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FORORD

Hösten 2005 ägde ett seminarium om torpens arkeologi rum på Bispbergs herrgård i Södra 

Dalarna. Några av den föreliggade bokens artiklar framfördes som föreläsningar vid det semi

nariet. Andra tillkom då ett allmänt upprop efter artiklar cirkulerades efter seminariet. Boken 

har fatt behålla seminariets titel även om alla dess artiklar strängt taget inte handlar om torp 

eller ens om de obesuttnas arkeologi.

Tryckningen av boken har bekostats med anslag från Vetenskapsrådet. Den eng

elska sammanfattningen är översatt av Carole Gillis.

Stig Welinder
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TORPENS ARKEOLOGI

EN INLEDNING TILL NÅGOT INLEDANDE

Stig Welinder

”Torp” är ett begrepp av det undflyende slag, som alla vet vad det är, tills det skall definieras. 

Dess mångtydighet kräver i stället en diskussion. Den diskussionen förs i flera av, mer eller 

mindre i alla, artiklarna i den här boken. Att torpen här framträder som "torpens arkeologi”, 

varvid bokstavligen menas vetenskapen arkeologi och inte någon metaforisk arkeologi, gör 

inte saken lättare.

Den under den äldre medeltiden nyetablerade bebyggelsen på allmänningar och 

i utkanterna av byar i Danmark och södra Sverige benämndes ofta ”torp”. Platserna fick 

namn, som slutade på just -torp eller de likabetydande -arp, -orp, -rup, eller något liknande. 

Efter hand kom benämningen att i största allmänhet avse nybyggen, som i de från 1600-talet 

rikligen flödande kamerala handlingarna kunde vara eller inte kunde vara mantalssatta.

Bokens första artikel handlar om det danska medeltida landskapet, i första hand 

om några jordbrukslägenheter på landsbygden på Jylland (Jette Linaa). Artikeln visar mot den 

medeltidsarkeologiska tradition ur vilken resten av bokens artiklar har vuxit fram. Dessa är 

skrivna i svensk forskningsmiljö och handlar om torp främst från tiden 1600-1900. De pekar 

mot den raskt växande historiska arkeologin, som under det senaste decenniet har börjat in

tressera sig också för torpen (Welinder & Johnsen 1997).

Under de aktuella århundradena betydde ”torp” vanligen en mindre, inte skatt- 

lagd jordbrukslägenhet, som inte ägdes av men brukades av en torpare, som vanligen gjorde 

dagsverken eller uppfyllde någon annan skyldighet gentemot torpets ägare, som kunde vara en 

godsherre, en bonde i en närbelägen by, kronan eller någon helt annan. Arrendatorer ägde inte 

heller de platser som de brukade, men erlade avgifter till ägaren i pengar. Backstugesittare 

och husmän brukade ingen jord, varken egen eller andras, utan var oftast tillfallighetsarbetare.

Egentligen är alltsammans ännu mera komplicerat än så för en skrifthistoriskt 

arbetande ekonomisk historiker eller historisk geograf, men detta far räcka för att visa att torp 

kräver geometriska kartor, skattlängder, mantalsförteckningar och dylikt för att kunna avgrän

sas från gårdar, hemman eller vad som i övrigt kan vara intressant. I några av bokens artiklar
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visas hur en lägenhet har bytat kameral status en eller flera gånger genom tiden (Hans An

dersson; Sofia Andersson m.fl.; Anders Håkansson; Lena Beronius Jörpeland & Annica Ram

sten).

Därtill finns ju båtsmanstorp, finntorp, fiskartorp, kolartorp, Per-Albin-torp, sol

dattorp, statartorp och en del till som inte underlättar mödan for den som vill kartlägga torpen 

i ett område vid en given tidpunkt. Inte desto mindre kan ett kart- och arkivstudium vara en 

start inför ett arkeologiskt fältarbete som syftar till att studera den obesuttna bebyggelsens 

uppkomst och förändring under tidigmodem och nästanmodem tid (Hans Andersson). Be

greppet ”obesuttna” skulle kunna vara en pragmatisk sammanfattning av alla dem som inte 

satt på egna gårdar. Att studera deras bebyggelse och arkeologi är ett underifrånperspektiv 

(Christina Rosén; Anders Håkansson) som i den senaste forskargenerationens arkeologi är på 
väg att bryta ny mark.

Antalet torp lär ha varit omkring 100 000 stycken i Sverige på 1860-talet. Då 

hade antalet börjat minska i Sydsverige, medan det ännu var växande i norr, till exempel ge

nom statligt gynnad kolonisation (Karin Viklund). Hur många av dessa torpen som i dag finns 

som arkeologiskt utgrävbara husgrunder och kulturlämningar i övrigt runt omkring i terrängen 

är det ingen som vet. I vardagsspråket finns företeelsen ”torpgrunder” för små fyrkantiga 

stensyllar med spisrösen i ett höm eller så. Ibland har de varit torp, ibland har de haft en an

nan kameral status. Torpgrundema kunde vara en kulturminnesregistemas utgångspunkt för 

en torpens arkeologi, vilket motiverar att några av artiklarna fatt plats inom bokens pärmar 

(Jan Apel & Stig Welinder; Johanna Ulfsdotter & Stig Welinder).

En mera angelägen fråga än hur arkeologin skall avgränsa torp är, om det är me

ningsfullt att arkeologiskt gräva ut de obesuttnas hus och andra lämningar från tiden 1600- 

1900. Intill nyligen har svaret varit tystnad eller ”nej”. Att innefatta torpen i fomminnesregi- 

streringen, kulturminnesförvaltningen och uppdragsarkeologin har ansetts för en orimlig ar

betsuppgift, med avseende på såväl samhällsåtagandet, arbetsmängden och kostnaden som 

utbytet. Detta håller sedan några år på att ändras, men som det framgår av diskussionen i en 

del av artiklarna behandlas torpen vanligen styvmoderligt i den antikvariska hanteringen, och 

utgrävningar av god kvalitet är sällsynta (Hans Andersson; Christina Rosén; Sofia Andersson 

m.fl; Lena Beronius Jörpeland & Annica Ramström).

För ett århundrade sedan innefattades den historiska arkeologin inom vad dåti

dens statsideologiskt inriktade historiker lite föraktfullt kallade ”knivarnas och gafflarnas hi

storia”. Senare kunde det om den historiska arkeologin sägas, att det är ett mödosamt och 

kostsamt sätt att ta reda på vad man redan vet ändå. Utmaningen finns kvar. Vilken kunskap
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och vilken förståelse står att vinna, eller diskutera tillsammans med, den arkeologiskt upp- 

grävbara materiella kulturen från tiden 1600-1900? Från ett torp från mitten av 1800-talet? 

Saken är kort sammanfattad som avslutning på en artikel om ett skrifthistoriskt och i musei

samlingar okänt hemmahantverk i en stuga (Jan Apel & Stig Welinder) och eljest diskuterad i 

flera av artiklarna (särskilt Sara Bodin m.fl.).

Intressant kan frågan ställas, om det fanns en särskild materiell kultur som ska

pades av och utmärkte de obesuttna (Christina Rosén; Anders Håkansson), hantverkare på 

landsbygden (Lena Beronius Jörpeland & Annica Ramström) eller människor i marginaliserad 

bebyggelse (Sara Bodin m.fl.). Svaret i dessa artiklarna blir ”ja”, och därtill visar de att det 

inte är självklart att de obesuttna i den materiella kulturen, sådan den ser ut i de arkeologiska 

utgrävningarnas fyndkataloger, framstår som hopplösa fattiglappar. Skrifthistorisk ekonomisk 

information är en sak, identitet och stolthet i materiell kultur ibland en annan.

På sin spets ställs frågan, när det finns bouppteckningar från de utgrävda plat

serna eller likartade, rimligt samtida, närbelägna platser. Att göra bouppteckningar är ett sätt 

att beskriva det materiella tillståndet i ett hushåll, att gräva upp och katalogisera avfallet runt 

ett hus och vad som kommit att ligga kvar i rasmassoma efter huset är en annan. Det handlar 

inte bara om delvis andra saker som finns och inte finns i de två olika kulturhistoriska käl

lorna. Det går också att besvara olika frågor om sakerna, då den frågvise kulturhistorikern 

läser korta etiketter i en lista respektive vrider och vänder sakerna själva i handen (Christina 

Rosén; Anders Håkansson; Sara Bodin m.fl.).

De arkeologiskt uppgrävda föremålen befinner sig i en rumslig kontext, 

bokstavligen på koordinatförsedda platser utanför och innanför husens väggar och i husens 

olika rum. Föremålen har rumsliga relationer till husen och till varandra. Arkeologisk teori 

handlar, bland annat, om hur levande människor i dynamisk rörelse omvandlas till dessa döda, 

statiska artefaktmönster. Den arkeologiska tolkningen har att gå den motsatta vägen, att förstå 

de döda tingen och deras inbördes rumsliga relationer som levande människors liv och kiv. 

Ibland kallas det ”theories of material culture”, ibland ”middlerange theory” (Hodder 1982a, 

b).

I bokens artiklar handlar det mest om teori för hur avfall kastats bort under den 

tiden torpen var bebodda och om hur byggnaderna på torpen förfallit, rasat samman och blivit 

arkeologi (Anders Håkansson; Sara Bodin m.fl.). Detta skedde emellertid inte slumpvis eller 

kaotiskt utan efter kulturella normer (Jette Linaa), som gör det möjligt att förstå den arkeolo

giska materiella kulturen som människor, husen som hushåll och relationerna mellan de arke

ologiska föremålen som relationer mellan människor (Håkan Andersson; Jan Apel & Stig
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Welinder; Sara Bodin m.fl.). Bokens artiklar visar på vägen dit för de obesuttna på svensk 

landsbygd i tiden 1600-1900.

Två av bokens artiklar visar emellertid, att regelrätt utgrävning och analyser av 

föremål och artefaktmönster inte är den enda vägen mot de levande hushållen. Växtligheten 

runt torpen, det människoskapade landskapet, finns kvar som fossila arkiv eller som relikt

växter runt husgrunderna. De fossila arkiven innehåller tolkbar kunskap om torpens inpass- 

ning i landskapet och deras försörjningsekonomi (Karin Viklund). Reliktväxtema borde kunna 

ligga till grund för en läsning av torpen som livsmönster på motsvarande sätt som utifrån arte- 

faktmönstren (Sofia Andersson m.fl.). Att gräva är inte nödvändigt - alltid.

Slutligen, det är förstås ohjälpligt att det är kul att hitta. Vem lekte med dockan 

(Christina Rosén)? Vem spelade på mungigan (Johanna Ulfsdotter & Stig Welinder)? Men 

utmaningen till den tidigmodema och nästanmodema arkeologin är, likaså förstås, att grävan

det och hittandet är mer än bara kul. Det kan uttryckas så (Sara Bodin m.fl.), att det intres

santa inte är vem de utgrävda människorna var, utan vilket slags människor de var.
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DET GODE LIV
LANDBEBYGGELSERNES KULTUR I DANMARK 1350-1450

Jette Linaa

Drømmen om landet ligger dybt i mange. Byfolk flytter på landet medbringende ønsket om 

det gode liv med lys, luft og plads til bøm og heste. Den drøm passede måske til landbruget i 

1940-erne, men den harmonerer kun dårligt med nutidens virkelighed, hvor landområdeme er 

under pres af det industrialiserede landbrug, transportsektoren, den rekreative sektor, turisme

sektoren og industrien, der alle vil præge landet i deres retning.

Drømmen om landet lægger op til at se forholdet i et langtidsperspektiv for bed

re at kunne forstå, hvordan fortidens mennesker taklede deres levevilkår. Måske kan det 

inspirere til nutidige løsninger af dilemmaet mellem drøm og virkelighed. I denne artikel vil 

jeg derfor forsøge at fange aspekter af den middelalderlige danske landbebyggelses kultur ud 

fra spor sat i materiel kultur. Her er de to centrale spørgsmål:

(a) Hvordan skal vi forstå samspillet mellem landbebyggelsen og det omgivende samfund?

(b) Hvordan forandres landboernes kultur, kommunikation og identitet i perioden?

Svarene kan selvfølgelig ikke gives af arkæologer alene, men fordrer et tværvidenskabeligt 

samarbejde mellem blandt andet arkæologer og historikere, biologer og zoologer. Det jeg kan 

gøre nu er at angribe spørgsmålene ud fra eksempler på studier af landbebyggelsens materielle 

kultur. Her vil jeg især koncentrere mig om forholdet mellem landsby og omverden belyst ud 

fra importerede genstande. Jeg vil også beskæftige mig med landsbyens mentale forestillings

verden belyst gennem studier af forholdet mellem rent og urent. Mit primære kildemateriale 

vil være genstands fund og navnlig keramikken, der er den eneste fundgruppe, der træffes i 

alle bebyggelser. Det billede der fremkommer, kan knap kaldes kalejdoskopisk, snarere frag

mentarisk, og således er det på sælsom vis i pagt med kildematerialets fragmentariske natur. 

Vi kan kalde det indledende studier af den middelalderlige landbebyggelses sammenhængs

kraft.

15



Historisk og kulturel baggrund

Historien om landet er også historien om vold, kriser og ufred. Højmiddelalderen var en uro

lig tid med talrige bondeoprør. Ved midten af 1200-tallet var der mange uroligheder, og i 

1313 gjorde bønder og stormænd i forening oprør mod Erik Menved, der kvitterede ved at slå 

bønderne og opføre en række tvangsborge for at kontrollere sine uregerlige undersåtter. Den 

kongeløse tid 1332-1340 og de urolige tider herefter, hvor Danmark var splittet og meget land 

sat under pant, gjorde det til en omvæltningernes tid. Bedre blev forholdene ikke af, at mange 

i by og på land døde under 1300-tallets store epidemier og mange gårde derfor blev lagt øde. 

Et af svarene på krisen var, at mange små landbrug blev slået sammen til færre, men større 

gårde. Klassen af husmænd, der i 1200-tallet udgjorde en stor del af landbefolkningen, svandt 
derfor ind. Én af følgerne af 1300-tallets kriser var da også bedre levevilkår og stigende vel

stand for mange på landet i 1400-tallet (Porsmose 1988: 340; Gissel 1994; Poulsen 2003b: 
531-535).

Landbefolkningen var ikke ene om at opleve bedre tider i 1400-tallet. Det gjorde 

også byernes lønarbejdere, hvis realløn blev fordoblet mellem midten af 1300-tallet og ud

gangen af 1400-tallet på grund af de lave kornpriser og mangel på arbejdskraft, som ned

gangen i befolkningstallet førte med sig (Braudel 1985: 190-199; Porsmose 1988: 322).

Landsbyen og dens omverden

Undersøgelser i én landbebyggelse er selvfølgelig ikke noget i sig selv, for kontekstens be

tydning er stor. Det er således i samspillet mellem landsby og omverden, at forskelle og lig

heder i levevilkår træder frem, og derfor må der mange undersøgelser til, når komplekse pro

blemstillinger skal besvares. På samme måde gælder, at det næppe er meningsfuldt kun at 

drage sammenligninger mellem fund af landbebyggelse. Her må der sammenlignende studier 

af levevilkårene i mange bebyggelser indenfor samme ressourceområde til, førend der kan 

opnås resultater med bredere gyldighed.

Hvordan forholdet mellem landsby og omverden var, skal her undersøges 

gennem foreløbige studier af seks fund af landbebyggelse, tre fra Vestjylland, to fra 

Østjylland og én fra Øresundsområdet. Til sammenligning tjener en række fund fra herre

gårde, købstæder og klostre. Fordi denne undersøgelses basis er artefakter, altså kasserede
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genstande og affaldsprodukter, er det væsentligt først at danne sig en forestilling om, hvad 

affaldsbegrebet dækker og hvad affaldet egentligt er.

Landboernes kulturelle forestillingsverden

Skellet mellem rent og urent er kulturelt yderst magtfuldt. Affald kan opfattes som et kulturelt 

restprodukt i en systematisk ordning og klassificering af det materielle. Affaldet er derfor ka

tegorien for det, som forstyrrer vores normale klassifikationssystem ved at være på det for

kerte sted på det forkerte tidspunkt. Når noget på denne måde er bestemt som anomali, urent 

eller affald, der ikke hører til, medfører det, at grænserne for det, der hører til, synes klarere. 

Her havner vi i strukturalismens modsætninger af det rene og det urene (Douglas 2004).

Talrige oplysninger i skriftlige kilder viser, at et mentalt billede af en skelnen 

mellem rent og urent affald synes at have været betydende for det fortidige menneske. Skellet 

mellem rent og urent synes defineret af graden af tilknytning til menneskers og dyrs affalds

produkter og fødeindtagelse. Således blev selvdøde dyr, madrester, rådnende produkter og 

menneskelig latrin betragtet som urent, og urenheden smittede. Det urene affald kunne en 

ærlig mand ikke røre ved, for affaldets urenhed blev overført til den, der håndterede det, så 

han selv blev uren: en farlig ting i et tæt samfund med social kontrol. Således pålade Christian 

II i sin bylov fra 1520-ere byerne at ansætte en rakker eller bøddel, der blandt andet fik til 

opgave at tømme latriner og slæbe ådsler til rakkerkulen, så ingen ærlig mand skulle røre ved 

det.

Når affaldet er nedbrudt, for eksempel når kødet er rådnet af knoglerne på slag

tede dyr, er det ikke længere genkendeligt eller tvetydigt og dermed ikke længere kulturelt 

farligt, og det kan håndteres uden fare for at blive smittet med urenhed. Det er derfor, at den, 

der tager sig af selvdøde dyr eller latrin, bliver uren, mens nålemageme kan håndtere de 

rengjorte knogler og alligevel bevare sin kulturelle renhed uantastet.

Når det kommer til det konkrete affald, er det klart, at affaldssituationen i vores 

brug-og-smid-væk-samfund og den middelalderlige situation har været meget forskellig. Først 

og fremmest er det klart, at datidens bøndergårde og landboere ganske enkelt producerede 

meget lidt affald i forhold til nutidige forhold. I et samfund, hvor materialer var dyre, arbejds

timer billige og rede penge en sjældenhed, blev alt, der kunne genbruges, genbrugt til mindste 
smule.
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Tøjet af hjemmevævet eller købt klæde var ganske kostbart og blev repareret, 

forandret eller omsyet adskillige gange. Trægenstande blev genbrugt i udstrakt grad. Byg

ningstømmer fra ældre bygninger blev ganske ofte brugt igen i yngre, som det ses af bevarede 

bindingsværksbygninger. Tønder kunne genbruges som latriner eller foringer i brønde, og 

ødelagte trækar kunne anvendes som brænde.

Skriftlige kilder viser, at glasruder og drikkeglas var en sjældenhed, navnlig på 

bøndergårdene, og knust glas kunne omsmeltes. På samme måde kunne revnede malmgryder 

smeltes om, mens kedler kunne flikkes hos landsbysmeden indtil de ikke kunne mere og blev 

bortkastet.

Madrester og andet organisk affald fik næppe lov til at ligge længe. Knogler 

blev brugt som råmateriale til prene, skafter, knapper, spillebrikker, islæggere og meget mere, 

hvis ikke de blev brugt som fyld i brolægninger.
Møget fra de mange husdyr fik ikke lov at blive liggende, men blev spredt som 

gødning på marken sammen med den øvrige mødding.

Tilbage som affald står stort set kun keramikken. Keramikskår kan ikke genbru

ges i en almindelig husholdning og de er ubehagelige at træde på, så derfor findes gruber med 

keramik meget ofte i udgravningerne.

Samlet set har den mængde affald, som landbebyggelsern efterlod sig på tomten 

været begrænset i forhold til den middelalderlige bytomt. Selvom affaldsmængderne altså har 

været små, fordi det organiske matereial ble fjernet, er det nu ingen grund til at tro, at opryd

ningen i eller udenfor huset har været specielt nøjeregnende eller grundig, hvilket fremgår 

både af skriftlige kilder og af arkæologiske spor af deponering.

Der er ikke foretaget systematiske analyser af affaldsspredningen i en dansk 

landbebyggelse, så for at finde brugbare paralleller til de middelalderlige tilstande må man 

oftest ty til antropologiske undersøgelser eller etnoarkæologiske studier. Stig Welinders un

dersøgelser af Granströms, en torp fra begyndelsen af 1800-tallet, har givet interessante ind

blik i affaldshåndteringen. Fosfatanalyser og genstandsspredningen viste, at affaldet blev 

spredt i umiddelbar nærhed af torpen. Småt og stort affald blev spredt umiddelbart udenfor 

døren eller ved husets sider, mens latrinen blev gravet ned i gruber bagved bebyggelsen (We- 

linder 1992). Det er et billede der synes direkte sammenligneligt med forholdene på bygår

dene i Århus (Linaa Larsen & Skov 2003). Også her er latrinerne placeret bagved husene, og 

også her blev der fundet meget forskelligt affald lige udenfor huset, så det næsten må være 

smidt ud af døren.
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Og hvad siger denne abstrakte tale om affald og deponeringer så, når den bliver 

omsat i konkret virkelighed? Det har utvivlsomt været ulækkert på landet når affaldet blev 

smidt tæt på husene, navnlig i den varmeste sommertid, hvor fluer og maddiker vrimlede, 

eller når det regnede, hvor gødning og jord formede en stinkende muddersuppe. Som vi har 

set var byerne ikke stort bedre, men byens tiltrækningskraft lå alligevel ikke i bedre hygiejne, 

men at tilbyde bedre muligheder for personligt initiativ, social mobilitet og løsere social kon

trol end det tætte landbosamfund (fig. 1).

Fig. 1. Danmarks ældste gård Vinkelgården fra midten af1500-tallet, nu på Hjerl Hede.
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Landsbyens materielle kultur: tre vestjyske gårde og en købstad

Tre omtrent samtidige landbebyggelser fra Vestjylland skal hér undersøges nærmere. Det 

drejer sig om gårdene Koustrup øst for Ringkøbing, Fjand ved Nissum Bredning og Sønder 

Tolsgård mellem Holstebro og Struer. Til sammenligning anvendes fundene fra en grund ved 

torvet i havnebyen Lemvig. Alle fund dateres til perioden før 1400 (tab. 1-2).1

Gården i Fjand består af et omtrent 20 m langt hus, der var orienteret øst-vest, 

havde tørvebyggede yder- og skillevægge, ligesom også et hegn omkring hele gården var 

bygget i tørv. Huset havde stald i vest og beboelsesdel med ovn og ildsted i øst. Gården inde

holdt et temmelig stort genstandsmateriale, hovedsageligt keramik, men også hvæssesten og 

kvæmsten, klædeplomber og mønter. Fund af flere blysynk beregnet til fiskeri med håndline 

på dybt vand demonstrerede at beboerne har ernæret sig ved fiskeri. Under en skillevæg blev 

der fundet en lille møntskat, der må være gemt væk i perioden 1330-1350 (Henningsen 2000).

På gården i Koustrup afdækkedes et gårdsanlæg bestående af et beboelseshus 

med økonomibygninger og tilhørende skelgrøfter. Huset havde stensyld, udskud og tagbæ

rende støttestolper midt i huset. Tre ovne har afløst hinanden, og huset har således fungeret i 

længere tid. Udgraveren sætter gårdens funktionstid til perioden ca. 1250-1350 (Henningsen 

2002).

Under udgravningen af landsbyen Sønder Tolsgård blev der afdækket stolpe

huller, gruber og grøfter fra fire eller fem gårdsanlæg.

En grund Matrikel 53, i byen Lemvig, er udgravet ved torvets vestre side. Under 

udgravningen blev der påvist ardspor og sandflugtslag og herover kulturlag, lergulve fra by

huse samt en grube og en brønd. Udgravningens genstandsmateriale var ganske stort og varie

ret og præget af en lang række importerede typer.

Det er tydeligt, at bønderne i Vestjylland havde brug for gråbrændt keramik, der 

var porøs, god til opvarmning og god til afkøling. Der har kun været brugt meget fa glaserede 

kander på gårdene, så bordskik og repræsentation ved bordet har næppe fyldt meget i beboer

nes liv.

Der er to slags kogepotter i gråbrændt keramik på gårdene: én der må være pro

fessionelt fremstillet, og én man kunne fremstille selv. Den professionelt fremstillede keramik 

er hård og ovnbrændt, og dens former går igen i et stort geografisk område. Den anden er en 1

1 RIM 7471 Koustrup. RIM 6834 Fjand. HOL 20.097 Sdr. Tolsgård. HOL 15.964 Matrikel 53. Tak til de 
relevante museer for at have stillet fundene til rådighed.
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milebrændt jydepottetype, hvis former er ganske lokale. Begge typer går igen på alle gårdene, 

men i forskellig andel. På gården i Fjand er mange af de professionelt fremstillede, hårdt- 

brændte potter klinkede, mens ingen af jydepotteme er blevet forsøgt repareret. Det er derfor 

nærliggende at forestille sig, at den milebrændte variant er hjemmelavet, mens den hårde vari

ant er købt hos en pottemager og transporteret over længere afstande og altså ganske vanske

lig at erstatte.

Karformeme på gårdene er ikke helt det samme. Bebyggelsen Søndre Tolsgård 

har mange flere skåle end de andre gårde. Det kunne tyde på, at denne gård er lagt an på en 

anden agrar produktion, måske mejeridrift, end gårdene i Koustrup og Fjand.

Naturvidenskabelige undersøgelser af potterne fra Fjand viser, at mange er brugt 

til at tilberede fisk i. Gårde med hovedvægt på fiskeri vil naturligt have andre madvaner, og 

andre inventarformer, end på gårde på almindeligt landbrugsland, hvor husdyrhold er mere 

almindeligt.2

Uanset produktionsformen er det fælles for gårdene, at der næsten ikke er fundet 

importeret keramik. Kun på Fjandgården er der fundet ét stentøjskår, og de øvrige gårde har 

ingen importeret keramik overhovedet. Importerede kander og de madvaner disse forbindes 

med har derfor ikke spillet nogen rolle på gårdene i Vestjylland.

Det er tydeligt, at gården i Fjand er anderledes end de øvrige vestjyske eksemp

ler. I Fjand er der ganske meget professionelt fremstillet keramik, og der er også anvendt im

porterede kander på gården. Fjand ligger ganske nær havet og har ganske givet drevet fiskeri. 

Det er nærliggende at forestille sig, at beboerne på denne gård har solgt en del af fisken og 

derved faet penge til at købe blandt andet keramik for. Gårdens monetarisering, der også ty

deligt kommer til udtryk i den møntskat, der blev fundet i huset, har derfor betydet, at levevil

kårene på denne gård har været anderledes end på mere agrart orienteret landbebyggelse og 

mere lignet forholdene i købstæderne.

De vestjyske gårde kan med fordel sammenlignes med fundene fra den nærlig

gende købstad Lemvig. Under udgravningen af grunden Matrikel 53 blev der påvist kulturlag, 

rester af huse, gruber og brønde. Udgravningens genstandsmateriale var ganske stort og varie

ret og præget af en lang række importerede genstande. I forhold til gårdene er der væsentligt 

mere glaseret keramik og importeret keramik, især kander fra Andenne og Rouen, rhinsk 

næstenstentøj og stentøj. De mange forskellige keramiktyper afspejler naturligvis, at Lemvig 

som de øvrige Nordsøbyer havde god kontakt til markederne i Nordvesteuropa, hvor kera-

2 Undersøgt af Dansk Center for Arkæometri 2005.
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mikken kom fra. De afspejler også, at Lemvigs borgere, ligesom borgerne i de øvrige 

Nordsøbyer, stræbte efter at skaffe sig udenlandsk bordtøj og dermed sandsynligvis det im

porterede øl og hele det repræsentative ceremoniel, der var knyttet til brugen af det. Inden for 

kogekarrene har der været færre valgmuligheder i Lemvig. Her er der kun hård gråbrændte 

kar til rådighed, og man har så brugt den samme slags keramik i hele økonomifunktionen.

Den importerede keramik træffes ikke kun i købstaden, men også på landklostre 

og herresæder i omegnen. Blandt fundene fra det nærliggende Tvis Kloster ved Holstebro ses 

et stort udvalg at importerede kander, blandt andet fra det belgiske Andenne, det franske 

Rouen og det rhinske Siegburg. Importen, der udmærket kan være kommer til klosteret via 

Lemvig, viser, at også munkene på klosteret delte købstadens livsstil.

Selvom det importerede bordtøj altså blev ført udenfor købstadens grænser til 

klosteret, blev den ikke spredt til landbebyggelsen i øvrigt, og købstadens livsstil blev således 

ikke delt af landsbyens beboere på dette tidspunkt af middelalderen. Her må den kulturelle 

kløft mellem by og land have været stor.3

Gårde og byfund i Østjylland

Hvor Vestjylland var orienteret mod Nordsøområdet, havde det østlige Jylland gode forbin

delser med Sjælland og øerne og med det hanseatiske interesseområde syd for Østersøen. Det 

må derfor forventes, at levevilkårene og kulturen her har været anderledes end i Vestjylland. 

For at undersøge land-byrelationeme i dette område har jeg gennemgået to landbebyggelser 

og sammenlignet med fund fra købstad og herresæde.

Landbebyggelsen Todderup vest for Århus bestod af en enkelt gård i to bebyg

gelsesfaser, som udgraveren daterer til 1200- og 1300-tallene. Et hus med træbrønd, dendro- 

dateret 1230, tilhører den ældste fase. På et tidspunkt er huset nedbrændt og erstattet med et 

lidt større hus nord herfor. Til dette hus hører en stensat brønd. Bosættelsen synes ophørt før 

1313.4 Fundene fra Todderup omfatter potter, fade og skåle i hård gråvare sammen med nogle 

skår af glaserede kander. Der er ingen importeret keramik i Todderup.

I Stavtrup vest for Århus er udgravet en gårdtomt ffa middelalder og renæs

sance. Her blev der fundet både gråbrændte potter og blyglaseret keramik sammen med en del

3 Keramikken fra Tvis Kloster findes på Holstebro Museum.
4 Beretning for FHM 3313. Tak til udgraveren museumsinspektør Jens Jeppesen, Moesgård Museum, for venlig 

hjælp ved gennemgang af dette fund.
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efterreformatorisk keramik, der ikke vedkommer denne sammenhæng. Heller ikke i Stavtrup 

blev der fundet importeret keramik (tab. 3).5

Sammenlignet med de vestjyske gårde er der den samme mangel på importeret 

keramik i de østjyske landbebyggelser. Glaserede kander har der været i begge miljøer, men i 

små mængder: her har kun været få kander. Den gråbrændte keramik er iøjnefaldende for

skellig i Vest- og Østjylland. I Østjylland er der ingen hjemlig fremstillet jydepotte, så her er 

alt det keramiske køkken- og bordtøj købt hos professionelle. Det tyder på en højere grad af 

monetarisering i landbebyggelsen, men pengene er altså ikke anvendt til indkøb af importeret 

keramik, og købstadens livsstil er altså kun til en vis grad delt af landbefolkningen.

Der er adskillige fund fra middelalderbyen Århus, der egner sig til sammenlig

ning med fundene på landet. Et af de vigtigste er en stor udgravning af tre matrikler i Guld

smedegade i et håndværkerkvarter i den nordlige del af middelalderbyen Århus. Der fremkom 

kulturlag med veje, huse, brønde og gruber fra 1100-tal til omkring 1700. Til 1300-talsfasen 

hørte seks huse med ovne, latrinkasser, brænde og gårdspladsbrolægninger (Linaa Larsen & 

Skov 1993).6

Til forskel fra landbebyggelsen er der temmelig meget importeret bordtøj i 

Guldsmedegade. Fundene fra 1300-talsfaseme indeholder grønglaserede kander ffa Rouen, 

kander af fint næstenstentøj fra Rhinegnene og kander af stentøj fra Siegburg. Samtidig er der 

temmelig mange skår ffa blyglaseret keramik, op mod 30 %, mens potterne og skålene alle er 

i hårdtbrændt gråvare.

Sammenlignet med købstaden Lemvig mangler de belgiske kander, men ellers er 

der de samme former for importeret keramik i begge fund. Guldsmedgade viser dog kun en 

mindre del af det rige udvalg af importeret keramik, der har været til rådighed i Århus. Fra 

andre fund i byen kendes stentøjskander ffa Siegburg, Bengerode og Køln samt mange 

forskellige typer af rhinsk næstenstentøj. Der er også et indslag af glaserede røde og grønne 

kander fra Rouen i byen.7

Det er iøjnefaldende, at landbebyggelsen omkring Århus ikke har fået del i 

tilførslen af importerede kander til byen. Den hanseatisk inspirerede repræsentative kultur 

centreret omkring brugen af stentøjskander er derved ikke blevet delt at landbefolkningen, 

men har her været et tilsyneladende urbant fænomen, akkurat som i Vestjylland.

5 Beretning for FHM 3474. Tak til udgraveren museumsinspektør Jens Jeppesen, Moesgård Museum, for venlig 
hjælp ved gennemgang af dette fund.

6 Beretning for FHM 4225.
7 Udgravningerne FHM 4416,4513, 4480.
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I Vestjylland blev den hanseatiske kultur delt af landklosteret, på trods af dets 

beliggenhed ca. 30 km fra købstaden. At denne kultur også i Østjylland kunne spredes udover 

købstadens grænser fremgår af fund fra herresædet Gammel Moesgård syd for Århus. Gam

mel Moesgård var en mindre hovedgård, opført i første halvdel af 1300-tallet. Tre svære ege

pæle, dendrodateret til vinteren 1395/96, er levn fra gårdens tidlige faser, og de ældste mønter 

på stedet er præget under Erik Menved, 1286-1319.s Blandt fundene fra Gammel Moesgård 

ses et vidt udbud af blandt andet slibesten, mønter, metalstænger og hestesko. Keramikken fra 

de ældste faser er klart domineret af højhalsede potter i hård gråvare, og skænkefunktionen er 

blevet varetaget af blyglaserede kander. En enkelt rhinsk stentøjskande peger på en vis ud

landskontakt, men det er tydeligt, at der ikke har været det samme udbud af importeret kera

mik på dette herresæde, som der var på det vestjyske Tvis Kloster.

Også i Østjylland er det klart, at importeret keramik er tilført købstaden i rige

lige mængder via skibstrafikken, og ligesom i Vestjylland har landbebyggelse ikke faet del i 

den, selvom keramikken er vandret ud over købstadens grænser. Samlet er det tydeligt, at 

forbrugsmønsteret fra de vestjyske gårde kan genfindes i landbebyggelsen omkring Århus. I 

ingen af tilfældene er byens kulturbærende genstander tilført landsbyerne. Det kulturelle, og 

måske også det sociale og økonomiske skel mellem by og land må have været stort.

Andre fund: Tårnby, Tønderhus og Hjelm

Studiet af lokalområderne i Vest- og Østjylland perspektiveres af fundene fra landsbyen 

Tårnby på Amager, borgen Tønderhus i Sønderjylland og borgene på øen Hjelm i Kattegat.

Udgravningerne af landsbyen Tårnby har afdækket dele af en landsby, der var i 

funktion fra tidlig middelalder til nyeste tid (Linaa Larsen 2005). Udgravningen var af bety

delig størrelse, og derfor er fundmængden også betydeligt større end i de øvrige fund af land

bebyggelse, jeg har gennemgået her.

Desværre er der ikke velegnede fund til sammenligning i nærheden af Tårnby, 

men ikke desto mindre er der iøjnefaldende forskelle i det bevarede materiale fra den jyske 

landbebyggelse til det sjællandske. I de højmiddelalderlige faser er keramikken sammensat af 

lige dele blyglaserede kander og kogepotter og skåle i hård gråvare, mens der er hele 15 % 8

8 Beretning for FHM 4074. Tak til udgraveren museumsinspektør Hans Skov, Moesgård Museum, for venlig 
hjælp ved gennemgang af dette fund.
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importerede kander fra mange forskellige europæiske produktionssteder. Kander af mørkt 

næstenstentøj og lyst stentøj fra Waldenburg vidner om den tætte kontakt med hansestæderne 

på den sydlige Østersøkyst, Greifswald og Stralsund, mens nordvesteuropæiske forbindelser 

dokumenteres gennem fund af Briiggevare, Siegburgstentøj og rhinsk næstenstentøj.

Det er iøjnefaldende, at Tårnby har en ganske anderledes sammensætning af 

bord- og køkkentøj end den jyske landbebyggelse. Det må opfattes som en spejling af flere 

forhold. Byen har således en ganske anden beliggenhed nær på København og nær på Skåne- 

markedet, og af den grund har Tårnbys kontakter udadtil ganske givet også været mere in

tense, ligesom monetariseringen må have været ganske fremskreden. Det kan på ingen måde 

udelukkes, at Tårnbys beboere direkte har deltaget i fiskeriet. De har derfor haft en mulighed 

for en salgbar produktion, der kunne tilføre kapital til gården, en kapital, der kunne bruges til 

indkøb i den nærliggende købstad. Indkøbene er så koncentrert om genstande af udpreget ur

bant kulturellt snit.
Dette billede suppleres af fundene fra borgen Tønderhus i Sønderjylland, hvor 

der er fremdraget en del forskellige former for drikke- og skænkekar af rhinsk proveniens, der 

kan relateres til borgens senere faser (Krants Larsen & Linaa Larsen i tryk). Stentøjet på bor

gen udgør 46 % af den keramik, der med sikkerhed hører til den senere del af brugstiden, der 

ligger i 1300-tallet. Stentøjet er helt overvejende af rhinsk proveniens, hvilket sikkert afspejler 

hanseatisk indflydelse i havnebyen Tønder. Det ser altså ud til, at der har været en overvæl

dende mængde af importeret bordtøj på borgen, mens bordtøj i hjemlig glaseret keramik 

udgør godt en tredjedel af inventaret. Hvis dette billede har været generelt, er det klart, at der 

har været et stort behov for repræsentativt bordtøj på borgen, og der har været gode kontakter, 

siden stentøjet flyder så rigeligt. Det er nærliggende at forestille sig, at den ejendommelige 

fordeling med megen stentøj og mange blyglaserede kander overfor få potter i gråbrændt ke

ramik bunder i borgens funktion som soldatergamision. Et borgmiljø med centralt køkken, 

hvor det meste madlavning foregik og herfra blev bragt ud til folknene på borgen, vil medføre 

at der bliver ret fa potter på borgen. Samtidig kan man forestille sig, at et soldaterpræget miljø 

med mange enlige mænd vil betyde et højt forbrug af drikkevarer og øl, et forbrug, der kan 

have afsat de mange skår af stentøjskander.

Et tilsvarende billede synes at tegne sig for andre borge, hvor blandt andet 

Grimsborg ved Haderslev udmærker sig ved stentøj og en stor mængde glaseret keramik 

(Madsen 1992). Det samme er tilfældet ved borgene på Hjelm, dateret omtrent 1295-1310, 

hvor der er fundet et væld af forskellige importtyper ved udgravninger på øens tre borge 

(Asingh & Engberg 2002: 125-126).
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Fig. 2. Josef under madlavningen. Elmelimdemesteren omtrent 1500-1525.

Sammenlignet med de rige fund på borgene FLjelm og Tønderhus ser landbebyg

gelsen ganske fattig ud. Selv ikke fundene fra Tårnby kan hævde sig i denne sammenhæng. 

Der har været stor forskel på livet i landbebyggelsen og livet ved adelens bord på borgene.

