig
het eller intresse av att direkt hantera järnet utan varit nöjd med att 
produktionen distribuerats vidare till centralt danskt område och 
varit möjlig att taxera.

DET JURIDISKT-ADMINISTRATIVA LANDSKAPET

Vid mitten av 1600-talet var den danska centralmaktens direkta in
flytande fortfarande svagt. Institutionerna var få och området har 
beskrivits som ”... ett självständigt bondesamhälle med en högt ut
vecklad självstyrelse i de olika socknarna” (Åberg 1994:63). Kunga
makten var representerad av häradsfogdar vilka assisterades av läns
män. De senare utgjordes av lokala bönder som valdes vid härads
tinget (Åberg 1994:64; Persson 2005).

Som tidigare nämnts var de flesta arrendatorer till kungamakten 
(se ovan s 112f).

Norra Skåne brukar framhållas som ”gränsbygd”. Som Mats 
Mogren framhåller fungerar gränsdragningar, under förutsättningen 
att de fungerar reellt, snarare som identitetsskapare än som något 
som skiljer redan existerande identiteter (se ovan s. 189ff). Stefan 
Persson har i ett flertal arbeten också visat hur en ”riksidentitet” ska
pades efterhand utifrån artikuleringen av en grundläggande lokal 
identitet för Göinges del i samband med dragningen av riksgränsen 
under 1500-talets senare hälft (Persson 2005; 2006; 2007).

Tidpunkten är förhållandevis sen, men förklarlig. Gränsdragninen 
behövde inte formuleras tidigare. Mellan 1332 och 1360 var Skåne 
förpantat till (och i personalunion med) Sverige. Efter återgången till 
danskt styre skapades Kalmarunionen 1397, vilken upplöstes formellt 
först under 1520-talet. Hur det var före 1300-talet vet vi egentligen 
inte, men man kan anta att allmännings- och kolonisationsbygderna i
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sig själva fungerat som breda ”gränsstråk” mellan de danska och 
svenska kungliga hegemonianspråken. Som framhållits av Anders 
Andrén gav kolonisation och en likartad ekonomi avtryck i en gemen
sam materiell kultur på båda sidor om den senare formaliserade riks- 
gränsen (Andrén 2001). Behovet av ”bondefreder” har inte funnits 
före det att 1500-talets gränskommissioner lade fast gränsen. Man 
kan säga att det före dess inte fanns någon ”plats” för gränsen. Det 
finns inga givna topografiska formationer (norrut) som i sig själv 
fungerar avgränsande mellan norra Skåne och södra Småland. Hal
landsåsen är mycket mera distinkt, men gränsen mellan Skåne och 
Halland - som sällan varit gräns - går norr om åsen.

DET SOCIALA LANDSKAPET

Nordvästra Skåne kan under medeltiden nog beskrivas som en glest 
befolkad kolonisationsbygd. Nordöstra Skåne - Göinge - förefaller 
däremot ha varit befolkat sedan järnålder. Som Mats Anglert visat 
tyder både det sena kyrkobyggandet och den sena sockenindelningen 
på att bebyggelsen inte varit omfattande (ovan s. 32).

Kolonisationen bör - i analogi med senare tider - kunna ha utgjort 
en grund för en särpräglad livsform och identitet. Såväl byggnads- 
som brukarstruktur har varit särpräglad. Bebyggelsen har utgjorts av 
ensamliggande gårdar, inte av byar. Gården har utgjorts av höglofts- 
stugor, ”det sy dgötiska huset”. Gårdarna har innehafts antingen av 
självägande småbrukare eller av arrendebönder. Andelen självägare 
och kronobönder har för skånska förhållanden varit hög. Ett gemen
samt drag tycks ha varit att det fanns flera brukare på varje gård i 
form av så kallade gårdmän. Fenomenet har som regel tolkats som ett 
fattigdomsuttryck men kan i skenet av en diversifierad ekonomi för 
urban avsalu snarare ses som en form av arbetsfördelning med en ar
betskraftsreserv med möjlighet för hög mobilitet. Järnframställning 
är förknippat med hög arbetsintensitet fördelad ojämnt över året. 
Man kan heller inte utesluta ett visst mått av ” skatteplanering”. Det 
var gården som taxerades, inte antalet brukare.

Den danska kunga- och centralmaktens närvaro och direkta kon
trollmöjligheter har varit svag. Kontrollen över kapital-, varu- och 
informationsflödena förefaller att ha legat i lokalsamhällets händer.

Nordvästra Skåne har alltså haft förutsättningar för en särpräglad 
regional identitet. Den har kanske varit mindre särpräglad i förhål
lande till sydvästra Småland än i relation till den skånska slättbygden. 
Möjligen har identiteten varit något så när likartad över ett större 
geografiskt område. 1200-talets kolonisation trängde successivt allt
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längre in i Hallands, norra Skånes och sydvästra Smålands skogar. 
Det finns likheter med den samtida urbaniseringen i det att nya soci
ala former med lägre grad av förankring i äldre traditioner skapades 
(jfr s. 171 ff). Vi vet inte vilka människor som utgjorde befolkningsre
serven för de nya städerna eller för kolonisationen. Möjligen skapa
des den delvis genom träldomens avskaffande. Det arkeologiska 
underlaget för en mera underbyggd diskussion kring kolonisation och 
identitet är än så länge magert. Däremot har en regional identitet un
der 1400- och 1500-talet kunnat kopplas till materiella uttryck i form 
av byggnadsskick och ekonomi.