Madvaner og madkultur

Det er tydeligt, at der har været stor forskel på livsstilen i landbebyggelsen og på livet ved 

høj adelens bord på borgene. Når der er så lidt repræsentativ keramik i form af stentøjskander

26



og blyglaserede kander på gårdene, kan det derfor bunde i en kultur, hvor repræsentation ikke 

var i højsædet, og hvor bønderne ikke delte borgernes og adelens repræsentativt anlagte, spe

cialiserede mad- og drikkevaner (fig. 2).

Madvanerne er vigtige i denne sammenhæng, for køkken- og bordtøjet har na

turligvis været stærkt forbundet med de madvaner, brugerne havde, og de retter, der blev til

beredt og serveret. Maden kan også have et kulturelt og socialt betydningsindhold, der ikke 

må overses.

Der er kun få samtidige kilder til, hvilke madvaner bønderne havde i højmiddel

alderen, for de bevarede kogebøger fra 1300-, 1400- og 1500-tallen spejler forbrugsmønsteret 

hos samfundets overklasse, ikke hos landbefolkningen. Disse bøger viser et forbrug af ekso

tiske madvarer som peber, ingefær, nelliker, muskatnød og muskatblomme, mens sukker, saf

ran, ris, mandler, rosiner og dadler også optrådte i kosten. Hertil kommer franske og rhinske 

vine, der blev forhandlet tøndevis. Det noget senere danske kildemateriale, især bevarede 

regnskaber og breve, viser indkøb af luksusartikler som vin, øl, krydderier, oliven, citron, 

mandler, sukker og konfekt. Denne overflod var stærkt statusmarkerende, hvilket kommer 

tydeligt til udtryk i kongelige og adelige regnskaber over indkøb til dækning af hoffets og 

husholdningernes behov. Navnlig ved specielle lejligheder, som bryllupper, kunne indkøbene 

blive betydelige.
De eksotiske spiser var dog ikke hverdagskost i alle adelige kredse, hvor en top 

af storforbrugere skilte sig ud (Enemark 1991; Ethelberg m.fl. 2003; Poulsen 2000a: 65-68, 

2000b; Seip 1998:130-138). Et regnskab over Ribebispens gård Brink i Ballum fra 1388-89 

viser således indkøb af basale fødevarer som fisk, salt, olie, ærter og øl (Poulsen 2000a, b: 

517-521). Kosten på Brink er således domineret af brød, hjemmebrygget øl, fåre- og lam

mekød, sild og flæsk. Det er næppe her, de eksotiske krydderier er blevet indtaget i større 

mængder.

Hvad landbefolkningen egentligt spiste er vanskeligere at danne sig et billede af. 

Tyske kilder peger på at bonden spiste ringe brød, havrevælling og kogte bønner, mens han 

drak vand og mælk omkring 1500. Danske kilder taler om især kål og øl som bondekost, mens 

brød, byggryn og ærter ser ud til at have været kosten for soldater af de bevarede regnskaber 

at dømme. Fisk og kød har også spillet en stor rolle (Porsmose 1988: 398-460). En bevaret 

købmandsbog fra første del af 1500-tallet giver indtryk af bønder og borgeres forbrug. Her 

køber både små og store ost, humle, salt, smør og fisk, mens krydderier og sennep kun bliver 

købt af samfundets top (Poulsen 2000a: 81-82).
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Fig. 3. Høst. Kalkmaleri fra Jetsmark Kirke 1474.

Hvis maden var et statussymbol, hvordan slutter vi så fra det konkrete arkæolo

giske kildemateriale til disse madvaner? Fra arkæologisk hold kan tilkomsten af de ny former 

for keramisk bordtøj i form af blyglaserede kogepotter og serveringsfade i 1400-tallet tolkes, 

som om bredere befolkningsgrupper er gået over til nye spisevaner med faste fødevarer i 

modsætning til det pottedominerede inventars overvejende flydende spiser som grød, suppe 

og sammenkogte retter.

Med basis i disse overvejelser om madvanernes forskellighed er det muligt at fo

restille sig, at jydepotteme og den gråbrændte keramik har sammenhæng med enkel madlav

ning domineret af sammenkogte retter, mens det blyglaserede inventar, der kommer til i be

gyndelsen af 1400-tallet har sammenhæng med en anden kontinental madlavningstradition 

med braiseret mad og mange retter. Set i dette lys bliver fordelingen af hård gråvare contra 

den blyglaserede keramik forståelig både geografisk og socialt.
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Gårdens verden: tilførsel og hjemmeproduktion

Bordtøjet var kun én af de mange sfærer, hvor købte genstande eller fraværet af dem er kultu

relt betydningsfuldt. Af de fund, jeg bruger som basis her, er det analyserne fra gården i 

Tårnby, der for nuværende giver det dybeste indblik i tilførslen af genstande på en bondegård, 

fordi det er det største fund (Linaa Larsen 2005). Gårdens højmiddelalderlige faser kan ikke 

udskilles på nuværende tidspunkt, men mange forskellige genstandsgrupper, knyttet til 

forskellige aktiviteter, er fundet på gården (tab. 4).

Naturligt nok er dele af landbrugsproduktionen og en del af det daglige arbejde 

ikke repræsenteret. Den åndelige kultur er også fraværende. Her er ingen bogbeslag, krucifik

ser eller andre genstande, der kan knyttes til åndelig kultur. I hvilket omfang åndelige 

spørgsmål, religiøs praksis eller bogligt rettede aktiviteter har været en del af dagligdagen er 

derfor et åbent spørgsmål.

Der er kun fa genstande blandt fundene, der kan knyttes til fødevareproduktio

nen, først og fremmest en ard og nogle fiskeredskaber, der udmærket kan være hjemmela

vede. Set fra et arkæologisk synspunkt er det tankevækkende, at gårdens primære produktion 

af fødevarer, der arbejdsmæssigt må have fyldt meget i beboernes dagligdag, stort set er 

usynligt i genstandsmaterialet. Det skyldes naturligvis, at slutproduktet, fisk og landbrugspro

dukter, er konsumeret på stedet eller solgt og derved fjernet fra den arkæologiske kontekst. 

Dette tjener til at understrege, at forholdet mellem arkæologiske fund og fortidig virkelighed 

ikke er lethåndterligt, men tværtimod særdeles komplicert (fig. 3).

Håndværksproduktionen dokumenteres gennem redskaber, værktøj og spild, rå

materialer og affald. De traditionelle kvindelige sysler - syning, spinding og vævning - er 

dokumenteret af fundene i rigt mål. Det er vel det hjemme vævede klæde, der er spor af her 

(fig. 4). Mændene må derimod tænkes at stå bagved forarbejdning afjern og bronzegenstande 

fra fund af halvfabrikata og produktionsaffald at dømme. Det ser ud til at meget af metalar

bejdet har rettet sig mod reparation, kedelflikning etc. Hertil kommer træarbejde i forbindelse 

med opførelse og vedligeholdelse af gårdenes huse og udbygninger.

Samlet set kan produktionen på den udgravede del af Tårnby gården have dækket 

behovet for basale fødevarer, en del byggematerialer, for fiskeredskaber, klæder og boligteks

tiler samt for enkle transport- eller legeredskaber. Alt andet - bordtøj og køkkentøj, smykker, 

klæder, spænder og kæder, råvarer som metaller og redskaber som kvæmstene - blev hentet 

udenfor gårdens område.
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Fig. 4. Fåreflok i fold. Luttrell Psalter omtrent 1325-35.

Det er naturligvis vanskeligt at sammenligne Tåmbygården direkte med de jyske 

fund, for fundmængdeme er meget forskellige, men det er i alt fald tydeligt, at bønderne i 

Tårnby har haft en stor grad af urban tilknytning og et højt forbrug af urbane genstande navn

lig i meget synlige sfærer, særligt bordtøj, klædedragt og smykker. Det urbane forbrugs

mønster kan opfattes som et udtryk for en tilknytning til eller tilnærmelse til byens kulturelle 

sfære og byens normer. Her er ingen særlig landbokultur, der markerer den stolte, standsbe

vidste bonde overfor bykulturen. Snarere er her er søgen efter urbane værdier og deltagelse i 

den urbane virkelighed. En sådan stræben har naturligvis haft sin baggrund i en høj grad af 

monetarisering, der gav mulighed for at anskaffe de urbane symboler. Den kulturelle forskel 

mellem vores jyske bønder og bønderne i Tårnby har været afgrundsdyb.
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Konklusion

Studien af de tilførte genstande har vist, at det er meningsfuldt at skelne mellem bønder på 

den ene side og byboere, herremænd og enkelte håndværkere på den anden. Der er dog også 

betydelige forskelle mellem de enkelte grupper. Således er der stor forskel på inventaret hos 

bønderne i Tårnby og i Vestjylland. Man kan med god ret hævde, at kulturelle skel lige så 

meget har ligget mellem rig og fattig eller mellem grupper med forskellig produktion som 

mellem adel, borgere og bønder.

Stænderne har nok været en politisk realitet, men i livets praksis har grænserne 

været anderledes flydende og social mobilitet en mulighed, i alt fald i den senere del af perio

den. Her er det endnu en gang væsentligt at betone, at der ikke var et skarpt socialt skel mel

lem land- og bybefolkning, eller mellem adel og bønder, ligesom der også kunne være ganske 

tætte kontakter mellem adelen og byernes højere sociale lag (Poulsen 1988: 98; Enemark 

1991: 398-399). Samtidens kilder vidner da også klart om, at landboerne ikke var en homogen 

gruppe, men sammensat af selvejere, fæstere, gårdsæder og inderste, hvortil kommer land

håndværkere, præster og andre landboere, der ikke regnedes til bondestanden.

Fundene gør det klart, at mange af bønderne ikke har levet i en selvforsynende 

husholdning, men indgik i et højt udviklet markedssystem. Det viser blandt andet de mange 

forskellige genstande fra Tårnby, der må være tilført bebyggelsen fra det omgivende samfund. 

Nogle genstande er fremstillet i nærområdet, mens andre, især smykker, dragter og bordtøj, 

med sikkerhed er af udenlandsk oprindelse. Det personlige udstyr er særligt domineret af 

tilførte genstande som smykker, dragttilbehør og kamme. Også meget af husgerådet, som 

potter og pander, kander og gryder, er købt eller tilført andetsteds fra. En betydelig del af 

byggematerialerne må også komme fra verden udenfor landsbyen. Det er tydeligt, at bønderne 

i Tårnby har haft adgang til et stort og velforsynet marked med både lokale og fjemimporte- 

rede varer, sikkert købstaden København.

Bønderne i Tårnby synes mere urbant prægede end bønderne i Vestjylland. I 

Tårnby er der mange flere forskellige slags ting, og der er også rigere fund end i Vestjylland. 

Det må være nærheden til København, der slår igennem her. På samme vis har fiskerbøndeme 

i Fjand haft adgang til importeret klæde og til stentøj; noget, der ikke findes på indlandsgår

dene Koustrup og Sønder Tolsgård.
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Modsat de temmelig urbant prægede bønder i Tårnby og Fjand fremstår 

bønderne både i Vest- og Østjylland som mere agrart prægede i deres udstyr, men nogen 

selvstændig bondekultur er det også her vanskeligt at få øje på.

Fundene giver mindelser om særlige forbrugsstrategier, særligt ”conspicious 

consumption”, hvor økonomisk kapital veksles til symbolsk kapital gennem forbrug af 

luksusgenstande, der bærer positive kulturelle værdier (Burke 1993; Poulsen 2000a). Selvføl

geligt er betingelsen for, at det er meningsfuldt at tale om en særlig forbrugsstrategi, at der har 

været en reel mulighed for at vælge mellem flere alternativet. At have det valg kræver 

økonomisk kapital og det kræver adgang til et marked. Hvordan forholdene har været tidligt i 

perioden er usikkert. Generelt springer det dog i øjnene, hvor fa ting bønderne ejede, og hvor 

lidt affald, de producerede i 1300-tallet. Det er tydeligt, at en rigere materiel kultur først slår 

igennem på gårdene i løbet af 1400- og 1500-tallene.

Især senmiddelalderen må fremhæves som en periode hvor mange bønder får 

bedre økonomiske kår. Kontakterne mellem land og bønderne blev tættere, og bønderne blev i 

stigende grad integreret i byernes økonomiske liv (Poulsen 1994, 2000a). Monetariseringen er 

tilsyneladende blevet fulgt af en udvikling af urbant prægede forbrugsmønstre på mange 

gårde. Det ser derfor ud som om det kulturelle rum på i alt fald en del af gårdene var defineret 

af byernes virkelighed og ikke af en særlig agrar kulturform. Dermed bliver også middelalde

rens landboere en del af den urbane virkelighed.

Mellem drøm og virkelighed

Middelalderens bondekultur, hvis der nogensinde har været én, er borte for altid. Set i bak

spejlet er der ingen grund til at blive overvældende sentimental over tabet af de gode tider, 

sammenholdet og trygheden i det middelalderlige landbosamfund. Mange bønder oplevede 

stor fattigdom i begyndelsen af højmiddelalderen, en del fik bedre vilkår i slutningen og en

delig gik det dårligt for de fleste efter reformationen, hvor enhver for alvor blev sin egen lyk

kes smed. Den standsbevidste bonde havde muligvis en kort chance i 1400-tallet, men ellers 

er typen en forestilling, der overvejende hører til i højskolernes tid.

I dag er landet og bondetilværelsen blevet helt romantiseret, delt mellem forar

gelse over produktionsforholdene hos den moderne industrialiserede landmand og romantiske 

forestillinger om det gode liv på landet. Drømmen om landet har de særeste, eller mest spæn

dende udspring, alt efter indstilling, og et af dem er den virtuelle middelalderlandsby Wi-
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chamstow i Regia Anglorum, komplet med marked og kirke, landhåndværkere og sågar en 

taverne, man kan fa sig et hvil i på nettet (www.regia.org/village/village.htm). Netlandsbyen 

ligner drømmen om den ædle vilde til forveksling.

Også Marie Antoinette legede hyrdinde i sin kunstige landsby Le Hameau i par

ken ved Versailles. Her virkeliggjorde hun en dronnings romantiske drømme om det gode liv 

på landet. Måske drømte middelalderens borgere også om det gode liv på landet som mod

vægt til den hektiske bykultur. Men der kan være langt mellem drøm og virkelighed.
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Tab. 1. Oversigt over varegrupper i de vestjyske fund (procent).

Hård gråvare Lokal blyglaseret Stentøj Lys lervare Sum EVES

(1 = en hel

mundingsrand)

Matrikel 53 76 7 14 1 2,5

Sondre Tolsgård 100 2,5

Fjand 98 2 14,2

Koustrup 99 1 11,9

Tab. 2. Oversigt over forholdet mellem skåle, potter og fade i de vestjyske fund (procent).

Potter Kande Skåle Sum EVES

(1 = en hel

mundingsrand)

Matrikel 53 70 14 16 2,2

Sondre Tolsgård 68 1 31 2,4

Fjand 96 2 1 13,0

Koustrup 99 1 9,1

Tab. 3. Oversigt over de østjyske fund (antal skår).

Hård

gråvare

Blyglaseret

keramik

Stentøj

Todderup 62 4 0

Stavtrup 209 11 2
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Tab. 4. Oversigt over aktiviteter og tilhørende genstande på gården i Tårnby.

Aktivitet Genstand Genus

Håndværks- eller husflidsproduktion

til salg og konsumtion

Tenvægt, vævevægt, nål og pren, tvinde,

kniplepind, metalafklip og metalblik,

blik/bånd, plade, støberest, hvæssesten, fil

K, M

Handel Mønt, glas, keramik, klædeplombe,

råmateriale, stylus?

M?

Boligudstyr Nøgler, møbelbeslag, kakkel, lysestage?,

grebknap, beslag, prydbeslag, nitter, lås,

nøgle

K, (M)

Husholdning og madlavning Kniv, keramik, kedel, kvæmsten, drikkeglas,

flaske, knusesten, bageplade, bronzekedel,

ske

K

Beklædning og personlig udsmykning Kam, spænde, beslag, prydbeslag, perle,

smykke, smykkesten, knap, hægte og malle,

remblik, sko, tekstil.

K, M

Byggeaktivitet Søm, nagle, byggemateriale, høvl M

Husdyrbrug/transport Hestesko og hesteskosøm, spænde?,

sporespænde, spore

(K), M

Fiskeri Netbøder, synk, lystertand?, net? M

Landbrug Ard, hjulaksel K, M

Fornøjelser Terning, bogbeslag?, bjælde?, skøjte? K, M
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TORP I SÖDRA VÄSTERGÖTLAND

Hans Andersson

Den svenska forskning som diskuterar hur kulturlandskapet utnyttjats och formats tar nästan 

alltid sin utgångspunkt i herrgårdarna, byarna och de gårdar som har varit mantalssatta. Land

skapet har emellertid också hyst andra typer av bebyggelser. Jag kommer att ge ett exempel 

på hur dessa senare fyller landskapet. Det kommer framför allt att handla om torp och back

stugor. Det är ju kanske den vanligaste typen av bebyggelse liggande utanför byarna. Torp har 

i alla tider betytt någon form av nybebyggelse, det må vara på 1200-talet eller 1800-talet. Men 

de har under olika tider undergått skilda utvecklingar. Det som jag kommer att diskutera är 

torp och backstugor från 1600-talets andra hälft till början av 1900-talet och deras geografiska 

spridning i Länghems socken i södra Västergötland (jfr Andersson 2006).

Det jag intresserar mig för är alltså hur den fysiska bebyggelsebilden har sett ut i 

socknen vid olika tider, hur de geografiska tyngdpunkterna har förskjutits över tiden och hur 

sådana förändringar skulle kunna förklaras. En kort presentation av Länghem bör ligga som 

grund till den fortsatta diskussionen.

Länghem

Länghems socken ligger i södra Västergötland, ungefär 28 km sydost om Borås. Naturgeogra

fin karakteriseras av flera parallella drumliner med mellanliggande lägre områden (Connelid 

m.fl. 2001). Dessa sänkor har ofta varit betydligt mera vattenrika än i dag. 1800-talets vatten- 

sänkningsföretag förändrade härvidlag landskapsbilden. Särskilt betydelsefull var sänkningen 

av Simsjön, som påverkade landskapet ända upp till Länghems kyrkby (Nyman 1994). 

Drumlinema går i huvudsak i nord-sydlig riktning. De gamla byama ligger antingen uppe på 

dessa eller på sluttningarna av höjdsträckningarna. Det intressanta är dock att bybebyggelsen 

inte ligger på alla drumliner utan det förefaller som om man föredragit vissa av dem (lig. 1).
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Vägnätet har också styrts av naturformationema, vilket naturligtvis inte är så 

märkligt. De större vägarna gick mellan byarna. Den mest betydande genomfartsvägen går i 

nord-sydlig riktning igenom Länghems by och sedan genom Bragnum för att fortsätta till Ul- 

lasjö och Svenljunga, som ligger söder om Länghem. Till detta huvudstråk kommer mindre 

vägar i öst-västlig riktning. Av övriga byar bör Fägerhult och Ingestorp i väster nämnas, i 

öster Varred och i söder Svenstorp och Broaslätt. Därtill kommer gårdar, som har varit upp

delade i flera enheter såsom Haldarp i väster och Holm i söder.

Tre herrgårdar har funnits. Den äldsta är Torpa med anor från 1300-talet. Därtill 

finns Hofsnäs som tidvis varit samägt med Torpa och Sällerås. Hofsnäs har också medeltida 

anor, medan Sällerås som säteri tillkom senast omkring 1645 (fig. 1).

,ngestorPLÄNGHEM
l

Fig. 1. Byar och herrgårdar (svarta punkter) i Länghems socken.
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Socknens kyrka ligger mitt i Länghems by. Den nuvarande kyrkan stammar från 

1834 medan den äldre, som låg ett par hundra meter öster om den nuvarande, är medeltida, 

troligen från 1200-talet (Andersson 2007).

Det kan också vara skäl att presentera fomminnesbilden (fig. 2). Man frapperas 

av den stora koncentrationen av fomlämningar i den norra delen av socknen kring Åsunden, 

där vi också finner de senare säterierna Torpa och Hofsnäs. Det rör sig om rösen, domarrings- 

gravfält och ett höggravfalt. Det finns inga undersökningar gjorda, men några av rösena är av 

en typ, som skulle kunna dateras till romersk järnålder, övriga är mera oklara men kan kanske 

vara äldre. Höggravfaltet kan vara från yngre järnålder, men också här finns inslag, som man 

gärna skulle vilja föra tillbaka till äldre järnålder. En liknande bild ges av den grupp 

fomlämningar som ligger mnt sjöarna Gärdsjön och Sävsjön. Det intryck man alltså far är att 

fomlämningama i huvudsak visar på en bebyggelse, som kan förläggas till äldre järnålder, 

medan inslagen från yngre järnålder är mycket fa. Ett viktigt undantag är mnstenen i Lilla 

Svenstorp, som står vid den äldre huvudvägen södemt mot Ullasjö. Söder om sockengränsen 

finns ytterligare en runsten (Jungner & Svärdström 1940-1970).

Den synliga fomminnesbilden är knappast hela sanningen. Ett stråk, som inkluderar 

Länghems norra bydel och Bragnums by, är påfallande tomt. Men studier, som gjorts av 

Länghems by visar, ett äldre hägnadssystem som går tillbaka på ett förhistoriskt system med 

långsmala tegar. Dess datering kan med analoga exempel från andra delar av trakten sättas till 

järnålder, företrädesvis äldre järnålder. På den äldsta kartan från Bragnum från 1648 finns 

ansatser till ett liknande system. 1 båda fallen har uppodlingen, inte minst efter laga skiftet 

1831 i Bragnum och 1860 i Länghem, raderat bort de flesta förhistoriska spåren, inklusive 

eventuella gravar, på dessa byars inmarker (Connelid m.fl. 2001).

De tomma områdena i sydväst och i öster har knappast haft någon förhistorisk 

bebyggelse. I sydväst finns många mossar och sjöar, vilket skulle kunna vara en förklaring till 

att i varje fall sammanhängande uppodlingar inte var möjliga. För avsaknaden i öster är det 

svårare att finna en förklaring.

Ortnamnen bör också kunna användas. Om man skall följa traditionella modeller 

för tolkningen av dessa skulle man kunna hävda, att byama Länghem och Bragnum med sina 

hem-namn är de äldsta och går ned i förhistorisk tid. Från Länghem kan Ingestorp vara ut

flyttat, och från Bragnum kan man anta att Svenstorp och Givarp har utgått. I öster ligger Var- 

red som ytterligare ett senare skikt liksom Fägerhult i nordväst och Broaslätt längst ner i syd-
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Fig. 2. Fornlämningar i Länghems socken.

ost. Varred och Fägerhult är dock inte oproblematiska, eftersom där finns tydliga förhistoriska 

bygder, men det är möjligt att här finns ett brott i bebyggelsen mellan äldre järnålder och me

deltid. Eftersom inga arkeologiska undersökningar har gjorts kan detta endast bli ett anta

gande.

Det är således mycket som talar för att den äldsta bebyggelsen sträcker sig från 

Åsunden över den drumlin på vilken Länghem och Bragnum ligger till området väster om 

Simsjön. Den väg som löper genom Länghem och Bragnum och sedan genom Svenstorp och 

Givarp mot Ullasjö har gamla anor. Vid den står Länghems enda runsten. Runt om denna linje 

ligger sedan flera torpbyar: Ingestorp, Givarp, Svenstorp och kanske en försvunnen gård,
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Bjömstorp. Utanför dessa ligger gårdar med ännu senare namn som Fägerhult i väster, Varred 

i öster och Grälåsa och Broaslätt i söder. Allt detta bör vara utbildat under högmedeltid, kan

ske något tidigare. Denna bebyggelsebild bröts först med torpbebyggelsens utveckling och de 

laga skiftena under 1800-talet och senare genom järnvägens tillkomst och framväxten av jäm- 

vägssamhället Länghem. Det är alltså i denna ram som framställningen nedan skall sättas in.

Torp och backstugor

Det som framfor allt intresserat mig är således, hur torp- och backstugubebyggelsen från slu

tet av 1600-talet och framåt har befolkat landskapet, hur denna process både av expansion och 

retardation har tett sig både kronologiskt och korologiskt. Denna målsättning innebär att det 

inte endast är torp i strikt bemärkelse som kommer att inkluderas i undersökningen.

I en översikt över sentida bebyggelse i antikvarisk och arkeologisk verksamhet defi

nierar Hans Lind och Eva Svensson det material som de diskuterar som (Lind m.fl. 2001: 6):

[...] permanent, rural bebyggelse på ofri grund, som sammanhänger med den agrara 
och befolkningsmässiga expansion som inleddes vid mitten av 1700-talet. Det rör sig 
främst om torp, backstugor och jordkulor tillkomna under 1700- och 1800-talet. Till 
denna grupp räknas även den bebyggelse som låg på brukens och hyttornas mark 
samt de soldattorp, båtmanstorp m.m. som tillhörde indelningsverket.

Denna definition är ganska vid, men lämpar sig väl i varje fall för en första genomgång av 

materialet. Jag kommer därför att använda mig av dessa kriterier, särskilt de första orden 

”permanent, rural bebyggelse på ofri grund”. Jag har problem med vad jag skall kalla förete

elsen, eftersom det finns en stor variation inom denna grupp. Det är inte minst backstugorna, 

som är svåra att karakterisera. De hade inte egentligen någon egen åkerareal, endast någon 

mindre täppa, men ändå är gränsdragningen mot torpen ibland svår att göra. Det är grovt sett 

först under 1800-talet som backstugor tydligt kan påvisas. Det innebär inte att sådana inte 

funnits tidigare. Ett exempel från 1700-talet är Organiststugan. Eftersom jag i detta samman

hang är ute efter själva bebyggelsebilden har jag, trots vad jag anfört, valt att betrakta de olika 

sorternas bebyggelse som en grupp.
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Källmaterial

Det källmaterial som ligger till grund for studien är av olika karaktär. Den egentliga basen är 

en torpinventering som gjordes i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet. Deltagare var 

bland andra var två äldre länghemsbor, Evert Nyman och Carl Holmberg, både uppvuxna i 

socknen men i olika delar. Detta material kompletterades med en genomgång av de husför- 

hörslängder som fanns tillgängliga då, för perioden 1807-1898. För äldre perioder har man- 

talslängder genomgåtts för ungefar vart tionde år. Ytterligare kompletteringar har erhållits 

genom kyrkböckerna. Visst jordeboksmaterial har också studerats. Torpaarkivet som i dag 

finns på Göteborgs landsarkiv har också gett viktiga kompletteringar.

Det finns naturligtvis problem att koppla samman faltmaterialet med de skrift

liga uppgifterna. Husförhörslängdema anger torpen till byar, i bästa fall till gårdar. Torpin

venteringen anger torpen och backstugorna till en plats i landskapet. Genom muntliga upp

gifter och kartuppgifter har vi namnet på många av dem. Ibland kan dock de namn som levt 

bland befolkningen vara ett annat än de som står i husförhörslängden. Ibland hade den i falt 

påträffade lämningen en ansenlig ålder och det fanns endast enstaka muntliga uppgifter, som 

mera hänförde sig till personer än själva torpnamnet. Men fortfarande när inventeringen gjor

des, fanns det personer med minnen eller traditioner från det sena 1800-talet, som kunde vara 

behjälpliga. Av de torp och backstugor som återfanns i husförhörslängdema kunde ungefär 70 

% av samtliga identifieras till läge. De övriga är kända till byar. Det finns en skillnad mellan 

herrgårdarna och byarna. Medan i de större byarna identifieringen lyckats till 60-70 % med 

några enstaka undantag lägre och högre, är siffrorna när det gäller herrgårdarna Torpa och 

Hofsnäs 79 %. Det har förmodligen samband med att torpen på dessa gårdar var större och 

mera bärkraftiga och backstugorna, som ofta var av mer tillfällig karaktär, färre.

Forskningshistoria

Den stora majoriteten litteratur om torp härrör från torpinventeringar. Antalet utgivna skrifter 

har ökat markant efter 1980. Utöver dessa tryckta rapporter finns rimligen långt fler inven

teringar gjorda, som i en eller annan form förvaras i de olika undersökningsområdena. Där

emot finns det relativt få bearbetningar, som behandlar torpbebyggelsen som ett politiskt, 

ekonomiskt, socialt eller landskapshistoriskt fenomen framför allt på sockennivå.
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Ett tidigt arbete är Nils Wohlins utredning om perioden från mitten av 1700-talet 

och fram till början av 1900-talet (Wohlin 1908). Den är en guldgruva, när det gäller statistik 

över förändringarna i stort bland de obesuttna. Ett annat klassiskt arbete är Valter Elgeskogs 

(Elgeskog 1945). Det redovisar dels statsmaktens skiftande syn på nybebyggelse och torp

bebyggelse, dels specialstudier av Sunnerbo härad. Olof Nordström har studerat arbetskrafts- 

problem i östra Småland och därvid kommit in på demografiska frågor och den sociala struk

turen, i vilken torp och backstugor utgör viktiga delar (Nordström 1957). Gustaf Utterström 

fogade in torpama i sitt stora arbete om jordbrukets arbetare (Utterström 1957), och Kalle 

Bäck har bland annat studerat vad som hände torpen efter skiftena (Bäck 1992). I den senaste 

nationella jordbrukshistorien har Carl-Johan Gadd gjort en insiktsfull sammanfattning av 

forskningsläget, som kan ge en ytterligare ram för diskussionen (Gadd 2000).

Man måste emellertid ändå säga att intresset för forskning kring och om torpbe

byggelse har varit ganska ringa, men man kan se flera tecken på en ändring. Ett exempel på 

detta är den antologi, som Christer Lundh och Kerstin Sundberg redigerat inom ramen för 

projektet ”Människor - makt - modernitet. Skånska godsmiljöer från högmedeltid till nutid” 

(Lundh & Sundberg 2002). Den behandlar förvisso ett specifikt skånskt fenomen, gatehusen, 

men det finns också mycket av relevans för en mera generell torpforskning. Särskilt Henrik 

Svenssons artikel ger en utmärkt sammanfattning av aktuell forskning (Svensson 2002).

Ett nytt inslag är att arkeologerna blandat sig in i diskussionen. Hans Lind och 

Eva Svensson konstaterar i en förträfflig översikt, att de relativt fåtaliga undersökningar som 

gjorts förutom på datering har koncentrerat sig på sociala, näringsekonomiska och teoretiska 

frågor (Lind & Svensson 2001). Ett exempel är Stig Welinders två monografiska studier som 

tar sin utgångspunkt i torp och andra enklare bosättningar (Welinder 1992a, b).

Allmänt om torputveckling

Synen på nybyggen och torp har varit mycket skiftande över tiden. Från bönderna i byarna har 

hävdats en stark restriktivitet, eftersom den nya bebyggelsen anlades på utmarken och det 

därmed ansågs förringa deras egna möjligheter till utkomst. Från adelns sida var det tvärtemot 

ett viktigt sätt att fa den arbetskraft som man ansåg sig behöva. Det kunde också vara ett sätt 

att vinna insteg i utmarken och i varje fall delvis fa kontroll över denna. Från statsmakternas 

sida fanns det under långa tider ett starkt motstånd mot anläggandet av torp, eftersom de ho
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tade att medverka till att minska de skatter staten kunde driva in från landsbygden. Alla dessa 

krafter återspeglar sig tydligt i källmaterialet.

I stort kan man urskilja följande perioder. 1500-talet och första hälften av 1600- 

talet var en intensiv torpbyggnadsperiod, som stödd av de styrande särskilt gynnade adeln. 

Den perioden avbröts av mycket restriktiv lagstiftning, som framför allt riktade sig mot torpen 

på allmänningsmark. Delägarna fick vetorätt mot anläggandet av torp. Skogsordningen 1734 

blev kulmen på denna restriktivitet. Alla existerande oskattlagda torp skulle skattläggas eller 

utläggas till utmarken. Vetorätten fanns kvar. Under tiden hade också indelningsverket ge

nomförts med tillkomsten av soldattorpen. Ett flertal oskattlagda torp kom att återvinnas och 

bli soldat- eller ryttartorp. I 1700-talets livliga agrarteoretiska debatt ansåg man att en befolk

ningsökning var önskvärd, men det krävde också att en kraftig uppodling ägde rum. Intresset 

för torpanläggningar ökade därför och vissa hindrande bestämmelser togs bort. Bland annat 

skulle torp som låg på skattehemmans ägor inte bli skattlagda och inte heller avsöndras från 

stamhemmanet, men en del andra hinder kvarstod, bland annat vetorätten mot anläggande av 

nya torp på allmänningsmark. Restriktionerna upphörde i allt väsentligt 1770.

Även om de oskattlagda torpama inte betalade skatter knutna till jorden skulle 

de ändå erlägga ett antal personliga skatter, såsom mantalspenningen och bevillningen. Dags

verksskyldigheten fanns naturligtvis också, även om den i vissa fall under 1800-talets gång 

kom att ersättas av kontantavgifter. För säterierna gällde att i samband med nybildningar och 

sammanslagningar de nya behoven av arbetskraft kom att fullgöras av torpare, medan land- 

borna minskade.

Under 1800-talet var det kanske främst skiftena och de demografiska föränd

ringarna, som på olika sätt påverkade torputvecklingen, men också den begynnande industria

liseringen kom att spela en viktig roll, i varje fall i vissa områden. Forskningen är enig om att 

till att börja med ökade bondetorpen kraftigt i antal, men att så småningom kom snarare tor

pen att minska, medan backstugubebyggelsen växte kraftig (Elgeskog 1945; Gadd 2000).

Torp och backstugor i Länghem

Mot den skisserade allmänna bakgrunden skall vi nu se hur utvecklingen i Länghem ter sig. 

Jag väljer ut vissa tidpunkter för att visa vad som händer över tiden i stora drag.

Den äldsta karta som går att rekonstruera visar läget 1695 (fig. 3; jfr fig. 4 som 

avser 1725). Här kan vi se åtta torp - Tången, Remmen, Hagen, Övre Åsen, Övre Enet, Herr-
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ängstorpet. Porten och Djurgården - liggande i en båge från öster om Hofsnäs till söder om 

Torpa. Alla torpen ligger under Torpa och Hofsnäs. Av dessa omtalas Åsen, Herrängstorpet, 

Enet, Remmen och Tången samt ett andra torp vid Djurgården vara nyligen upptagna 1695. 

Några av dessa finns redan på en karta över Torpa och Hofsnäs ägor från 1640-talet. Om de är 

gårdar eller torp låter sig inte bestämmas från kartan.

Under 1700-talets första decennier tillkommer ytterligare några torp inom herr- 

gårdssfären, bland annat i söder i anslutning till Sällerås. Några bondetorp går knappast att 

spåra. Dock är det väsentligt att tillägga, att i slutet av 1600-talet tillkom ett antal soldattorp 

som var knutna till byarna. De särredovisas på kartorna.

Hur torpprocessen gick till i detta tidiga skede vet vi inte. Det finns dock några 

intressanta antydningar. I ett kartmaterial från 1640-talet finns två gårdar som sedermera har 

försvunnit. Den ena är Wäggia, och den andra är Björnstorp. Wäggia tycks ha legat ungefar 

där torpen, som kallas Djurgården kom att ligga och Bjömstorp där torpet Starren placerades. 

I varje fall när det gäller Wäggia är det mycket som talar för att gården Wäggia omvandlades 

till torpet eller torpen Djurgården. Kanske antyder torpställenas namn en annan användning av 

området än som vanliga gårdar. Utan att någon djupare undersökning gjorts synes det beva

rade kulturlandskapet ha en lång odlingstradition. Bjömstorp är något mer problematisk, ef

tersom det där knappast finns en direkt kontinuitet till Starren och fältspåren är oklara.

Under resten av 1700-talet tillkom relativt fa torp. När restriktionerna upphörde 

omkring 1770 kan man se en smärre ökning. Torplandskapet var fortfarande i betydande ut

sträckning koncentrerat i norr kring herrgårdarna (fig. 5). Backstugorna var mycket fa. Går vi 

sedan 25 år framåt i tiden börjar bilden att se annorlunda ut.

Det kan naturligtvis finnas en risk att i bilden från 1800 (fig. 5) vissa bebyggel

ser saknas, framför allt av backstugekaraktär, och att den därför inte är helt jämförbar med 

den från 1825 (fig. 6), eftersom källmaterialet då är bättre genom tillgången på husförhörs- 

längder. Men kartan är så markant annorlunda, när det gäller spridningen, att skillnaderna bör 

vara signifikanta. Torp- och backstugubebyggelsen hade 1825 fatt en uppenbart breddad 

spridning över socknen.

Kulmen nåddes 50 år senare (fig. 7). Även om det skedde nedläggningar är det 

ändå tillväxten, som är tydlig. Det som karakteriserar den sista perioden från ungefär 1875 är 

en ganska stor turbulens bland torp och backstugor. Många försvinner, några fa tillkommer. 

Det man kan säga är att förtätningen av torplandskapet hade upphört och att man i stället kan 

skönja en betydande nedgång av antalet enheter. Och det var bara början.
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Fig. 3. Torp i Länghems socken 1695 (punkter = torp; kvadrater = soldattorp).

Ett statligt betänkande lades 1911 fram angående torpareklassens tillbakagång 

(Betänkande 1911). I underlagsmaterialet, som utredningen lämnat efter sig, finns en intres

sant enkät, där varje kommunalordförande gett uppgifter ”om samtliga jordtorp, för hvilka 

innehafvaren har att till jordägaren erlägga arrende, dagsverken eller andra prestationer år 

1909”. Basen i formuläret är uppgifter om torpen och hemmanen hämtade ur Torpkommissio

nens statistiska utredning år 1900 angående jordtorparna. Här kan man göra flera intressanta 

observationer. I tabellerna redovisas bland annat om torpen sålts under perioden 1900-1909 

eller om de stod obesatta 1909. Man kan utläsa två ting. Det ena och väl egentligen inte så 

märkliga är, att 16 av de redovisade 85 torpen stod obesatta. Det är alltså en fortsatt utveck-
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Fig. 4. Torpen runt herrgårdarna Torpa och Hof snäs i Länghems socken 1725.
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ling jämfört med det slutande 1800-talet. Men det mest påtagliga är att ungefär lika många 

hade sålts enligt tabellen (fig. 8). Det måste innebära att de friköpts och inte längre fullgjorde 

några skyldigheter till sina tidigare stamfastigheter. Det är bondehemmanstorp, inte herrgårds- 

torp, som friköpts. Dessa senare förblev torp med de skyldigheter de tidigare hade haft.

Det här är en tydlig accentuering av den upplösning av torpsystemet som kan 

observeras från ungefär 1875. Det nya som skedde i början av 1900-talet var att torp inte bara 

lades ner utan friköptes för att fortsätta som enskilda gårdar. Därför är det första årtiondet av 

1900-talet ett viktigt skede i torpsystemets historia. Här finns tecken i Länghem på en om

strukturering som på sikt skulle förändra både den sociala och fysiska strukturen. Torpen på 

herrgårdarna fungerade fortfarande och det kan förklaras med att på ingen av herrgårdarna i 

Länghem infördes något statarsystem. Torpama förblev där en viktig arbetskraft.
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Fig. 5. Torp i Länghems socken 1800 (punkter — torp; kvadrater — soldattorp).