Från mitten av 1500-talet har den formaliserade gränsen tillfört 
ytterliggare ett identitetsskikt. Utöver den egna, regionala, identiteten 
har lagts en övergripande (dansk) rikstillhörighet. Denna har varit 
tillämpbar i specifika situationer, dvs. konflikter (jfr Persson 2006; 
2007). Möjligen skulle man kunna likna riksidentiteten med en ”sön- 
dagskostym” vilken endast användes vid särskilda tillfällen. Man 
tycks i görligaste mån ha försökt att undvika omfattande konflikter. 
Bondefrederna kan ses som ett uttryck för strävan att bevara lugn och 
stadga ekonomin.

HUR HISTORIEN UTFORMAS
Som redan inledningsvis konstaterades tycks berättelsen om snapp- 
hanarna vara det bärande historiska elementet i (den nutida) repre
sentationen av nordskåningen (jfr Axel Ebbes staty i Hässleholm). 
Ur en lång och komplex historia har detta urval gjorts.

Som barn var jag fascinerad av att lyssna på de äldres berättelser. 
I synnerhet tyckte jag om berättelser om ”förr i tiden”. Allra mest 
spännande var när min mormor, Svea Magnusson, pratade om platser 
som var förknippade med snapphanarna. Jag kan egentligen inte min
nas att det någon gång förklarades vad de var för några. Det viktiga 
var att det sa något om ”oss” - mormor och mig - att vi var något 
mer än det som fanns runt omkring oss (sten och en handfull kor). 
Med en efterhandskonstruktion kan man säga att i likhet med Buda
pest 1956 hade ett nederlag omvandlats till en moralisk seger.

Många år senare hamnade jag vid historiska institutionen i Göte
borg. Där blev jag ”weibulliserad”, det vill säga skolad i strängaste 
källkritik. Eftersom källkritiken innebar att mormors berättelser borde 
ha tagits med en inte så liten nypa salt, blev jag mycket förvånad när 
jag fann de platser hon pratat om omnämnda redan på 1600-talet i 
Steen Jacobsens ”Den Nordiske Kriigs Krønicke”. Även om en muntlig
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tradition över 250 år inte är otänkbar misstänker jag att mormors be
rättelser var av yngre datum. Frågan är när och varför de skapades.

Utan att gå allt för djupt är en kort rekapitulering av händelseför
loppen som skapade ”snapphanarna” nödvändig. Eftersom syftet 
med essän snarast är att diskutera hur historien utformas (och bru
kas) än att själv utforma den, bygger redogörelsen bygger på publice
rade arbeten. (För en fördjupning se Knarrström & Larsson 2008.)

ETT SLAGS HÄNDELSEFÖRLOPP

Under loppet av några få generationer kom norra Skåne att utgöra 
skådeplatsen för flera krigståg. Det rörde sig inte om renodlade batal
jer utan om ett sannolikt grymt, eller med ett modernare ord, ”smut
sigt”, lågfrekvent krig. Framför allt härjades och skövlades bygderna. 
Plundring var det sätt som arméerna förväntades att livnära sig själva 
på. Skovling utgjorde också ett taktiskt element i krigföringen. Om 
ett område tömts på tillgångar blev det så mycket svårare för mot
sidans trupper att uppehålla sig och få fotfäste där; det var redan upp
ätet. Det fanns i det avseendet ingen skillnad mellan om armén var 
svensk eller dansk.

Problemet var att det, i norra Skåne, inte fanns så mycket för nå
gon armé att leva på.

Enligt militärhistorikern John Keegan har, vad han kallar, krigets 
zoner naturliga avgränsningar i form av hav, berg, moras och stora 
skogar, vilka ofta också utgjort geopolitiska gränser. ”... öppningar i 
dem utgör vägar som härar på krigståg lockas till” (Keegan 2005:91). 
Redan i Erikskrönikan framstår vägen över Örkelljunga som självklar 
härväg under 1300-talets början (Erikskrönikan: 119f). Under det 
Nordiska sjuårskriget (1563-1570) härjades, så vitt vi vet, gränsbyg
derna för första gången systematiskt av de svenske. Även under tidi
gare krig hade härar dragit fram och åter över gränsen, men denna 
gång ville man uttryckligen förhindra att danska arméer kunde sam
las och utnyttja gränsbygderna som uppmarschområden.

Taktiken upprepades under det så kallade Kalmarkriget 1611 då 
en svensk armé under ledning av Gustav II Adolf drog över gränsen 
och ”brände 24 socknar” inklusive staden Vä.

Riktigt illa blev det under ”Horns krig” 1644-1645, så kallat 
efter den svenske general som systematiskt härjade den skånska lands
bygden i allmänhet och nordvästra Skåne i synnerhet. Det är då vi för 
första gången hör mera talas om allmogens motstånd.

Historien upprepades under kriget 1657, då fälttåget drabbade 
Örkelljunga och Skånes-Fagerhult socknar hårt.
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Vid Roskildefreden 1658 avträddes Skåne till Sverige. Kriget fort
satte dock ett varv till, 1658-1660. Det utspelades dock inte på skånsk 
mark, men blev påtagligt genom ökade pålagor och administrativa 
förändringar.

Fredsavtalet 1658 bibehöll förvisso den skånska rätten men lade 
exempelvis höga tullar på all utförsel. Minskad utkomst och penning
brist blev resultatet. Detta förstärktes genom det så kallade inkvarte- 
ringssystemet. Det innebar att svenskt krigsfolk, ryttare, förlädes på 
gårdarna och skulle underhållas av bönderna. Utöver husrum och 
kosthåll, alternativt 12 daler per år, skulle ryttarna ha 30 daler per år. 
Vid bondens död skulle ryttaren få halva gården (Åberg 1994:75f). 
Det allmänt sjunkande välståndet och penningbristen ledde till flera 
fall av övervåld från krigsfolkets sida (Knarrström & Larsson 2008).

Inkvarteringssystemet kränkte gammal rätt och drabbade främst 
krono- och skattebönderna. Resultatet blev protester och resningar. 
Svaret på detta motstånd blev hårdhänt. På så sätt alstrades en ond 
cirkel av repression och våld, något som påtagligt skapade bitterhet 
och motsträvighet hos befolkningen.

”För skogsbygdens befolkning måste det svenska väldet ha fram
stått som en främmande och skrämmande förvaltningsmaskin som i 
strid med gammal praxis ingrep på en gång reglerande, styrande och 
straffande i det tidigare självstyrda bondesamhället” (Åberg 1994: 
84f).

Befolkningen i norra Skåne var knappast delaktig i de strategier 
och politiska övervägande som skapade konflikterna. Ytterst gick de 
väl tillbaka på kontroll av Östersjöhandeln, även om man i likhet 
med Peter Englund kan misstänka att kriget vid mitten på 1600-talet 
blivit självgående. För människorna i norra Skåne var kriget som en 
farsot. Gränsfrederna var ett försök att mildra dess verkningar.

Prövningarna var dock inte över. Det skånska kriget 1675-1679 
var en oerhört blodig historia. Som en, något makaber, jämförelse 
kan nämnas att fler människor dog i slaget vid Lund 1676, ca 9000, 
än vad det stupade allierade soldater vid landstigningen i Normandie 
den 6:e juni 1944, 5000-7000 (Tamelander & Zetterling 2004:182).

En dansk armé landsteg i juni 1676 vid Råå i syfte att återta Skå
ne. Efter inledande danska framgångar under sommaren omgruppe
rade den svenska armén på andra sidan den gamla gränsen. När den 
svenska armén drog in över gränsen utbröt omfattande plundring 
och blev det obehagligt påtagligt att man hamnat på fientligt territo
rium.

Det kan här vara lämpligt att särskilja på de tre olika typer av be
väpnade gäng som av den svenska sidan buntades ihop under beteck
ningen ”Snapphanar”. Begreppet snapphane är äldre än krigen och
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betecknade de fredlösa, utstötta och fattiga som hamnat utanför sam
hället och dragit till skogs. Kort sagt stråtrövare. Under krigen ökade 
omfattningen av dessa väsentligt. Bondeuppbåden var välorganisera
de men hade begränsad räckvidd i tid och rum. De slogs ogärna utan
för hemtrakten. Friskyttarna var formellt uppställda ryttarkompanier 
som rekryterats bland allmogen och som ingick i den danska krigs
makten under skånska kriget (Sörensson 1917; Andersson 1989; 
Knarrström & Larsson 2008).

Även om plundringen var i enlighet med hur det ansågs att kriget 
skulle föras, ledde övergreppen till motstånd. Böndernas uppbåd och 
öppna motstånd upphörde till stor del efter det ”pardonsplacat” och 
edkrävartåg som drogs genom Blekinge och norra Skåne. Sockenvis 
avkrävdes trohet mot den svenske kungen. Genom en kombination av 
löften om amnesti och hot om drakoniska avrättningar passiviserades 
en stor del av befolkningen. Framför allt drogs en skarp gräns rakt 
igenom samhället: de vars bomärken inte fanns i listorna ställdes 
utanför (Rystad 1957:81f).

På sätt och vis kan man se uppställandet av friskyttekompanierna 
som dels ett svar på den framgångsrika passiviseringen av allmogen, 
dels som ett sätt för den danska ledningen att föra kriget i svenskar
nas rygg. Efter slaget vid Lund höll sig den danska armén i stor ut
sträckning i fästningsstädena och gjorde endast mindre expeditioner. 
(En sentida parallell finns i de brittiska besluten om att föra kriget till 
Grekland och Nordafrika när man under början av andra världs
kriget var tillbakapressade.)

Danmark förklarade först friskyttarna som reguljära trupper, de 
avlönades och provianterades vid de danska fästningarna. Längre 
fram under kriget ville man inte riktigt kännas vid dem. Det lämnade 
fältet fritt att behandla dem som en intern svensk angelägenhet, det 
vill säga som ”upproriska undersåtar” (Åberg 1994:127). Påföljden 
blev dels allt hårdare svenska åtgärder, dels att överfallen och plund
ringen av den ”egna” befolkningen ökade. I den mån det egentligen 
funnits någon tydlig gräns mellan ”snapphanar” och friskyttar upp
löstes den fullständigt. Till följd av den avskurna efterfrågan på järn 
var ekonomin slagen i spillror och den hårt prövade allmogen var un- 
derhållsskyldig gentemot den svenska krigsmakten och plundrades av 
såväl reguljära danska enheter som snapphanar och friskyttar. Våldet 
eskalerade och förefaller ha blivit självgående. Krisen skapade ett 
socialt inbördeskrig med allt större grad av desperation där man till 
sist tycks ha tappat bort varför man slogs. Likheterna med situatio
nen i Nordirland eller Mellanöstern är tragiskt påfallande.