Sammanfattande synpunkter

Ser man till utvecklingen i stort kan konstateras, att den i stora drag följer dels den nationella 

lagstiftningen om än med viss fördröjning, dels den demografiska utvecklingen (fig. 8). Det 

finns också skillnader mellan herrgårdstorp och bondetorp, inklusive backstugor.

Så långt är resultaten knappast så uppseendeväckande, men bryter man ner data 

till bynivå blir bilden betydligt mer nyanserad. Det finns då inte något omedelbart samband 

med den generella demografiska bilden. Expansionen av bebyggelsen på ofri grund har olika 

kronologier i de olika byarna. I en by som Ingestorp kom den relativt tidigt. I södra delen av
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socknen kom den något senare men ändå långt före Länghems by, där den var påfallande sen. 

En utlösande eller snarare underlättande faktor är uppenbarligen laga skiftet. 1 flera av byama 

kan torpexpansionen i tid nära knytas till genomförandet av laga skiftet. Det gäller till 

exempel Bragnum och Länghem. Man kan konstatera, att det i olika byar troligen funnits 

olika strategier för torpanläggningar. Det ser man även på var torpen placerades. I flera av 

byama, inte minst de som har en något äldre torpetablering, ligger torpen i allt väsentligt på 

utmarken, medan i andra inte minst i Länghem, ligger de på eller i direkt anslutning till 

inmarken.
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Fig. 7. Torp i Länghems socken 1875 (punkter = torp; kvadrater = soldattorp).

Ytterligare ett par kommentarer bör göras. Det finns en grupp av torp, vars sta

bilitet över tid är påfallande. De torp som tillkom under 1600- och 1700-talen fanns kvar un

der hela undersökningsperioden - och i de flesta fall fortfarande, om än i andra former. Det 

faktum a tt de i flera fall varit knutna till säterierna har säkert spelat en roll, men det viktiga 

har nog ändå varit att de varit knutna till jordbruket. Det finns andra torp vars namn anger, att 

speciella personer bott där, såsom Fiskartorpet och Organiststugan, men de är relativt få.

Vad har då denna studie gett i förhållande till den bebyggelseskiss som gjordes i 

början? Vi har fatt en helt annan bild av landskapets bebyggelse. Det är uppenbarligen så att 

under den äldre järnåldern var landskapet utnyttjat i en utsträckning som endast överträffats 

av 1800-talets bebyggelse. Detta konstateras utan att vi kan mäta den brukade jordens storlek, 

men landskapets utnyttjande kan ändå anas. Det tidiga 1700-talets landskap kring säterierna
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Fig. 8. Friköpta torp i Länghems socken 1809 (trianglar = friköpta torp; punkter = övriga 

torp).

var präglade av en tämligen omfattande torpbebyggelse, vars invånare till en betydande del 

lade sin arbetskraft på herrgårdarna. Under 1800-talet växte bebyggelsen i olika etapper till att 

nära nog täcka socknens hela yta så när som på vissa delar i väster, som är alltför bemängda 

med mossar och sjöar för att ge plats för odlingar.
1800-talsbilden innebär samtidigt att de drumlindelar som inte tagits i anspråk 

för bybebyggelse då i de flesta fall blev uppodlade, i varje fall delvis. Det gäller särskilt den
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Fig. 9. Länghems sockens befolkning 1769-1890.

nordsydliga drumlinen, som jag kallar Åslyckedrumlinen och som ligger öster om Läng- 

hemsdrumlinen.

Den stora utbredningen av bebyggelsen under 1800-talet var kulminationen på 

en lång process i vilken marken inom Länghem togs i bruk för jordbruksändamål. Därefter 

började än en gång en krympning från ungefär 1875 (fig. 9). Det nya som också skedde i 

början av 1900-talet var att torp friköptes. Många av de gamla torpen försvann också eller 

övergick till fritidsbebyggelse. De permanentboende koncentreras kring socknens centrum, 

men trots allt levde byarna i sina skiftade lägen kvar. Skogarna tog igen den mark som 1800- 

talets torpare öppnade.

Det finns också anledning att återknyta till ett mera långsiktigt perspektiv, som 

antyddes i början av artikeln. Torp bildade under äldre medeltid, under 1500- och 1600-talen 

och under den här diskuterade perioden har jag behandlat som olika företeelser. De tidigare 

har blivit en del av bosättningsstrukturen och studerats utifrån denna. Det gäller inte de yngre 

torpen, men torp har i alla tider betytt nyodling. Kanske beteckningen ”nybygge” vore den 

riktiga termen. De representerar alla en lösning på ett problem i bondesamhället, att ta hand 

om nya munnar att mätta. Expansion av odlingsområden i landskapet har alltid haft som en 

bakgrund att lösa ett demografiskt problem. Det är det vi i första hand ser i allt ian- 

språkstagande av mark på ofri grund. Det var alltså samma orsak, när Inge under medeltiden 

flyttade ut från Länghem och blev den som gav namn åt Ingestorp, som när Sven Jacobsson
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flyttade från Lilla Givarp och byggde torpet Högen 1831. Det var de livskraftigaste torpen, 

som levde vidare och utvecklade sig till gårdar och till och med byar. Samma utveckling kan 

vi inte förvänta, när det gäller 1800-talets torp, men det finns ett embryo till samma utveck

ling som under den tidigare perioden i att en del av dessa yngre torp blev friköpta och levde 

kvar som jordbruk. Genom den nya situationen för jordbruket i gemen fick de problem, men 

trots det finns en del av dem kvar än i dag. Till den förändrade situationen bidrog också att 

sedan 1800-talets senare del löstes de demografiska problemen genom städernas utveckling 

och genom industrialiseringen.

Den slutsats vi bör dra är att långtidsstudier av landskapets utnyttjande bör utgå 

från det återkommande behovet av ny odlingsmark. I det perspektivet blir torpstudier inte 

endast något för lokalhistoriker utan också intressant i ett större perspektiv. Då kan också en 

nästan femtioårig torpinventering ge ett bidrag till en vetenskaplig diskussion. Därför borde 

man också på ett mera brett plan ta upp en diskussion av hur man skall kunna tillgodogöra sig 

den information som finns i de många torpinventeringama.

Ett arkeologiskt perspektiv

För en långtidsinriktad bebyggelsearkeologi är torp och backstugor från sent 1600-tal och 

framåt, inte minst 1800-talet och tidigt 1900-tal en viktig företeelse. Som jag antytt finns det 

många paralleller att dra till äldre tiders nybyggen och nyodlingar. De nådde visserligen sällan 

den ställning i bondesamhället som äldre tiders torp kunde fa, men som kunnat konstateras 

fanns det ändå tecken på att en utveckling liknande den äldre var på gång i början av 1900- 

talet utan att dock kunna fullbordas. Denna artikel har handlat om sammanhangen och kon

texten, men samtidigt kan en sådan studie tjäna som en utgångspunkt för mera detaljerade 

studier av torpen och landskapet. Jag tar ett par exempel från Länghem.

Det vore viktigt att göra mera djupgående studier kring torpen med namnet 

Djurgården i socknens norra del. Dessa går möjligen tillbaka till gården Wäggia. I området 

finns fortfarande ett landskap, som visar på ett stort tidsdjup med förhistoriska gravrösen, 

odlingsrösen och ett överhuvudtaget ålderdomligt kulturlandskap. Om det går att spåra äldre 

bebyggelse vet jag inte, men det vore värt att pröva också detta.

Ett annat studieområde skulle kunna vara det som jag kallat Åslyckedrumlinen 

öster om Länghems by. Det är en av de drumliner som i torpinventeringen visat sig ha en sen 

bebyggelse, i motsats till flera av de andra. En grundlig undersökning av detta område skulle
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kunna ta fasta på de topografiska förutsättningarna i ett bredare perspektiv. Kanske skulle en 

komparativ undersökning av Länghemsdrumlinen och Åslyckedrumlinen bidra till ett klar

läggande av varför den ena drumlinen föredrogs framför den andra. Båda dessa exempel visar 

hur kunskap om torpbebyggelsen leder oss fram till viktiga bebyggelsehistoriska frågor med 

ett stort tidsdjup. Det bör vara ett viktigt argument, när man bedömer torpen och annan be

byggelse på ofri grund såväl från forskningssynpunkt som från antikvarisk synpunkt.
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TORPARE OCH MATERIELL KULTUR

Christina Rosén

Begreppet ”torp” är på en och samma gång mycket tydligt och ytterst otydligt. 1 en kameral 

mening är det tydligt: Vi talar om bebyggelse på ofri grund, upplåten med ett torpkontrakt 

som ger innehavaren av torpet besittningsrätt under vissa givna villkor. Detta gäller de senaste 

århundradena, inte de medeltida torpen. Specialfall är de militära torpen som jag lämnar där

hän i detta sammanhang. I praktiken rymmer emellertid begreppet ”torp” en lång rad olika 

mänskliga livsval, livsvillkor och livsbetingelser.

Vad som forenar torp av alla slag är ofriheten, att man inte har samma grad av 

besittningsrätt till sin mark och gård som en-besutten bonde hade. Man var inte heller på 

samma sätt delaktig i byns brukningsgemenskap och andra gemensamma angelägenheter, och 

man hade tveklöst en lägre social status än de besuttna bönderna. I viss mån kan vi tala om ett 

utanförskap. Detta utanförskap är ibland fysiskt markerat på ett mycket tydligt sätt, som när 

torp och backstugor samlades i särskilda torpstäder, ofta långt från den mer etablerade bebyg

gelsen.

I diskussionen om torp kommer jag också att föra in backstugorna. Gränsen 

mellan dessa bebyggelseformer är flytande. I princip brukar man mena att till torpen hörde ett 

stycke jord, medan backstugorna helt saknade sådan. I praktiken kan vi se att en och samma 

bebyggelse kan betecknas omväxlande som torp och som backstuga, och det finns anledning 

att anta att man inte alltid skilde så noga på begreppen (Elgeskog 1945: 19-20; Johansson 

1999: 23). En del av materialet i min diskussion är således hämtat från vad som formellt setts 

som backstugor (fig. 1).

Vidare var torparnas försörjning mer varierad än de besuttna böndernas. För

visso ska man inte överskatta jordbrukets betydelse för böndernas ekonomi. I stora delar av 

landet har bönder, också på större gårdar, i praktiken grundat en stor del av sin försörjning på 

annat än sädesodling och boskapsskötsel. Sjuhäradsbygden är ett bra exempel på detta, där 

man i stor utsträckning fick inkomster från hantverk och knallehandel. Men förutsättningen 

for att bedriva knallehandeln var att man var i besittning av ett hemman. Resultatet blev att 

det i Sjuhäradsbygden fanns en mängd hemman som i praktiken gav mycket liten avkastning
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om man ser till det traditionella j ordbruket, men deras existens var en förutsättning for att hus

hållen skulle kunna ägna sig åt något annat.

Torparnas försörjning var naturligtvis i flera fall också grundad på det egna 

jordbruket. Men därutöver fanns en rad andra möjligheter - hantverk, lönearbete, läkekonst, 

lovlig och olovlig jakt, fiske och en rad andra verksamheter. Åtminstone vissa grupper av 

torpare var sannolikt mer geografiskt rörliga än bönderna och hade större kontaktnät utanför 

den egna byn. Somliga har sannolikt också hanterat reda pengar på ett annat sätt än vad

Sty.*
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Fig. 1. En samling torp- och backstugubebyggelser i Södra Fågelås socken, Västergötland. 

De ligger uppe på Hökensås, långt från den etablerade bebyggelsen, nära socken

gränsen. Klockarhemmet benämndes ibland ”Tattarstan ”, vilket ytterligare under

stryker utanförskapet och bondebefolkningens avståndstagande från dem som bodde 

där. Utsnitt ur den äldsta ekonomiska kartan från ca 1880.
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många bönder gjorde. Med en mindre grad av självförsörjning följer en högre grad av delak

tighet i penningekonomin, vilket i sin tur torde påverka den materiella kulturen, kanske sär

skilt i form av de industritillverkade, enklare föremål som började förekomma på marknaden 

från 1800-talets senare del. Förekomsten av importerat stengods och mynt redan under 1600- 

talet i en halländsk torpmiljö och importkeramik i en backstuga från 1700-talets förra hälft 

pekar klart på torpamas delaktighet i den monetära ekonomin (Rosén 1991).

Finns det en torpkultur?

Underordnade grupper tenderar att skapa egna kulturer och traditioner som uttrycker ett mot

stånd mot den etablerade gruppens anspråk på makt och överhöghet. Ofta tar sig denna mot

kultur icke-materiella uttryck i sånger, talesätt med mera (Burke 1983: 64-64), men en del av 

denna kultur är synlig i form av materiella ting på så sätt att man väljer att använda eller inte 

använda vissa ting som ett uttryck för den egna gruppen och som ett motstånd mot mer etable

rade grupper.
Utifrån detta mycket allmänt hållna resonemang - och utifrån grundantagandet 

att torpama generellt sett utgör en underordnad grupp - kan man gå vidare och fråga sig om 

torpamas sociala särställning på något sätt avspeglar sig i deras materiella kultur. Närmast till 

hands att jämföra med är kulturen hos de bönder på vilkas mark - och ofta villkor - torpama 

levde. Hypotetiskt skulle en sådan särställning kunna visa sig på flera sätt, till exempel:

(a) Avsaknad av vissa typer av föremål som förekommer i den omgivande bondekulturen

(b) Förekomst av vissa slags föremål som inte förekommer i den omgivande bondekulturen, 

åtminstone inte i samma utsträckning

(c) En lägre frekvens av föremål, totalt sett, på grund av sämre ekonomiska förhållanden.

Själva torpbebyggelsen har av allt att döma också skilt ut sig från den etablerade bondebe

byggelsen, dels på grund av att torpen hänvisades till mark som inte redan var bebyggd, dels 

då man i vissa fall sannolikt medvetet velat bosätta sig avsides. Sämre möjligheter att komma 

över byggnadsmaterial och ett mindre behov av olika slags ekonomibyggnader bör ha påver

kat torpens utseende, liksom sannolikt ett friare förhållningssätt till de lokala byggnadstradi

tionerna. Vi borde alltså finna:

63



(a) Färre byggnader på tomten

(b) Stor variation i byggnadstekniker

(c) Lokalisering till lägen långt från den etablerade gårdsbebyggelsen

De här allmänt hållna antagandena måste sedan prövas och specificeras för olika grupper. Den 

kloka gumman i backstugan, dagsverkaren vid det stora godset, hantverkaren i Skräddartor- 

pet, småbrukaren som strävade efter att friköpa sitt torp - alla hade de olika livsstil och san

nolikt ganska olika materiell kultur.

En besvärande omständighet i sammanhanget är bristen på källmaterial. Det 

finns som bekant stora mängder torplämningar runt om i landet, i många fall därtill väl syn

liga och välbevarade. Men endast ett fatal är arkeologiskt undersökta. Av dem som ändå har 

grävts ut är flertalet endast delvis undersökta och bara delar av fyndmaterialet har tagits till

vara.

Frågan är om det alls är möjligt att allmängiltigt diskutera torpamas materiella 

kultur. En annan fråga är om det överhuvudtaget är intressant. Kanske landar resonemanget i 

en så allmänt hållen diskussion att det egentligen inte tillför något. Kanske skall vi istället titta 

på det partikulära, på de enskilda fallen istället för att leta efter allmänna principer?

Med allt ovanstående sagt kunde man lätt dra slutsatsen att texter med rubriken 

”Torpare och materiell kultur" egentligen är tämligen meningslösa. Jag skall emellertid ändå 

försöka diskutera några av de här frågorna lite mer i detalj utifrån exempel på fynd och 

bebyggelselämningar från några mer eller mindre välundersökta torplämningar, i huvudsak 

från 1800-talets Västsverige. Det blir reflexioner över de iakttagelser som har gjorts. Dock 

kommer fler frågor att ställas än besvaras.

Bondhustrun och backstugusittaren

Som en utgångspunkt för den fortsatta diskussionen, och för att pröva de tre punkterna ovan, 

skall jag ta två bouppteckningar från en by i Halland, Hörsås i Getinge socken mellan Halm

stad och Falkenberg. De upprättades nästan samtidigt, den ena efter hustrun Berta Svensdotter 

på Hörsås Noregård 1828, den andra efter hustrun Elna Jönsdotter i en backstuga i byn 1826. 

Det är således två kvinnor från samma by, samma tid, men från olika sociala miljöer. Nore-
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gård var därtill den största gården i byn, vilket gör kontrasten mellan dessa kvinnor än mer 

tydlig (fig. 2).

Så vad för slags materiell kultur är det som avspeglas i dessa bouppteckningar? Är det möjligt 

att urskilja backstugan som en annorlunda miljö, materiellt sett? Vid första påseende är 

innehållet i de båda bouppteckningarna förbluffande likartat. Det är i stort sett samma slags 

föremål som förekommer i båda miljöerna. En påtaglig skillnad är dock att hustrun i 

Noregården efterlämnade betydligt fler föremål, totalt sett, och att de värderades betydligt 

högre. Inte bara så att det samlade värdet av boet var högre, utan de individuella föremå- len 

gavs också ett högre ekonomiskt värde. De var uppenbarligen av en annan kvalitet än fö

remålen i backstugan, men backstuguhustrun efterlämnade också en del värdeföremål. Här 

fanns silversmycken och två silvertumlare, liksom en del tennföremål.

Fig. 2. Utsnitt ur storskifteskartan över Hörsås by, Getinge socken, Halland 1796. Noregård 

är markerad med "litt. ” E. Den lilla byggnaden som markerats med en pil kan vara 

backstugan, även om detta inte kan fastställas säkert.

65



De traditionella kvinnliga statusföremålen i form av textilier var betydligt fler på 

Noregården än i backstugan. Här överflödar det av dukar, dynor, kuddar, bolster och bolster

var, täcken, sängomhängen och stugomhängen. Därtill hade man såväl tyger som gam i lager. 

Backstugusittaren Elna Jönsdotter efterlämnade endast några fa dylika ting. På Noregården 

fanns också betydligt fler föremål som har med jordbmket att göra: redskap och verktyg. Så

dana fanns knappast alls i backstugan, med undantag för några yxor, en spade och lite andra 

verktyg. I backstugans uthus fanns dessutom en ko.

Det finns egentligen ingenting i Elna Jönsdotters bouppteckning som inte också 

finns i bondhustmn Berta Svensdotters. Inget i backstugans materiella kultur verkar skilja ut 

sig som något speciellt. Det var inget utfattigt hem. Man hade till exempel lånat ut pengar till 

grannar och släktingar. Det fanns också sex böcker i hemmet, inklusive bibel och psalmbok. 

Att obesuttna hanterat en hel del kontanter och lånat ut pengar är känt också från annat håll 

(Johansson 1999: 24-25). Den kamerala fattigdom det innebar att inte besitta ett hemman in

nebar inte nödvändigtvis en materiell fattigdom.

Det som avspeglas i dessa bouppteckningar är i huvudsak den traditionella all

mogekulturen, den som i stor utsträckning utvecklades under 1700-talets senare del (Rosén 

2004: 259-260). På 1820-talet var industrialiseringen ännu i stort sett i sin linda. Masspro

duktion och -konsumtion av industriellt framställda föremål skulle dröja några decennier till. 

Men en typ av föremål som man redan hade börjat tillverka i stor skala var måltidskärl i flint

gods: tallrikar, koppar, uppläggningsfat etc. Redan under 1700-talets slut kom en relativt stor- 

skalig flintgodsproduktion igång vid Rörstrands fabriken och under 1800-talets början tillkom 

Gustavsberg. Nu började man också i större utsträckning tillverka dekorerade kärl. De äldsta 

flintgodskärlen var i huvudsak helvita. Den nya överföringstrycktekniken förenklade och för

billigade tillverkningen av de dekorerade kärlen (fig. 3).

Det är just dessa industriellt framställda produkter som möter i bouppteckning

arna från Hörsås. På Noregård hade man sex vita tallrikar, två brokiga och två fat. Dessa fö

remål fanns också i backstugan i form av ett halvt dussin ”pårselinstallrikar”. Intressant nog 

ser vi alltså att man tagit till sig dessa nya produkter på ungefär samma sätt i två olika sociala 

och ekonomiska miljöer. Notabelt är att man i backstugan, trots sannolikt relativt begränsade 

ekonomiska resurser, valt att skaffa dessa tallrikar. De hade uppenbarligen något slags socialt, 

statusmässigt värde som gjorde dem intressanta att införskaffa.

Sammantaget är det alltså svårt att urskilja backstugan som en materiellt sär

präglad miljö. Den förefaller ha haft i stort sett samma slags föremål som man hade på de 

omkringliggande gårdarna, om än i lägre antal.
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Fig. 3. Flintgodstallrik med en dekortyp som var vanlig kring 1800-talets mitt. Dessa

tallrikar återfinns i alla slags miljöer. Tallriken är funnen på torpet Lindholmen i 

Tjusts skärgård (foto: Katty Wahlgren 2005).

Ingen av de miljöer som dessa bouppteckningar kommer ifrån är arkeologiskt 

undersökt. Vi vet därmed inte vad som fanns på platsen utöver det som tas upp i bouppteck

ningarna, vilket naturligtvis inte alls är alla de föremål som fanns i verkligheten. Jämförelser 

mellan bouppteckningar och jordfynd från de två övriga gårdarna i byn visar att det framför 

allt är enklare keramik och glas som återfinns arkeologiskt men inte syns i bouppteckningarna 

(Rosén 2001).

Bebyggelsen - exemplet Kushult

Att särskilja ett torp från ett mindre hemman eller annan enklare bebyggelse är i stort sett 

omöjligt, om man enbart ser till de husgrunder och övrigt material som finns kvar i terrängen 

idag. Detta är något som också avspeglar sig i fomminnesregistret, där man i vissa fall regi

strerat lämningar som torp, när det i själva verket rör sig om mindre hemman. Torpens fysiska 

utseende kan skifta kraftigt, även inom en begränsad tid och ett begränsat område. Inte heller 

avspeglar husgrundernas utseende nödvändigtvis torpens ekonomiska status, i alla fall inte så

dan den avspeglar sig i det kamerala källmaterialet (Johansson 1999).
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Man kan se tydliga ambitioner hos en del torpare att bygga på ett sätt som ut

märker sig och som kan ses som en del i en strävan att markera social status. Det är en intres

sant fråga huruvida byggnadsskick samspelar med foremålskulturen, och om man hos vissa 

grupper av torpare kan se särskilt tydliga tecken på strävan efter status. En grupp som enligt 

gängse uppfattning borde utmärka sig är hantverkarna. Börje Hanssen har visat hur hantver

karna på Österlen i stor utsträckning hade en urban materiell kultur. De hade ingen nämnvärd 

strävan att efterlikna bönderna utan deras ideal var det urbana. Detta visar sig såväl i fore

målskulturen som i namnskicket (Hanssen 1952).

Med detta sagt kan vi ändå konstatera att det finns några generella drag i den 

västsvenska torpbebyggelsen som skiljer den från den mer etablerade gårdsbebyggelsen. I sto-

Fig. 4. Kushult i Rolfstorps socken i Hallands inland. Väster om gårdarna ligger torpet 

Kushultapung med flera torp. Utsnitt ur den äldsta ekonomiska kartan från 1920- 

talet.
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ra delar av Västsverige dominerar den tre- eller fyrlängade gården, kringbyggda gårdar där 

både folk och fä inhystes. Under senare delen av 1800-talet, inte sällan i samband med laga 

skiftet, började man i ökande utsträckning skilja bostadsdelen från ekonomibyggnaderna och 

ge den förra en mer ståndsmässig placering, inte sällan på en vällagd stenterrass.

Torpen hade sällan mer än en eller två längor. De fick därmed inte samma slutna 

utseende som gårdsbebyggelsen. Men det finns stora variationer inom den ganska diffusa 

gruppen ”torp”. Till en del torde dessa variationer ha att göra med den dominerande ekonomin 

på torpen. Hantverkaren hade andra behov av byggnader än den torpare som främst levde av 

jordbruk.
Sommaren 2005 inventerades delar av Rolfstorps socken i Hallands inland. I ett 

område på den gamla utmarken mellan gårdarna Kushult och Tingås (fig. 4) påvisades 

åtskilliga lämningar i terrängen. Spåren efter åkrar och hägnader var väl synliga, och därtill

Fig. 5. Samma område som i figur 4 på ekonomiska kartan från 1966. Alla torpen är 

nedlagda och syns endast som husgrunder. Den forna åkermarken är delvis 

urskiljbar som ljusare partier, men i huvudsak växer gran över hela området.

69



Fig. 6. Torpet Kushultapung. Det är en kraftigt grundlagd byggnad medförstuga, stort 

spismursröse och en intilliggande källargrund. Utseendemässigt skiljer den sig 

knappast från den näraliggande gårdsbebyggelsen (foto: Christina Rosén 2005).

kommer flera husgrunder, källare och efterlämnade föremål. Ett par av torpen är markerade på 

häradskartan (fig. 4), men här finns lämningar efter ytterligare flera byggnader som sannolikt 

forsvunnit ganska kort tid fore kartans tillkomst. Av dessa lämningar var några torp, medan 

minst en plats kan karaktäriseras som ett småbruk, en vid laga skiftet utflyttad hemmansdel 

till Kushult. De synliga lämningarna är i huvudsak från 1800-talet och det tidiga 1900-talet 

(fig. 5).
Till en början tolkade vi alla lämningarna som torpgrunder (fig. 6). De är 

mycket likartade - en bostadsdel med tillhörande källare och en ekonomibyggnad, allt byggt 

på kraftiga stengrunder eller terrasser (Connelid m.fl. mskr.). Även det fyndmaterial som lig-
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Fig. 7. Dockhuvud i celluloid från Kushultapung (foto: Christina Rosén 2005).

ger spritt kring husen är likartat - jordbruksredskap och personliga tillhörigheter som trasiga 

skor och leksaker (fig. 7). Först efter en kontroll mot annat källmaterial blev vi varse att det 

fanns en kameral skillnad mellan platserna.
En del av de fysiska likheterna mellan torpen och gården kan förklaras med att 

den ekonomiska basen i de flesta fall har varit jordbruk. Ett av torpen. Skräddarns, kan knytas 

till hantverk, men också detta tycks ha haft en bas i jordbruket, av fyndmaterialet att döma 

(fig. 8).
Lämningarna vid Kushult tycks vid ett ytligt betraktande motsäga tanken på att 

torp och gårdar skulle skilja sig åt i någon nämnvärd utsträckning, men det är ett enskilt ex

empel och det finns givetvis en rad andra som säger något helt annat. Dessutom är Kushults- 

området endast översiktligt inventerat, inga mer detaljerade undersökningar har gjorts här.

En undersökning av torplämningar i Frillesås med flera socknar i norra Halland 

visade på en stor variation i byggnadernas utseende, från mycket enkla torp med en enda 

byggnad till kraftigt grundlagda, två- och trelängade hus. Husgrundernas varierande utseende 

kunde inte förklaras utifrån torpens ekonomiska situation, utan ekonomisk status har här tagit
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Fig. 8. Järnplog funnen vid grunden efter Skräddartorpet i Rolfstorps socken, Halland, 
(foto: Christina Rosén 2005).

sig andra materiella uttryck. Gemensamt for torpen var dock deras belägenhet på utmarken, på 

sämre jordar och på ett visst avstånd från gårdsbebyggelsen (Johansson 1999).

Den förmodligen tydligaste gemensamma nämnaren för torpen som bebyggelser 

är just deras placering på ett visst avstånd från gårdsbebyggelsen. Detta har givetvis till en del 

rent praktiska orsaker, då torpen i allmänhet är yngre än de etablerade gårdarna. Men det in

nebar också att torpamas utanförskap blev tydligare, och att man skapade ett eget socialt och 

geografiskt rum med egna spelregler. Förekomsten av ”torpstäder”, ”tattarstäder” och lik

nande visar också hur man medvetet skapade dessa sociala rum, hur man valde att avstå från 
delaktighet i böndernas gemenskap.
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Fig. 9. Fyndfrån backstugan Göta-Lenas på Hökensås vid Vättern. Järnföremål, rödgods, 

flintgods och glas är närmast standardjynd i detta slags miljöer. Något avvikande är 

det dekorerade dricksglaset (foto: Christina Rosén 2005).

Samtidigt finns det en stor variation i byggnadernas utformning. Även om den 

inte omedelbart kan knytas till ekonomisk status, så förefaller det som om man använt bygg

naderna för att på en rad olika sätt visa stams, tillhörighet och ambitioner. Man har utifrån sin 

specifika livssituation kunnat välja alltifrån en mycket enkel bostadsform, som kunde markera 

undergivenhet och ett accepterande av en given roll, till en påkostad byggnad som markerade 

en ambition att särskilja sig från övriga torpare, kanske också en dröm om ett annat liv (Lind 

m.fl. 2001). De välbyggda torpen vid Kushult skall kanske tolkas utifrån en sådan tankegång.
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Fynden

Med en något negativt synsätt skulle man kunna säga att fynd från torplämningar har en ten

dens att vara mycket enahanda. Den stora mängden av fynd utgörs av fönsterglas, spik och 

andra rostiga, mer eller mindre oidentifierbara jämforemål. Till dessa massfynd kommer i 

allmänhet en del keramik i form av rödgods och en del flintgods tallrikar och -kaffekoppar. 

Utöver detta allmänna fyndmaterial kan det finnas enstaka föremål som skiljer ut sig genom 

att vara ovanligare, mer svåråtkomliga eller dyrbarare än de vanliga föremålen, till exempel 

importkeramik (fig. 9).

Även till synes vanliga fynd kan dock förekomma i ett sammanhang som ger 

dem en annan tolkning än den som ligger närmast tillhands. I samband med SVT:s produktion 

”Utgrävarna” gjordes en begränsad undersökning av backstugan Göta-Lenas i Klockarhem- 

staden (fig. 10). Ett av grävschakten forlades till området precis utanför den plats vi tolkat 

som ingången till huset. Här fann vi en samling med knappar (fig. 11). De var väl samlade 

inom ett begränsat område under en sten och alla var olika. Intill knapparna låg också ett par 

glasögon. Vår tolkning var att de inte hamnat där genom att de tappats eller på något annat 

slumpmässigt sätt.

Göta-Lena, som givit namn åt backstugan, var en klok gumma som levde här 

under en period i slutet av 1800-talet. Hon var vida känd för sin läkekonst och trollkunnighet, 

och många färdades hit för att söka hennes hjälp. Förmodligen var knappgömman en del av 

detta. Knapparna som personliga tillhörigheter kan ha lagts ned invid husgrunden i syfte att så 

att säga begrava en sjukdom eller liknande. Det är mycket möjligt att bruket fortsatte även 

efter Göta-Lenas död.

Förutom detta slags fynd, som man i allmänhet finner i jorden inuti och runt 

husgrunderna, finns det vid de yngsta torpgrunderna, från 1800-talets senare del och framåt, 

ofta mängder med fynd spridda runt byggnaderna, samlade till sophögar eller nedslängda i en 

källare. Dessa föremål är i hög grad ett vittnesbörd om den tilltagande produktionen och kon

sumtionen av en lång rad föremål under 1800-talets senare del. Själva det faktum att alla 

dessa ting finns kvar, att man inte tagit tillvara dem för återanvändning eller återvinning av till 

exempel järnet, vittnar i sig om en tilltagande konsumtion och en ekonomi där man på ett helt 

annat sätt än tidigare kunde slösa med resurser. 1 detta kvarlämnade avfall finns en stor po

tential för studier av företeelser som industrialisering och modernitet (fig. 12). Här har vi 

möjligheten att se hur man i ett enskilt hushåll förhöll sig till detta.
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Fig. 10. Plan från undersökningen av backstugan Göta-Lenas. Husgrunden är 9x5 m. 

Kartering och bearbetning: Christina Rosén 2005).

Fig 11. Knappgömman från Göta-Lenas (foto: Christina Rosén 2005).



Fig. 12. Ett något udda fynd-en separator kvarlämnad vid torpet Kushultapung, Rolfstorps 

socken, Halland (foto: Christina Rosén 2005).

Generella sammanställningar och jämförelser mellan fyndmaterial från olika 

torpundersökningar saknas ännu så länge, vilket naturligtvis hänger samman med att så fa torp 

är systematiskt undersökta i någon större skala. Därför är det svårt att bedöma betydelsen av 

de fynd som trots allt finns, i synnerhet som jämförelsematerial från andra, samtida miljöer 

saknas i ännu högre grad.
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Några slutsatser

I början av den här diskussionen satte jag upp några punkter, utifrån vilka jag antog att man 

skulle kunna diskutera förekomsten av en torpkultur, ett användande av den materiella kultu

ren som skulle kunna ses som karaktäristisk för torpare och liknande underordnade grupper i 

samhället, särskilt under 1800-talet. De exempel jag sedan tog upp verkar dock på flera 

punkter motsäga dessa antaganden. Andra exempel hade kanske gett andra resultat.

En viktig slutsats är dock den tämligen självklara att det vi kallar för ”torp” - 

eller ”lägenhetsbebyggelse” i fornminnesinventeringens lämningslista - egentligen inte går att 

definiera eller beskriva på något entydigt vis. Även om begreppet har en given kameral bety

delse så är den faktiska variationen i byggnadssätt och föremålskultur så stor att generalise

ringar blir i stort sett omöjliga att göra. Lägg därtill all övrig obesutten bebyggelse, backstu

gor och liknande, och bilden blir än mer komplicerad.

Det finns dock en gemensam nämnare, och det är den sociala underordningen. 

Den kunde variera kraftigt. Dagsverkstorparen vid herrgården kände den sannolikt mycket 

tydligt, medan hantverkaren eller torparen som höll på att upparbeta sitt torp till ett hemman 

torde ha upplevt den på ett ahnat sätt, kanske mer subtilt, men ändå närvarande. Och kanske är 

det just detta som är den mest spännande och fruktbara infallsvinkeln på studiet av torpens 

materiella kultur: Hur har man hanterat denna underordning? Har man inrättat sitt liv i enlig

het med de spelregler man förväntades följa? Eller har man gjort uppror mot dem?

Det stora flertalet torplämningar härrör från 1800-talet och det tidiga 1900-talet, 

en period med stora sociala omvälvningar. Befolkningsökning, industrialisering, emigration, 

liksom olika sociala reformer medförde en stor mobilitet, geografiskt och socialt. Mängden 

föremål i så gott som alla hushåll växte kraftigt, och man kunde nu på ett helt annat sätt än 

tidigare skaffa och använda föremål för att uttrycka en social status eller strävan. Denna tids

period framstår därför som särskilt intressant när det gäller att studera hur en grupp använder 

den materiella kulturen för att markera eller förhandla sin identitet. Därför är det beklagligt att 

dessa lämningar fortfarande inte åtnjuter det skydd som det innebär att betraktas som fasta 

fomlämningar - och därmed sällan blir arkeologiskt utgrävda.
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Tack till

Pär Connelid och Anders Håkansson som deltog i inventeringen i Rolfstorp. Denna gjordes 

inom ramen för Bockstensprojektet vid Länsmuseet i Varberg.
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KULTURVÄXTER PÅ ÖVERGIVNA TORP

Sofia Andersson, Josefina Sköld & Elisabeth Åman

Vi vill levandegöra ett stycke kulturhistoria kring ett antal raserade torp. Tonvikten kommer 

att ligga på de kulturväxter som fortfarande forekommer i anslutning till lämningarna, och 

med hjälp av gamla fotografier på torpen har jämförelser gjorts mellan dåtid och nutid. In

venteringar har gjorts dels i jordbruksbygden i Lillhärad socken, dels i bergslagsbygden kring 

Riddarhyttan i Skinnskattebergs socken, båda i Västmanlands län.

Våra frågor cirklar kring lämningarnas faktiska innehåll, utöver det rent fysiska. 

En fråga som kom att utkristallisera sig gällde växtligheten kring torpen. Under inventering

arna av lämningarna antecknades även vårdträd och olika kulturväxter vid de övergivna torp- 

miljöerna. Den vanligaste och mest förekommande växten var förstås syren. Förutom pryd- 

nadsbuskar noterades bärbuskar som krusbär och vinbär. Vi insåg att växterna var precis lika 

viktiga för torpets helhetsbild som de döda lämningar vi registrerade i form av grundmurar 

efter bostäder och uthus, men detta kräver goda kunskaper hos inventerama. Till exempel 

visade sig vinbärsbuskarna i de flesta fall vara måbär.

Vi kom fram till att det skulle vara värt att satsa lite extra på de botaniska kun

skaperna: Vilka arter, familjer och släkten fanns? Skulle de räknas till nyttoväxtema eller 

prydnadsväxterna, och vad hade de eventuellt använts till? Hur var trädgårdarna disponerade, 

och är det korrekt att tala om trädgårdar i vår tids bemärkelse? Vilka växter tycks särskilt 

livskraftiga? Kan man se någon skillnad i förekomst av kulturväxter beroende på om torpet 

övergivits tidigt eller sent? Finns hamlade träd bevarade i anslutning till torpen? Vad kan man 

göra för att bevara en eventuell artrikedom?
Intresset för och insikten om växternas betydelse som levande rester från en för

gången tid har inte bara väckts i Västmanland, utan i flera andra län, till exempel i Värmland 

(Bodin 2003) och Uppland (Lötberg 2003). Skogsvårdsstyrelsen har dessutom gett ut en in

formationsskrift kring det biologiska kulturarvet (Skogsvårdsstyrelsen 2004), liksom Riksan

tikvarieämbetet med sin skrift om skogens biologiska kulturarv (Emanuelsson 2003). En vik

tig del av vårt projekt var också att ha ett nära samarbete med lokalbefolkningen.
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Kulturväxter vid torp

Projektet startade år 2004 med att vi gjorde en studie av kvarstående kulturväxter kring torp

lämningar i Lillhärad socken, nordväst om Västerås (Sköld & Åman 2004). Eftersom resulta

ten från detta projekt blev så goda fortsatte vi med en jämförande studie av torp knutna till 

bergsbruket i ett landskap med en annorlunda topografi och i en annan odlingszon, nämligen 

Riddarhyttan (Sköld & Åhman 2005).

Tre kriterier var tvungna att vara uppfyllda för att torpen skulle passa in i studi

erna. För det första måste torpen vara övergivna, för det andra vara belägna tillräckligt isole

rade från nuvarande bebyggelse för att utesluta eventuell spridning av idag förekommande 

växter, och för det tredje, beträffande Lillhäradstorpen, skulle det på fotografier från omkring 

1900 synas växtlighet som kunde finnas kvar än idag. Vid Riddarhyttan valdes torpen ut efter 

växtligheten och beroende på hur långt beskogningen hade gått. Totalt har 19 torp och ett 

hemman studerats i de båda undersökningsområdena. I denna artikel kommer endast torpet 

Vitmossen i Lillhärad, som för övrigt under en period varit skattlagt, och hemmanet Övertjäm 

norr om Riddarhyttan att presenteras som exempel.

Torpen har besökts vid flera tillfällen. Ett besök gjordes på våren för att inven

tera vårväxter och fa en överblick över området runt torpet. Vid ett andra besök inventerades 

sommarväxter, och hamlade träd och ympar eftersöktes, och på hösten gjordes ytterligare ett 

besök då höstväxterna inventerades och eventuell frukt samlades in för bestämning. Bestäm

ning och namngivning av växterna följer Krok & Almquist 1994.