Det skånska kriget slutade med att Roskildefreden förnyades. Vad 
den lakoniska lärobokssatsen ”avträdde till Sverige” egentligen betydde
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på vardagsnivå finns det gott om ledtrådar till i inventeringarna som 
finns redovisade i Norra Åsbo Härads dombok för året 1680 (Knarr- 
ström & Larsson 2008). Efter kriget vidtog också uppgörelserna med 
dem som kunde misstänkas ha motsatt sig den svenska armén i form 
av rannsakningar.

Våldet ebbade snart ut till förmån för ”försvenskningen” av guds
tjänster och utbildning under 1680-talet. Den senare forskningen har 
också tonat ned intensiteten i denna process (se t ex Rystad 1993; 
Alenäs m. fl. 2006). Motståndet var begränsat. Nationsbytet innebar 
nämligen också möjligheter. Det fanns vakanser att fylla i förvaltning
en, hoveriet avskaffades (för de närmast livegna bönderna på slätten) 
och bönderna fick representation i den svenska riksdagen, något de 
inte haft i den danska.

DET ORGANISERADE VÅLDETS DYNAMIK OCH 
SYNEN PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET

Bortsett från romantiseringen av sådana episoder som Loshultskup- 
pen - då den svenska krigskassan rövades bort - var Skånska kriget 
alltså en miserabel och närmast ofattbart grym historia som spårade 
ur tills i stort sett alla slogs mot alla. Det var vad som idag kallas för 
”ett smutsigt krig” men med för mytkonstruktion användbara ele
ment av både heroism och tragik.

Synen på händelseförloppen har, självklart, varierat. Med en för
enkling kan de delas upp i tre kategorier: ”nationalistiska och lokal
patriotiska”, ”sociala” respektive som försvar av lokalsamhället mot 
centralmakten. Tolkningarna i olika former av nationalistiska eller 
patriotiska termer är i stort sett avförda ur forskningsdiskussionen (se 
t.ex. Persson 2006; ovan s. 189ff). Det förekommer å andra sidan en 
tämligen omfattande flora av lokalpatriotiska arbeten som spänner 
över ett helt register från utgivning av lokala urkunder till hemsidor 
där snapphanarna presenteras som något slags frihetskämpande geril
larörelse. Förklaringar och samband inskränks som regel till att vara 
en reaktion på svensk aggression. Händelseförloppet framställs som 
en variant på David och Goliat-temat, men med en implicit given ut
gångspunkt som möjliggör den ”tragiske hjälten”.

Alf Åberg har å andra sidan i sina böcker om snapphanar och för
svenskningen fört fram en ekonomisk och social förklaringsmodell. 
Han betonar utvecklingen från reguljärt krig till inbördeskrig och me
nar att det sedan tidigare funnits en tydlig skiljelinje mellan bofasta 
och ”den lösa befolkningen”, närmast i ett klasskampsperspektiv: 
”Bakgrunden till friskyttarnas krigföring är att söka i den motsättning
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som redan under fredsåren fanns mellan skogsbygdens besuttna och 
obesuttna befolkning” (Åberg 1994:f22). En invändning man kan ha 
är om det är relevant att tala om besuttna och obesuttna. Åberg byg
ger en tolkning på att uppgifterna om flera brukare per gård, gård
män, har uttryckt fattigdom. Det är riktigt under förutsättning att 
jordbruk vore huvudnäringen. Men om ekonomin var mer diversi- 
fierad och ingick i det merkantila, urbana, nätverket kan samma upp
gifter ses som ett uttryck för en arbetsdelning inom en mera kollektiv 
organisationsform.

Under senare år har man i allt högre utsträckning lyft fram kon
flikten som en reaktion mot den svenska förvaltningen - och förvaret 
av lokalsamhället (se t.ex. Bergman 2004; Alenäs m.fl. 2006; Persson 
2006). Norra Skåne var under den danska tiden tämligen självstyran
de. Statsmakten var representerad av häradsfogdarna (befallnings- 
männen). De assisterades av länsmän, vilka i regel var lokala bönder 
som valdes vid häradstinget (Åberg 1994:64f). Kontrasten i förhål
lande till den svenska utbyggnaden av centralmakten förefaller att ha 
varit i det närmaste total:

”Konflikterna kan snarare härledas till den process i vilket staten 
försökte nå kontroll över en perifer gränsprovins genom professiona
lisering av olika arenor och genom byråkratisering. Målet var att upp
nå ett mer administrativt homogent område som därmed även kunde 
kontrolleras på ett effektivare sätt, så att skatter trillade in och solda
ter kunde skrivas ut” (Alenäs m.fl. 2006:147).

”Skånska kriget och enväldet framstår som en vattendelare, åt
minstone på det ideologiska planet. Enväldet i Sverige följdes av en
väldet i Skånelandskapen och en inkorporeringspolitik där det även 
fanns etnisk-kulturella komponenter” (Alenäs m.fl. 2006:155).

Om denna förklaring är giltig är det inte uteslutet att man hade 
rest sig mot danska kronan om Skåne fortsatt tillhöra Danmark. 
Efter det danska enväldets införande 1661 genomfördes nämligen en 
utbyggnad av centralmaktens lokala maktnät (Gustafsson 2006:11). 
I Blekinge ökade den danska centralmakten närvaron i lokalsamhället 
i syfte att exploatera naturresurserna (Bergman 2004: 39, 41).