Olika omständigheter inverkar på en växts förmåga att härda ut i olika miljöer 

såsom höjd över havet, vind och tillgången på vatten, berggrund och jordmån, och växtens 

genetiska egenskaper och dess ursprung. Riksförbundet Svensk Trädgård har delat in Sverige 

i åtta odlingszoner. Zon 1 utgörs av landets mildaste delar och zon 8 de kärvaste. Ju högre 

zontal som anges för en växt, desto härdigare anses den vara. För perenna växter är det svårt 

att säga hur långt norrut de klarar sig, då de varje år vissnar ner och övervintrar med knoppar i 

marken. Snörika vintrar klarar sig dessa växter bättre än om det fryser när det är barmark. 

Uppgifter om vilken odlingszon växten är härdig i, finns därför endast att fa för vedartade 

växter som buskar och träd (RST 1993). Härdigheten för perenner anges mer allmänt som till 

exempel ”endast för Sydsverige” eller ”mycket härdig”. Lillhärad socken nära Mälaren hör till 

zon 3, medan Riddarhyttan som är högre beläget och längre från vatten ligger i zon 4.

En lista över vilka kulturväxter som förekommer och varför de har odlats skulle 

berika kunskapen om torpamas liv. Att kombinera arkeologin och inventeringarna med att
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finna rara och hotade arter, liksom numera bortglömda fruktsorter, kändes som en utmanande 

och rolig uppgift. Jan Danielsson har på ett talande sätt beskrivit hur vi tänkte inför projektet 

(1998: 155):

Synintryck från forna tider har bevarats på fotografier och målningar. Ljudintryck är 
det sämre med, men det finns trots allt gamla inspelningar. Men dofter och smaker 
från det förgångna kan vi inte framkalla på annat sätt än att ta vara på de gamla sorter 
av frukter, bär och grönsaker som man odlade i det gamla bondelandskapet. Detta är 
mångdubbelt viktigare i dessa dagar då EU-bestämmelser har utfärdats som snabbt 
gör att alla gamla sorter försvinner ur kommersiell hantering. Snart har vi i handeln 
bara ”röda äpplen” och ”gröna äpplen”. Då är det en sublim njutning och en mild 
form av civil olydnad att hugga tänderna i en Sommarkalvill, en Vaxgylling eller en 
Menigasker.

För Lillhärad socken har vi ett fantastiskt bildmaterial i Västmanlands läns museums arkiv att 

tillgå. Dessa unika fotografier av Lillhäradsboma är tagna av Eva Timm kring sekelskiftet

Fig. 1. Vitmossen ungefär år 1900 (foto: Eva Timm; VLMA4625).
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1900. Eva Timm (f. Hellgren, 1873-1965) var prästdotter i Lillhärad och sedan från år 1911 

också prästfru i andra socknar runt om i Västmanland. Uppgifterna kring de personer som 

finns med på Eva Timms fotografier, liksom vilka som var siste brukare av torpen, har häm

tats från Dingtuna-Lillhärad Sockengilles arkiv i Dingtuna. I falt användes fotografierna för 

att hitta tillbaka till samma plats som fotografen en gång stått på.

Vitmossen - ett exempel i Lillhärad socken

Vid tiden för Eva Timms fotografering fanns det många olika brukare av torpet Vitmossen. 

De flesta stannade bara ett par år och vid flera tillfällen stod torpet till och med tomt, så vilka 

de tre flickorna på bilden är, går inte att säga (fig. 1). Den senaste torparen hette Gustaf Teo

dor Björk (f. 1899) och hans fru Märta Sofia Konstantina Danielsson (f. 1906). De flyttade in 
1934, efter att Vitmossen stått tomt i tio år, och flyttade därifrån 1944 till Västerås. År 1947 

arrenderades stället ut men revs strax efteråt.
Äldsta kartbelägg är en geometrisk avmätning av torpet "Witmåsen” från år 

1753, vilken visar att det då var skattlagt. Två generationer byggnader på två olika platser har 

funnits vid Vitmossen. Den stuga vi ser på bilden är den äldsta och efter denna finns ingen 

husgrund kvar idag. Bara en upphöjning i markytan visar var stugan har stått. Uthusgrunden 

liksom källargrunden finns däremot kvar. Ungefär 75 m norrut byggdes det nya bostadshuset, 

liksom ny källare och uthuslänga någon gång under åren 1910-20.
Lämningarna ligger i flack moränmark öster om och i kanten av en kuperad, 

blockrik moränhöjd. I norr, öster och söder finns åkermark som fortfarande delvis brukas. 

Lämningarna efter den södra och äldsta torpstugan syns idag endast som en c. 7x7 m stor 

upphöjning i markytan. Grundstenar liksom spismursröse saknas helt. Tio meter åt väster 

finns däremot uthusgrunden kvar, med måtten 18x5,5 m i norr-söder. Den norra och yngsta 

husgrunden är 9x8 m, med längdriktningen i öst-väst. Stenfoten består av tuktade stenar och 

mitt i grunden finns ett stort spismursröse. Intill södra väggen finns grunden efter en 

förstukvist (fig. 2). Den tillhörande ladugårds- och uthusgrunden ligger 60 m mot norr.

Växtligheten runt den äldre bebyggelsen i söder, domineras av syren och krus

bär (tab. 1). Syren (Syringa vulgaris) kom från Turkiet till Wien på 1500-talet med den öster 

rikiske diplomaten Ogier Ghiselin de Busbecq. Samme man introducerade även tulpanen och
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Fig. 2. Situationsplan över Vitmossen, Lillhärad. Observera att planen inte gör anspråk på 

att vara exakt. Den yngsta ladugårds- och uthusgrunden finns inte med på grund av 

utrymmesbrist.

schersminen i Europa (Berglund 2004). Syren har odlats i Sverige sedan 1600-talet (Carlberg, 

1988). Dess hårda ved har använts till att göra räfspinnar till höräfsor (Hamilton 1995). Den 

vanliga syrenen är härdig till zon 5-6 (RST 1993).

Krusbär (Ribes uva-crispd) kallas även stickelbär och är den enda arten i släktet 

ripsar som har tornar. Krusbär har odlats hos oss åtminstone sedan 1600-talet (Lindman 

1974c: 274) och är vanlig vid äldre torplämningar (Carlberg 1988). Vid yngre lämningar hit
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tar man ofta istället svarta vinbär (Ribes nigrum) som även kallas solbär och tistron. Både 

blad och bär kan användas som brännvinskrydda och bladen även i inläggningar och till te 

(Holmberg m.fl. 1999). Svarta vinbär utnyttjades förr inom medicinen, bladen användes då 

som svettmedel och bären ansågs vara kylande och antiseptiska. Vinbärslikör sades vara bra 

mot rabies (Carlberg 1988).

Vid den gamla delen finns även ett äppleträd (Malus domesticą). Det är av sor

ten Trogsta, som dragits upp av Karl Erik Johansson, Trogsta, Enköpings Näs församling. 

Detta skedde någon gång under senare delen av 1800-talet. Karl Erik Johansson som avled 

1907, hade en plantskola och förökade där bland annat Trogstaäpplet. Han forsökte på alla 

sätt att fa folk att plantera fruktträd. Det berättas att han gick omkring i Enköpingstrakten och 

bar sina fruktplantor i en ryggsäck. Vare sig folk ville eller ej, så planterade han fruktträd åt 

dem (Nilsson 1986).

Äppelodlingen tros ha kommit till Sverige med klosterväsendet på 1100-talet, då 

munkarna kunde konsten att ympa, vilket var en förutsättning för odling. Äpple är det vanli

gast förekommande fruktträdet på torpen som inventerats (tab. 1). Olika äppelsorter har olika 

härdighet, och eftersom någon bestämning av sorterna på torpen, utom Trogsta på Vitmossen, 

inte kunnat göras går det heller inte att säga något om deras härdighet.

Bakom äppelträdet, slingrandes i buskaget, finns ett par honplantor av humle 

(Humulus lupulus). Humlen är ursprungligen vild i Sverige, men under 1300-talet började 

cisterciensermunkar odla den som medicinalväxt (Carlberg 1988). Dess innehåll av olika al

kaloider sägs stimulera aptiten och förbättra sömnen. Dessutom ska en kudde med humlekot

tar kunna bota tandvärk (Berglund 2004). Rotskotten lär ha använts som besk sparris (Carl

berg 1988). I Norden användes ursprungligen den vilda växten till ölframställning, men på 

1400-talet påbjöds odling i lag. Varje hemman skulle enligt 1734 års lag ha humlegård och 

varje sådan hålla tvåhundra stänger. Humle ingick även i det tionde som man var skyldig att 

leverera till kyrkan (Lindman 1974a: 159). Vid mitten av 1800-talet upphävdes de sista be

stämmelserna om humleodling (Carlberg 1988). Numera är humleodling sällsynt i Norden, 

och de svenska bryggerierna importerar sin humle från Sydtyskland (Lindman 1974a: 159). 

Det är en bitter harts, lupulin, som endast finns i honblommorna, som neutraliserar det söta i 

ölet och gör det lagom beskt. Humle vrider sig alltid åt höger när den växer och kan växa så 

mycket som 17 cm per dygn. Dess vetenskapliga namn, ”lupulus", kommer från ”Lupus” som 

betyder varg och syftar på att humlen kväver växterna den slingrar sig på liksom vargen kvä

ver lammet den slår (Berglund 2004).
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Runt den äldre lämningen, i utkanten av tunet, finns stora mängder av en växt 

som forvisso växer vilt i Sverige, men som förekommer så ofta vid gamla husgrunder att man 

kan bölja fundera på om den inte avsiktligen hamnat där. Det är träjon (Dryopteris filix-mas) 

som ansågs ge skydd mot häxor och onda makter (Olsson 1982). Förr användes den mot in- 

älvsmask, en diskutabel kur, eftersom man idag vet att den är mycket giftig och cancerfram

kallande (Carlberg 1988). I folkmedicinen ansågs träjon även vara ett utmärkt medel mot 

reumatism och ryggskott. Torkade blad i tygpåsar lades i sängen direkt under det ömmande 

stället. Även mot åderbråck ska träjonen göra nytta och då genom varma fotbad på färska blad 

och rötter (Hoppe 1992). Enligt nedteckningar gjorda från Riddarhyttan av medicinalväxt

samlaren Emil Jansson blir man osynlig om tar de gula fröna, det vill säga sporerna, från un

dersidan av bladen och lägger i skoma (Jansson 1948). Träjonen är härdig och finns i hela 

världen utom Australien (Walfridson 2002).

Berberis (Berberis vulgaris) är en buske som kallats for ”surtom” eftersom 

busken har tomar och sura bär. Den fördes till Europa av morerna då den ansågs vara en vär

defull läkeväxt. Berberis användes förr både som läkeväxt, som ersättning för citron, som 

färgväxt och till häckar. Barken betraktades som laxerande, men användes också till färgning 

av tyg, läder, papper och trä. Den gav olika gula nyanser (Lindman 1974b: 227). Hela växten, 

utom bären är giftig och innehåller alkaloiden berberin (Olsson 1982). Berberis är mellanvärd 

for rostsvampen svartrost (Puccinia gram inis) som angriper stråsäd. År 1976 kom en lag som 

stadgade utrotning av berberis. Denna lag upphävdes dock 1994, eftersom de moderna sädes

sorterna inte är lika mottagliga för svartrost som de äldre och man därför inte längre anser att 

berberis är något större problem för jordbmket (Carlberg 1988). Berberis finns idag i en 

mängd olika sorter varav några fa sorter är härdiga till och med zon 6 (RST 1993). Den van

liga berberisen är härdig till zon 5 (RST 1993).
På Vitmossen hittades också en tuva med pingstliljor (Narcissus poeticus) vid 

södra änden av den yngre ladugårdsgrunden (fig. 3). Pingstlilja kommer urspmngligen från 

södra Europa och är en av de allra äldsta trädgårdsblommorna. Det svenska namnet syftar på 

att den ofta blommar runt pingst. Pingstlilja tar sju år på sig från frö till blomma. Ett danskt 

talesätt säger att den som pingstdagens morgon kan plocka 50 utslagna pingstliljor i sin träd

gård samma sommar får tur med småkreaturen (Berglund 2004).
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Fig. 3. Pingstlilja från torpet Vitmossen, Lillhärad (foto: Josefina Sköld 2005).

Övertjärn - ett exempel i Riddarhyttan

Övertjäm är ett eget hemman och borde kanske för riktighetens skull inte ha ingått i studien 

av övergivna torp. Den stora mängden av fortfarande levande kulturväxter som mötte oss, 

beskogning och schaktningar till trots, gjorde emellertid att vi beslöt att Övertjäm fick bli ett 

undantag som möjligen skulle komma att tillföra jämförelsen något snarare än tvärtom.

Fotografiet (fig. 4) är taget sommaren 1934 då Viktor Stenberg (f. 1867) med 

hustru Anna (f. Persson, 1874) fått besök av barn och barnbarn. Bland annat kan vi se Ingrid 

Månsson som står mitt i bild ätandes krusbär direkt från busken. Makarna Stenberg brukade 

gården 1915-1938, varefter en familj Lindkvist tog över och stannade till omkring 1950. Så 

småningom plockades stugan ner och byggdes upp på en annan plats för att användas som 

sommarstuga. De första beläggen i mantalslängderna är ”Öffwerkenna” i 1646 års man- 

talslängd (Skyllberg 1997) och ”Öfvertieman” i 1651 års längd (Bark 1974). På en sockenkar-
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Fig. 4. Övertjärn sommaren 1934 (foto: Alfred Pettersson 1934).

ta över Skinnskattebergs socken står ”Öfverkiäma torp”. Sockenkartoma är vanligen från 

ungefär 1650-1690 (Toliin 1991). Nästa belägg är en geometrisk avmätning från 1696. Här 

står ”Öfwerkiems skatte kronohemman”, och på kartan finns fyra torp och en kvarn utritade.

Lämningarna efter hemmanet Övertjäm ligger svenskt Carl Larsson-vackert i en 

sandig, svag sydsluttning ner mot en tjärn (fig. 5). Inägomarken har legat spridd i norr och 

söder. Husgrunden, som är dold bakom höga täta granar, är 10x6 m. På sydsidan finns en 

grund av slaggtegel efter forstuga med trappa av cement. Jordkällaren och en hoprasad ladu- 

gårdsruin finns 10 respektive 40 m i västsydväst och östnordöst. Två uthus har legat söder om 

och på var sida om boningshuset (fig. 6). Mellan dessa har trädgården legat. Av dessa båda 

byggnader finns endast det sydvästra hörnet av den västligaste kvar. Resten har schaktats bort 

för att ge plats for en vandplan.
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Fig. 5. Den nya, raka vägen upp till platsen för hemmanet Övertjärn kantas idag av lupiner
(foto: Josefina Sköld 2005).

Enligt Ingrid Månsson, dotterdotter till makarna Stenberg, och fotografier från 1930- 

talet fanns det vid Övertjärn vita syrener vid entrén och mellan husgrunden och källaren. 

Spirea växte dels i vinkel mot entrén och dels längs med huset. På ett fotot från 1930, syns 

spireabusken längs med huset. Denna har spridit sig och bildar numera ett stort buskage. 

Framför huset, där det idag är vandplan, fanns äppelträd med krusbärsbuskar under. Dessutom 

fanns det perenner såsom stormhatt, lupin och trädgårdsnattvio 1. Dessa växter och några till, 

som vinbär, olvon och mästerrot, finns kvar än idag. Vid vändplanens sydöstra höm finns idag 

en stor lönn som någon säkert har planterat, då lönn är väldigt vanlig som vårdträd i 
Bergslagen (Carlberg 1988).
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Fig. 6. Situationsplan över Övertjärn, Riddarhyttan. Observera att planen inte gör anspråk

på att vara exakt.

Lupin (Lupinus polyphyllus) kom till Europa på 1600-talet med John Tradescant (fig. 

7). Han seglade till Amerika 1637 och bland de växter han skickade hem fanns de första pe

renna lupinerna. Lupinerna såg likadana ut fram till 1937 då George Russel gjorde succé med 

sina förädlade lupiner vid den stora trädgårdsshowen som hölls i samband med George VI:s 

kröning i London (Berglund 2004). På Övertjäm finns den ursprungliga, icke-förädlade sorten 

av lupin. I gamla örtaböcker prisas lupinen som magmedicin och maskmedel, framfor allt för 

barn. 1 det senare fallet skulle en salva av lupinmjöl och bittermandel beredas och strykas runt 

naveln på den lille, varefter maskarna så småningom skulleicrypa fram den vägen, döda eller 

levande (MacFayden & Westrup 1982). Förr användes lupiner som föda under namnet varg

bönor. Lupinerna finns i många fargvarianter, men den blåa är den mest ålderdomliga (Dani

elson 1998). På Övertjärn har lupinerna brett ut sig och finns nu norr och öster om vändpla-
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nen. De flesta lupinerna är blåa eller vita, men även rosa och lila varianter forekommer (tab.

1).

Trädgårdsnattviol eller hesperis (Hesperis matronalis) finns idag i riklig mängd vid 

Övertjäm, framför allt på västra sidan om vändplanen ner mot tjärnen. Hesperis finns i allt 

från vitt till rosa och lila färgvarianter. Det var Ingrid Månssons moster Hilda Stenberg som 

tog dem med sig från Hällby brunn utanför Eskilstuna runt 1920. Familjen kallade den därför 

för ”Hällbyblommor”. Hesperis kallas även aftonviol eftersom den doftar starkt i skymningen 

och om natten (Berglund 2004). Den kommer ursprungligen från Alperna och Pyrenéerna och 

omnämndes redan på 1600-talet och har använts som trädgårdsväxt. Hesperisen är härdig 

(Walfridson 2002).

Stormhatt (,Aconitum napellus), eller blå duva som den kallades på Övertjäm, är tro

ligen den sort som odlats vid gårdar och torp sedan länge. Den har mörkblåa blommor och är 

mycket härdig (Walfridson 2002). Växten uppstod enligt den grekiska mytologin då underjor

dens trehövdade vakthund Cerbems för första gången fick se dagsljuset. Han blev då så rädd 

att han fick fradga i munnen och ur denna uppstod stormhatten (Carlberg 1988). Asaguden 

Tor använde sig av stormhatt i strider med vargarna och ännu heter växten ”wolfs bane” på 

engelska (Walfridson 2002), och samerna kallar den vargdöd (Beyron 1977). Stormhatten är 

en av våra kanske giftigaste trädgårdsväxter. Allt är giftigt på den, till och med ståndarmjölet 

(Berglund 2004). Akonitin, den giftiga alkaloid som växten innehåller, har varit känd sedan 

historiens gryning och verkar som ett krampgift. Akonitin användes till att förgifta folk till 

döds med under antiken, men det ansågs vara ett simpelt gift. Under 1600-talet var det vanligt 

att strö ut blommor eller blad av stormhatt i mmmet när någon skulle föda (Berglund 2004). 

Stormhatt odlas än idag för läkemedelsframställning i Italien, Spanien och på Balkan (Olsson 

1982).

Torpen i Lillhärad och Riddarhyttan

Som nämnts är Vitmossen och Övertjäm endast två exempel av vår studies 20 torpställen. För 

att kunna jämföra resultaten av kulturväxtinyenteringarna i Lillhärad och Riddarhyttan måste 

vissa yttre omständigheter beaktas. Förutom av faktorer som höjd över havet och klimat på

verkas växterna av omständigheter som att Lillhärad fortfarande är en utpräglad jordbruks

bygd där flertalet av de tio torpen ligger nära odlad eller betad mark. Även om själva torpläm-
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Fig. 7. Lupiner vid Övertjärn, Riddarhyttan (foto: Josefina Sköld 2005).

ningama är beskogade är omgivningarna relativt öppna, om man jämför med förhållandena 

vid Riddarhyttan. I denna bergslagsbygd har de flesta av jordbruken helt försvunnit, och då 

torpen alltid legat isolerade från varandra i skogsbygden, har förmodligen beskogningen gått 

fortare här, då omkringliggande bygd inte brukats. Torplämningama vid Riddarhyttan har 

dessutom behandlats mer styvmoderligt av skogsbruket än i Lillhärad varför man kan räkna 

med att en del växtarter försvunnit till följd av detta.

1 Lillhärad finns än idag fruktträd på nästan alla av torpen, medan det i Riddar

hyttan hittades fruktträd på knappt hälften. Flera olika sorter av fruktträd hittades i Lillhärad: 

äpple, päron, körsbär och plommon. I Riddarhyttan finns endast äpple, men enligt muntliga 

uppgifter ska det ha funnits ett päronträd vid ett av torpen. I Lillhärad är variationen större 

även med avseende på vårdträden. I Riddarhyttan planterades enbart lönnar. Måbär som före

kommer på nästan alla torpen i Lillhärad, ibland med sin följeslagare skogstry, saknas helt i 

Riddarhyttan, trots att den är härdig upp till zon 8 (RST 1993). Måbär trivs på mullrik mark, 

vilket kanske kan förklara dess frånvaro i Riddarhyttan där det mest är sandjordar. Bland 

prydnadsbuskama ser det mer lika ut. Både syren och spirea förekommer i båda områdena. I
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Lillhärad är den blålila bondsyrenen vanligast, medan det i Riddarhyttan är den vita som do

minerar. Hamlade träd och ympar har eftersökts i både Lillhärad och Riddarhyttan, men utan 

resultat. De hamlade träden har troligen försvunnit i och med att beskogningen tilltagit. Att 

ympar inte hittats beror troligen på att träden är så stora, att eventuella inympningar växt över 

så totalt, att det idag inte syns några spår efter dessa.

1 Lillhärad finns både ett större antal växter och ett större antal olika arter vid 

varje torp än i Riddarhyttan (tab. 1). Torpen i Lillhärad har i genomsnitt 10,0 arter medan det 

på torpen vid Riddarhyttan finns i genomsnitt 6,5 arter. 1 Lillhärad hittades 44 olika sorters 

kulturväxter, varav 24 lök- och perennliknande växter som kirskål och pingstlilja, tolv växter 

med bär som smultron och krusbär, fem olika slags vårdträd eller växter till skydd mot onda 

makter och tre prydnadsväxter som syren. Motsvarande siffror för Riddarhyttan är 23 kultur

växter totalt, varav elva perennliknande växter, sju växter med bär, två slags vårdträd eller 

växter till skydd mot onda makter och tre prydnadsväxter. Artantalet är betydligt lägre i Rid

darhyttan än i Lillhärad, men andelen perennliknande växter är densamma, ungefar hälften, i 

båda områdena.

Att ta tillvara vårt levande kulturarv

På FN:s miljömöte i Rio de Janeiro 1992 diskuterades bland annat världens långsiktiga livs

medelsförsörjning. De flesta länder enades om en konvention som säger, att alla växter och 

djur, deras gener och ekosystemen ska bevaras. Eftersom vi inte vet vad vi kan ha behov av i 

framtiden måste allt liv bevaras. Sverige undertecknade konventionen 1993 och hittills har 

188 länder skrivit under. Med denna mångfaldskonvention som stöd undersökte FN:s livsme

delsorgan FAO hur det var ställt med världens kulturväxter. Man fann att skyddet för kultur

växterna var dåligt i många länder, att det fanns för få fungerande genbanker i välden, och att 

ännu mer borde göras inom undervisning, forskning och växtförädling. Man enades om en 

ambitiös plan för att komma tillrätta med problemen, bland annat genom nationella program 

som ska slå fast de enskilda ländernas mål och strategi för att bevara och nyttja den odlade 

mångfalden. 1 Sverige togs 1998 ”Programmet för odlad mångfald” (POM) fram av Jord

bruksverket i samråd med myndigheter, organisationer, företag och ideella föreningar verk

samma inom området. POM har till uppgift att samla in kulturväxter och ordna för deras be

varande, öka användandet av kulturväxter genom odling och förädling, forska om arternas 

släktskap och genetiska variation, utbilda och informera, och bedriva internationellt samar-
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bete. POM bedriver sitt arbete med insamling och kartläggning, och genom olika upprop om 

bland annat fröer, perenner, rosor, frukt och bär, träd och buskar, och humle.

I Västmanland fungerar Vallby friluftsmuseum som bank för äldre växter. Till

sammans med Vallby friluftsmuseums trädgårdsmästare, Maria Löfgren, och Leif Adolfsson i 

Västerås-Badelunda trädgårdsförening, har insamling av ympris skett från flera av fruktträden 

i Lillhärad. Anledningen till att insamling av ympar sker är förhoppningen att säkerställa trä

dens framtid. En ymp är ju en del av ett träd som får utvecklas till ett nytt träd och därmed 

bevaras den genetiska informationen. Så småningom, under kontrollerade former, hoppas vi 

kunna sortbestämma träden och få reda på om det är någon gammal lokal sort som kanske 

varit försvunnen. På lång sikt kan man kanske till och med tänka sig försäljning av dessa 

gamla sorter, både frukt och ympar.
Förutom från äppelträdet Trogsta på Vitmossen, har ympris tagits från de flesta 

fruktträden i Lillhärad. Riset har på Vallby friluftsmuseum ympats in på grundstammar. Detta 

innebär att ympen sätts långt ner på stammen av ett cirka två år gammalt träd av känd sort, 

vars grenar klippts bort så endast stammen finns kvar. Detta gör att all energi i stammen går 

till att utveckla ympen som växer fast, och det framtida trädet kommer därmed att bestå av 

den inympade sorten. I skrivande stund verkar det som om alla ympar tagit sig, och om ett par 

år visar det sig om de dessutom vill bära frukt. Detta är ett fantastiskt resultat med tanke på 

hur dålig kvaliteten var på riset, till följd av utebliven skötsel och beskäming i så många år.

Med hjälp av Maria Löfgren har en första omgång med kulturväxter från torpen 

i Lillhärad flyttats till Vallby friluftsmuseum för att bevaras för framtiden. På Vallby bidrar 

växterna till att stärka museimiljön och ge den rätta tidsandan. Det känns viktigt att påpeka att 

endast delar av bestånden flyttas och att dessa alltså inte utrotas på sina ursprungliga växtplat- 

ser. Till följd av detta.har en del av växterna inte kunnat flyttas, eftersom bestånden är alltför 

små. Detta gäller exempelvis pingstlilja och pärlhyacint på Vitmossen. Växter som flyttats 

därifrån är höstaster, kanadensiskt gullris, vit syren och humle. Växterna tillsammans med 

Eva Timms foton kan nu beskådas på Vallby.
Värdet av Eva Timms fotografier kan inte nog betonas. Utan dessa hade det in

ledande projektet i Lillhärad inte fått samma omfattning. Med hjälp av bilderna kunde vi med 

säkerhet identifiera flertalet av torpen. Vid exempelvis Vitmossen stod det snart klart att det 

rörde sig om äldre bebyggelse på annan plats än de grunder som finns där idag. Upplevelse

värdet av en bild förstärks genom närvaron av människorna i den. Lägger vi dessutom till 

personernas namn och historia ökar detta värde ytterligare. Att slutligen kunna jämföra foto

grafierna med hur det ser ut idag, i verkligheten, gör upplevelsen total. Men trots all informa
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tion som bilderna ger oss har de tyvärr visat sig relativt oanvändbara som ett redskap för att se 

vilka växter som finns kvar i dag. Fotona visar bara ett utsnitt av torpens helhet, och vad som 

fanns utanför bilden kan vi idag bara gissa oss till med hjälp av de växter vi hittar. Arbetet 

inom projektet har hittills visat vikten av att se torpen som en större helhet, vilket ytterligare 

ökar det kulturhistoriska bevarandevärdet.

Kulturväxterna och framtiden

Något som nu känns viktigt att gå vidare med är att pröva vilka möjligheter vi har att doku

mentera och bibehålla våra kulturväxter inom ramen för markägarnas välvilja eller möjligen 

kulturminneslagen. Idag betecknas ett torp som fomlämning enligt Riksantikvarieämbetets 

praxis när det är skrifthistoriskt dokumenterat före 1799. Denna praxis är under utredning av 

Riksantikvarieämbetet, och det är inte omöjligt att den förändras så att själva årtalet inte 

längre skall styra om ett torp är en fomlämning eller ej. Det självklara vore att lagens kriterier 

fick styra tillsammans med förnuftiga beslut av länsstyrelserna, där lämpliga dokumentations

grader för lämningarna anges. Dokumentationen behöver därmed inte alltid omfatta stora ar

keologiska undersökningar. Inom ramen för dessa beslut skulle det vara möjligt att även do

kumentera eller, genom flyttning eller ympning, bevara ovanliga kulturväxter.

Att nyttja kulturväxterna som indikatorer för att söka efter övergiven bebyggelse 

är inte något nytt inom arkeologin. Denna metod användes flitigt både inom den nu nedlagda 

fornminnesinventeringen, som bedrevs av Riksantikvarieämbetet fram till 1995, liksom vid nu 

pågående torpinventeringar av hembygdsföreningar och inom Skog & Historia-projekten. 

Vem har inte sett den brandgula liljan lysa genom granskogen, talande till oss om det över

givna boningshuset som finns att hitta alldeles intill? Det har visat sig vara en bra metod att 

söka sig till gårdstunet och att fa rätt på det ibland svårupptäckta boningshuset. Med de rätta 

kunskaperna skulle sökmetoden kunna utvecklas betydligt. Kanske skulle växtligheten kunna 

vara behjälplig i dateringar av övergivandet av bebyggelsen. Och kanske skulle det vara möj

ligt att kunna använda dessa kunskaper för att söka platserna för en äldre bebyggelse av me

deltida eller tidighistorisk karaktär när kartorna har sina begränsningar.

Skador efter dagens moderna jord- och skogsbruk på våra fomlämningar är ett 

stort problem. Emellertid påverkas inte bara lämningarna utan även kulturväxternas miljö 

negativt av plöjning i olika former och granskogens kvävande täthet. Vi har påbörjat arbetet 

med att beakta kulturväxterna vid de avverkningsanmälningar som kommer in till länsstyrel
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sen och Skogsstyrelsen. Syftet är att i framtiden göra markägarna uppmärksamma inte bara på 

husgrunder utan även på de biologiska kulturvärdena som finns bevarade vid lämningarna. 

Genom att avverka på ett vettigt sätt kan man låta växterna få en chans att återhämta sig och 

kanske överleva.

Samarbetet med Vallby friluftsmuseum kommer att fortsätta även i framtiden, 

dels genom insamling av ympris, dels genom flytt av kulturväxter, från torpen i både Lillhä- 

rad och Riddarhyttan. I den mån frukt finns kommer denna att samlas in för bestämning.

Hittills har vi inom projektet inte gjort några arkeologiska utgrävningar på tor

pen. En arkeologisk undersökning med kompletterande provtagningar för makrofossil med 

syfte att hitta främst trädgårdsväxter kan bli ett steg i en framtida utveckling av projektet. Ge

nom att röja ett område och spadvända jorden kan vi kanske fa svar på vilka fröer och lökar 

som lyckats överleva genom att ligga vilande i marken. Det skulle vara nöjsamt att se de 

gamla torpens växtlighet åter söka sig upp i ljuset.

Vetenskapligt namn Svenskt namn

Dryopteris fllix-mus
Träjon If

Muscari botryoides Pärlhyacint ^
Narcissus poetieus Pingstlilja -

Ilumulus iupulus Humle 'v,

Urtica dioica Nässla p"
Aconitum sp.

Stormhatt ^

Berberis vulftaris Berberis 1'

Hesperts matronalis Hesperis * ■

Ribes uva-crispa

Ribes alpinum

Ribes rubrum

Krusbär & 
Måbär#? , 
Vinbär (röda)

Ribes nigrum Svarta vinbär

Malus domestica
m ■ x*

Äpple
Rosa sp.
Spiraea salicifolia

Nypon 0
Spirea

Vetenskapligt namn Svenskt namn

Lupinus polyphyllus Lupin 4

Acer platano ides
Lönn ^

Peucedanum ostruthium Mästerrot

Syringa vulgaris Syren

Viburnum opulus OlvonS^
Lonicera xylosteum Skogstry x
Symphoricarpus albus Snöbär

J\

Solidago canadensis Kanadensisk guilds
Aster novi-belgii Höstaster

Stubbe Hr"

Plats fór fotograf

Fig. 8. Teckenförklaring till figurerna 2, 6.
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Tab. 1. Förekomsten av ett urval kulturväxter på torp i Västmanland (antal torp).

Lillhärad

(10 torp)

Riddarhyttan

(10 torp)

Vit syren 1 6

Blålila syren 9 4

Krusbär 6 2

Vinbär 4 5

Äpple 6 4

Humle 2 1

Träjon 6 8

Berberis 2 1

Pingstlilja 1 2

Lupin 1 1

Stormhatt 1 3
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ODLARLÖN - ETT NORRLÄNDSKT KRONOTORP

Karin Viklund

Korpral Govert Lundgren var i trettiofemårsåldem när han och hans kompanjon Erik Johans

son den 10 juni 1825 beviljades tillstånd att ta upp ett nybygge i Västerbottensskogen, ungefär 

5 km från hembyn Vännfors vid Vindelälven, mellan Vännäs och Umeå (fig. 1). De döpte sitt 

nybygge till ”Odlarlön”. Närmaste grannar var nybygget Storhäggsjö 1,5 km i öster och 

Svettåker och Åbo 3-4 km mot sydväst, alla upptagna ungefar samtidigt av soldater och bön

der från trakten. Endast Storhäggsjö, som anlades redan 1799 är bebott idag. Det är också det 

enda av de fyra nybyggena som ligger vid en sjö. Här finns idag flera gårdar och, liksom i 

Svettåker, är den uppodlade marken fortfarande delvis öppen och i bruk. Odlarlön och Åbo är 

övergivna och igenvuxna. Åbo, en myrodling i väglöst land, åtkomlig endast från ett håll, 

lämnades öde redan på 1870-talet.

Nybyggena var en gång förbundna med varandra genom stigar utefter myrkanter 

och åsar. 1 dag är bara vissa avsnitt ännu skönjbara och använda, men tidigare var dessa stigar 

delar av ett omfattande och väl utnyttjat kommunikationsnät mellan olika byar och kyrkan i 

Umeå (Fahlgren 1970: 107, 126-130; Andersson 1989: 127).

Erik Johansson var den förste som flyttade hit, redan 1826, men han stannade 

bara några år. Det blev framfor allt Govert Lundgren och hans efterkommande i tre generatio

ner Lundgren som kom att bruka denna plats i skogen som ett jordbruk och en gård, som exi

sterade i ungefär 100 år innan skogen tog tillbaka den. Åkrarna bärgades till början av 1940- 

talet. Därefter revs de sista byggnaderna och den brukade marken återbeskogades (Informa- 

tionsskylt Odlarlön). Idag står granarna och tallarna höga i husgrunderna, i de smala tegarna, 

kring ängsmarken och vid de mossbelupna röjningsrösena. Spåren är ändå tydliga och det är 

lätt att orientera sig efter den mer än hundra år gamla kartan (fig. 2). Man slås av det mödo

samma och grundliga arbete som har lagts ner på att besegra vildmarken.
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Fig. 1. Karta över Umeå-Vännäsområdet.

Torp i norra Norrland

I Norrbotten och Västerbotten har torpbebyggelsen utgjort ett mycket litet inslag i bondebyg

den, som mest ungefär 10 % omkring 1900 (SN 1994: kartan ”Bebyggelse och befolkning på 

ofri grund”). Den är också relativt sen. Det handlar i huvudsak om kronotorpen, skogstorpen, 

kolonaten och fjällägenhetema som tillkom under 1800- och 1900-talen, den tid då torpen 

började avvecklas på flera håll i Sydsverige (Nordström 1996: 165). Herrgårds- och brukstorp 

liksom backstugor har funnits i mycket liten utsträckning i norra Norrland. Den typiska norr

ländska jordbruksbebyggelsen, som vi känner den från 1500-talet och framåt, är en gård ägd 

av bonden själv, som betalar skatt till kronan utifrån ägornas storlek. I norra Norrland var 

dessa gårdar från 1500-talet och till 1700-talets mitt i storleksordningen 1,5 ha åker, 1 häst, 4- 

5 kor och några småkreatur (NU 2: 247-252). Byarna kunde bestå av 5-15 relativt jämnstora 

gårdar. Därutöver fanns soldattorp och ibland ytterligare något enstaka torp på byns mark, att 

döma av skifteshandlingar och andra dokument från äldre byar i Västerbotten. Torparen hade 

då ofta någon form av bisyssla eller hantverk, exempelvis som smed, skräddare, skomakare, 

varigenom familjens försörjning fick stöd (Viklund 1983).

100



Fig. 2. Laga skifteskartan över Odlarlön 1878. Åkrar i odling markerade.

Nybyggesverksamhet i norra Norrland

Under tidigare perioder, från 1600-talet och fram till 1700-talets andra hälft, forekom inom 

den etablerade jordbruksbygden vid kusten och längs älvdalarna inte någon påtaglig nyodling 

eller nybyggesetablering. Dels gjorde befolkningsminskningen att det inte fanns något större 

behov, dels satte rådande bystruktur och regelverk hinder i vägen for att dra fordelar av nyod

ling. Bykollektiven var starka i Norrland. Varje bonde sågs som delägare i byns mark och en 

nyodling betraktades som en utökning av denna, inte som en privatägd åker. Någon hem- 

mansdelning var dessutom knappast heller aktuell, förrän restriktionerna mot hemmansklyv- 

ning lättats vid mitten av 1700-talet. Ungefär samtidigt kom storskiftet. Åker och äng fördes
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då i möjligaste mån samman till större stycken. En enskild bonde kunde därefter odla upp sin 

tillskiftade ängsmark till åker, vilket befrämjades även av att lindbruket nu blivit allt vanli

gare. Hemmansklyvningen och nyodlingen tog sedan ordentlig fart från 1800-talet och framåt. 

Förloppet underlättades också av laga skiftet, genom vilken alla mark blev privatägd och bön

derna således även blev skogsägare, vilket är detta skiftes viktigaste resultat i Norrland. Det 

banade väg dels for skogsbrukets, dels for nyodlingens utveckling. Norrlands åkerareal kom 

att bli tio gånger större från början av 1800-talet fram till 1950-talets mitt, då den började 
minska (NU 3: 287-291).

Koloniseringen och uppodlingen av inlandet och förfjällsområdena i Västerbot

ten och Norrbotten är relativt väl känd genom händelseförloppet kring de statliga förordningar 

som med olika förmåner sökte locka till bosättning här. Detta gäller väster om lappmarks- 

gränsen, som drogs ungefär 10 mil från kusten, ungefär vid dagens landskapsgräns mellan 

Lappland och Norr- och Västerbotten. Det rör sig om Lappmarksplakaten från 1673 och 1695, 

som erbjöd frihet från knektutskrivning och minst 15 års frihet från skatt, och Lapplandsreg- 

Iementet från 1749, som gav fortsatta privilegier men som även skärpte nybyggarnas skyldig

heter att bedriva jordbruk och boskapsskötsel. 1 viss mån och särskilt under vissa perioder 

rekryterades dessa nybyggare från kustområdet (Hellström 1917: 89-93; Bylund 1956: 34-35, 
202-209).

Nybyggesverksamheten i kustområdet är inte lika väl studerad, men det tycks 

råda enighet om att här var avvittringen ett viktigt steg. Detta togs på 1780-talet vid Väster- 

bottenskusten och omkring 100 år senare i inlandet och längre norrut. Avvittringen innebar att 

byägd och kronoägd mark skildes år genom att byarnas totala areal och gränserna mellan by

arna slutgiltigt bestämdes. En sorts bygränser fanns redan, men nu genomfördes förrättningar 

varvid staten tilldelade mark beräknat utifrån byarnas mantal, vilket i sin tur beräknats utifrån 

storleken på befintlig åker och äng samt behovet av betesmark. Det sistnämnda var under 

denna tid liktydigt med skog. Slutresultatet kunde bli att det område byarna tidigare nyttjat 

och ansett som sitt minskades. På många håll skapades på så sätt mellan bygränsema statliga 

markområden. Detta var kronoöverloppsmarker som utgjordes av skogsmark och impediment. 

Dessa utbjöds som regel till försäljning till byamännen. Bönderna var dock inte särskilt intres

serade på grund av den ökade skattebördan ökat markägande innebar. Vid 1700-talets slut 

kunde de ännu knappast ana det värde som skogen snart skulle få. Hittills hade den nyttjats till 

främst bete, hustimmer och vedbrand. Kronan fick behålla marken och kom att tjäna på av

vittringen genom att mark frigjordes för etableringen av nybyggen, vilket på sikt innebar 

ökade skatteintäkter. Dessutom öppnades skogen för exploatering av sågverksbolagen mot
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årliga avgifter till kronan (Hellström 1917: 96-97; Bylund 1956: 197-199; Westin 1974: 75- 

77).
Det är på sådan kronoöverloppsmark som Odlarlön, Åbo och Svettåker etableras 

och det skedde på 1820-talet, en period med intensifierad nyodlingsverksamhet, för vilken 

lättnader just skapats genom olika beslut och incitament. Frihet från skatt gällde även nu och 

antalet år hade utökats till 35. Skogsmarkstilldelningen hade 1824 höjts med ungefär det 

dubbla, till 700-2500 tunnland på mantalet (Hellström 1917: 97, Bylund 1956: 100; Westin 

1974: 77). Även Västerbottens hushållningssällskap som bildas 1814 bidrog till att uppmuntra 

nybyggen (Lundkvist & Nilson 1984: 267).

Nybyggarna

Nybyggarna i norra Norrland utgjordes i hög grad av före detta soldater. Allteftersom fredsti

derna blev längre sökte sig många soldater nybyggen och torp för utkomst. I några fall kan 

man bland nyodlare och kolonisatörer i lappmarken spåra såväl självstympare som desertörer 

och rymlingar från soldattjänsten, men ofta rör det sig om blessyrer av olika slag som gjort att 

soldaterna blivit kasserade (Bylund 1956: 202-205). Korpral Govert Lundgren stannade kvar i 

tjänst till 181)6 då han på grund av en fotskada fick avsked. Han hade då varit soldat i 28 år 

och varit med i 1808-1809 års krig och fälttåget till Norge 1814. Han ansågs ha tjänat väl och 

fick underhåll (Andersson 1989: 127).

I de gamla byarna var uppodlingen stor under samma tid - och så småningom 

även trängseln. 1 byn Vännfors, varifrån inte bara Govert Lundgren utflyttat utan även de ny

odlande grannarna tillika före detta soldaterna på Åbo och Svettåker, ökade den odlade area

len från 80 till 600 tunnland under 1800-talets första hälft (Bergmark 1980: 7).

Undersökningarna av Odlarlön - syfte och uppläggning

Hösten 2001 började Miljöarkeologiska laboratoriet undersöka Odlarlön. En gård vars bruk

ning och brukningstid är relativt väl känd genom skriftlig dokumentation innebär ett facit mot 

vilket resultat från de utförda miljöarkeologiska undersökningarna kan ställas. Vi valde Od

larlön framför andra torp, eftersom det hade en relativt lång, men begränsad period av bru

kande som avbrutits helt utan efterföljande jordbruksaktiviteter.
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Ett andra syfte var att få bättre kunskap om äldre former av uppodlings- och 

brukningsmetoder, och om de spår de eventuellt avsatt i dagens landskap i fråga om morfolo

giskt, kemiskt och botaniskt iakttagbara förändringar. I denna artikel redovisas resultaten av 

främst de analyser som kan vara relevanta for fortsatta undersökningar, samt den kunskap och 

de nya frågor som arbetet och undersökningarna fört med sig. Vi böljade undersökningarna 

utifrån den förförståelse vi hade genom de historiska dokumenten, utförde undersökningarna 

och fick något av denna kunskap bekräftad. Samtidigt infann sig oväntade resultat vilket ledde 

till nya infallsvinklar, ny kunskap och nya frågor.

Brukningshistorien enligt skriftlig dokumentation

Skattläggningsinstrumentets och laga skiftets karta och beskrivning av markslag och markan

vändning från 1860- och 70-talen utgör den främsta dokumentationen mot vilken resultaten 

från analyserna kunde ställas (fig. 2). De första mer detaljerade uppgifterna om Odlarlön finns 

i skattläggningsprotokollet från 1867. Det har då benämningen ”kronotorp", en beteckning 

som ska avse en storlek mindre än 1/8 mantal enligt avvittringsstadgan för Västerbotten från 

1824. Grunden för beräkningen av nybyggets storlek och skatt var det kreatursantal som ett 

nybygge kunde föda. Rörde det sig om minst 1 häst, 8 kor och därtill småkreatur sattes hem

manet till 1/4 mantal och ansågs ha full besuttenhet. För dessa användes efter skattläggningen 

benämningen ”kronohemman” (Bylund 1956: 73-77).

Odlarlön fick vid skattläggningen 1865-1867 en storlek på 5/64 mantal och till

delades totalt 496 tunnland i ett skifte, det vill säga ungefär 250 hektar. Av detta var endast 

ungefär 10 hektar inrösningsjord, det vill säga åker, äng, odlingsland och slåttermyr, och res

ten skog och impediment. Åkern uppgick 1867 till 1 tunnland och 8 kappland, det vill säga 

ungefär 0,6 ha, men endast hälften skulle kunna besås samtidigt. Resten måste ligga i träda 

och ge höfoder på grund av bristen på självväxande äng inom fastigheten (Skattläggningsin- 

strument 1867): ”Åkerbruk och boskapsskötsel komma att utgöra hufvudnäring enär skogs

marken är af klen beskaffenhet och ingen biförtjenst att deraf påräkna.”

Det har alltså varit fråga om ganska blygsamma arealer som var i odling samti

digt att döma av kartan och dokumentationen vid laga skiftet. De tegar som markerats som 

åker ligger väl spridda och insprängda bland de andra tegarna klassificerade som ängar och 

lindor och en del som ”odlingsland” (fig. 2). Marken man tog upp utgjordes av en sidländ, 

svagt sluttande myr med torv på sandjord och till en liten del torrare sandmark utefter en
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mindre grusås närmast husen. Det var alltså i första hand fråga om att fa marken tillräckligt 

torr, och diken grävdes därför med ett mellanrum på ungefar 10 m.

I norra Norrland spelade boskap stor roll som mjölkproducent och som produ

cent av stallgödsel. Utan gödning kunde inte podsoljordarna i skogs- och myrmarkerna upp

odlas. För fodret till gödselproducentema förlitade man sig ännu starkt på självväxande äng - 

inte minst myrar. Lindbruket hade dock kommit igång på många håll vid tiden för laga skiftet, 

även i Odlarlön. Någon form av träda var ibland nödvändig och kan dölja sig bakom beteck

ningarna "odlingsland'’ i skifteshandlingama. Den ungefär en tredjedels hektar stora åkerareal 

som fanns samtidigt vid Odlarlön var högst sannolikt besådd med korn, eventuellt något råg. 

Betesmarken fanns runt gårdarna och kring den brukade marken, men skogsbetet i den omgi

vande skogen var viktigast.

Vid skattläggningssynen beslutade man också att Odlarlön skulle fa nio års för

längning av frihetstiden. Det innebar totalt 50 skattefria år, troligen mer än vad Govert Lund

gren kunnat räkna med att ha kvar i livet när odlingsprojektet startade och det blev också so

nen Johan Lundgren som var den förste att betala skatt, 1875 (Laga skifte 1878).

Odlarlön idag

En informationstavla uppsatt av hembygdsföreningen bekräftar att platsen man kommit till via 

den smala skogsbilvägen är Odlarlön, och den ger också en kort historik över bosättningen. 

Tavlan står invid den husgrund som är tydligast. Den har uppenbarligen tillhört en parstuga 

med spismur, placerad invid rågången mot öster (fig. 2-3). Ett större sandtag har skadat det 

hus som var placerat i vinkel mot detta. Tvärsöver gården finns grunderna efter en större 

byggnad och därintill en tydlig rund svacka som avslöjar att där funnits en brunn. Byggnaden 

torde därmed ha varit en lagård. Gårdsplanen är frodigt beväxt med älggräs och andra örter 

men främst hallon. Invid parstugans södra gavel finns en stor gammal rönn och ett par vin

bärsbuskar. Mot söder och väster breder den tidigare brukade marken ut sig, nu ganska tätt 

bevuxen med mörk granskog över de många starkt mossbelupna långsmala tegarna. Marken 

sluttar svagt mot söder och väster.

Platsen är högt belägen ungefär 250 m över havet, vilket är strax under högsta 

kustlinjen i området och ungefär 150 m högre än hembyn vid Vindelälven. Den ligger ungefär 

5 mil från kusten och 5 mil från lappmarksgränsen (fig. 4).
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Fig. 3. Inmätta husgrunder, provtagningslinjer och -platser (efter Hardy 2001).

De miljöarkeologiska undersökningarna

Jordprover för markanalyser togs dels som systematisk linjeprovtagning utefter fyra linjer i 

åkrar och gårdsplan (fig. 3), dels i provgropar i de olika marktyperna. Förutom botaniska 

analyser undersöktes markprofil, jordart och jordmånsbildning med hjälp av bland annat 

komstorleksanalys, pH, ledningsförmåga och Munsells färgkarta. Övriga markundersökningar 

sammanfattas och kommenteras nedan. Det rör sig främst om analysmetoder som i nuläget 

bedöms mest användbara för fortsatta undersökningar av marker med känd såväl som okänd 

brukningshistoria: magnetisk susceptibilitet, organisk fosfat, oorganisk fosfat samt organisk 

halt.
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Fig. 4. Utsikt från Odlarlönskogen mot Vindelälvens dalgång (foto: Johan Olofsson 2001).

Markkemi

Organisk halt bestämdes genom glödforlust efter upphettning till 550 °C. Två värden har 

mätts för fosfathalt: oorganisk fosfat i Pcit/fosfatgrader och total fosfathalt (Ptot), vilket i sin 

tur ger måttet på organiskt bunden fosfat, beräknad som kvoten mellan dem bägge (Pkvot). 

Hög Ptot indikerar nedsmutsning med organiskt material, exempelvis stallgödsel och hög Pcit 

kulturpåverkan och nedsmutsning och anrikning med exempelvis benmaterial. Magnetisk 

susceptibilitet (MS) har mätts före och efter förbränning vid 550 °C. Dessa värden visar jor

dens benägenhet att magnetiseras, något som ökar med kulturpåverkan, med bränning och 

med höga halter järn. Ett MS-värde som ökar märkbart efter upphettning till 550 °C kan visa 

att jorden som mätts inte varit utsatt för bränning tidigare (Engelmark & Olofsson 2001:611 - 

613).
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Resultat

Proverna i åkerytoma har tagits i vad som bedömts som plogsulan i den nedersta delen av 

matjorden, Ap-horisonten, och därmed det lager som anses markkemiskt bäst kunna spegla 

markens tidigare brakning och eventuella gödsling. På gårdsplanen har proverna tagits i kul

tur) ordslagret eller anrikningsskiktet, B-horisonten. Jordmånen i området är naturligen en 

podsol och här och var inom det nyttjade området kunde den gamla podsolprofilen ses, såväl 

som början till återpodsolering efter brukandet. Torvtillväxten var påtaglig i de gamla tegarna 

men mindre på gårdsplanen som dels sluttade mer än åkerområdet, dels var anlagd på en 

fastare mark, en grusås som sedermera också blivit föremål för grastäkt.

Siffrorna ger olika markkemiska profder för åkrarna å ena sidan och gårdspla

nen å den andra (tab. 1). I åkerytoma är den organiska halten högre liksom Ptot och Pkvoten. 

Detta speglar sannolikt tillförseln av stallgödsel till åkrarna. I proverna från gårdstunet är 

dessa värden betydligt lägre, medan ingångsvärdet för MS och oorganisk fosfat är högre än i 

åkrarna. Gårdsplanens värden är därmed mer typiska för kulturmark som bär spår av ned

smutsning och människors aktiviteter under en tid. Vi kan alltså se tydliga spår av människors 

hundraåriga närvaro inom bebyggelseområdet genom förhöjningarna av MS och halten oor

ganisk fosfat och spår av hundraårigt odlande genom främst parametrarna organiskt material 

och organisk fosfat, resultat som är samstämmiga med tidigare forskning (Engelmark & Lin

derholm 1996: 315-321).

De botaniska undersökningarna

I de provgropar som grävdes på åtta olika ställen i gårdsplan och åkrar togs även större jord

prov för makrofossilanalys (fig. 3). Av åkertegarna provtogs nr 98, 99 och 96. Proverna på 

gården togs vid ladugården, nära ingången till bostadshuset och vid dess södra gavel i vad 

som kunde tänkas ha varit trädgård. Dessutom togs en markpollenstapel i åker nr 97. Syftet 

var att utröna huruvida och i vilken mån det hundraåriga brakandet kunde spåras genom 

makro- eller mikrobotaniska lämningar.
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Resultat av makrofossilanalysen

Proverna togs dels i humus- och matjordslager, dels i blekjordslager. De sistnämnda visade 

sig - som formodat - hysa inga eller ytterst obetydliga växtlämningar. I de flesta prover från 

de övre lagren fanns förutom träkol och brända barr, de flesta av gran, ett antal icke brända 

frön och sporer som kunde bestämmas till art eller släkte (tab. 2). Med undantag av kråkbär är 

alla främmande eller sällsynta för naturtypen på platsen, som är en barr- och blandskog på 

häll- och myrmark. Att de förekommer här visar på störda och näringsberikade markytor.

I de gamla åkertegarna fanns enligt provresultaten en fröreserv av några vanliga 

ettåriga, vårgroende ogräs: målla, våtarv, dån och åkervinda. Dessa växter har sannolikt vuxit 

i de forna odlingarna och därefter kanske under ett par år efter odlandets slut. Lite senare, och 

när tegarna använts som lindor och lägdor, har de uppenbarligen böljat koloniseras av en 

ängsmarksflora bestående av bland annat höskallra och daggkåpa. Hit hör kanske också 

bergssyra, förgätmigej och styvmorsviol, som kan växa i såväl odlad mark som äng. Dvärg- 

lummem som är ljuskrävande har också kommit in liksom starr och fryle, som dessutom vill 

ha fuktig mark.
Proverna från gårdsplanen har en något annan botanisk karaktär. Där hittades 

visserligen några enstaka frön av målla, ett åkerogräs men också en ruderatväxt som idag of

tast återfinns på just sådana platser som gårdstun, avfalls- och gödselplatser och invid ladu

gårdar. I övrigt saknades ogräsfloran och istället hittades frön av några ängsväxter men fram

förallt av hallon, som ju trivs i näringsberikad mark. Mängden frön var ungefar lika i åker och 

på gården, men provet taget intill husgrunden i ett ungefär 5 cm tunt kulturjordslager var helt 

fyndlöst.
Resultaten visar således på en fröbank som avspeglar tidigare jordbruksaktivi

teter. Här måste man dock komma ihåg att det inte rör sig om ett fossilt arkeobotaniskt mate

rial utan sentida frön från en ganska recent flora. De flesta frötyper har små chanser att under 

normala omständigheter överleva i jordens fröbank längre än 50-100 år (Korsmo 1954: 62-63; 

Jensen 1987: 11). Det är således en tidsfråga hur länge dessa belägg kan återfinnas, såvida 

inte fröna kan bli bevarade subfossilt genom forsumpning och torvtillväxt eller eventuellt 

förkolnas vid skogsbrand eller dylikt.
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Resultat av pollenanalysen

En pollenundersökning med pollenräkning gjordes i en åkerteg nr 97 med stark torvtilläxt. Tre 
olika faser kan läsas ut av diagrammet (fig. 5):

Längst ner betydligt mer pollen från al och björk än vad som kan ses ovanför 

I de mellersta nivåerna (5-15cm) ett ökat inslag av gräspollen 

I de övre lagren en tilltagande tallkurva och något tilltagande grankurva

Ett femtontal cerealiapollen påträffades på de nivåer som också uppvisade stora inslag av 

gräspollen. Genom att cerealiapollen - råg undantaget - har små chanser att transporteras 

långt, kan markpollenprov ge upplysningar om odling på eller strax intill den undersökta ytan 
(Segerström 1991).

Fig. 5. Pollendiagram från en åkerteg vid Odlarlön.
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Fig. 6. Schematisk framställning av uppspadning för nyodling. 1 = den första fåran, ca 60 

cm djup; 2 = den andra fåran, ca 30 cm djup. Torvlagret läggs i botten på första 

fåran; 3 = andra fåran fördjupas til! ca 30 cm, jorden läggs ovanpå torven på den 

första; 4 = den tredje fårans tondager läggs i botten på den andra och så vidare 

(från Pettersson 1999).

Tolkningarna far förbli tentativa så länge dateringar inte har gjorts, men resul

taten kan visa på vegetationsutvecklingen i samband med koloniseringen på platsen. Detta 

innebär att ett sumpigare myrlänt skogsområde med lövskog dikades ut och därefter drevs 

som åker och slåttermark under en tid, varefter det återbeskogades, nu med gran och tall efter

som marken dränerats och även gödslats.

Fler jordbruksspår

Metoderna att förvandla nybyggenas skog- och myrmark till kulturmark kunde vara flera. 

Bränning för att ta bort träd och buskar och för att gynna markväxtligheten var en. Faktum är 

att nybyggesverksamheten kunde styras mot områden där skogsbränder gått fram och där
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jordmånen för åkerodling därmed förbättrats. Medveten bränningen av lite större arealer för 

bete var ganska vanligt i norra Norrland, men Lappmarksplakatet från 1695 varnade för över

drivet svedjande efter klagomål från samema som fick renbetet förstört för många år framåt. 

Att det var en godkänd och snabb metod framgår dock av Lappmarksreglementet från 1749. 

Men restriktionerna och bestämmelserna kring svedjning var stränga, vilket borde ha begrän

sat metodens användning (Bylund 1956: 343-345).

Markprofilen i en av provgropama på Odlarlön på de torrare partierna nära går

den avslöjade ett mörkare skikt djupt nere under blekjorden, något som först antogs vara ett 

kolskikt, eventuellt från en inledande svedning på platsen. Laboratorieundersökningama vi

sade dock att det var fråga om torv, en tunn torvlins som dessutom var störd och genombru

ten. Vi tolkade detta som spåren av den allra första uppspadningen på platsen. Redskapen och 

metoderna för detta har skildrats av bland andra Olof Petter Pettersson för Vilhelmina i mitten 

av 1800-talet. Jordyxa eller bila, spade, järnspett och gräv var de viktigaste redskapen (Pet

tersson 1999: 58-59). Man grävde alnsbreda faror och efter att första faran grävts ner fylldes 

denna - och på samma sätt de fortsatta fårorna - först med torven från den nästa faran och 

därefter med resterande jord ovanpå (fig. 6). Odlarlöns djupt liggande och omgrävda torvskikt 

kan mycket väl vara spåren efter en sådan upp-och-nedvändning av marktorven. Med denna 

metod tillfördes marken organiskt material som i takt med att det bröts ner kunde tillföra mar
ken och växtligheten näring.

Även myrmarker kunde brännas i kyttlandsbränning, men på sådana underlag 

var naturligtvis utdikningen mest betydelsefull. Torpbebyggelsens expansion på 1800- och 

1900-talen i norra Norrland och torparfamiljemas överlevnad baserades i hög grad på den 

arbetsinsats som bestod i utdikning av myrar, en epok väl skildrad genom Sara Lidmans jem- 

baneepos. 1 kustområdena med färre myrar företogs istället omfattande sjösänkningar med 

syfte att vinna mer odlings- och slåttermark.

Till kolonisationen hörde även olika system för att genom bevattning gynna 

växtligheten på slåttermarkema, mest kända som dammängar och översilningsängar. Bruket 

av dammängar är av gammalt datum medan silängar böljade tas upp i norra Norrland i böljan 

av 1800-talet och därefter snabbt ökade i antal. Kolonisation var särskilt intensiv i områden 

med goda översilningsmöjligheter, det vill säga riklig förekomst av torvmarker, bäckar och 

åar (Elveland 1979: 51). Man hade sannolikt noterat att slåtterväxtema främjades av periodisk 

översvämning, till exempel vid de naturliga raningsmarkema längs älvar och bäckar. Bestån

den särskilt av högstarrarter och fräken blev frodigare och man kunde se att många slåtter- 

dugliga örter gynnades, särskilt på sluttande myrpartier där markens ytskikt genomsilades.
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Orsakssambanden bakom detta är komplexa och ännu ofullständigt kända (Bylund 1956: 299; 

Elveland 1979: 17). Metoderna har sannolikt varit i bruk under lång tid och i ett större område 

där man haft subarktisk! ängsbruk (Campbell 1948: 169-199), kanske även inom åkerod

lingen. Olika experiment med övervattning dokumenterades redan på 1600-talet i Sverige.

Under 1900-talets första tre decennier minskade våtslåttermarkemas betydelse 

efter hand som vallodlingen tog fart. I norra Norrland slog man dock övervattningsängar och 

raningar in mot början av 1950-talet (Elveland 1979: 13-14).

Vi gjorde några iakttagelser i Odlarlöns utdikade och teglagda myrmark som 

eventuellt kan ha samband med översilningssystem. I dikena, eller alldeles intill dessa smala 

och grunda svackor, fanns små rösen med 2-5 hoplagda stora stenar. Det kan röra sig om små 

odlingsrösen, men dels är placeringen i dikena svårförklarlig, dels finns några andra, större 

odlingsrösen, dit sannolikt sten från ett större område förts. Istället kan stenarna vara spåren 

av dämningsanläggningar som tvingat ett tunt vattenskikt att sakta och oavbrutet rinna över de 

svagt sluttande tegarna. Detta gjordes främst på våren och försommaren, eventuellt också se

nare på sommaren och kanske även vintertid och innebar att siåttermarken gavs ökad och ut- 

hålligare produktion.

Slutord

Undersökningarna av det övergivna kronotorpet Odlarlön i Västerbottens kustområde har gett 

ny kunskap om historiskt jordbruk i marginalen: en bosättning och uppodling i avlägsna trak

ter långt från bykollektivet och på marker klassade som ”till större delen alldeles onyttiga 

myror” (Bergmark 1980: 5). Det handlar också om jordbruk som startade under en agrarhisto- 

riskt dynamisk period, då nya metoder och teknologi snabbt infördes och fick avgörande be

tydelse. I det här perspektivet blev Odlarlön inte hållbart, förutsättningarna var sannolikt for 

dåliga. Men det nedlagda arbetet och livet här lämnade ändå ett avtryck i vad som idag ytligt 

betraktat förefaller vara storskog. Det avtrycket kunde vi se tydligt genom våra miljöarkeolo

giska undersökningar och vi lärde oss mer om våra metoder.

Fortsatta undersökningar med liknande inriktningar kunde innefatta att det 

eventuella översilningssystemet och de tidiga uppodlingsmetodema studeras närmare. Äldre 

jordbrukspraktiker är som regel dåligt dokumenterade i detalj i skriftligt källmaterial, varför 

experiment och arkeologiska och miljöarkeologiska tekniker ibland måste användas för att 

spåra dem (Viklund 1998).
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Fig. 7. Informationstavla vid en husgrund efter en parstuga på torpet Odlarlön (foto: Johan 

Olofsson 2001).

En annan aspekt är landskapsutnyttjandet över tid. De pollenanalytiska resulta

ten, liksom även de markkemiska värdena, kan vara indikationer på ett tidigare nyttjande av 

platsen. Här liksom på många andra håll kan det vara frågan om ett återvändande till en tidi

gare nyttjad plats (Hansson m.fl. 2005: 74, 161-162). Vid den tidiga koloniseringen av norra 

Norrlands inland var det ofta lappskattelandens visten som togs i bruk. Om också skogstorpen 

och fäbodarna i kustlandet har en äldre historia med samisk anknytning, till platser använda 

till exempel som renvallar och visten, är en intressant fråga som återstår att studera.

Utvecklingen av skogsbruket fick avgörande betydelse för såväl tillväxten av 

torpbebyggelsen som avvecklingen av densamma i norra Norrland. Som torpare gick det inte i 

längden att livnära sig på de myrar och i de storskogar som optimistiska myndigheter skick

ade ut kolonisterna till. Som arbetare sysselsatt med att avverka samma skog gick det dock så 

småningom att finna försörjning. Att själv vara skogsägare med ibland stora skogsarealer un

derlättade situationen något - ifall man valt att behålla skogen när uppköparna lockade med 

kontanter. Norrlandslagarna i början av 1900-talet kom dock att försvåra fortsatta bolagsinköp
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och återupprättade därmed tron på ”den fortsatta utvecklingen af den näring, åt hvilken all

mogen äfven i Norrland af ålder ägnat sig åt” (Hellström 1917: 131).

Med oss i tankarna vid vårt arbete på Odlarlön fanns hela tiden de första nybyg

garna, soldaterna Govert Lundberg, Erik Lundberg och deras familjer, deras arbete och liv där 

(fig. 7). Hur såg de på sina uppodlingsprojekt? Och vad speglar egentligen namnet ”Odlar

lön”? Och ”Svettåker"? Framtidsoptimism och överlevnadsinstinkt eller kanske ironi och 

galghumor?
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Tab. 1. De markkemiska analyserna (genomsnittsvärden) av valda provtagninslinjerpå

torpet Odlarlön (MS = magnetisk susceptibilitet; MS 550 = magnetisk susceptibilitet 

efter upphettning till 550 °C; Pcit = oorganisk fosfat; Ptot = totalfosfat; Pkvot = 

organisk fosfat).

Antal

prov

punkter

Horisont

Lager

tjocklek

MS MS

550

Pcit Ptot Pkvot Organisk

halt (%)

Gården

Linje 4

9 Ah/A2/B

5-15 cm

12 129 35 86 2,5 6,2

Åker

Linje 3

8 Ap

4-8 cm

2,5 256 21,3 380 17,8 54,5

Åker

Linje 1

11 Ap

7-16 cm

5,5 100 20 182 9,1 27
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Tab. 2. Makrofossil iprovtagningsgropar vid torpet Odlarmöda (antal frön).

Åkerogräs Ängsväxter Övriga växter Övrigt

Åker 98

2 prover

åkervinda dvärglummer träkol

brända barr

Åker 96

2 prover

målla 7

våtarv 5

åkerfräken 1

höskallra, 1

bergsyra 1

starr 3

fryle 2

träkol

brända barr

benbit

Åker 99

2 prover

dån 2

våtarv 9

höskallra 1

daggkåpa 7

bergsyra 1

styvmorsviol 5

förgätmigej 2

hallon, 11

dråkbär, 2

dvärglummer c.40

träkol

brända barr

Gårdsplan, vid

bostadshus

2 prover

träkol

Gårdsplan eller

trådgård

4 prover

målla 3 förgätmigej 77 hallon 5

fryle 2

viol 2

träkol

brända barr

benbit

Gårdsplan, vid

lagård,

2 prover

målla 1 förgätmigej 1 hallon 52

kråkbär 1

smörblomma 15

dvärglummer c. 20

träkol

brända barr
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HALLÄNDSKA TORP SOM SOCIAL MILJÖ 

OM STRATIGRAFI, FYND OCH MATERIELL KULTUR

Anders Håkansson

De tidigmodema halländska bönderna bodde i regel på en kringbyggd, inhägnad gård i nära 

kontakt med åker- och ängsmarken. Torpama var emellertid hänvisade till mer utsatta lägen 

som vägar, bygator och utmarker. På utmarken, alldeles intill den gamla vägen mellan Halm

stad och kyrkbyn Söndrum, anlades torpet Enestugan under den första halvan av 1600-talet 

(fig. 1). Torpet var inledningsvis ett dagsverkartorp som troligen låg under den intilliggande 

medeltida huvudgården Knebildstorp. Under loppet av 1700-talet blev torpet ett mindre jord

bruk med djurhållning och åkermark, innan det flyttade till en annan plats i samband med ett 
ägobyte 1855.

Lämningarna efter Enestugan undersöktes arkeologiskt 2001-2003 (Carlie & 

Håkansson 2001; Håkansson m.fl 2003; Håkansson mskr). Jag skall ge exempel på hur mate

riell kultur, i form av kulturlager och fynd, kan användas for att studera den dåtida sociala 

torpmiljön (fig. 2).

Arkeologi underifrån

Spörsmålen inför den arkeologiska undersökningen tog avstamp i en forskningstradition som 

hade växt fram under 1990-talet, nämligen att skriva historia underifrån. Den historiska arke

ologin har länge lutat sig mot problemformuleringar och förklaringsmodeller som det histo

riska källmaterialet genererat. Skriver man historia på de skrifthistoriska källornas villkor, blir 

det lätt en historia ovanifrån, på överhetens villkor. Inom dagens arkeologi har perspektiven 

vidgats mot bakgrund av den kunskapstillväxt och den teoretiska utveckling som skett. Inom 

den stadsarkeologiska forskningen görs försök att skriva en historia med fokus på människors 

vardag, ur ett underifrånperspektiv. Inriktningen grundar sig på metodutveckling men framför 

allt på teoretisk förnyelse (Larsson 2000; Anglert & Lindeblad 2004). En tidig föregångare på 

landsbygden var Stig Welinder, vars studier av människor och artefaktmönster i bergslagsbyn
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Fig. 1. Enestugan som den ser ut idag, en liten villa i östra delen av Halmstad. Inte mycket 

finns kvar av det ursprungliga torpet från 1600-talet (foto: Jonas Gerdle 2004).

Nyberget i södra Dalarna visa hur det arkeologiska materialet kan spegla dynamik och aktivi

teter, processer och strukturer, och relationer mellan individer. Artefaktmönstren ger en frusen 

bild av ett dynamiskt och kontinuerligt förlopp. De är resultatet av människors ”liv och kiv” 

och komplexa relationer till varandra (Welinder 1992).

En arkeologi underifrån ska även ses som en demokratisk historieskrivning, i 

vilken alla människor har rätt till sin historia. Den söker aktivt efter en alternativ historia som 

ofta varit osynlig och dold, gömd och glömd. Fattigdomens arkeologi har till exempel lyfts 

fram av Christina Rosén genom undersökningar av halländska torp och backstugor (Rosén 

1999). På landsbygden berör de skriftliga källorna i huvudsak de skattlagda gårdarna. Torp 

och backstugor är små, fattiga och kortvariga bebyggelser, som oftast är osynliga i skriftligt 

källmaterial. Arkeologin fyller här en viktig funktion genom att synliggöra de aktiviteter som 

förekommit i dessa miljöer. Den materiella kulturen, som undersöks av arkeologin genom
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Fig. 2. Delar av Enestugans manbyggnad sedd från öster med syl/stenar och lergolv (foto:

Anders Håkansson 2003).

efterlämnat avfall och kulturlager, kommer sällan till tals i de skriftliga källorna såsom histo

riska kartor, bouppteckningar och kyrkoböcker

Torpets materiella kultur

Vid den arkeologiska undersökningen av Enestugan inriktades frågorna mot torparens materi

ella kultur. Denna undersöktes dels genom lämningens stratigrafi och fynd, dels genom histo

riska källor, primärt bouppteckningar. Arkeologiska och historiska källmaterial kan berätta 

helt olika historier om dåtida levnadsförhållanden, utifrån olika synsätt och metoder. De arke

ologiska fynden kan betraktas som efterlämnat avfall, som förbrukade föremål oavsett eko

nomiskt värde. Bouppteckningarna utgår däremot från en ekonomisk värdering och anger 

vilka föremål som hushållen sparat. Det är sällan de båda källorna möts.
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Det arkeologiska fyndmaterialet från Enestugan bestod till största del av kera

mikskärvor, framfor allt yngre rödgods. Lergods nämns sällan i bouppteckningarna. Keramik 

var förhållandevis billigt att inhandla och hade väl inget egentligt värde för en dåtida värde- 

ringsman. För en arkeolog har lerkärl emellertid ett symboliskt och kulturellt värde. I flera 

arkeologiska studier har keramiken använts som representant och uttryck för olika sociala 

eller kulturella miljöer. I Halland har studier påvisat tydliga kulturella skillnader mellan stad 

och landsbygd (Rosén 1995, 2004), men hur ser det ut mellan olika sociala miljöer på lands

bygden? Fanns det skillnader mellan torpares och bönders materiella kultur, och kan man se 

förändringar över tid? Jag kommer att använda keramikfyndens kärlformer och dekor som 

representation för olika kulturella och sociala miljöer.

Vid undersökningen av Enestugan användes även den materiella kulturen, i form 

av efterlämnat avfall och kulturlager, för studier av små, vardagliga aktiviteter: Hur har av

fallshanteringen fungerat? I vilken grad går det att spåra andra dåtida aktiviteter inom bebyg

gelsen? Jag skall försöka att konstruera ett mönster för depositioner av keramikskärvor inom 

den aktuella torpmiljön, vilket i en förlängning kan användas för jämförelser med olika agrara 

och urbana miljöer.

För att studier av ovanstående slag ska vara möjliga krävs jämförande material. 

Utgrävningen av torplämningen Enestugan är emellertid endast den tredje slutundersökningen 

av torp och backstugor i Halland. Överhuvudtaget har arkeologiska undersökningar av agrara 

medeltida och postmedeltida lämningar varit fa. Forskningen kring sociala tidigmodema 

agrara miljöer är således under en uppbyggnadsfas.

Att studera materiell kultur som representation för olika kulturella och sociala 

miljöer kan vara ett problematiskt och osäkert arbete. Dateringen av det arkeologiska materi

alet är ett stort problem, då tidsramarna ofta blir alltför vida. För Hallands del saknas exem

pelvis regionala kronologier för keramikmaterialet, framför allt för rödgodset.

Vid undersökningen av Enestugan kunde den importerade Westerwaldkerami

ken knytas till två perioder, 1630-1700 och 1750-1800. Tillsammans med stratigrafi, mynt

fynd och allmänna dateringar av rödgodset, kunde två generella byggnads- och brukningsfaser 

fastställas:

En etableringsfas: ca 1630-1750 med två mindre vinkelställda byggnader och en jordkällare

En ombyggnads- och tillbyggnadsfas: ca 1750-1860 då manbyggnaden byggdes ut och 

ytterligare en ekonomibyggnad uppfördes
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1 fortsättningen refereras till faserna med benämningarna ”den äldre brukningsfasen” och ”den 

yngre brukningsfasen”.

Stratigrafi som utgångspunkt

Undersökningen av Enestugan utfördes enligt principerna för kontextuell fält- och dokumen- 

tationsmetod. En kontextuell praxis fokuserar på analysen av den stratigrafiska sekvensen så 

som den formats på undersökningsplatsen över tid. Stratigrafm omskapas till en tolkad och 

tydliggjord sekvens av materiella spår efter de händelser som utgör platsens historia (Johans

son Hervén & Larsson 1998; Larsson 2000). Följden av den kontextuella dokumentations

metoden blir att en större grad av aktivitet på platsen registreras och att andra typer av aktivi

teter dokumenteras, såsom avröjningar och renhållning (fig. 3).

Förutsättningarna för brukandet av faltmetoden på landsbygden skiljer sig jäm

fört med de flesta stadsmiljöer. Den stratigrafiska sekvensen tenderar ofta att bli mer hori

sontell än vertikal vid undersökningar på landsbygden. Den är i de flesta fall multilinjär, det 

vill säga bestående av flera sekvenser utan fysisk kontakt med varandra utan bara med den 

övre matjorden och den underliggande moränen. Fynden i de stratigrafiska enheterna spelar 

därför en extra viktig roll vid grupperings- och fasindelningsarbetet.

Enligt den kontextuella teoribildningen är en stratigrafisk enhet, idealt sett, ett 

resultat av en händelse eller en mänsklig handling, men i en landsbygdsmiljö inverkar även 

naturliga processer i hög grad på hur karaktären på den stratigrafiska sekvensen ser ut. Det 

kan därför vara problematiskt att skilja mellan mänsklig aktivitet och naturliga processer. De 

senare kan påverka sekvensen utan att förstöra de enskilda stratigrafiska enheternas morfologi 

(Clark 1992). Bioturbation kan flytta artefakter utan att nödvändigtvis påverka kontaktytorna 

mellan enheterna. Skillnader i den underliggande alven kan påverka bevarandet av stratigra

fiska sekvenser. Ett återkommande problem på landsbygden är dessutom att jorden är lagd 

under plog. Alla stratigrafiska enheter inom plogdjup har blivit sönderplöjda, och den ökade 

syretillförseln har påskyndat nedbrytningstakten. Naturliga processer och uppodling har lett 

till att de så viktiga kontaktytorna mellan enheterna påverkats, blivit mer diffusa eller raderats 

ut. Det kan därför vara ett besvärligt och osäkert arbete att bedöma från vilken nivå nedgräv- 

ningar varit anlagda och därmed vilken fas de tillhör.
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Fig. 3. Stratigrafin tolkades samman i sju faser fördelat på 21 grupper.

Nedgrävningar och avröjningar som gjorts har fragmenterat äldre lämningar, 

vilket medfört en varierande bevarandegrad för lager från olika tidsperioder. Detta innebär ett
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intressant problem när det gäller att bedöma fasers varaktighet och vid diskussionen rörande 

kontinuitet i området. Omgrävningen av lager har dessutom fört med sig en omlagring av 

fynd. Äldre fynd har blandats in i de yngre lagren. Det är av största vikt att dokumentera hur 

fynden förhåller sig till dessa negativa aktiviteter i området, annars riskerar de att hamna ur 

sitt rätta sammanhang, vilket kan fa förödande konsekvenser för diskussioner kring kronologi 

på platsen.

Depositionsanalys

Ett viktigt problemfalt inom arkeologin gäller förståelsen av depositionsmonster, eftersom 

detta har konsekvenser för kronologi, kulturlagrens tillskrivna informationsvärde och beskriv

ningen av människors sociala handlande. Att försöka definiera olika aktivitetszoner eller ytor 

är grundläggande för beskrivningen av landsbygdens olika miljöer. Avsikten med en analys 

av depositioner är att identifiera upprepade handlingsmönster. Dessa kan sedan diskuteras i 

relation till avsiktlighet och mening (Welinder 1992; Olsson 1999; Larsson 2000).

För att källkritiskt kunna bedöma fyndens arkeologiska informationsvärde är det 

viktigt att klassificera fynden i förhållande till kulturlagrens depositionstyp (fig. 4). Fynden 

kan delas upp i primära, sekundära och tertiära fynd (Tagesson 2000; Larsson 2000).

Primära fynd förekommer i anslutning till sitt användarsammanhang. Exempel

vis finns de i avsatta lager som bildats på golv, gårdsytor och gator. Det kan även röra sig om 

brandlager, byggnationslager, raseringslager eller gödsellager.

Sekundära fynd har flyttats från sitt ursprungliga användarsammanhang. Fynden 

kan både vara samtida eller äldre än den stratigrafiska enhet de påträffas i. Främst rör det sig 

om avfallslager, det vill säga fynd och kulturlager som av dåtidens människor urskiljts, be

traktats som skräp och avfall och deponerats på en för ändamålet bestämd plats.