Försvaret av lokalsamhället har givetvis spelat stor roll, men 
resultaten från E4-projektet har ställt andra strukturer i det nord
västskånska landskapet i belysning vilket ger en, åtminstone delvis, 
annorlunda förklaringsgrund. I synnerhet förlusten av försörjnings- 
och avsättningsmöjligheter bör ha bidragit till konflikten, i synnerhet 
i kombination med den belastning som ryttarinkvarteringen innebar. 
Införandet av stadstullar och utförselförbud slog undan benen för den 
diversifierade ekonomin. Faktum är att järnframställningen i stort
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sett upphör. Man bröts helt enkelt loss från det (övernationella) nät
verk som man hade ingått i.

Eftersom man säkerligen var medveten om att jorden inte kunde 
föda befolkningen slogs man mindre av heroism än av desperation, 
vilket kan vara en delförklaring till, om än inte en ursäkt för, den fre
nesi som kriget utvecklade (se vidare Knarrström & Larsson 2008).

KATEGORISERING OCH 
FORMULERINGSINITIATIV

Efter kriget mötte ett radikalt annorlunda landskap. Från att sannolikt 
ha varit ett ”starkt”, eller åtminstone relativt självständigt, område 
under dansk tid uppfattades det som allt mer svagt efter krigen. Järn
framställningen hade gjorts ointressant i relation till den svenska berg
slagens malm och skogen var inte grovvuxen nog för att vara intres
sant som timmer. Bilden av norra Skåne präglades av 1700- och 
1800-talets beskrivningar där det blev kategoriserat som ”marginal”.

Kategoriseringen kan betraktas som en form av symboliskt våld ut
övat för att upprätthålla en hegemoni över ett nyligen införlivat territo
rium. I det här fallet rörde det sig om en ekonomisk kategorisering. 
Skåningarna har aldrig definierats i termer av underordning. Årtionde
na närmast efter Skånska kriget, då avyttringsmöjligheterna genom tul
lar och förbud mot att handla på de danska städerna, minskat för den 
tidigare ekonomin, var man i högre grad än tidigare hänvisade till jord
bruk. Det var troligen därför missväxter och oår slog hårt (se exempel
vis Kristiansson 2001). De paleobotaniska analyserna har visat att de 
redan röjda delarna av landskapet hölls öppet (Lagerås 2007:176).

Att beskrivningen av, i det här fallet skogsbygden, ligger i betrakta
rens (ekonomiska) ögon visas i det följande resonemanget. Det utgår 
från två beskrivningar, dels från Linnés "Skånska resa” 1749, dels från 
Carl August Ehrensvärds (ofärdiga) ”Fem dagars resa i Skåne...” 
1795. Av dessa båda herrar torde Linnés vara den mer allmänt bekan
ta. Carl August Ehrensvärd presenteras i Nordisk Familjebok som 
”grefve, krigare, konstfilosof och tecknare” (NFB 1881 :sp 261-265).

Beskrivningarna av nordvästra Skåne är kortfattade och har 
gjorts utifrån olika målsättningar. Linné var, i egenskap av veten
skapsman, utskickad av riksdagen att inventera landskapet och dess 
ekonomiska potential. Ehrensvärd, kanske mest känd som flottans 
förnyare, företog en form av nöjes- och förkovringsresa, även om det 
även fanns ett syfte att göra jordbruket mera vetenskapligt. Han hade 
tidigare företagit en tvåårig bildningsresa till Italien. Detta var dels
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vad som föreskrevs mer eller mindre sysslolösa adelsmän, dels grun
dat i ett genuint konst- och kulturintresse. Erfarenheterna finns be
skrivna i ”Resa till Italien”. Enligt Nordisk Familjebok ”... mättade 
[han] sin ande med det antika skönhetsidealet, hvilket derefter för ho
nom förblef det enda verkliga och som, enligt hans åsigt, aldrig kun
de uppnås av de nyare folken”. Till Sverige återvände han, enligt egen 
utsaga, ”... med fullkomlig afsmak för mitt fäderneslands Latitud och 
dess mörker” (Ehrensvärd 1959:5).

Där Linnés beskrivningar är målinriktade och försöker vara sak
liga är Ehrensvärds tydligt subjektiva och följer uppenbarligen hans 
humörsvängningar. Båda beskrivningarna är emellertid utmärkta 
”snap shots” av nordvästra Skåne vid mitten respektive slutet av 
1700-talet. De illustrerar också tydligt en skillnad i förståelse, varav 
Linnés blev den dominerande.

Ehrensvärds beskrivning är den kortare av de båda men röjer kan
ske en större sammanhangsförståelse: ”Våra förra konungars krig 
[...] förstörde folknummern, att endast Qvinnor och Barn lämnades 
åt landsskjöttselen, hvarigenom styrkan förminskades, ingen omväx
ling af jord skedde så att åker förblef åker och äng död äng” (Ehren
svärd 1959:35). Även om han alltså förutsätter att det bedrevs mera 
åkerbruk före skånska kriget tillmäter han krigets konsekvenser bety
delse för landskapet.