Tertiära fynd är funktionellt, rumsligt och tidsmässigt skilda från sitt ursprung

liga sammanhang. Oftast förekommer de i konstruerade lager där lagrets form är det primära. 

Exempel på detta är utjämningslager som tillkommit för att omforma topografin, fyllningen i 

nedgrävningar och stolphål och konstruktionslager som utgör del av en konstruktion, till ex

empel sättsandslager under stenläggningar. Till denna grupp hör även golv och grusläggning, 

det vill säga konstruktioner som består av redeponerat material. Mängden tertiära fynd brukar 

vanligtvis vara högst vid arkeologiska undersökningar, framför allt i urbana miljöer.
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Fig. 4. Fyndens förhållande till lagrens depositionstyp.

Ett sätt att verifiera lagrens kulturhistoriska tolkning är att undersöka artefakter- 

nas fragmenteringsgrad. Graden av fragmentering beror till stor del på hur lagertyperna bru

kats och påverkats. Generellt bör de primärdeponerade lagren ha en högre grad av fragmente

ring då de legat öppna och mer oskyddade. Alternativt beror skillnaden på att de öppna ytorna 

varit föremål for en mer grundlig städning, där stora föremål flyttats till en avfallshög medan 

de små föremålen fått ligga kvar (Schiffer 1987; Tagessen 2000). Fynd från fyllningar, utjäm

ningslager och avfallslager har en högre medelvikt, medan fynd från de primärdeponerade 

lagren avviker med en klart lägre medelvikt (fig. 4). I lagertypen ”raseringslager” ingår även 

lager avsatta på golv. I fältsituationen var det bitvis svårt att separera golvlagren från ovanlig

gande raseringslager. Golvlagren tolkades vara infiltrerade av ovanliggande raseringsmaterial. 

Den sammantaget låga medelvikten på fynden skulle kunna styrka denna tolkning.

Beroende på depositionstyp kan fyndmaterialet användes för olika analyser. 

Enklare studier kan spåra olika aktiviteter inom bebyggelsen. Byggnaders olika rum kan funk- 

tionsbestämmas. Till exempel kan matlagning, servering och matförtäring lokaliseras genom 

spridningen av keramiken. Fyndspridningen vid byggnaderna från den äldre brukningsfasen 

återger matlagnings- respektive serveringskärl i golv- och raseringslager (fig. 5). Fynden till

hör följaktligen kategorin ”primära fynd”. I analysen användes endast skärvor från säkert 

bestämbara kärltyper. Således finns ett mörkertal med små, obestämbara keramikskärvor i 

fyndmaterialet.

Antalet primärdeponerade skärvor från matlagningskärl är litet inom byggnads- 

ytoma från den äldre brukningsfasen. Keramiken består mest av små, sekundärbrända skärvor 

från kokkärl. Matlagning skulle ha förekommit i den östra delen av byggnad 1. Antingen kan
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Fig. 5. Den äldre brukningsfasen, ca 1630-1750, med primär och sekundär deponering av 

keramik. Sträckade linjer markerar den tolkade utbredningen av byggnader.

detta utrymme ha utgjort en separat köksdel eller så var rummet själva stugan i man

byggnaden, där matlagning ju också förekom. Olyckligtvis var byggnaden söndergrävd av 

sentida markarbeten, och dess utbredning åt öster är därför okänd. Spridningsbilden av 

serveringskarlen är mer svårtydd. Skärvor från serveringskärl finner man i båda byggnaderna 

med en övervikt i byggnad 1. Serveringsskålar och fat har säkerligen förflyttats mer mellan 

olika rum och har även fungerat som prydnader på väggar.
I den yngre brukningsfasen ser mönstret något annorlunda ut (fig. 6). Primärde- 

ponerade skärvor från matlagningskärl återfinns enbart inom byggnad 2. Skärvor från server

ingskärl finns huvudsakligen i den östra delen av byggnad 1 och byggnad 2. Förutom skärvor 

på gårdsplanen så återfinns stora mängder keramik på dumphögen väster om torpet.
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Fig. 6. Den yngre brukningsfasen, ca 1750-1860, med primär och sekundär deponering av 

keramik. Sträckade linjer markerar den troliga utbredningen av byggnader.

Keramikskärvoma från de primära lagren ska inte ses som avsiktligt deponerat 

avfall. Däremot återger de ett meningsfullt handlande. Skärvorna kommer från kärl som gått i 

kras i sitt användarsammanhang och hamnat på golvet. Alla skärvor har därefter inte städats 

bort, utan mindre skärvor har blivit kvar och trampats ned i golvlagret. Avsiktligt deponerad 

keramik finner man däremot i sekundära lager, i detta fall i en dumphög väster om torpets 

byggnader. 1 dumphögen påträffades även köksavfall i form av djurben, spik, kritpipor och 

fönsterglas. Skärvor från serveringskärl figurerar även på gårdsplanen. Kanske är det ett re

sultat av en kontinuerlig städning av byggnaderna, då skräp slängts ut genom dörröppningen. 

Man kan fråga sig varför inte mer avfall deponerats på gårdsplanen, vilket var en gängse 

praxis i äldre tider. Dumphögen ligger trots allt en bit bort. Möjligen går det tillbaka på en
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äldre bebyggelsestruktur och organisation som levt kvar, eller så ville man helt enkelt hålla 

gårdsplanen ren och avfallet mer osynligt.

Analysen av primärt och sekundärt deponerad keramik visar på upprepade 

handlingar vad gäller hanteringen av keramik som avfall. Keramikskärvor och annat hushålls

avfall verkar ha dumpats på samma avskrädeshög under hela torpets brukningstid. När det 

gäller primärt deponerad keramik kan man se skillnader i tid och rum. 1 den yngre bruknings- 

fasen finns en tydlig fördelning av keramikskärvor till två byggnader; i den äldre fasen bara 

till en.

I en analys som inkluderade samtliga fynd från platsen skulle diskussionen kring 

artefaktmönster kunna fördjupas i frågan om människors agerande och relationer till varandra. 

Redan nu kan man emellertid fundera över vad fördelningen av matlagnings- och serverings- 

kärl på två byggnader inneburit för den sociala organisationen. Utökades hushållet, eller var 

det en säsongsmässig uppdelning? Brukades flera rum sommartid? Speglar keramiken rentav 

en uppdelning av torpet på två hushåll? Den yngre brukningsfasen ska i alla fall, som visas 

nedan, relateras till torpets omvandling till ett mindre jordbruk. Denna förändring utmynnade 

sannolikt i ett annorlunda utnyttjande av rummen.

Keramik och social stratifiering

Under tidigmodem tid utvecklades den urbana och den agrara kulturen i olika riktningar vad 

gäller hemmet, måltiden, kläder och smycken. Under 1700-talets andra hälft var skillnaden 

som störst, då allmogekulturen blomstrade bland landsbygdens bönder. Borgarnas måltidskärl 

bestod generellt av importerade eller fabrikstillverkade kärl, medan de dekorerade rödgodsfa- 

ten kan ses som bärare av en mral social identitet (fig. 7). Rödgodsfaten fanns även i städerna 

men dominansen på landsbygden kan ses som tecken på en specifik agrar måltidssed. Kärlty

pen symboliserade där det gemensamma ätandet av gröt och hopkokta gryträtter (Rosén 

2004).

Det fanns dock inte någon enhetlig agrar eller rural kultur, utan variationer kan 

påvisas om man studerar miljöerna på en mer detaljerad nivå. Frågan är i vilken grad torparna 

rörde sig i samma sociala rum som bönderna? Avvikelser borde avspegla sig i den materiella 

kulturen. 1 Danmark har Jette Linaas undersökningar av keramikfynd visat att det fanns lik

heter mellan kärlen på landsbygdens herrgårdar och i borgerliga stadsmiljöer, men att bonde- 

miljöerna skilde sig från dessa (Linaa Larsen 2000).
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Fnr40 
Fnr190

Fnr 68 

Fnr181

Fig. 7. Exempel på keramiktyper: fnr 40 = yngre rödgods från fat eller skål; fnr 68 = 

jydepotta; fnr 190 = Westerwaldgods från 1650-1800; Westerwaldgods från 

vattenkrus 1750-1900 (foto: Monica Biilow-Björk 2002). I

I Halland har Christinas Rosén studerat det yngre rödgodset med kärlformer och 

dekor som representation för olika kulturella och sociala miljöer. Materialet hämtades från 

arkeologiska undersökningar av en stadsmiljö i Halmstad och en gård, ett torp och en 

backstuga på landsbygden (Rosén 1995). Studien visade att landsbygden tenderade att ha en 

högre grad av öppna kärl, varmed avses främst bords- och serveringskarl i motsats till slutna 

kärl som brukats mer för matlagning och förvaring. De fattiga miljöerna, torpet och 

backstugan, innehöll dessutom en högre grad av dekorerade kärl. Med dekorerade kärl menas 

främst engoberade och piplerdekorade kärl.
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120%

■ Öppna kärl □ Slutna kärl

i Dekor □ Ej dekor

(backstuga)

■ i y

Gräsås Hörsås (gård) Bjärlöv (gård) Enestugan Bråtakroken Kv. Halmkärven
(torp) (torp) (stad)

Fig. 8. Stapeldiagram med yngre rödgods från sex lokaler, som anger den procentuella

andelen öppna och slutna kärl (övre) och andelen dekorerade och odekorerade kärl 

(undre).

För att ytterligare försöka jämföra Enestugans materiella kultur med landsbyg

dens olika miljöer inkluderas den undersökta gården Bjärlöv i norra Skåne. På ett och samma 

gårdsläge påträffades bebyggelselämningar från yngre järnålder, tidig-, hög- och senmedeltid
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samt nyare tid. Liksom samtliga halländska miljöer bestod keramikmaterialet till största delen 

av yngre rödgods, med dateringar från 1500-tal till 1870-tal (Håkansson 2005).

I en jämförelse med ovannämnda miljöer ordnar sig materialet från Enestugan 

väl in i den sociala skalan vad det gäller fördelningen av öppna respektive slutna kärl (fig. 8). 

Miljöerna på landsbygden har procentuellt sett fler öppna kärl. Det har föreslagits att förkla

ringen till viss del kan vara funktionell. Öppna kärl i form av fat användes i mjölkproduktio

nen för att skumma av mjölk och skulle således vara mindre vanliga i stadsmiljöer (Rosén 

1995), men som nämndes tidigare så är den rika förekomsten av öppna kärl på landsbygden 

snarare kulturellt betingad. Det finns även en kronologisk skillnad, i det att andelen öppna och 

dekorerade kärl ökar markant under 1700- och 1800-talen som ett uttryck för böndernas all

mogekultur. Denna ökning avspeglas även i övriga rurala miljöer.

Tendensen i andelen dekorerade kärlen är tydlig. Miljöer med lägst social status 

har procentuellt högst andel dekorerade kärl. Dessutom dominerar dekorerade kärl i agrara 

miljöer. Här sticker dock Enestugan ut som ett intressant undantag. Den procentuella andelen 

dekorerade kärl är till och med lägre än gårdarnas och är nästan i paritet med stadsmiljön i 

Halmstad. Ser man till övriga godstyper i Enestugans keramikmaterial förekommer importerat 

stengods som Westerwald, jydepotter, fajanser och flintgods i små mängder. Dessa godstyper 

är dock inte ovanliga på landsbygden och förekommer dessutom i samtliga sociala miljöer.

Vilken social eller kulturell miljö tillhörde människorna som bodde i Enestugan 

under de två brukningsperiodema? De kan delvis följas i historiska register. De som flyttat in 

i Enestugan kom ofta från byn Söndrum eller närliggande gårdar. Ett undantag var torparen 

Knut Månsson, avliden år 1750, från Jönköpings län. Att döma av bouppteckningar från 

1750-1839 och vigselregister och födelseböcker från 1688-1850 skedde in- och utflyttningar 

relativt ofta. Familjerna bestod i allmänhet av man och hustru och fem till sex barn, varav 

några ofta från tidigare äktenskap. Männen var drängar, hantverkare eller bara torpare av tit

larna att döma. Kvinnorna hade titeln ”piga” eller ”hustru”.

Vem som ägde torpet under 1600-talet är okänt i de skriftliga källorna. Det äg

des av hantverkare under första halvan av 1700-talet, exempelvis sockenskräddare Mårten 

Mikkelson, 1736-1748. Ser man till keramikmaterialet vid Enestugan är den procentuella 

mängden dekorerade kärl som lägst vid denna tid och påminner mer om urbana förhållanden 

(fig. 9). Jette Linaas keramikstudicr i Danmark visar att de agrara hantverkarna där hade en 

urban kärlkultur (Linaa Larsen 2000). Den låga andelen dekorerade kärl vid Enestugan skulle 

därmed kunna vara ett uttryck för en specifik landsbygdsmiljö, den agrare hantverkaren.
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■ Öppna kärl □ Slutna kärl ■ Dekor Q Ej dekor

100%

1630-1750-tal 1750-1850-tal

100%

1630-1750-tal 1750-1850-tal

Fig. 9. Yngre rödgods från Enestugan fördelad på den äldre och yngre brukningsfasen.

Diagrammet anger den procentuella andelen öppna och slutna kärl (vänster) och 

andelen dekorerade och odekorerade kärl (höger).

Torpets status synes ha ökat under den andra brukningsperioden. Under den för

sta brukningsfasen benämndes ägaren ”torpare”, ”dräng” eller ”hustru", det senare till en avli

den torpare. Källorna kring Enestugan är få, men tack vare den arrenderade jorden så ingår 

torpet i ett antal historiska karthandlingar från sent 1700-tal och 1800-tal. Torpet arrenderade 

ungefär ett hektar jord under 1800-talets första hälft, vilket kan liknas vid en mindre jord

bruksenhet. Det som oftast nämns som gemensamt fór alla torp är just jordlösheten. Denna 

definition får dock ses som generell, och undantag finns. I en bouppteckning från 1839 efter

lämnade Kierstin Christensdotter vid Enestugan en fastighet på ett och ett halvt tunnland, be

stående av två åkrar i Halmstads Västra gärde. Kanske fick hon möjlighet att friköpa jord, 

precis som bönderna fick med början under 1700-talet. Denna typ av information ligger väl 

dold i ett par rader i en bouppteckning, och företeelsen har kanske inte uppmärksammats i så 

många sammanhang. Kanske var det vanligare än vi tror att torparen delvis ägde sin brukade 

jord?
I samma bouppteckning från 1839 visar den materiella kulturen på en helt annan 

inventarierikedom jämfört med äldre bouppteckningar rörande Enestugan. i metall fanns kop

parfat, tenntallrikar, strykjärn, ljusstakar, grytor, järnkakelugn och ett stort antal verktyg och 

redskap avsett för att bruka jorden; ett stort antal trävaror från köket och andra sysslor, till 

exempel flera handkvarnar, spinnrockar och vävstolar; ett antal bikupor; ett flertal vagnar och 

ett relativt stort antal häst- nöt- och fårkreatur. För första gången nämns även trämöbler, till
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exempel stolar, bord, soffa, skrin och ett stort målat skåp. Dessutom nämns ett antal böcker, 

till exempel biblar, psalmböcker och historieböcker. Den generella bilden av den fattige torpa

ren stämmer inte riktigt här. Bouppteckningen skulle lika gärna kunna beskriva en bondes 
dödsbo.

När det gäller det arkeologiska materialet avspeglas även uppgraderingen av 

Enestugan i torpets byggnadsbestånd (fig. 6). Den trelängade gården följde böndernas bygg

nadstradition, i vilken gårdslängorna mer eller mindre innesluter en gårdsplan. Keramikmate

rialet från den yngre brukningsfasen visar på stora likheter med landsbygdens gårdar och torp 

vad gäller andelen öppna respektive slutna kärl. Den procentuella andelen dekorerade kärl 

ökade kraftigt jämfört med den äldre brukningsfasen. Om detta ska ses som ett närmande till 

böndernas kultur eller bara som en del av den allmänna kärlutvecklingen är en svår fråga.

Sammanfattande kommentarer

För torplämningen Enestugan kan generella tendenser och variationer i den materiella kultu

ren iakttas och diskuteras. Genom en depositionsanalys av kulturlager och keramikmaterial 

har handlingar såsom matlagning, matservering och dumpning av avfall kunnat lokaliseras 

inom bebyggelsen. Förändringar över tid går dessutom att observera. Genom studier av kärl

former och dekorer på det yngre rödgodset kan olika kulturella miljöer identifieras och jämfö

ras med andra sociala miljöer. Den låga andelen dekorerade kärl vid Enestugan kunde exem

pelvis ses som ett uttryck för en rural hantverksmiljö under perioden 1630-1750. Andra arke

ologiska studier har visat att de agrara hantverkarna hade en urban kärlkultur. Under perioden 

1750-1850 verkar den materiella kulturen vid torpet Enestugan ha närmat sig böndernas all

mogekultur vad gäller keramikkärl och dekorer. Detta skedde i samband med att torpet om

vandlades till ett mindre jordbruk.

Som vi sett kan den sociala och ekonomiska statusen variera över tid för de 

människor som har ägt torp. Olika miljöer bör därför inte bara jämföras med varandra utan 

även över tid inom den aktuella bebyggelsen. Om vi bättre ska kunna följa dessa sociala vari

ationer i de framtida arkeologiska materialen, krävs förbättrade kronologier och snävare date

ringar av framför allt keramikmaterialen och samtidigt en mer konsekvent genomförd analys 
av lämningarnas stratigrafi.
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ETT TORP OCH ETT ARTEFAKTMÖNSTER

Jan Apel & Stig Welinder

Stina Persdotter (1766-1848) från Nyberget i Stora Sked v i i Dalarna flyttade tidigt hemifrån 

för att tjäna piga. I Falun träffade hon Anders Gustafsson Granström (1766-1839) från Gran

gärde, också i Dalarna. De gifte sig 1800, fick sonen Gustaf 1802 och flyttade 1805 till Stina 

Persdotters födelseby. Anders Gustafson Granström arbetade som smältare, gissningsvis vid 

hyttan i grannbyn Lövåsen. En smältare var en yrkesskicklig specialist, som skötte arbetet vid 

hyttkransen och uttappningen, en nyckelperson i utvinningen av metall ur malmen.

I Nyberget byggde Anders Gustafsson Granström en stuga på friköpt grund. Det 

var således strängt taget inget torp utan en liten stuga, som har efterlämnat sig vad som brukar 

kallas en torpgrund. Stugan hade ett rum om ungefär 4,5 x 5,5 m med en stor spis i ett höm. 

Golvytan var inte stort mer än 20 kvm. Man kom in i rummet, som hade ett glasfönster på ena 

gaveln, direkt genom ytterdörren. På 1820-talet byggdes en farstu och stugan fick därmed en 

ny ytterdörr (Welinder 1992; även 1996 med ytterligare referenser).

Gustaf Andersson Granström (1802-1852) gifte sig 1825 med nybergsflickan 

Lisa Jansdotter (1799-1859). De fick fem bam: Anders 1826, Johan 1829, Gustaf 1833, Eric 

1836 och Stina Lisa 1842. Vid mitten av 1830-talet bodde således en tregenerationersfamilj 

med fyra vuxna och ungefär lika många bam i stugan. Gustaf Andersson Granström står i 

kyrkboken uppförd som ”arbetare”. Efter hans död antecknades änkan som ”fattighjon”.

Då Lisa Jansdotter dog 1859 blev stugan tom. Sonen Johan Granström (f. 1829) 

gifte sig samma år med skomakaränkan Anna Catharina Norell (f. 1827) från Mora. Familjen, 

som bestod av ett antal mina-och-dina-och-våra-bam, flyttade in i den tomma stugan, men 

bodde inte där längre än till 1862. Johan Granström hade fatt arbete vid industrierna i grann

socknen Vika. Stugan övergavs, förföll och höggs efter några år upp till ved.
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Fig. 1. Knappar (punkter = släta bronsknappar med ögla; punktcirklar = knappar med hål) 

i och runt Granströms stuga (efter Welinder 1992).

Metod och tolkning

Under golvet i stugan och utanför stugan, inte minst framför dörren och runt den närmaste 

knuten, hopades avfall. Detta avfallet är utgrävt i rutor om 0,25 kvm, varifrån alla jordmassor 

fmsållats. Därmed kan informationsrika kartor ritas över utbredningen av en mängd olika fö- 

remålskategorier: tegelbitar, krukskärvor, fönsterglas, buteljglas, rostiga spikar, bitar av krit

pipor, bältesöljor, synålar, eldslagningsflinta, rostigt järnskrot, brända och obrända ben och så 

vidare.

Tanken är att utbredningskartorna över avfallet skall vara meningsfulla, tolk

ningsbara artefaktmönster. Den lilla gruppen av människor i stugan, tre patrilokala generatio

ner, handlade efter traditionella normer. Det var inte tillfälligheter, slump, anarki eller kaos, 

utan avfallet hopades efter, gissningsvis omedvetna, traditionella handlingsmönster. Hus, hus

håll, handlingar och avfallsanhopning är ett och detsamma.

140



Fig. 2. Presumtivt könsindikerande föremål (punkter = sysaker; ringar = delar av lieblad, 

knivar, bryne) i och runt Granströms stuga (från Welinder 1992).

I avfallet runt stugan hamnade också knappar ur blusar, västar och andra plagg. 

Knapparna är huvudsakligen av två slag: gjutna bronsknappar med en ögla på baksidan och 

porslinsknappar med hål (Welinder 1989). De förra knapparna ingick i de traditionella dräk

terna av hemvävda tyger, och de senare knapparna satt i konfektionskläder, vare sig köpta på 

marknader eller hemmasydda efter köpemodets förebilder. Förändringen i dräktskick ägde 

rum omkring 1850.

Notabelt är att knapparna från de två olika, äldre och yngre dräktskicken ligger i 

avfall på olika sidor av stugan (fig. 1). Därmed antyds en horisontalstratigrafisk kronologi. 

Avfallet vid gaveln till vänster om dörren och bakom stugan är äldre, avfallet framför dörren 

är yngre. Och därmed antyds också en kronologi för föremålskategorier i avfallet som inte kan 

dateras på annat sätt.

Intressantare än att avfallet antydningsvis innehåller kronologi för det dryga 

halvsekel som det handlar om är, att avfallet innehåller kön och könsbundna rörelsemönster 

(fig. 2-3). Stugan och avfallet är hushållet och dess människor.

I fortsättningen skall vi presentera en analys av två föremålskategorier, som 

hitintills endast ytligt har figurerat i diskussionen kring ”Granströms”, som är det lokala sättet 

att på en gång benämna stugan och hushållet (Welinder 1996 med sammanfattande referen-
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ser). Vi skall pröva vad fynden av bergslagssten och kopparbleck har att säga som ett arte- 

faktmönster: vem är det artefaktmönstret?

Berslagsstenen i Granströms

Bergslagssten är en form av masugnsslagg som finns i rikliga mängder i trakter med hyttor 

och bruk. Vanligen kallas den bara ”slaggsten”, medan benämningen ”bergsslagssten” an

vänds i samband med konsthantverk. Stenen är uppbyggd av kisel- och tungmetalloxider. Den 

blå fargen kommer från spår av krom eller kobolt. Vid hastig avkylning kunde den bli glaslik- 

nande (Gunnarsson 1994: 19-20).

Bergslagsstenen är plastisk till sin karaktär och det gör, att det går att förutsäga 

hur frakturer kommer att löpa genom materialet om det utsätts för mekanisk stress. I detta 

hänseende liknar den andra plastiska mineral och bergarter som genom tiderna använts av 

människor, till exempel tuff, flinta och obsidian. Av de obearbetade stycken slagg som vi sett 

kan man dra slutsatsen att bergslagssten är känslig för sprickbildningar som bildas i samband

Fig. 3. Kvinnliga och manliga uppehållsplatser och rörelsescheman i och utanför 

Granströms stuga (från Welinder 1992).
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Fig. 4. Ett bipolärt kärnfragment, ett bipolärt avslag med negativa avspaltningsärr efter 

nagelformade plattformsavslag och två nagelformade plattformsavslag (teckning: 

Kim Darmark).

med frost, och det har sannolikt avsevärt begränsat storleken på de ämnen som kan användas 

för avsiktlig tillverkning av olika typer av föremål. Här bör det dock nämnas att de stycken 

bergslagssten som vi haft möjlighet att studera har plockats i stora slagghögar som kan vara 

flera hundra år gamla. Moderna konsthantverkare har just detta problemet att ta hänsyn till. 

De bearbetar stenen med diamantsåg, slipmaskin under vattenkylning och hårdfiltskiva för 

polering med tennoxid och vatten, inte tillslagning eftersom stenen är för skör.

Anders Gustafsson Granström, torpets förste ägare, hade som smältare tillgång 

till färsk slagg som inte varit utsatt för frostangrepp. Det är rimligt att tänka sig att kvalitén på 

ett sådant råmaterial var mycket hög. En kuriositet är att folk som bodde nära hyttorna ofta 

tog hem slaggblock medan de ännu var heta för att värma sina stugor. Slaggsten är också ett i 

Bergslagen välkänt husbyggnadsmaterial (Gunnarsson 1994).

I Granströms har bergslagssten bearbetats med tillslagning. En första fråga som 

bör besvaras av en stenteknologisk analys är alltså om bergslagsstenen från Granströms har 

bearbetats utifrån en intention som vi kan förstå. Om så är fallet vill vi också försöka uttala 

oss om hur man gått tillväga. Slutligen vill vi också diskutera om bergslagsstenens spridning i 

och omkring stugan bildar ett meningsfullt mönster som tillsammans med andra mönster ger 

oss någon förståelse av människorna i hushållet.
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Från Granströms finns totalt 31 fragment med en sammanlagd vikt av 19 g. De 

flesta bitarna är 0,5-1,5 cm små splitter och avslag, som väger mindre än 1 g vardera. Två 

sammanfogningar gör att fyndöversikterna innehåller summan 29 bitar (fig. 4). Ingen syste

matisk sammanfogningsstudie har genomförts av oss, och det är inte osannolikt att ytterligare 

fragment kan sammanfogas.

Bergslagsstenen som stenålder

Vi använder distinktionen mellan ”metod” och ”teknik” i enlighet med fransk forskningstra

dition (Tixier 1967; Pelegrin 2006). Kortfattat kan man säga att metodbestämningen syftar till 

att beskriva reduktionsprocessen, det vill säga att bedöma det sätt på vilken avslagen avskilts 

från kärnorna. Det handlar om att förstå avslagens förhållande till varandra och vilka platt- 

formsvinklar, prepareringar med mera som använts i reduktionens olika stadier. I idealfallet 

återfinner man hela eller stora delar av stenavfallet från produktionen av ett föremål, och i 

sådana fall kan man genom sammanfogningsstudier rekonstruera hela produktionsförloppet. 

Oftast får man dock nöja sig med att göra en mental sammanfogning av materialet genom att 

utgå från de avslag som finns i det arkeologiska materialet och sedan komplettera med den 

egna erfarenheten för att, så att säga, fylla luckorna.

Detta sätt att rekonstruera produktionen har benämnts ”dynamisk teknologisk 

klassifikation” (Schildt 1980). Man måste i en sådan studie lägga stor vikt vid företeelser som 

kan antas avspegla intention. Förekomsten av regelbundna negativa avspaltningsärr på de 

befintliga avslagens utsida, vinkeln mellan plattformen och avspaltningsytan, graden av platt- 

formsvinkel eller förekomst av plattformspreparering är detaljer som avslöjar hur, var, varför 

och i vilken ordning stensmeden avskilt avslagen.

Oavsett om man metodbestämmer en reduktion med hjälp av en reell eller men

tal sammanfogningsstudie så är metodbestämningen en forskningsprocess som syftar till att 

beskriva verkligheten. Det innebär att det alltid finns en liten möjlighet att vi genom metodbe

stämningen kan upptäcka reduktionsstrategier som vi inte känner till.

Med ”teknik” åsyftas det sätt på vilket energin förs över från människa till mate

rial. Det kan ske med hjälp av hårda eller mjuka slagverktyg, det vill säga med hjälp av slag

verktyg som är tillverkade av ett hårdare eller mjukare material än det som ska bearbetas. 

Energin kan överföras direkt med en knacksten, eller med hjälp av ett mellanstycke, till ex

empel en puns. Experimentella studier har visat att olika typer av verktyg tenderar att skapa
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olika typer av frakturer. I ett arkeologiskt material kan man därför känna igen tekniker som 

man redan genom experiment har kännedom om (Pelegrin 2006). Man kan också upptäcka 

egenskaper hos avslagen vars ursprung man kan leta efter genom att utföra ytterligare experi

ment.

Av fragmenten från Granströms är 18 stycken (62 %) möjliga att metodbe

stämma. Två grundläggande metoder finns representerade i materialet (tab. 1). Det rör sig om 

avslag och kämrester som avskilts dels med bipolär metod, dels med plattformsmetod. Den 

bipolära metoden representeras av avslagsrester och kämrester. Plattformsmetoden represen

teras av plattformsavslag som avskilts dels ett stycke bakom plattformskanten, dels i platt- 

fomrskantens omedelbara närhet. Den första kategorin benämns som plattformsavslag, den 

andra som nagelformade plattformsavslag.

Den bipolära metoden är förmodligen världens vanligast förekommande reduk- 

tionsmetod. Dess stora fördelar är att den är enkel att utföra, att den kan användas på små kär

nor och därmed är materialbesparande, och att den lämpar sig utmärkt för att öppna mnda och 

kantiga råmaterialstycken med höga plattformsvinklar och därmed möjliggöra vidare reduk

tion, kanske med andra metoder. En nackdel med den bipolära metoden är att den i allt vä

sentligt är en urvalsmetod, speciellt i jämförelse med plattformsmetoden som tillåter en större 

kontroll av slutresultatet. Den bipolära metoden producerar alltså många olika typer av avslag 

och fragment varifrån stensmeden har att välja de som skall användas vidare. Det är ytterst 

ovanligt att metoden används för att forma ett föremål. Vill man göra det finns det bättre me

toder att använda, till exempel plattformsmetoden.

När det gäller en bedömning av den teknik som använts vid den bipolära reduk

tionen i Granströms torp så är det rimligt att tänka sig att den utförts med en metallhammare 

och med ett städ av metall eller sten. Vissa av avslagen uppvisar egenskaper som antyder att 

så varit fallet, till exempel den ringspricka som observerats runt slagpunkten på ett avslag.

Plattformsmetoden tillåter alltså en noggrannare formgivning av det stycke som 

bearbetas. Den är å andra sidan svårare att bemästra, då den ställer högre krav på att rätt slag

vinklar används och att ämnet som skall bearbetas har rätt egenskaper. En grundläggande för

utsättning för att överhuvudtaget använda metoden är, att stycket som skall bearbetas har en 

vinkel mellan plattformen och avspaltningsytan som är under 90°. Om ämnet saknar sådana 

vinklar är man tvungen att använda någon annan metod för att skapa stycken som har de 

egenskaper som krävs för plattformsmetoden. Den typ av avslag som vi kallar nagelformade 

plattformsavslag har avskilts nära plattformskanten. Detta ställer speciella krav på utövaren, 

vilka handlar om både metod och teknik. För att kunna avskilja avslag så nära plattformens
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kant underlättar det betydligt om man använder slagverktyg av ett mjukare material än det 

som bearbetas. Annars riskerar man att krossa plattformen och därmed förstöra avslaget. Erfa

renheter från experiment visar vidare att det kräver stor praktisk träning för att uppnå ett så 

pass stort förkroppsligat muskelminne så att man lyckas träffa precis på plattformens kant när 

man slår med slagverktyget. På grund av detta är det vanligt att dagens stensmeder använder 

tryckteknik när de vill avskilja små avslag av denna typ. När man trycker av avslag med en 

tryckstock har man nämligen full kontroll på var slagpunkten hamnar.

Vi vet att trycktekniken varit känd åtminstone i 20 000 år, och tryckstockar har 

även hittats i arkeologiska sammanhang. Den mest kända tryckstocken torde vara ismannen 

Ötzis tryckstock som bestod av en smal hornspets infattad i ett trähandtag.

Tryckta avslag tenderar också att erhålla vissa egenskaper som vi ser på de na- 

gelformade plattformsavslagen från Granströms. De uppvisar till exempel läppbildning och 

saknar utvecklade slagbulor. I några fall uppvisar dessa avslag även en eller flera negativa 

avspaltningsärr på utsidan. Detta antyder att bearbetningen varit systematisk. Det vill säga 

man har strävat efter att forma stycket på något förplanerat sätt.

Det är med andra ord sannolikt att de små nagelformade avslagen från Gran

ströms avskilts med tryckteknik. Man har hanterat bössflintor i torpet och det är inte 

osannolikt att kunskapen om trycktekniken kommer från erfarenheter av att försöka anpassa 

bössflintor till de flintlås som man haft på sina gevär. Ett av de bipolära avslagen uppvisar 

negativa avtryck efter nagelformade plattformsavslag (fig. 4). Detta visar att de två metoderna 

ingått i en gemensam reduktionssekvens.

Sammanfattningsvis kan vi alltså säga följande. Man har först bearbetat berg- 

slagsstenen med bipolär metod i syfte att skapa bitar som lämpat sig för vidare bearbetning 

med en noggrannare form av plattformsmetod. Därefter har utvalda stycken tillformats med 

hjälp av en plattformsmetod, sannolikt utförd med en tryckstock av något slag. Med litet trä

ningen går det att med hjälp av plattformsmetoden och tryckteknik forma stycken av berg- 

slagssten till önskat resultat.

Vid lampans sken

Avfallet av bergslagssten ligger både framför dörren och runt knuten vid Granströms (fig. 5). 

Kämrester och avslagsrester från båda de använda teknikerna ligger i båda anhopningarna.
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Detta antyder att tillslagningen av bergsslagssten har ägt rum i hushållet före 1850-talet, på de 

båda första generationernas tid.

Tre bitar ligger inuti stugan, nära dess västra gavel (fig. 5). I den gaveln satt ett 

glasfönster, vid det fönstret stod rimligtvis ett bord, och det är frestande att tänka sig att någon 

medlem i hushållet Granströms satt vid det bordet och slog till bergslagsten, vid fönsterljuset 

eller vid ett lampljus på bordet. Vid det bordet satt också en piprökare (Welinder 1992: 35, 48, 

58), men om det var samme person som rökte och slog sten är inte veterligt. Den genomtänkta 

tekniken pekar mot att det inte bara var tillfälligt tidsfördriv eller bamalek. Något tillverkades 

- frågan är vad.

x O

Fig. 5. Kärnrester och avslagsrester i bipolär metod (ringar) och plattformsmetod 

(punkter), och övrig bergslagsten (kryss) i och runt Granströms, Stora Skedvi 

socken, Dalarna.
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Fig. 6. Bergslagssten: ur slagghögar, slipad och infattad (foto: Hans Åhl 2006).

Känt är att slaggsten har avvänts att slipa knivar med. En annan tänkbar använd

ning vore som bössflinta, men den saken är inte belagd. Nära till hands ligger smycken, vilket 

är en vanlig användning i dag. Smycketillverkning i bergslagssten är emellertid inte känd från 

tiden före 1900-talet. De vanligaste museerna saknar äldre bergslagstenssmycken i sina sam

lingar, men vi har fatt oss berättat om ett enstaka armband med silverinfattade bergsslagsste- 

nar som en man i Grythyttan i Västmanland i början av 1900-talet lät göra till sin hustru. De 

första slipade bergslagsstenama lär ha tänkts ut i trakten av Ludvika, men slipats i Tyskland 

innan lokala konsthantverkare tog fatt. Det var i det sammanhanget som namnet "bergslags

sten" uppkom.1

1 E-postmeddelande från Ann Marie Gunnarsson, Dalarnas museum, Falun; Daniels Sven Olsson, Kopparberget, 
Falun; Harry Göransson, Harrys smycken, Ludvika; Micael Emstell, Nationalmuseum, Stockholm; Sigrid 
Eklund och Åsa Torbech, Nordiska museet, Stockholm.
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□ o

Fig. 7. Hantverksspill av kopparbleck (kvadrater = klippta bleckbitar; rektanglar = band; 

cirklar = rör) och blysmältor (punkter) i och runt Granströms, Stora Skedvi socken, 

Dalarna.

Som smycken är i dag bergslagssten vanligen infattade i silver eller tenn (fig. 6). 

Från Gransströms finns koppar eller någon kopparlegering som synålar, knappnålar, en fing

erborg, en sölja och möbelstift, men också som vad som ger intrycket av att kunna vara hant

verksspill. Därtill finns blysmältor (tab. 2).
Trådarna kan handla om luffarslöjd. De övriga bitarna av bleck i form av band, 

rör eller bara tillklippta, oregelbundna bitar, som aldrig är större än 3 cm, är mera svårbe

stämda. Ibland har de nithål. Medlemmarna i hushållet Granströms kan ha klippt och böjt till
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sina egna fiskedrag och pilkar eller andra småsaker. Infattningar för bergslagssten är en möj

lighet. Blysmältoma kan komma från gjutningen av gevärskulor eller från något helt annat.

Spillet av kopparbleck och dylikt ligger i avfallet runt hela huset (fig. 7), men 

jämfört med avfallet av bergslagssten ligger anmärkningsvärt mycket inne i huset, där det 

trillat ner genom springorna mellan golvplanken. Blysmältoma ligger, inte oväntat, i viss ut

sträckning nära spisen. Deras utbredning antyder hur någon gått med bly i smältskopan från 

spisen mot stugans äldre ytterdörr från tiden före 1820-talet.

De tillklippta blecken ligger lite överallt utom framför dörren tillsammans med 

de yngre knapparna med hål (fig. 1). Detta antyder åter hur småhantverket i hushållet tillhör 

dess äldre tid. Trådarna, banden och rören ligger i varandra nästan uteslutande områden i och 

utanför huset. De härrör från olika episoder av verksamhet och städning. Ingen av utbredning

arna liknar utbredningen av avfallet av bergsslagssten (fig. 5).

Vi kommer inte längre än så här. Det är en fascinerande tanke, att det under ti

den ungefär 1805-1850 har tillverkats småsaker, kanske smycken av kopparinfattade tillslagna 

bergslagsstenar i Granströms. Ett hantverk för avsalu vid sidan om yrkesarbetet och skötseln 

av småbruket är en vision. Dalama var i äldre tider känt för sitt hantverk och sina vandrande 

försäljare, vilket mer eller mindre ingick i mångsyssleriet på gårdarna: gelbgjutama i Gustafs, 

laggama i Venjan, hårkulloma i Våmhus, liesmedema i Hedemora och så vidare (Rydberg 

1992: 147-154). Vår vision är att man inom ramen för samma försörjningsmönster tillverkade 

smycken i liten skala i ett arbetarhem.

1800-talets arkeologi

Den historiska arkeologin i sen tid, i vårt fall 1800-talet, har utmaningen att visa att den är 

intressant i en tid, som är känd genom ord, texter och bilder. Vi har träffat och samtalat med 

en man, som i sin barndom hade träffat sin farmor, som för honom berättat något om sin upp

växt som bam i kullen i den andra generationen i Granströms.

Arkeologin kan illustrera de historiska platserna och händelserna. De fram

grävda kulturminnena och uppgrävda föremålen visar att historien verkligen fanns och hur 

den såg ut. De kan också förmedla en känsla av historia. Föremålen var med när det hände. 

Det ger en känsla av verklighet och närhet att hålla föremålen i handen, eller att bara se dem 

på bild. TV-tittare har förmedlat oss just den upplevelsen - en suggestiv inlevelse i det verk

liga - efter att ha sett arkeologerna gräva upp buteljglas och rostigt järn i TV-programmen
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”Utgrävarna” hösten 2005: ”Det var storboven Bildsköne Bengtssons revolverkula som kame

ran zoomade in i arkeologens hand!"

Frågan är, om den historiska arkeologin också ger nya kunskaper om sådant som 

inte finns i de historiska dokumenten och bilderna. Är allt skrivet, berättat och avbildat? Nej, 

så är det inte. Ingen visste fore utgrävningen av Granströms att man satt i stugorna i Bergsla

gen under första halvan av 1800-talet och slog till slaggsten med genomtänkta intränade tek

niker för att tillverka små föremål och att man klippte och böjde till kopparbleck, kanske för 

att infatta bergslagsstenama till smycken. Inblicken i mångsyssleriet och penningekonomin i 

gårdarna har tillförts något, och kunskapen om detta småhantverk har fått en konkretisering i 

en social kontext. Utgrävningen ger också en kvantitativ inblick i verksamheten.

Den riktigt svåra utmaningen till den historiska arkeologin är frågan, om det materi

ella är människor på ett annat sätt än ord och text, om människor och relationer mellan männi

skor som det materiella är annorlunda. Handsken är kastad, men vår lilla studie av hemma

hantverk tar knappast upp den. Våra artefaktmönster (fig. 5, 7) ingår i det livsmönster som 

hushållet Granströms skapade genom att bygga en stuga och upprätthöll genom att röra sig, 

vila, arbeta, leka ... i och runt stugan och kasta sopor och avfall där. Detta livsmönster var 

roller och genus, sammanhållning och konflikt, identitet och avståndstagande, som låstes fast i 

vardagens vanor, normer, traditioner och trögheter som det materiella.
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Tab. 1. Bergslagsten från Granströms, Stora Skedvi socken, Dalarna. Antal bitar 

klassificerade efter slagtekniker (det. Jan Apel, Uppsala).

Bipolär metod

Kämrester 6

Avslagsrester 4

Plattformsmetod

Plattformsavslag 1

Nagelformade avslag 7

Övrigt

Små splitter 8

Ej slagna bitar 3

Tab. 2. Spill av koppar och blysmältor från Granströms, Stora Skedvi socken, Dalarna.

Koppar

Öglor av tråd 4

Band 2

Hopvikta rör 3

Hopvikta rör med nithål 1

Tillklippta bleck 18

Tillklippta bleck med nithål 3

Bly

Blysmältor 9
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SMEDSTORPENS ARKEOLOGISKA KUNSKAPSVÄRDE

Lena Beronius Jörpeland & Annica Ramström

När Sigurd Erixon skrev om dagsverkstorpen påpekade han, att de enstaka torp och gårdar 

som härrör från tiden före 1600-talets slut är så gott som oåtkomliga för byggnadsforsk

ningen. Annorlunda förhåller det sig med dagsverkstorpen, menade Sigurd Erixon. Den ar

bets- och bebyggelseform, som började tas upp på allvar under 1600-talets senare del och som 

under 1700-talet fick sin huvudepok, finns bevarad i en rad kontrakt och syneprotokoll från 

den här tiden (Erixon 1941: 108). Det är intressant att redan Sigurd Erixon insåg värdet av att 

undersöka varje lokals egen specifika historia och förutsättningar, att han såg potentialen i 

dessa dagsverkstorp.

Vi har valt att fokusera på torpbegreppet i relation till en specifik verksamhet så

som den ter sig utifrån ett arkeologiskt perspektiv. Vi har valt att lyfta fram smedstorpen som 

arkeologisk källa. 1 olika sammanhang har det konstaterats att kunskap om medeltida och ef- 

termedeltida smedjor är ganska liten. Ett skäl till detta, har man menat, är statens ointresse for 

verksamheter som inte var skattlagda (Hjärthner-Holdar & Grandin 2002: 182). Smedernas 

materiella kultur och bebyggelse är något som har uppmärksammats först på senare år. En rad 

smedjor, främst i Mellansverige, har varit föremål för såväl arkeologiska undersökningar som 

metallurgiska analyser (Grälls & Westin 1999; Hj ärthner-Holdar & Grandin 2002; Beronius 

Jörpeland & Bäck 2003). Gemensamt för flertalet av dessa platser är, att de benämns ”torp” i 

det skriftliga källmaterialet, och att det saknas information om smidet, vilket uppdagats först 

vid den arkeologiska undersökningen. Detta är något som har visat sig vara ganska vanligt 

(Hjärthner-Holdar & Grandin 2002: 189). Här skall ett par exempel på smedstorpens materi

ella kultur, det vill säga byggnadsbestånd, smide och föremålskultur, lyftas fram.

Under senare år har arkeologiska uppdragsundersökningar allt oftare berört sen

tida lämningar. 1 Mälardalen är det vanligtvis fråga om torpplatser av olika slag. En väsentlig 

fråga som brukar tas upp i sammanhanget är vad arkeologin kan bidra med för kunskap: Vad 

vet vi från skriftliga källor? Vad kan det arkeologiska källmaterialet berätta? Svaren brukar 

vara mer eller mindre underförstådda, ofta implicit uttryckta i de arkeologiska rapporterna. 

Odiskutabelt är att man med arkeologins hjälp kan skriva en annan historia än den som kan
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utläsas ur det skriftliga källmaterialet. Arkeologin bidrar främst med en delvis annan kunskap 

inom områden som byggnadsskick, materiell kultur och ekonomiska aktiviteter (Lind m.fl. 

2001: 20). Ett annat kännetecken är också att arkeologin kan presentera syntetiserande tolk

ningar av olika källmaterial.

Torpbegreppet

Många gånger används beteckningen ”torp" som samlingsnamn for de obesuttnas bebyggelse, 

vilket lätt förmedlar tanken att det rör sig om en enhetlig bebyggelsekategori. I själva verket 

handlar det emellertid om flera olika typer av bebyggelser (Lind m.fl. 2001: 8).

Torpbegreppet skiftar betydelse beroende på vilken tidsperiod man diskuterar. 

Vanligtvis brukar man tala om jordlägenheter som var for sma for att sättas i mantal. Under 

1600-talet var många torp jämförbara med ett mindre hemman och skattlades som självstän

diga fastigheter till 1/4 eller 1/8 mantal (NE 18: torp). Under 1600- och 1700-talens säteri- 

bildningsperiod etablerades dagsverkstorpen, och med Indelningsverket inrättades soldattor

pen. Från och med 1700-talet, och framförallt under 1800-talet, etablerades många torp på 

enskild bondejord (Elgeskog 1945; Hellspong & Löfgren 1984: 76).

Så långt är detta beskrivningar av kameral natur. I mer vardagligt tal är "torp” 

ofta synonymt med den fysiska byggnaden, själva torpet, vanligen en enkel- eller parstuga 

med något enstaka fähus och uthus (Svanström 1981: 151-161). Variationsrikedomen är dock 

stor. Somliga torp kunde ha flera ekonomibyggnader och struktur närmast som en gård, men 

vanligast var att det förutom stugan fanns bara ett eller ett par uthus. Vår förförståelse i dag är 

också starkt knuten till den bild som presenterades av etnologiska studier från slutet av 1800- 

talet, präglade av nationalromantiken och landskapsmåleriet, men den är också knuten till den 

självbild som präglas av dagens sommartorp och våra egna rötter.

Våra arkeologiska exempel

Våra exempel är hämtade ur vår vardagliga verksamhet som uppdragsarkeologer. Tidsmässigt 

tillhör de perioden 1600-1800, vilket också stämmer väl med de skogsförordningar som regle

rade torpbebyggelsen. Det som skulle regleras var beläget på kronoallmänningar, det vill säga
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på den mark som kronan ägde. Dessa förordningar var en följd av kronans intresse för skogen 

som icke-ianspråktagen mark. De flesta nyodlingar och torpetableringar skedde i skogsmark.

Samtliga våra exempel är hämtade från Mellansverige, en region där torpen inte 

enbart förekommer i de uppodlade jordbruksmarkerna eller i skogsbygderna utan även i om

rådets blandskogar. Det har inte varit praktiskt möjligt att skilja mellan besutten och obesutten 

bebyggelse, då enheterna har kunnat byta jordnatur ett flertal gånger från sin tillblivelse till 

sin ödeläggelse. Inledningsvis kan gården ha varit obesutten for att sedan byta status till en 

självständig, skattlagd enhet, för att återigen bli obesutten, då dess markutnyttjande inte hade 

resurser för att täcka en skattläggning. Är då detta ett torp eller en skattlagd enhet? Rent juri

diskt och kameralt beror det på vilket år man väljer att studera. Av större intresse än den ka

merala beteckningen är hur man ordnade sin tillvaro i materiellt hänseende, hur den livsmiljö 

som vi kan fånga i det arkeologiska materialet såg ut. Hur skall man ställa denna miljö i rela

tion till samhället i övrigt, på lokal och regional nivå? Det kan påpekas att i det skriftliga 

källmaterialet för de valda platserna finns inget som tyder på någon annan inkomstkälla än 

jordbruk.

Bysmedja eller gårdssmedja?

De smedstorp som ingår i den här studien har hyst ett smide som har varit av lokal betydelse. 

Gårdssmidet representeras av torpet Hagabyberga, medan smidet vid Falla och Skallerbol 

snarast kan karakteriseras som bysmedjor. Vanligen har det i bygderna funnits smedjor som 

haft betydelse för ett större område och dessa har haft ett gott och omfattande smide för av

salu, som till exempel Falla. Det är inte alldeles enkelt att på arkeologisk väg dra en gräns 

mellan en bysmedja och en gårdssmedja. Vanligtvis brukar bland annat mängden järnavfall 

och avskrotningsbitar, det vill säga avhuggna ämnesjämsbitar, som påträffas i materialet vara 

avgörande, liksom mängden slagg och smedjornas omfattning och antal. Vid gårdssmedjor 

var det vanligare att man tillverkade enklare jordbruksredskap och vardagsföremål. Framför

allt var det här som gårdens föremålsbestånd och redskap reparerades (Hjärthner-Holdar & 

Grandin 2002: 189). De mängder avfall och slagg som hittats vid Falla och Skallerbol indike- 

rar att det inte kan röra sig om ett smide avsett enbart för reparation och eventuell tillverkning 

för husbehov.
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Område med röjningsstenZ-rösen

+X576320

Stenröjd yta

E18/E20

Stenröjd yta

Område med sot, 
kol och slagg

Ą1059

Igenväxt skogsväg

\ Stenröjd yta

A1626

Stenröjd yta

+ X576180+ X576180

Fig. I. Situationsplan över utgrävningsområdet vid Hagabyberga. A200 = smedjan med 

sot-, kol- och slagglager; A823, A1626 = brunnar; A969 = husgrund; A1488 = 

utgrävd husgrund med spisröse; Al059 = källare (efter Westin 2000).
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Smedjan och torpet vid Hagabytorp

Torpet var beläget i utkanten av ett skogsområde nordväst om Äsplunda säteri vid Hjälmarens 

norra strand. Bebyggelsen låg invid en äldre lokalväg som längre norrut anslöt till stora riks

vägen mellan Örebro och Arboga (Westin 2000: 5). Platsen karterades på 1760-talet tillsam

man med Äsplunda säteri som Hagabytorp. På en äldre karta från år 1688 är inte platsen be

bodd.

På platsen fanns lämningar efter två bebyggelselägen vilka låg på svaga förhöj

ningar med cirka 25 meters mellanrum. Vid undersökningen visade det sig att den norra för

höjningen hyste en bebyggelse som avlöstes i tid av bebyggelsen på den södra kullen. Den 

norra bebyggelsen bestod bland annat av en källare och en smedja som undersöktes arkeolo

giskt. Däremot blev inte boningshuset föremål för en totalundersökning (fig. 1). Vid den södra 

bebyggelsen som inte kom att omfattas av någon undersökning gjordes endast en kartering. 

De höglänta partierna, på vilken bebyggelsen var belägen, omgärdades av stenröjda ytor som 

bildade tre separata åkerytor. Ett område med röjningsrösen fanns ungefär 60 meter norr om 

bebyggelselämningama.

Keramiken på platsen ger en bakre datering till 1630-talet. I övrigt är keramiken 

av sorter som är allmänna under 1600- och 1700-talen. Som nämnts ovan kan bebyggelsen 

hänföras till två kronologiska skikt. Det norra bebyggelseläget anlades under 1600-talets för

sta hälft, sannolikt som ett av säteriets dagsverkstorp. Denna bebyggelse ödelädes i slutet av 

1600-talet. Kanske har två generationer torpare funnits på det norra läget. Under 1700-talets 

första årtionden etableras så det södra läget, det som senare karterades på 1760-talet.

Inför undersökningen gjordes en genomgång av det skriftliga källmaterial som 

var mest tillgängligt; någon genomgång av Äsplunda godsarkiv gjordes inte. I materialet finns 

inga antydningar om att det skulle ha förekommit smidesverksamhet på platsen. Vid de arke

ologiska undersökningarna framkom emellertid resterna efter en smedja som till skillnad från 

övriga bebyggelselämningar inte var synlig före avbaningen av undersökningsytan.

Byggnaden var välbevarad och bestod av en tydlig syllstensgrund, kraftiga sot- 

och kollager samt en stor mängd smidesspill. Slaggavfallet från smedjan återfanns som ett 

utkastlager öster om byggnaden. Platsens stratigrafi, smedjans föremålsbestånd och ässjans 

konstruktion gör sammantaget att smedjans etablering kan förläggas till tidigt 1600-tal. Frå

gan om torpets och smedjans roll i förhållande till Äsplunda säteri är något som det inte var 

möjligt för oss att fördjupa oss i. Torpstället låg på godsets enskilda ägor och bosättarna var
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sannolikt skyldiga att utföra olika dagsverken på godset. Även smidesverksamheten kan ha 

varit styrd av säteriet och räknats som dagsverksarbete (Westin 2000: 18).

Smedjan och torpet vid Falla

Vårt nästa exempel är också ett undersökt torp i Närke. Falla är beläget sydväst om Örebro, i 

Viby socken, i brytningszonen mellan Närkeslätten och Tivedens skogsbygder. Kameralt be

tecknades Falla vissa år som torp och vissa år som skattlagd enhet, mestadels är dock den 

kamerala beteckningen ”torp”. Enligt det skriftliga källmaterialet låg bebyggelsen öde i slutet 

av 1500-talet och Falla utnyttjades som hag- eller ängsmark av en närliggande by. I början av 

1600-talet återetablerades bebyggelsen för att återigen upphöra som självständig enhet någon 

gång under slutet av 1700-talet eller under 1800-talets första hälft. På 1840-talet återuppstod 

två torp på den tidigare inägomarken. Det ena försvann redan på 1870-talet, medan det andra 

fanns kvar ända till byggandet av en ny motorväg. Det skriftliga källmaterialet ger således en 

bild av en bebyggelseenhet med svag bäring då den överges och återetableras gång på gång.

De lämningarna som dokumenterades vid den arkeologiska undersökningen be

stod av två bostadshus med intilliggande kulturlager, tre uthus, två stensatta källare, en forva- 

ringsgrop, en stenlagd passage, en brunn och en smedja (fig. 2). Det visade sig att det rörde 

sig om två bebyggelsefaser vilket förklarar mängden byggnader på platsen. Norr om bebyg

gelseenheten karterades ett område med fossil odling i form av åkerytor, röjningsrösen och 

stensträngar, vilka kopplades till den undersökta bebyggelsen.

Den äldsta bebyggelsen som anlades vid 1500-talets slut upphörde att existera 

under 1600-talets mitt eller andra hälft. Den bestod av ett boningshus med en källarstuga un

der västra gaveln. Troligen har källaren haft ett plant trätak som kunnat nyttjas som golv i 

våningen ovanför. För att nå källaren har en lucka i golvet funnits. Det har förmodligen fun

nits ekonomibyggnader i anslutning till boningshuset. Det har dock inte varit möjligt att strati- 

fiera dessa (Grälls & Westin 1999: 13-14). Den yngre bebyggelsen bestod av ett bostadshus 

med tillhörande stenlagd gårdsyta samt ett uthus, en källare och en brunn. Det var inte möjligt 

att fastställa uthusets konstruktion. Det kan delvis ha varit sammanbyggt med bostadshuset 

med en mellanliggande passage. Denna bebyggelse uppfördes troligen i mitten av 1600-talet 

och brukades fram till 1700-talets slut (Grälls & Westin 1999: 14-16).

Den smedja som fanns på platsen hade brunnit vid ett tillfälle och återuppbyggts 

på samma plats, dock med en viss förskjutning. Den stora slaggmängden i och runt smedjan är
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Fig. 2. Situationsplan över undersökningsområdet vid Falla. A2 = den yngre husgrunden;

A3 = den äldre husgrunden; A4, A5 = källare; A6 = smedjan; A7 = förvaringsgrop 

(efter Grälls & Westin 1999).
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en indikator på att det inte enbart rört sig om gårdsproduktion utan ett ganska omfattande av

salu. Detta stärktes av den förhållandevis rikliga mängden mynt, 22 stycken, som var spridda 

över den utgrävda ytan (Grälls & Westin 1999: 17-18).

Det har uppenbarligen funnits två smedjor på platsen - en äldre och en yngre. 

Det är svårt att datera de båda smedjorna, då inga daterande anläggningsbundna fynd gjordes. 

Föremålsbeståndet utgjordes av spikar, hästskosömmar, eldstål, skrapor, beslag, skäror, spor

rar och en yxa. Smedjan i Falla var belägen cirka 30 meter från bostadshuset. Enligt traditio

nen skulle avståndet inte understiga 40 alnar, det vill säga cirka 25 meter (Grälls & Westin 

1999: 18). Den yngre smedjan har varit cirka 8x6 meter stor. Den till synes öppna sidan mot 

söder kan ha utgjorts av en dubbeldörr, vilket gjorde att hela gaveln på byggnaden kunde 

öppnas. Slaggvarpen låg som ett utkastområde i den västra delen, runt knuten på smedjan, och 

bestod av olika typer av smidesskållor. I området söder om smedjan fanns mycket kol. Even

tuellt kan detta betyda att kollåren legat här då den brukar ligga på ingångssidan. Det förhål

landevis stora antalet myntfynd som gjordes på gården tyder på att det kan ha förekommit 

regelrätt handel på platsen. Eftersom gården legat i ett för jordbruk marginellt område, kan 

smedjan ha varit en näring som gjort det möjligt att leva på torpet under godtagbara villkor.

Skallerbol

Skallerbol etablerades i slutet av 1500-talet på Seminghundra häradsallmänning i Uppland. 

Jordlägenheten var belägen invid Långåsen som var en av landskapets viktigaste vägsträck- 

ningar, den mellan Stockholm och de centrala delarna av Uppland. Själva bebyggelsen låg på 

en liten svag förhöjning invid ett område med sankängar omgivet av ett flackt skogsbeklätt 

landskap. Det är troligt att just dessa sankängar var en viktig förutsättning för Skallerbols eta

blering, eftersom Skallerbol står som ”ängsfjäll” i de äldsta skriftliga beläggen: ”Skalder- 

bodha aff Engin fiell [...]” (RAJb 1593). Kanske kan koloniseringen ha skett genom att man 

inledningsvis nyttjade ängsmarken för att i ett senare skede ta upp nyodlingar. Vid den här 

tiden är "Lasse i Skalderbodha” upptagen som skattebonde. Omkring år 1600 är Bertil uppta

gen under rubriken "kyrkolandbor”. I beskrivningen till den geometriska jordeboken från åren 

1637-38 är Skallerbol redovisat som ett kronotorp (LMV A9:88). Skallerbols ägor omarron- 

deras under början av 1800-talet. Förmodligen hänger detta samman med att statarinstitutio-
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nen etableras. Från och med den här tiden saknade Skallerbol eget jordbruk (Beronius Jörpe- 

land&Bäck 2003: 197).

Den arkeologiska undersökningen visade att Skallerbols byggnadsbestånd var 

relativt omfattande. Bland annat dokumenterades flera parstugor. Vid ett senare tillfälle har 

ytterligare en arkeologisk undersökning, vid torpet Piparberg, berört Skallerbols inägomark. 

Då karterades åkergärden, och ett antal röjningsrösen undersöktes. Huvuddelen av dessa var 

rösen från Skallerbols äldsta tid (Beronius Jörpeland m.fl. 2000).

Vid Skallerbol dokumenterades sammanlagt 14 hus varav fyra tolkades som bo

stadshus (Beronius Jörpeland & Bäck 2003). En källare, ett magasin och en ladugårdslänga 

hörde till gården. I övrigt fanns även en bastu eller bykstuga som låg separerad från övrig 

bebyggelse. Vidare undersöktes två magasin och tre smedjor. Det är viktigt att notera att det 

arkeologiska arbetet i princip endast tillät en avbaning och upprensning av anläggningarna. 

Någon regelrätt slutundersökning var det alltså inte tal om. Således finns en rad frågor kring 

exempelvis funktion och kronologi vilka inte har varit möjliga att besvara.

Byggnaderna var strukturerade på så sätt att två, möjligen tre parstugor var pla

cerade parallellt med varandra. Två av dessa var belägna mitt emot varandra och utgjorde 

tillsammans med källaren på ena sidan och ladugårdslängan på andra sidan ett litet gårds tun 

(fig. 3). Ladugårdslängan var uppdelad på fem rum eller avdelade utrymmen, varav ett par 

hade stenlagda golv och troligen fungerade som stall eller fähus. Ett magasin var beläget in

till, eller på, den gamla vägen som löpte i nordsydlig riktning genom området. Byggnaden 

hade en uppfartsramp åt söder, och spår av en stenlagd gårdsplan fanns i norr och delvis mot 

öster. Detta tolkades som en del av en stenlagd förbindelse till ladugårdslängan, som låg med 

långsidan och ingångar mot gårdstunet i väster. Norr om gårdstunet låg området med smed

jorna. Söder om gårdstunet låg dels ytterligare en av parstugorna, dels den tidigare nämnda 

bastun eller bykstugan. Ytterligare två magasin tillhörde Skallerbol. Dessa låg ett par hundra 

meter norr om gårds tunet på ömse sidor om landsvägen.

Källaren var välbevarad och tolkades som en källarförsedd byggnad med timrad 

övervåning. Det kan diskuteras huruvida källaren kan ha haft en särskild funktion i och med 

att Skallerbol visade sig ha en relativt omfattande smidesverksamhet. Paralleller kan dras med 

andra platser som bedrivit metallhantverk, bland annat vid Silbojokk och Lapphyttan, där 

källare har fungerat som forvaringslokal för de färdiga produkterna (Forenius mskr: 13-14).
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Fig. 3. Situationsplan över undersökningsområdet vid Skallerbol. Al, A2 och troligen A6 = 

parstugor; A3, A9 — byggnader; A4 = byggnad med spis; A5 = källarstuga; A7 = 

magasin; A8 = ladugårdslänga; A10 = möjligen bastu eller brygghus; All, A14,

Al 5 = smedjeområdet; ytterligare två husgrunder finns norr om gårdstunet, utanför 

kartan (efter Forenius mskr).
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Trettio meter norr om gårdstunet låg rester efter de tre smedjorna. Dessa var relativt 

svårtolkade och kan ursprungligen ha varit fler. Smedjorna bestod av tre skilda ässjor, gropar, 

kollager och slagg i rikliga mängder. Några tydliga stengrunder kunde dock inte urskiljas. 

Åtminstone en av smedjorna hade brunnit och byggts upp igen. Intill ässjoma låg ett 

avfallsupplag bestående av ett antal gropar och högar med skiftande innehåll, bland annat 

slaggskållor. Vid undersökningen tillvaratogs en stor mängd smidesavfall, ämnesjäm och 

jämföremål. De senare hade sannolikt tillverkats i någon av smedjorna. Det var dock inte 

möjligt att urskilja någon särskild föremålskategori som hade producerats på platsen, trots att 

smidet hade varit av stor omfattning (Forenius mskr: 24).

En översiktlig analys av byggnadernas datering med utgångspunkt i fyndsprid

ningen ger en grov kronologisk indelning av bebyggelseutvecklingen i Skallerbol. Till en 

äldre period, grovt sett omfattande tiden ungefär 1600-1750, kan byggnaderna kring gårdstu

net knytas, det vill säga de två boningshusen och källaren, samt troligen en av smedjorna. Till 

detta äldre skede kan också en enkelstuga i söder knytas. En tydlig dominans av fynd daterade 

från 1700-talets slutskede fram till 1900-talets början kan spåras i den sydligast belägna par

stugan samt magasinet och ladugårdslängan. Det bör påpekas att källaren möjligen fortsatt att 

användas under det yngre bebyggelseskedet och att dateringen av magasinet är något osäker.

Som nämnts är Skallerbol upptaget som landbohemman under kyrkan eller kro

nan under 1600-talet. 1 de äldre lantmäteriaktema från 1600-talet talas om ”hemman”. I Älvs

borgs lösen och i kartmaterialets beskrivningar används termen ”torpare” om de personer som 

brukade Skallerbol. Vid denna tid var Skallerbol lagt under Rosersbergs säteri.

Om man ställer samman de personer som brukat Skallerbol under perioden 

1593-1711 ur kronans jordebok, mantalslängder, boskaps- och utsädeslängder samt Älvsborgs 

lösen för Skallerbol, är det möjligt att identifiera sju personer, varav en inte är namngiven 

(Beronius Jörpeland & Bäck 2003: 206-207). Endast en brukare är upptagen respektive år och 

mycket talar för att arrendet, åtminstone från 1620-talet, har gått i arv inom en familj. En ge

nomsnittlig brukningstid för varje generation blir då 17 år. En verklig siffra skulle kunna vara 

mellan 20 och 25 år. Notabelt är att det endast är vid ett enda tillfälle, i boskapslängden för år 

1624, som det framgår att det överhuvudtaget har funnits smeder på Skallerbol. Då anteckna

des ”Bärtil smed” som brukare.
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Smedstorpens materiella kultur

Ovanstående exempel visar både på likheter och olikheter i smedstorpens materiella kultur. 

Både föremålskultur och byggnadsbestånd är mångfacetterade. Det är inte möjligt att här gå in 

i fyndmaterialet i detalj från de analyserade platserna, men det finns ett stort material som har 

potential att belysa en rad frågeställningar. Tack vare de arkeometallurgiska undersökning

arna, som i många fall har genomförts i Närke, har det varit möjligt att diskutera smedjornas 

produktion och omfattning, även om just produktionsinriktningen ofta är svår att komma åt 

(Hjärthner-Holdar & Grandin 2002). Här skall vi diskutera detta utifrån de andra fynden.

Materialet från både Falla och Skallerbol är av en karaktär som bryter mot den 

vanliga bilden av torp och torpare. Man skulle kunna tala om ett rikligare fyndmaterial än det 

som många gånger möter oss vid undersökningar på landsbygden. Det är inte bara mängden 

föremål utan även karaktären på föremålen som skiljer sig från andra torpundersökningar. De 

hushållsnära föremålen, i första hand keramiken, går inte att skilja från den som återfinns i 

stadsmiljöer i närområdet under samma tidsperiod. Det är en keramik av hög kvalitet och som 

till dels verkar vara importerad. Majoriteten föremål på Falla kommer från det äldre bebyg

gelseskedet och består till största delen av fat men också till stor del av skålar, det vill säga 

serveringskärl. På Falla har det funnits en ekonomi som möjliggjort en konsumtion av pro

dukter som funnits på marknader (Helmut Bergold muntl.). Det är inte heller vanligt att i en 

torpmiljö hitta så många mynt som man gjorde vid undersökningarna i Falla. Det pekar mot 

en plats med utbredd myntcirkulation (Bergold & Grälls 1994). Förmodligen skall man förstå 

dessa mynt som en del av de tjänster och den försäljning som smidet medförde.

Tyvärr är det inte möjligt att fullt ut använda föremål och byggnader vid Skal- 

lerbol i en analys av hushållets materiella standard under olika tider. I och med att den arkeo

logiska undersökningen mer hade karaktären av kartering och rensning finns problem att 

identifiera vilka föremål och byggnader som hör till samma generation hushåll. Skallerbol var 

ju också bebyggt och nyttjat långt in i 1800-talet. Fyndmaterialet från Skallerbol var omfat

tande med jämföremål, keramik- och glasskärvor såväl som kritpipsfragment och fragment av 

kakel, förutom smidesavfallet. Den procentuella fördelningen av godstyperna visar att yngre 

rödgods är det i särklass mest frekventa. Keramiken uppvisar dock en relativt stor variations

rikedom. Också stengods och fajanser är relativt väl representerade. Ett av de mer udda före

målen är en vävsked, som med önskvärd tydlighet visar på ytterligare hantverk i smedstorpet. 

Till skillnad från Falla var dock mynt inte någon stor fyndkategori i Skallerbol; endast två
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mynt tillvaratogs. Återigen måste vi dock poängtera att detta fyndmaterial tillvaratogs vid 

resning av husgrunderna. Det är alltså inte fråga om platsens samlade fyndmängd.

De delar av fyndmaterialet som inte knöts till smedjan i Hagabytorp bestod av 

keramik, glas och kritpipor. Keramiken är yngre rödgods av en karaktär som är förhållandevis 

vanlig vid torpundersökningar i Närke. Sammantaget kan man tala om ett fyndmaterial som 

inte är lika variationsrikt och omfattande som i Falla. Det som framförallt skiljer är keramik

materialets mängd och sammansättning men även mängden funna mynt. Hagabytorp ger inte 

samma intryck av eget avsalusmide som skulle ha kunnat generera inköp av till exempel im

porterad keramik.
När det gäller byggnadsbestånd och bebyggelsestruktur så finns också likheter 

mellan Falla och Skallerbol. För det första verkar boningshusen till bysmedjoma vara parstu

gor, en byggnadstyp som fick ett stort genomslag under 1600-talts första hälft i östra Mellan

sverige. Vid den här tiden hade parstugorna en nästan standardiserad storlek och ett enhetligt 

utseende (Beronius Jörpeland & Skyllberg mskr). För det andra finns källare eller källarstugor 

i anslutning till boningshusen. Slutligen har både Falla och Skallerbol en stenlagd gårdsplan, 

som understryker en mer samlad och markerad gårdsstruktur. Gemensamt för alla tre plat

serna är att smedjorna är belägna en bit bort från boningshusen. 1 Hagabytorp ligger smedjan 

endast elva meter från stugan. I Falla och Skallerbol är smedjorna belägna ungefär 30 meter 

från övriga byggnader. I den mån smedjorna har kunnat dokumenteras visar de arkeologiska 

exemplen att man nästan kan tala om en standardisering när det gäller deras utseende och 

storlek vid den här tiden (Hjärthner-Holdar & Grandin 2002).
Undersökningarna vid Hagabytorp kunde konstatera att smedjan var den äldsta 

bebyggelsen inom undersökningsområdet och att den hade uppförts under 1600-talets första 

hälft. Här fanns en källare, som vi dock inte har uppfattat som någon källarstuga, vilken var 

yngre än själva smedjan. Antalet byggnader var också förhållandevis litet. Inte heller påträf

fades någon stenläggning. Klart är att smidets omfattning, torpets byggnadsbestånd och dess 

föremål talar för en annan produktion och organisation än vad som påträffats vid Falla och 

Skallerbol. Troligen skall detta ses i ljuset av att Hagabytorp låg under Äsplunda säteri. Bo

sättningen vid bysmedjoma ger å andra sidan indikationer på en annan organisation. Kanske 

kan man där diskutera hushållens storlek, eller om det var flera hushåll. Kanske det också var 

arbetslag med drängar i smedjorna. Ytterligare ett exempel på en arkeologiskt undersökt by

smedja finns i Vantinge i Skåne. Inte heller denna smedja finns omnämnd i det skriftliga 

källmaterialet (Schmidt Sabo & Sundberg 2000). Vid ett första påseende har denna smedja 

stora likheter med smedjorna från Falla och Skallerbol.
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Torpen inom uppdragsarkeologin

Ovanstående exempel visar återigen de problem som en alltför oprecis användning av torpbe

greppet medför. Begreppet ”torp” behöver problematiseras och preciseras tydligare i varje 

enskild undersökning. Med hänsyn tagen till de exempel vi lyft fram blir begreppet snarast en 

belastning. Inbyggt i begreppet finns en kategorisering och en förförståelse som ur arkeolo

gisk synvinkel hämmar undersökningar av torpmiljöer. Platser som Falla och Skallerbol är 

inte betjänta av att de kamerala beteckningarna används som begreppsapparat.

Vi föreslår att man i möjligaste mån så tidigt som möjligt i en handläggnings- 

process inom uppdragsarkeologin försöker identifiera torpets eller hemmanets funktion och 

samhällsställning. Det betyder att man redan i den arkeologiska utredningen eller förunder

sökningen försöker precisera jordlägenhetens natur. Den kamerala beteckningen blir då av 

underordnad betydelse. Redan genom att beteckna Falla och Skallerbol med ordet ”torp” blir 

deras förutsättningar givna. Genom att istället vidga begreppet flyttas fokus från de kamerala 

begreppen till platsernas individuella och inneboende variation och dynamik. När det gäller 

våra exempel är det tydligt att det är tack vare arkeologin som smedstorpen och smedjornas 

historia överhuvudtaget har kommit i dagen. Frågan är hur många liknande platser med alter

nativa näringar som döljer sig under beteckningen ”torp”.

En följdfråga är hur man bär sig åt för att hitta den här typen av platser. Det 

givna svaret är att ha medvetna frågeställningar och metoder. 1 uppdragsarkeologiska sam

manhang måste blicken lyftas frir att se landskapet i sin helhet. Redan nu finns en stor med

vetenhet hos faltarkeologer, särskilt i regioner med utbredd järnhantering, om betydelsen av 

bebyggelsens disponering vid identifieringen av slaggvarpar. En annan given indikation finns 

självfallet i själva ort- och gårdsnamnen. Samtidigt är det viktigt att tänka på att namnskicket 

när det gäller torp, inte på något sätt är statiskt till skillnad mot by- och gårdsnamnen. Åtmin

stone i Närke och Uppland är det påfallande ofta torp byter namn, vilket gör att namnskicket 

på dessa platser kan ändra sig mellan två kartgenerationer.

Som den antikvariska processen och beslutsgången ser ut idag inom uppdrags

arkeologin är framtagandet av det skriftliga källmaterialet en självständig del av undersök

ningen som ofta görs i samband med en slutundersökning, ofta först när rapporten skrivs. Vi 

menar att det är alldeles för sent. Det skriftliga källmaterialet bör redan vara framtaget och 

genomgånget i samband med förundersökningarna: Finns det syneprotokoll? Finns det 

skrivna kontrakt? Vilken information finns i dessa? Är det en uppräkning av antalet byggna-
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der men inte så mycket mer? Hade Sigurd Erixon rätt i sin tillit till dessa källor, eller är det 

möjligt att nyansera hans påstående?

Redan i planeringen av en utredning eller förundersökning bör man ha klart för 

sig vilken typ av bebyggelse som berörs och vilka relationer som finns till den omgivande 

bygden. En anledning är givetvis att man skall undvika vetenskapliga frågeställningar som 

kan besvaras av annat källmaterial. Visar det sig att det finns en diskrepans mellan det skrift

liga och det arkeologiska källmaterialet, är det återigen ett tecken på den komplexitet, varia

tion och dynamik som funnits i landsbygdens bebyggelse. Att ett medvetet arkivarbete 

genomförs fråntar inte arkeologin dess särställning, utan det bidrar snarare till att än mer ut

nyttja arkeologins kunskapsvärde till fullo, genom riktade undersökningar, preciserade fråge

ställningar och adekvat metodval.

Det paradoxala är ju att i exempel som Skallerbol finns ett viktigt och omfat

tande arkeologiskt material som nu inte till fullo kan utnyttjas tack vare att undersökningen 

gjordes innan intresset för sentida torp egentligen fanns. I slutet på 1980-talet fanns inte den 

medvetenhet som ändå finns idag om sentida lämningars vetenskapliga potential. Om man 

inte i den antikvariska handläggningsprocessen tillvaratar möjligheterna, riskerar arkeologin 

att presentera en utslätad och generaliserad kunskap om de utgrävda platserna.
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FAMILJEN GRANRANQUIST PÅ PINOBERGET - MATERIELL KULTUR I EN 

BACKSTUGA

Sara Bodin, Hans Hulling, Susanne Pettersson & Eva Svensson

Denna artikel utgår från arkeologiska undersökningar av en backstuga från senare delen av 

1800-talet och tidigt 1900-tal, och från studier av skriftligt källmaterial från samma tid. Vi 

avser att diskutera förhållandet mellan muntliga traditioner, arkeologi och skriftligt källmate

rial, materiell kultur, konsumtion, rumslighet samt konstruktioner och stratigrafiska problem.

Mellan bruk och bönder

Under en kort period, 1800-talets senare del och tidigt 1900-tal, byggde och levde en förhål

landevis stor grupp människor i ett litet område, Pinoberget, på gränsen mellan socknarna 

Älvsbacka och Övre Ullerud i Värmland. Sockengränsen var också häradsgräns, så Pinoberget 

borde enligt gängse sätt betraktas som ett utkanternas utkantsområde. Om ”pinotorpama" som 

bodde där upplevde sig som utkantsmänniskor vet vi inte, men det förefaller som de medvetet 

har sökt sig till detta marginella område.

Pinoberget är beläget i ett höjdområde mellan två sjösystem med tillhörande 

dalgångar. Invid sjöarna öster om Pinoberget låg byarna Norra och Södra Butorp och Norra 

och Södra Ås i Övre Ulleruds socken, vilka utgjorde moderfastigheter till många av lägenhe

terna på Pinoberget. Vid vattensystemet väster om Pinoberget låg Älvsbacka bruk, även kallat 

Östanås bruk, med tillhörande herrgård, arbetarbostäder, affar och andra kringanläggningar. 

Bruket var en viktig industrianläggning och arbetsgivare. De flesta människor i trakten av 

Älvsbacka hade någon sorts relation till bruket. 1893 blev emellertid Älvsbacka bruk ett offer 

för tidens omfattande bruksdöd och gick i konkurs, trots att man strax innan hade gjort om

fattande investeringar för att klara sig i en hårdnande konkurrens (Furuskog 1924: 187-188; 

Mellander 1992; Söderberg 2000: 113-115).

Nedläggningen innebar att många människor förlorade sina arbeten och att ännu 

fler förlorade viktiga inkomster från kolning, körslor och så vidare. Inom tre år efter konkur-
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sen hade två tredjedelar av arbetarna flyttat från Älvsbacka församling. Kvar blev främst de 

äldre arbetarna. Märkligt nog ledde bruksnedläggelsen inte till att de som bodde kvar i Älvs

backa fick det sämre, tvärtom minskade fattigdomskvoten i Älvsbacka under 1890-talets för

sta hälft (Söderberg 2000: 113-115, 120).