Efter några inledande komplimanger kring folkets glada sinnelag, 
lediga och fria ynglingar samt täcka flickor framgår att det finns om
fattande ljunghedar, att skogarna inte var grovvuxna - vilket åter
speglas i byggnadsskicket - och att det fanns mark som var odelad 
och obrukad, trots en befolkningsökning under 1700-talet (Lagerås 
2007:124, 137).

Av ytterligt intresse är iakttagelsen att ”1 almänheten föder Bön- 
derne sig af Trädarbeten. De äro således Handtvärkare och hoss dem 
hvilar jorden tills skogen är all” (Ehrensvärd 1959:16, min kursiv.). 
Det vill säga att bruket av jorden framstår som en bisyssla.

Detta föranleder Ehrensvärd till en utläggning kring hantverkets 
förmåga att uppodla förståndet i motsats till den mera bortskämda, 
tröga och ”ljumske” sydskånske bonden. Ehrensvärd var intresserad 
av att utveckla jordbruket och hade kanske en tendens att framställa 
skogsbönderna i positiv dager.

Dock retade sig Ehrensvärd på grannlåten i klädedräkten: mäs
singsknappar och bondgummor i purpur. Han betraktade detta som 
en efterapning av herrskaps- och borgarfolks dräkt, uppenbarligen ett 
brott mot den sociala hierarkin: ”Bönderna tro sig fullborda en skyll- 
dighet när de uppdraga sprätthökars fordna dräkter, Engelska och
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Franska till klipningar...” (Ehrensvärd 1959: 15). I egenskap av adels
man finner han detta - i synnerhet i kombination med träskor - ”out- 
sägeligt löjlig”.

Ehrensvärds sociala position som aristokrat och hans förutfattade 
mening hindrar honom från att göra reflektionen att det är ganska 
intressant att folk i Örkelljungatrakten gick klädda i ”förra årets 
Parismode”, det vill säga att man hade köpstadsvanor (jfr Bringéus 
1983:130).

De sparsmakade upplysningarna i ”Fem dagars resa” ger vid han
den att man under senare delen av 1700-talet baserade ekonomin på 
hantverk vars produkter bör ha avsatts i städerna. Kontakterna har 
omsatts i en sedvana med en urbant influerad klädsstil. Denna tycks 
särprägla Norra Åsbo, Ehrensvärds missnöje med Göingarnas kläde
dräkt rör snarare färgval än snitt.

Om nu Carl August Ehrensvärd reste för sitt nöjes - eller förargel
ses - skull var det motsatta fallet med Carl Linnæus. Hans resor in
gick i ett statsdirigerat nyttoprogram som syftade till att bygga upp 
landet på egna resurser (t.ex. Johannisson 1980). Linné gjorde en 
vetenskaplig undersökning av landets resurser på uppdrag åt riksens 
ständer. Även om bergsbruk och manufakturer var av intresse var det 
i synnerhet jordbruket som vördades och som, fram till 1770-talet, 
behandlades av vetenskapsakademin (Widmalm 1995).

Bortsett från en längre ”intervju” med den uppfinningsrike baron 
von Liewen på Lärkesholm, var Linné stannade två dagar, har han 
inte mycket att förtälja om Norra Åsbo, mer än att landskapet blev 
allt mer backigt och att backarna var klädda med ljung ”... samt ut
märglade åkrar” (Linnæus 1999:397). Vidare var gärdsgårdarna av 
annan art och i trakten av Bälinge kallas pojke för ”here”.

Vid det några dagar tidigare inträffade besöket på Rössjöholm 
noterade Linné att myrarna var upptagna till äng, vilket även ljung
backarna var (Linnæus 1999:382).

Av hantverk nämns att de bland den skånska allmogen vanligen 
brukade trätofflorna gjordes i Norra Åsbo och Göinge härader, samt en 
beskrivning av vagntillverkning vid Lärkesholm (Linnæus 1999:409f).

Som landets främste Linnékännare, Gunnar Broberg, framhållit 
kan resebeskrivningen från Skåne kännas väl kompakt och mindre sti
mulerande att läsa än hans övriga reseskildringar (Broberg 1980: 
192). Exempelvis uppehåller sig Linné vid naturresurserna och lämnar 
människorna därhän. Det är både möjligt och sannolikt att de båda 
reseskildringarna avspeglar en faktisk skillnad, det är närmare 50 år 
mellan dem. Skånska krigets effekter låg närmare i tiden vid Linnés 
besök och att det vid Ehrensvärds tid skett en form av återhämtning.
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Frapperande är dock att, i motsats till hos Ehrensvärd, nämns brister
na före tillgångarna (jfr Bringens 1983:9). Norra Åsbo föreföll att ha 
mindre att erbjuda i termer av nationella resurser. Åtminstone om man 
hade manufakturer och åkerbruk som tolkningsmall.

Den nyttoinriktade, merkantilt präglade Linnæus, för vilken 
spannmålsproduktion utgjorde en form av, om inte norm så åtmins
tone föreståelsehorisont, missade sannolikt den typ av andra struktu
rer som fanns i området. Området blev ”obegripligt”, just ”... en ma
ger och stenig Arabia’’’ (Linnæus 1999 [1751|:397).

Det är naturligtvis en förenkling att Linnés Skånska resa i sig själv 
var en så pass kraftig utsaga att den skapade en kategorisering. Den 
stod för övrigt heller inte oemotsagd i sin samtid (se t ex landshöv
dingen Carl Hallenborgs ”anmärkningar”). I det här sammanhanget 
får Linné snarare stå som symbol för upplysningstidens strävan att 
klassificera i tydligare kategorier. Genom betoningen av ”avsaknad” 
- i det här fallet av jordbruksmark - i stället för att formulera ”till
gångarna”, vilket är en fråga om synliggörande respektive osynlig- 
görande hänfördes nordvästra Skåne till marginalen.

Området kunde heller inte passa in i upplysningens efterföljares, 
göticismens storvulna, nationella romantik - det var ju inte svenskt. 
Skåningarna var utestängda från tronföljarriksdagen i Örebro 1809. 
Ä andra sidan visade det sig att Bernadotte var pragmatisk rörande 
vad ”Sverige” egentligen var, lät ryssarna behålla Finland, sålde Pom
mern och tvingade norrmännen till union. Skåne blev en del av Sveri
ge, och slättbygden fick representera bilden av Skåne.

”Återhämtningen” och det mångsyssleri som blir tydligt från och 
med mitten av 1700-talet kan tolkas som en upphämtning av äldre 
försörj ningsstrategier. Kombinationen med befolkningsökning inne
bar emellertid att man var hänvisade till en ökad uppodling och ett 
större tryck på naturresurserna. Ljunghedarnas utbredning har delvis 
setts som ett uttryck för detta (Lagerås 2007:137). 1800-talets befolk
ningsökning och hemmansklyvning behandlas närmare i Anglert och 
Lagerås denna volym.

FORMULERINGSRÄTTEN (ELLER ATT MOTSÄTTA SIG 
DEN INSKRIVNA MAKTORDNINGEN)

Mångsyssleri, hemmansklyvning, torpbildning och kolonisation har 
präglat flera områden i Norden. Är då frågan om en nordskånsk 
regional identitet en skrivbordskonstruktion? Kanske. Är exempel
vis Norra Åsbo skånskt, halländskt eller ”eget”? Frågan grundas yt
terst i att nordvästra Skåne utgör ett geografiskt område med en
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”underkommunicerad” (äldre) historia och - fram till nyligen - arke
ologi. Det har inneburit att grunderna för de olika ”kronologiska 
skikten” av identitet blir oklar - varför finns det till exempel ingen 
”kolonisationsmyt”, eller tradition kring järnframställningen? Hur 
blev Snapphanen nordskåning, motstånd förekom även i Blekinge 
och Halland?

För att inte bli (för)dömande är det nödvändigt att se i vilket sam
manhang och i vilken situation som behovet av en mer eller mindre 
tydlig identitet uppstår. Den nordvästskånska identiteten konstitueras 
i 1700-, 1800- och 1900-talets möten med slättbygden och, så små
ningom, industrialiseringen. Det var som ”resekörare” av timmer och 
förädlade produkter (Bringéus 1983) man mötte ”de andra”. Trans
port och försäljning gjordes över hela Skåne. Man befann sig då på 
”bortaplan”. Med en analogi kan man säga att man blev till i den 
andres blick.

Som diskuterades ovan fanns det före skånska kriget förutsätt
ningar för en regional identitet som var förankrad i rummet men även 
i landskapets urbanitet och den relativa självständigheten ifrån in
blandning ”uppifrån”. Det var inte identiteten i sig själv som var an
ledningen till att man gjorde aktivt eller passivt motstånd mot svensk 
trupp och förvaltning. Det var snarare av ekonomisk självbevarelse
drift.

Skånes försvenskning borde egentligen ha kunnat stärka en regio
nal identitet, tvärs över den forna gränsen. Så tycks inte ha blivit fal
let. Gränsens betydelse som identitetsskapare tycks snarare att ha för
stärkts efter att den upphört att gälla (jfr s. 189ff).

Efter kriget (krigen) togs några trådar upp igen i form av en små
skalig produktion för avsättning i städerna. Järn ingick inte längre i 
denna. Nätverken hade förändrats och den ”urbanitet” vi kan spåra 
utgörs av Ehrensvärds missnöje över, den i hans tycke, opassande klä
dedräkten. De nordvästskånska småbrukarna befann sig i 1800-talets 
möte med slättbygden i en form av underläge. Kategoriseringen av 
Nordskåne som ”periferi” i kombination med nationalromantik och 
den begynnande hembygdsrörelsen medverkar till att skapa myten 
om ”Snapphanen” med stort S. Som ett slags diffus frihetshjälte enligt 
1800-talets ideal var han funktionell som identitetsskapare åt Nord- 
skånes ”underdogs” - även om han ganska snabbt tycks ha monopo
liserats av Göinge. Myten kunde bli framgångsrik genom att den var 
möjlig att koppla samman med personliga erfarenheter (Eriksen 
1996:40) i rollen som illa sedda resekörare. Inspirationen kan ha 
kommit från danskt område genom boken Gøngebøvdingen av pseu
donymen Carit Etlar (Linde-Laursen 1993:104). Göingehövdingen

262



och hans tappra kumpaner framstår snarare som Robin Hood och 
hans glada gäng än som friskyttar eller soldater. En bild som har re
producerats i olika typer av media.

Även om man gärna såg att muntlig tradering skulle kunna fort
leva över 300 år tror jag att min mormors berättelser snarare var en 
återspegling av förra sekelskiftets hembygdsaktiviteter som, i det här 
fallet fick förnyat bränsle genom Martin Weibulls utgivning 1897 av 
Kågerrödsprästen Sthen Jacobsens Det Nordiske Kriigs Krønicke.

Formandet av en regional identitet har skett parallellt med kon
struktionen av det nationella, svenska. Båda utgör det som Eric Hobs- 
bawn kallat för ”the invention of tradition” och som Benedict Ander
son visat hur det för att skapa föreställda gemenskaper behövs till
handahållas ”historiska minnen” (Anderson 1992; Hobsbawn 1994).

Konstruktionen av ”det svenska” var inte oförargerlig då den 
innebar en ”censurering” av den svenska nationalstatens blodiga ur
sprung (det framgår liksom inte att Karl XII:s karoliner sysslade med 
anfallskrig). Det finns ett slags parallell till Algerietkriget ”... ett i det 
närmaste oskrivet blad i västvärldens historieböcker” (Azar 2001:8). 
Även om liknelsen inte ska dras för långt är bilden av Sverige samma 
slags ideologiska figur som bilden av Frankrike. Skillnaderna har in
korporerats i helheten. Konstruktionen innebar också skapandet av 
en maktordning där ”sanningsproduktionen” även stöddes på den 
modernisering och industrialisering som nationalromantiken egent
ligen ifrågasatte.

Nordvästra Skåne ansågs kanske inte bidra till det moderna väl
färdsbygget. Med undantag för bruksorterna Klippan och Perstorp 
har industrin varit i mindre skala och skogbygden norr om Rönne ås 
dalgångar är fortfarande inte lämpad för så kallat effektivt jordbruk.

Det har emellertid i andra sammanhang lyfts fram att mycket av 
de nya idéer som skapade modernismen anammades tidigt i skogs
bygderna (Anglert 2003). Som visats var också ”entreprenörerna” i 
Örkelljunga och Fagerhults socknar snabba att möta förändringar i 
efterfrågan (Kinnell & Malmborg 1987).

Möjligen kan dagens regionala identitet betraktas som ett sätt att 
motsätta sig den inskrivna ordningen - vad kan då vara bättre lämpat 
än den skapade bilden av en tragisk hjälte i kamp mot övermakten? 
Snapphanen är en egen myt som utmanar den hegemoniska myten om 
”Sverige” (jfr Eriksen 1996:41).

1800-talet innebar alltså en re-formulering både av ”det svenska” 
och ”det skånska”. Det är alltså först efter försvenskningen som Norra 
Åsbo (och antagligen Göinge också) kan sägas ha pålagts en skånsk 
identitet. Dock blev ”det skånska” formulerat utifrån slättbygden
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och jordbruket, vilket ytterligare kom att förstärka norra Skåne som 
ett slags marginalområde. Det förefaller egentligen röra sig om en 
dubbel underordning.

För att försöka besvara de frågor som ställdes upp inledningsvis 
kan man konstatera att regionala identiteter blir viktiga först i situa
tioner som skapar behovet, exempelvis i samband med gränskommis
sionernas arbete på 1550-talet, i samband med skånska kriget på 
1670-talet och när man kategoriserats som periferi, både i relation till 
framställningen av ”Sverige” och ”Skåne”, under 1800-talet och det 
tidiga 1900-talet.

Regionala identiteter tydliggörs genom materiell kultur, grundad i 
landskapets förutsättningar. Som exempel kan anföras höglofts- 
stugorna eller dräktdetaljer. Framtida undersökningar kan och bör in
riktas mot att förtydliga i vad mån den materiella kulturen konstitue
rat en ”kroppslig habitus” i form av särpräglade vanor.

Hur en regional identitet förhåller sig till andra typer som exem
pelvis klass och kön är, för äldre tid, oklart. Framtida undersökning
ar med mera tydligt riktade problemformuleringar kan förhoppnings
vis ge svar på denna fråga.

Slutligen står det klart att selektiva urval ur historien utgör ett 
grundelement i den regionala identiteten. Det intressanta är snarare 
varför inte kolonisationen, eller järnhanteringen ingår i denna kon
struktion. Avsaknaden av någon gemensam ”ursprungsmyt” tycks 
emellertid ha motverkat att identiteten formulerats som etnicitet.

Den kategorisering som skapades under 1700- och 1800-talet har 
levt vidare i outtalad form. Det intressanta har varit att när vi lagt 
våra gängse arkeologiska tolknings- och förklaringsmodeller över 
Norra Åsbo, har de visat sig otillräckliga. I stället för att bara vara en 
”marginalbygd” framträdde landskapets urbanitet, skogbygdens eko
nomiska kapacitet och bosättningsmönster anpassade efter en diversi- 
fierad ekonomi.
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Vad är det som skapar ett landskaps historia? Varför saknar vissa om
råden en tydligt formulerad historia? Beror det på att den inte har pas
sat in i den nationella historieskrivningen? Handlar det om marginalise- 
rade landskap, och om människor utanför det traditionella samhället?

Denna bok försöker närma sig dessa frågor med utgångspunkt i nord
västra Skånes skogsbygd. Med den historiska arkeologin som vägvisa
re presenterar vi ny forskning om detta landskaps utveckling. Gränsom
rådet mellan Danmark och Sverige, med dess sämre förutsättningar för 
jordbruk, koloniserades först under medeltiden. Makten har varit svagt 
representerad och människornas relation till statsmakten har periodvis
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haft en hög grad av självständighet. 
Invånarna utvecklade olika strate
gier för att möta de förändringar 
som under tidens lopp satte sin prä
gel på landskapet.ISBN 978-91-7209-523-6