Pinoberget - de obesuttnas landskap

Pinoberget är en lokal benämning, som inte förekommer i några officiella sammanhang. Var

för området fatt denna benämning är inte känt, men förmodligen har namnet - vilket kan as

socieras med ”pina”, det vill säga ”elände” - bidragit till den lokala traditionsbildningen. En

ligt en tradition skall nämligen pinotorparna ha varit ovanligt fattiga och starkt beroende av att 

fa arbete vid bruken Älvsbacka och Mölnbacka. Denna tradition står dock i motsättning till en 

annan tradition, enligt vilken pinotorparna istället skulle ha varit arbetare eller smeder vid 

Älvsbacka bruk. De skulle ha valt att bosätta sig utanför brukets marker, alltså på andra sidan 

om sockengränsen, för att fa en friare ställning gentemot sin arbetsgivare (Lind m.fl. 2001: 

50-52).

Ingen av dessa traditioner överensstämmer med de skriftliga källornas uppgifter. 

Pinotorpamas relationer till Älvsbacka bruk varierade. En del hade kopplingar till bruket me

dan andra verkar ha varit mer orienterade mot Butorpsböndema västerut. Inte heller framstår 

de som en speciellt fattig och utsatt kategori utan snarast som en socialt och ekonomiskt hete

rogen grupp. Livsvillkor liknande pinotorpamas har funnits både på andra håll i Värmlands 

bmksbygder och i närheten av Älvsbacka (Lind m.fl. 2001: 51-52, 86).

Totalt har fjorton bebyggelselämningar registrerats spridda inom ett ungefar 

1250 x 750 m stort område på Pinoberget (fig. 1; Lind m.fl. 2001). Dessa lämningar utgör alla 

rester efter backstugor, det vill säga lägenheter på ofri gmnd utan jordbruk. Vid de flesta lä

genheter på Pinoberget verkar emellertid visst jordbruk ha bedrivits, trots den kamerala statu

sen. Små åkrar och områden för slätter fanns vid flera platser. Jordbruk var dock av mindre 

betydelse för pinotorparna, eftersom de flesta verkar ha utövat någon form av hantverk.

Bebyggelselämningama på Pinoberget är av tämligen varierad karaktär. En del 

är större, mer välbyggda och ger ett tämligen välbärgat intryck. Andra framstår som små och 

fattiga, men de flesta är något mitt emellan. Den presumtiva sociala skiktning som kan anas 

genom de olika lämningarna motsvaras även av uppgifter i de skriftliga källorna. Vissa pino- 

torpare verkar ha haft det tämligen väl förspänt, en del av dem hade till och med förpantnings-
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Fig. 1. Pino berget med bebyggelse 1888 (efter Lind et al. 2001).

kontrakt. Detta innebar att backstugusittaren erlade en pantsumma till markägaren vid tillträ

det. 1 gengäld betalade backstugusittaren en låg årlig avgift. Kontrakten löpte vanligen på 49 

år. Andra hade mer ordinära kontrakt. En utfattig, flera gånger dömd, tjuv, verkar till och med 

ha byggt sig en illegal jordkula på häradsgränsen. Lägenheten Nedre Granhult, som skall dis

kuteras i denna artikel, är kanske den plats på Pinoberget som ger det mest välbärgade in

trycket, åtminstone att döma av de synliga lämningarna (fig. 2).

Skiktningen inom gruppen pinotorpare till trots är det ändå tydligt att det fanns 

en inre samhörighetskänsla, att pinotorpama såg sig själva som en grupp. Förekomsten av det 

samlande begreppet ”pinotorpare” indikerar att även utomstående gjorde det. Gemenskapen 

fanns nog med redan vid etableringen av bebyggelsen på Pinoberget, eftersom många av pi

notorpama var släkt. Det är mycket möjligt att man aktivt hade sökt sig till samma område 

(Lind m.fl. 2001: särskilt fig. 23). Väl på plats förstärktes gemenskapen, till exempel genom 

äktenskap pinotorpare emellan.

Gemenskapen uttrycktes också i landskapet. Mellan de olika backstugorna sling

rade en stig. Denna markerades vid kartläggningen av området under senare delen av 1800- 

talet (Hembygdskartan 1991), och den var alltjämt väl synlig vid karteringen av Pinoberget år 

2000. Stigen gick inte bara mellan backstugorna, utan den utgjorde en särskild rundslinga som
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Fig. 2. Översikt över karterade bebyggelselämningar på Pinoberget (efter Lind m.fl 2001: 

fig. 5 med förklaringar till siffror och bokstavsbeteckningar).

knöt samman de olika pinotorpama till en sluten sfar. Från denna slinga ledde sedan andra 

stigar ut från Pinoberget till omvärlden.

Det fanns gemensamma drag i byggnaderna och sättet att röja mark. Spismurarna var 

uppförda i huggen natursten med visst inslag av tegel, och åtminstone som spismursrösen ger 

de ett tämligen enhetligt intryck. Vid röjning av åkermark följde pinotorpama mönstret att 

lägga röjningsstenen i murar längs trägärdsgårdama och inte i röjningsrösen. Varken spismu-
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50 meter

Fig. 3. Nedre Granhult, kartering år 2000. 1 = boningshusgrund; 2-3 = jordkällare; 4 = 

uthusgrund; A = röjd mark; a = åker; b = odlad yta med kolbemängdjord (efter 

Lind m.fl. 2001).

rama eller röjningsrösemurama var något som skilj de Pinoberget från omgivningen, men det 

repetitiva sätt på vilket detta mönster går igen på de flesta lokalerna tyder på att det fanns 

vissa gemensamma föreställningar bland pinotorpama om hur det agrara landskapet skulle 

utformas.

Nedre Granhult, ett träskoadelresidens?

Lämningarna efter backstugan Nedre Granhult ger ett i det närmaste manifest intryck när man 

närmar sig platsen längs stigen söderifrån. Husgrunden efter bostadshuset är belägen på en 

liten höjd, vilket gör att man upplever att gå uppför på vägen mot husgrunden. Detta var troli

gen en eftersträvad känsla, något som tydligt utmärker många bruksherrgårdar. Dessa låg på 

mindre höjder, så att arbetarna kände i fötter och ben att det var en bit upp till bmkspatron - 

både topografiskt och socialt.
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I fallet Nedre Granhult visade utgrävningen att den förhöjning som husgrunden 

låg på inte var enbart naturlig utan också förbättrad, genom att man först hade fört på massor 

och sedan anlagt en väl synlig terrass. Terrassen, vilken nåddes via en liten trappa, var tydligt 

avgränsad med stensatta kanter. Delar av terrassen hade troligen använts som en uteplats. 

Kanske fanns där en gång i tiden en uteplats med trädgårdsmöbler. Resterande delar av terras

sen hade byggts på med ytterligare en terrass, nämligen fundamentet till själva huset.

Förutom boningshusgrunden finns lämningar efter två jordkällare och ett uthus 

(fig. 3). Vid utgrävningarna 2004 noterades spår efter ytterligare en byggnad strax väster om 

boningshusgrunden, indikerad av spireor som växte i en halv rektangel. Dessa har troligen en 

gång i tiden vuxit längs en husvägg.

Enligt Övre Ulleruds hembygdsförening (ÖUHF) skall Nedre Granhult ha be- 

botts av smältsmeden Olle Grankvist, eller Pettersson, hans hustru Karolina Larsdotter och 

deras fem barn (Lind m.fl. 2001: 54-55). Om Olle Grankvist var smed bör hans livsvillkor ha 

varit tämligen goda. Smederna vid järnbruken utgjorde en elit med en nyckelroll i produk

tionsprocessen. De intog en stark position i förhållande till både arbetsgivare och andra arbe

tare. De gick till och med under benämningen "träskoadel” (Bursell 1975).

Ett syfte med vår kombination av arkeologiska undersökningar och studier av 

skriftligt källmaterial är att belysa frågan om samband mellan inbyggarnas sociala status och 

den materiella kulturen i Nedre Granhult. De olika undersökningarna visade dock att detta 

inte var någon enkel fråga.

Familjen Grankvist i skriftliga källor

Historien på Nedre Granhult böljar, i de studerade källorna, då Peter Larsson (f. 1836) och 

hans far Lars Pettersson flyttade in till Södra Ås från Älvsbacka år 1860. Peter Larsson gifte 

sig samma år med Johanna Olsdotter som då bodde på Norra Bråten, Sund i Älvsbacka. De 

bildade ett eget hushåll och Peter Larsson tituleras i husförhörslängdema ”förpantningsägare”. 

Paret hade två förpantningskontrakt, det ena från 1861 gällande Pinotorpet och det andra från 

1866 gällande en ”lägenhet om ett tunnland” (VAI). Båda kontrakten är tecknade med samma 

hemmansägare, Jonas Andersson i Södra Ås, varför båda lägenheterna bör ha legat på samma 

skifte på hembygdskartan, och således är det troligt att Nedre Granhult avses i det andra kon

traktet. Vidare finns en Peter eller Petter Larsson upptagen i avräkningsböcker från Älvsbacka 

bruk med bostadsort Granhult (VA4).
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Petter och Johanna hade två söner: Lars Fredrik (f. 1865) och Olof (f. 1868). De 

finns båda med i en förteckning över skolelever i Övre Ullerud före 1890. Där anges deras far 

vara Petter Larsson på Åsbacken, som är ett annat äldre torp på södra delen av Pinoberget. 

Frågan om när eller om en flytt har ägt rum tvingas vi för tillfället lämna obesvarad. Vi kan i 

alla fall se att såväl Åsbacken som Granhult anges som bostadsort.

Den äldre sonen, Lars Fredrik, gifte sig 1888 med Matilda Karlsdotter (f. 1863). 

I samband med detta övergav Lars Fredrik sitt efternamn Pettersson och gick sedan under 

namnet Grankvist med titeln ”inhyses”. Paret flyttade till Ransäters forsamling år 1903.

Den andre sonen, Olof Pettersson, gifte sig år 1892 med Karolina Larsdotter (f. 

1863) från Ransäter. Paret fick fem barn mellan 1892 och 1901. De flyttade till Grava för

samling 1898 men återkom till socknen 1900 för att flytta till Ransäters församling 1904. 

Även Olof hade titeln ”inhyses” men efternamnet Pettersson kvar. ÖUHF placerar ”smält- 

smeden Olle Grankvist” på Nedre Granhult och med stor sannolikhet rör det här sig om Olof 

Pettersson.

I avräkningsböckema finns det inget som styrker att Olle Grankvist, eller Olof 

Pettersson, skulle ha varit smältsmed. Det tycks istället som att han, tillsammans med sin far 

Petter Larsson, har levererat ved till bruket (VA4). Även Olof Petterssons ålder bör tas med i 

resonemanget. Då Älvsbacka bruk lade ned produktionen 1893 var han bara 25 år gammal. 

Sannolikheten att han skulle hunnit med någon längre karriär som smed, åtminstone på bruket 

i fråga, är alltså inte så stor.

I avräkningsböckema från Älvsbacka bmk finns utöver Petter Larsson och Olof 

Pettersson även en Maria Pettersson på samma bostadsort, Granhult. Under år 1892 finner 

man inga vedkörslor uppskrivna på henne men väl arbetstimmar åt braket. Det förefaller inte 

otroligt med tanke på bostadsort samt efternamn att det här kan röra sig om en släkting, men 

vi saknar för närvarande mer information om henne.

Enligt en av de diskuterade traditionerna kring människorna som bodde på Pi

noberget skulle de ha varit arbetare vid Älvsbacka bruk. Visserligen har vi inte funnit några 

smedskopplingar i de undersökta avräkningsböckema men väl relevanta kopplingar i övrigt. 

Bostadsorter på Pinoberget såsom Burfallet, Nybacken eller Nybacks, Pino och Åsbacken har 

återfunnits i avräkningsböckema för bruket. Sysselsättningen är svår att bedöma då det hand

lar om ospecificerade arbetstimmar. Dock stärker detta traditionen att det i alla fall rör sig om 

ett område där flera människor och hushåll utförde arbeten åt bruket.

Mot bakgrund av det som arkiven har att berätta om familjen Pettersson alias 

Grankvist på Nedre Granhult är det svårt att säga något bestämt om dess materiella förutsätt
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ningar. Petter Larsson innehade två förpantningskontrakt och det kan vara så att han ”verkar 

leva under välordnade och relativt goda omständigheter” (Lind m.fl. 2001: 55). Att Olof Pet

tersson körde ved tillsammans med sin far åt Älvsbacka fram till brukets nedläggning år 1893 

behöver inte vare sig stärka eller stjälpa dessa möjligheter. Lars Fredrik Pettersson, som se

nare tycks ha blivit smed vid Munkforsverken i Ransäter, borde enligt de uppfattningar som 

finns gällande smedernas ekonomiska och sociala status kunna ha haft en relativt god materi

ell levnadsstandard (t.ex. Bursell 1975). Han och hans fru flyttade till Ransäter först 1903, 

men han återfinns inte de undersökta åren vid Älvsbacka bruk, så vad han sysslade med innan 

smedtiden vet vi inte. Därmed finns det alltså ytterligare faktorer som späder på osäkerheten 

kring levnadsförhållandena på Nedre Granhult.

De arkeologiska utgrävningarna

Nedre Granhult grävdes ut åren 2000 och 2003-2004. Schakt togs upp över stora delar av bo

ningshusgrunden och den tillhörande terrassen. Totalt undersöktes 24 m2 varav 14 nr i hus

grunden (fig. 4). Konsekvent tillämpades en uppdelning i meterstora rutor för insamling av 

fyndmaterial, men för många föremål dokumenterades också den aktuella fyndplatsen. All 

uppgrävd kultmjord sållades.

Kulturlagren motsvarar endast en kronologisk horisont. De olika lager som 

iakttogs härrörde alltså från olika konstruktioner, till exempel väggfyllning, golvlager, och 

inte från olika tidsperioder. Det gick inte att särskilja raseringslager från golvlager, vilket var 

ett problem. De tillvaratagna föremålen kan lika gärna ha tappats under brukningsfasen, som 

ha legat på hyllor eller hängt på väggarna. En relativt stor andel byggnadsdetaljer bland före

målen tyder på att hela, eller delar av, huset stod kvar på platsen efter övergivandet. Proble

met med den otydliga stratigrafm är att det inte gick att särskilja den rumsliga aktiviteten i 

förhållande till ett stabilt golvlager från de omkullfallna konstruktionerna i ett slumpmässigt 

raseringslager.

Fyndmaterialet samlades in efter tre principer, som plats fynd, sållfynd och sam

lingsfynd. För plats fynden har exakt fyndplats dokumenterats, medan sållfynd och samlings

fynd redovisats per meterruta. Kategorin samlingsfynd omfattar de största föremålsgrupperna: 

spikar, ben, glas, keramik och tegel, vilka i huvudsak har samlats in som fyndenheter från 

respektive ruta.
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Schakt 2

Stubbar

Husgrund

Schakt 5

Spisröse
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ySchakt 3'

Trappa

Schakt 4

Trappa

Fig. 4. Schaktplan över bostadshuset på Nedre Granhult. Upprättad 2000 av Ingela

Holmgren, Hans Lind och Eva Svensson, och 2003-2004 av Sara Bodin, Susanne 

Pettersson och Eva Svensson.

Stora delar av fyndmaterialet består av skadade eller helt fragmenterade föremål. En 

del har uppenbarligen varit trasiga innan deponering, medan andra har fragmenterats i 

samband med själva övergivandet. Tydligast ser man det för de krossade fönsterrutorna, vars 

planglas fönnodligen gått sönder vid raseringen, medan det keramiska materialet kan ha gått 

sönder både före och efter övergivandet, kanske till och med vid själva flytten. Som exempel 

på det senare tillvaratogs relativt stora, och många, delar från en och samma serveringsskål 

inom ett mycket begränsat område. Det övriga keramiska materialet består främst av mycket 

små fragment från många olika föremål, vilket kan vara ett resultat av en ofullständig 

städning. Små fragment kan lätt bli kvar i höm och golvspringor, medan serveringsskålen 

uppenbarligen fick ligga kvar där den föll utan åtgärd.
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I övrigt finns en del mer udda föremål såsom en del till ett fickur, två delar till 

en fotogenlampa, ett trettiotal hagelpatroner och tre blyplomber. Gruppen ”Kläder och person

lig utsmyckning” representeras bland annat av 18 knappar, delar från en eller flera kängor och 

sex klackjärn. Ett tjugotal redskap och olika slagger återfinns i gruppen ”Hantverk”, medan 

byggnadsmaterialet representeras av spikar, gångjärn, märlor, planglas, tegel med mera (tab. 
1).

Varken tillvaratagna föremål eller konstruktioner möjliggör en snäv datering av 

byggnaden. Det allmänna intrycket var att byggnaden varit i bruk under senare delen av 1800- 

talet och i början av 1900-talet. Ingenting i det utgrävda materialet motsäger den datering som 

anges av ÖUHF, nämligen perioden 1900-1904.

Om byggnaden

Såväl husgrundens konstruktion och de inom- och utanförliggande lagren som de många fyn

den av byggnadsdetaljer ger en förhållandevis tydlig bild av hur Nedre Granhult såg ut. Upp

delningen av stugan i två rum blev tydlig vid utgrävningen, både genom att separata grundste

nar fanns för mellanväggen och genom att olika trossbottenfyllning med olika färg hade an

vänts i golven i de båda rummen. Fönstrens placering kan anas genom spridningen av glas

skärvor, och byggnadsrelaterade föremål ger indikationer om andra konstruktioner. Till ex

empel visar en lucka som hittades strax intill en tegelkoncentration vid ena sidan av spismurs- 

röset var rörspisen i kammaren hade varit placerad. Ett låsbleck och en nyckel fanns i ena 

hörnet av kammaren, vilket tolkas som rester efter ett litet hörnskåp (fig. 5). Alla dessa iaktta

gelser gör att vi vågar oss på att skissa en bild av hur byggnaden såg ut när den var bebodd 

(Fig. 6).

Stugan var timrad, och hade sannolikt sticktak, eftersom inga spår efter torv- 

eller tegeltak påträffades vid utgrävningen. På varje sida om dörren satt ett fönster. Byggna

den var en sidokammarstuga, det vill säga att den bestod av ett större och ett mindre rum, stu

gan respektive kammaren (Hidemark 2001: 49). Man kom först in i stugan och hade då mel

lanväggen och dörren in till kammaren direkt till vänster. Centralt placerat i huset, i stugan, 

fanns den stora, öppna köksspisen. I kammaren, på andra sidan mellanväggen från spisen räk

nat, stod en rörspis, även kallad ”fattigmanskakelugn”. I det sydvästra hörnet av kammaren 

fanns ett skåp.
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Husgrund

fotogen
lampa

HÖRNSKÅP (arbetshärn^) 
k klackjärn \ \

redskap \
knappar nyc

låsbleck.

PLATSFYND
urval från grupper enligt tabell

15 redskap, 2 knivar, 1 bryne, 2 slaggbitar

21 hagelpatroner 
HUSGERÅD OCH MATLAGNING
4 dricksglas/skålar, 23 blandad keramik
2 gafflar, 1 matkniv, 1 sked och 1 vev till en kaffekvarn 

KLÄDER OCH PERSONLIG UTSMYCKNING 
1 fickur, 1 nyckel, 2 sölja/rembeslag, 3 tyg, 3 klackjärn K
5 sko/känga, 5 öljetter (ö), 11 knappar

4 kritpipor

Fig. 5. Spridningskarta över ett urval av platsfynd från utgrävningarna av Nedre Granhult. 

På spridningskartan redovisas hur fyndmaterialet har delats in i grupper (tab. 1) 

(ritning: Susanne Pettersson).

Utgrävningen visade vidare att byggnaden inte hade bränts ner. De många fynden av 

byggnadsdetaljer och deras placering indikerar snarare att byggnaden långsamt förfallit och så 

småningom rasat samman. Värt att notera i sammanhanget är, att även en hel del värdefulla 

detaljer, som fönster, lås, gångjärn och kakelugnsluckor hade lämnats kvar i det sammanfal

lande huset. Att hela, eller delar av, huset har stått kvar på platsen efter det att de sista boende 

flyttat ut väcker också frågan om någon eventuell användning av den övergivna byggnaden. 

Vi har inte bara att tolka spåren efter de olika personer och familjer som bodde där någon 

gång under 1800-talets senare del och det tidiga 1900-talet utan även efter de aktiviteter som 

kan ha pågått där efter det att den sista familjen hade flyttat ut.
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Köksspis
Rörspis

Kammare

Fönster?

Terrass
Fig. 6. Rekonstruerad plan över bostadshuset på Nedre Granhult. Ej skalenlig (ritning: Sara

Bodin).

Eftersom stugan lämnats att rasa samman räcker det inte att resonera kring hur fyn

den har avsatts eller flyttas runt i och kring den stående byggnaden. Man måste även fundera 

på hur sammanrasandet av byggnaden har påverkat fyndspridningen. Föremål som har hängt 

på väggarna och legat på väggfasta hyllor har ramlat in och hamnat på golvet, men inte nöd

vändigtvis rakt nedanför platsen där de ursprungligen befann sig. Föremål som har legat på 

den lilla kallvinden har ramlar ner på golvet. När delar av golvplankorna så småningom bröts 

ned hamnade föremål på trossbottenfyllningen tillsammans med det skräp som stoppats in där 

tidigare.

Fyndspridningen i en backstuga

Till följd av de källkritiska problemen kan den samlade fyndspridningsbilden inte betraktas 

som en direkt spegel av människomas sätt att vara och röra sig. Däremot är det, för många 

fyndkategorier, rimligt att anta att föremålen förvarades i närheten av den plats där de använ-
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des och att fyndplatserna därför har ett samband med föremålens användning under den tid 

Nedre Granhult var bebott. Detta gör det möjligt att diskutera rumsliga förhållanden utifrån 

föremål med känd fyndplats på ett mer övergripande plan (fig. 5). Det bör dock påpekas att 

det är fråga om olika tiders spår som har samlats i kulturlagren. 1 det här fallet tillkommer 

dessutom eventuell aktivitet i huset efter ffånflyttningen. Förutom att byggnaden kan ha fått 

andra funktioner efter övergivandet, kan nyfikna förbipasserande och en och annan grävling 

ha flyttat runt kvarlämnade föremål.

Redan under utgrävningen framstod en påtaglig ojämnhet i fyndspridningen. 

Långt fler föremål tillvaratogs från den lilla kammaren än från stugan. Ytterst fa föremål på

träffades utanför huset på terrassen. Fynden var tämligen jämt spridda i kammaren, men 

rummets sydvästra höm framstod som ett speciellt område. Fyndet av ett låsbleck och en 

nyckel liggande på varandra i rummets sydvästra hörn indikerar att där har funnits ett hörn

skåp. Många av föremålen som hittades i den delen av mmmet var troligen förvarade i detta 

skåp. Dit hör bland annat tre klackjäm, fem redskap och ett bryne. Hörnskåpet framstår som 

ett förvaringsutrymme för redskap och material för hantverk.

Fynd, såsom klackjäm, öljetter, delar av kängor och skor - gmppen "Kläder och 

personlig utsmyckning” - samt en del redskap - gmppen ”Hantverk”, indikerar att skomakeri 

har utövats i kammaren på Nedre Granhult. Troligen har skomakaren haft sin arbetsplats 

mellan hörnskåpet och rörspisen, eftersom en del redskap, öljettema och andra delar av 

kängor och skor hittades främst i detta område. Här har också delar av en fotogenlampa tillva

ratagits, resterna efter en behövlig extra ljuskälla. Möjligen har också viss sömnad eller annan 

form av textilt arbete bedrivits invid skomakeriet, för här har även två blyplomber och ett 

stycke tyg påträffats.

Ytterligare en verksamhet var synlig i kammaren, även om den knappast har be

drivits där, nämligen jakt. Invid rörspisen hittades ett flertal hagelpatroner. Dessa har troligen 

förvarats i någon form av behållare. Sannolikt utgör hagelpatronema de materiella spåren 

efter tjuvjakt, eftersom jakträtt inte bör ha ingått i förpantningskontraktet för Nedre Granhult. 

Ett alternativ är att man ha jagat på uppdrag åt markägaren. Hagel är lämpligt för all form av 

småviltsjakt, och man kan ha jagat för att fa såväl mat som skinn, för eget bruk eller till av

salu. Även om jakten kunde ge en extra inkomst krävdes det pengar för att införskaffa vapen 

och ammunition, samt alla andra industriprodukter. Poängteras bör att hagelpatronema kan 

höra samman med brak av stugan som jaktstuga efter övergivandet. Då hagelpatronema 

emellertid, stratigrafiskt sett, verkar höra samman med övrigt fyndmaterial är den troligaste 

tolkningen att de härrör från familjen Petterssons, eller Grankvists, tid.
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Vid utgrävningarna av Nedre Granhult hittades också en del servisrelaterade fö

remål: skärvor av dricksglas, koppar, fat, och skålar i flintgods, yngre rödgods, stengods och 

glas. Dessutom hittades en del bestick: en sked, två gafflar och tre knivar, samt en kaffevev. 

Keramik- och glasskärvorna påträffades väl spridda över de undersökta ytorna, utan tendenser 

till särskilda koncentrationer med undantag av den omnämnda serveringsskålen. Fyndplat

serna för besticken och kaffeveven var koncentrerade till kammaren. Undantaget var en sked 

som hittades i trappans nedre del. Skärvorna har förmodligen hanterats som sopor och kastats 

bort eller trillat genom golvspringorna. Bestickens koncentration till kammaren kan betyda att 

man har ätit där, men de kan också ha förvarats i detta rum och sedan blivit kvar där när stu

gan övergavs.

Avslutningsvis skall gruppen ”Kläder och personlig utsmyckning”, alltså olika 

sorters föremål som människor bör ha burit på sig, redovisas. Den rumsliga spridningen av 

dylika föremål bör ge den bästa indikationen på hur människor rörde sig i rummet. Föremål 

från denna grupp utgörs av ett fickur, några knappar och ett par söljor, samt ovan redovisade, 

egentligen hantverksrelaterade textilier och skor med tillbehör. Fyndplatserna för dessa före

mål, liksom för gruppen ”Fritidsföremål”, som består av kritpipor, var koncentrerade till 

kammaren. Alla knappar, utom en, de båda söljorna och tre av kritpiporna påträffades i kam

maren relativt jämt spridda över rummet. Av resterande personliga föremål hittades en knapp 

i stugan, fickuret precis innanför dörren och en kritpipa ute på terrassen.

Sammantaget visar fyndspridningen att det var kammaren, inte stugan, som var 

det flitigast nyttjade rummet. Eller rättare sagt att fler aktiviteter relaterade till föremål pågick 

i detta rum. Detta var en något oväntad bild, för stugan brukar annars framstå som det dagliga 

livets centrum (Flidemark 2001: 246). Även förhållandet att kammaren verkar ha brukats för 

hantverk, som skomakeri och eventuellt sömnad, var något oväntat. En möjlighet är att man 

nyttjade kammaren på ett mer aktivt sätt, därför att förhållandena krävde att man hade flera 

försörjningskällor. Kanske var hantverket i kammaren ett sätt att förhålla sig til! r. dläggelsen 

av Älvsbacka bruk och förlusten av de inkomstkällor som bruket hade inneburit? En annan 

möjlighet är att hantverket utövades av en hyresgäst, en inhysing. Att ta emot inhysingar var 

ytterligare en möjlighet att öka familjens inkomster.

Det bör dock betonas att inget i de stratigrafiska förhållandena talar för att hant

verket endast hörde hemman i slutfasen av husets brukningstid. Förmodligen utgjorde hant

verk, eller att ta emot inhysingar, tillsammans med tjuvjakt regelrätta inkomstkällor av bety

delse för inbyggarna på Nedre Granhult också före bruksdöden.
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Föremål i text och kulturlager

Vi har betonat betydelsen av att kombinera källor och akademiska discipliner. Olika källmate

rial och olika perspektiv kan förväntas ge både kontrasterande och samstämmiga resultat. Vi 

vill här betona vikten av att alla källmaterial skall tillmätas lika värde, det vill säga att inget 

källmaterial skall betraktas som mer korrekt än något annat. Kontrasterande resultat skall där

för inte med automatik innebära att man ger ett källmaterial prioritet före ett annat. Istället kan 

avvikelserna användas för att fördjupa frågeställningar och analyser (tab. 4).

Parallellt med bearbetningen av fyndmaterialet från utgrävningen av Nedre 

Granhult har därför arkivmaterial, huvudsakligen bouppteckningar, rörande torp och backstu

gor från trakterna kring Pinoberget och Övre Ulleruds socken undersökts. Som historisk källa 

har bouppteckningar använts mycket inom släkt- och hembygdsforskning, men även för att 

undersöka spridning av särskilda föremål som till exempel böcker (Sahlin 2002). När man 

använder sig av bouppteckningar gäller det, som i många andra fall, att vara uppmärksam på 

de källkritiska problemen. Till exempel säger Ärvdabalken i 1734 års lag att allt i ett dödsbo 

skulle upptecknas, något som inte alltid skedde i verkligheten. Ett exempel är att vissa saker 

inte ansågs vara tillräckligt värdefulla för att förtecknas. Ytterligare ett problem är att det 

finns en underrepresentation av bouppteckningar från samhällets lägre skikt (Ahlberger 1996: 

79-80). Som det uttrycks på Riksarkivets hemsida (Sahlin 2002): ”Var boets behållning liten 

eller obefintlig var det inte säkert att man upprättade någon bouppteckning alls.”

Ett annat problem när det gäller bouppteckningar som källmaterial är att de för

ändrats i sin komposition över tid. Ända in mot mitten av 1800-talet var bouppteckningarna 

relativt utförliga. De förtecknade helt enkelt de flesta föremålen. Detta förändrades så att se

nare bouppteckningar blev allt mer sammanfattande, vilket innebär ett problem för forskaren 

som söker efter föremål och företeelser i mer detaljerad skala (Ahlberger 1996).

I en bouppteckning efter en trädgårdsmästare i Aspberg, Segerstads socken, 

Värmlands län, 1903 (VA2) kan man se att glas, porslin, kläder och sängkläder endast upp

tecknats i klumpsummor utan någon information om vad det finns för föremål inom kategori

erna. I en annan bouppteckning, efter en arbetare i Skived, Grava socken, Värmlands län, från 

1902 (VA2), är alla möbler och husgeråd sammanräknade till ett värde av 125 kr. Det rör sig 

alltså rimligtvis om många olika föremål som vi inte far någon specificerad information om. 

De sena bouppteckningarnas översiktlighet gör arkeologiskt fyndmaterial desto viktigare för 

olika studier rörande människors relationer till föremål. Med andra ord, uppfattningen att det
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arkeologiska fyndmaterialet från sena tider kan prioriteras bort vid arkeologiska undersök

ningar, eftersom det finns gott om skriftliga källor, är helt felaktig.

Sammanlagt har 763 fyndposter från de arkeologiska undersökningarna vid 

Nedre Granhult registrerats. Föremålen har delats in i elva grupper (tab. 1).

I det följande skall det arkeologiska fyndmaterialet från Nedre Granhult jämfö

ras med uppgifter från ett tiotal samtida bouppteckningar. Utifrån dessa källmaterial skall 

sedan hushållets konsumtionsmönster diskuteras utifrån en närmare studie av några föremåls

grupper. Inledningsvis vill vi påpeka att den arkeologiska undersökningen endast omfattade 

bostadshuset och att man förmodligen tog med sig mycket av lösöret då man flyttade. Ändå 

far man ett intryck av ett tämligen varierat föremålsbestånd. Det är också uppenbart att många 

föremål är inköpta, vilket speglar ett marknadsorienterat konsumtionsmönster.

1 första hand eftersökte vi bouppteckningar efter människor som bott på Pino- 

berget, och i andra hand ett lämpligt jämförelsematerial. Därför genomgicks bouppteckningar 

från ett antal perioder och enstaka år mellan 1823 och 1904. Trots dessa relativt omfattande 

efterforskningar påträffades inga bouppteckningar från Pinoberget. Istället valdes tio boupp

teckningar från perioden 1900-1904 ut som jämförelsematerial. Alla dessa uppteckningar be

rör olika hem i Mellansysslets domsagas härad i Värmland, de flesta från hem i Övre Ulleruds 

socken och trakten kring Pinoberget. Utöver den geografiska tillhörigheten har de undersökta 

bouppteckningarna valts ut med avseende på tidsperioden. De uppgifter vi har visar att Nedre 

Granhult var bebott till början av 1900-talet, varför en undersökning av bouppteckningar från 

just tidigt 1900-tal är av intresse. Ett tredje hänsyn har tagits till den avlidnes status. I första 

hand har förpantningsägare och backstugusittare undersökts. De utvalda bouppteckningarna 

kan med andra ord betraktas som goda jämförelsematerial med avseende på tid, plats och 

ekonomiska och sociala villkor (tab. 2).

De föremål som dominerar i det upptecknade materialet, sett till antal enheter, är 

de som tillhör grupperna ”Husgeråd och matlagning” och ”Kläder och personlig utsmyck

ning”. Föremål såsom matlagningsutensilier, serveringskärl, ofta i porslin och glas, och be

stick utgör större delen av den förstnämnda gruppen medan gång- och sängkläder och övriga 

textilier är de största posterna inom den andra.

Om man däremot ser till det ekonomiska värdet finner man att posterna istället 

är relativt jämnt fördelade mellan tre kategorier: ”Kläder och personlig utsmyckning”, ”Djur

hållning” och ”Inredning”. Gruppen ”Husgeråd och matlagning” kommer dock inte långt 

efter. Att det blir skillnader beroende på vilka faktorer man jämför är inget som överraskar. 

Ser man till exempel till ”Djurhållning” består den gruppen i stor utsträckning av ett mindre
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antal kor där värdet är desto högre. Liknande förutsättningar kan sägas gälla för föremål 

tillhörande ”Inredning”, då dessa ofta består av möbler med ett relativt sett högt värde.

I bouppteckningarna omfattar kategorin ”Byggnadsmaterial” endast lösa föremål 

som kan relateras till byggnation och reparation, även om det kan finnas ett mindre antal ut

hus och ekonomibyggnader upptecknade. Här fmns en stor skillnad mellan den arkeologiska 

undersökningen och resultatet av bouppteckningsundersökningen. Inga huvudbyggnader fmns 

upptecknade enbart till sitt byggnadsvärde i de bouppteckningar som har undersökts. Det är 

dock rimligt att anta att byggnaderna när det gäller såväl värde som omfattning i material 

egentligen utgör en av de dominerande grupperna.

Bouppteckningar och fyndmaterial - olika berättelser om materiell kultur

Fyndmaterialet från Nedre Granhult domineras av gruppen ”Byggnadsmaterial”, och därmed 

består 39 % av fynden av en kategori som inte redovisas direkt i bouppteckningarna. Däremot 

kan byggnaderna vara värderade och ingå i det totala dödsboet — om den avlidne själv stod 

som ägare till byggnaderna. Detta borde inte vara aktuellt för Nedre Granult, då det fmns ett 

förpantningskontrakt. Man bör även hålla i minnet att hus var värdefulla, och att de ofta flyt

tades eller plockades ned för att återanvändas.

Flera rubriker i bouppteckningarna innehåller föremål som borde kunna hittas 

vid en arkeologisk undersökning. Det gäller framför allt saker av nedbrytningståliga material 

som mässing, koppar, bleck och järn. Problemet är att dessa föremål sällan går sönder, och att 

man oftast tar dem med sig när man flyttar. Fyndmaterialet omfattar visserligen en del före

mål i olika kopparlegeringar, men det är främst fragment eller lösa delar till större föremål. 

Som exempel kan vi nämna två föremål, ett mnt plåtföremål med invändig gängning och ett 

dekorativt bleck i form av en krona. Båda har troligen suttit på en fotogenlampa. Inte heller 

några ljusstakar, kaffepannor, grytor eller stekpannor som döljer sig bakom rubrikerna i bo

uppteckningarna har återfunnits vid grävningen.
De föremål som framträder tydligast i både det arkeologiska materialet och bo

uppteckningarna är glas och porslin. Dessa föremål tål inte slag och stötar, men de klarar att 

ligga i jorden utan att brytas ner. I de aktuella bouppteckningarna redovisas saväl dricksglas, 

karaffiner och sockerskålar i glas som tallrikar, tillbringare, stop, karotter och kaffeservis i 

olika keramiska material. Samma variation finner vi bland glas- och keramikskärvoma från 

4 Nedre Granhult.
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En annan föremålsgrupp från bouppteckningarna som är relativt lätt att identifi

era arkeologiskt är verktygsbeståndet. Under utgrävningen upplevde vi de 20 verktygen som 

relativt många, men vid en jämförelse med bouppteckningarna framstår antalet som tämligen 

blygsamt. Där redovisas ofta en bred uppsättning verktyg och olika varianter av samma red

skap. Fönnodligen har det funnits fler verktyg på Nedre Granhult, men dessa har troligen för

varats i något uthus eller tagits med vid flytten.

När det gäller klädedräkten, det vill säga gångkläder enligt bouppteckningarna, 

så omfattar det arkeologiska fyndmaterialet bara enstaka fragment. Förutom 18 knappar har 

två söljor, sex klackjärn, delar av en eller flera kängor samt fyra fragmentariska tygstycken 

registrerats. Troligen kommer tygerna från uttjänta klädesplagg som har återanvänts till isole

ring i byggnaden snarare än från brukbara klädesplagg. Det kan dessutom vara svårt att tolka 

form och storlek utifrån enstaka fragment, samtidigt som tygerna inte med säkerhet kan kny

tas till hushållet, om det nu rör sig om tätningsmaterial. Poängteras bör att det krävs speciella 

omständigheter för att kläder, linne och sängkläder, vilka är viktiga beståndsdelar i 

bouppteckningarna, skall bevaras i ett arkeologiskt material.

Av naturliga skäl, ett undersökt bostadshus, har det arkeologiska materialet inte 

kunnat belysa bebyggelseenhetens agrara verksamhet i någon nämnvärd utsträckning. Back- 

stugusittare förväntas inte bedriva jordbruk, men det finns odlingslämningar och röjda ytor 

vid Nedre Granhult. Dessutom ingår en flåhacka i fyndmaterialet. Kanske odlade man lite 

potatis och grönsaker för eget bruk. En annan fråga rör djurhållningen. Enligt de studerade 

bouppteckningarna var kor vanligast, i sex av tio undersökta hushåll fanns en ko. De enda 

övriga djur som nämns är höns. Eftersom ingen ladugård har identifierats vid Nedre Granhult 

är det oklart om man har hållit boskap.

Konsumtionsmönster

De djurben som påträffades vid de arkeologiska undersökningarna visar att det konsumerats 

hela, alternativ halva, djur då både köttrika och köttfattiga delar av såväl nöt som svin fanns 
representerade.1 Utifrån bouppteckningsmaterialets utsagor förefaller det inte orimligt att anta 

att människorna på Nedre Granhult hade hållit sig med en mjölko. Däremot är det troligt att 

åtminstone delar av det kött som konsumerades på Nedre Granhult hade inhandlats. Till ex

1 Det. Ann-Charlotte Larsson, då vid Smålands museum, Växjö, 2003.
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empel förefaller svin ha varit ovanliga i backstugor i området, att döma av bouppteckning

arna. Det bör också påtalas, med tanke på den ovan diskuterade jakten, att ben av vilt inte har 

identifierats.

Såväl de undersökta bouppteckningarna som de arkeologiska fynden från Nedre 

Granhult vittnar om att de berörda personerna har ingått i ett marknadsorienterat konsum

tionssamhälle. Många av de föremål som hittades på Nedre Granhult och som finns förteck

nade i bouppteckningar är uppenbara industriprodukter. Ser vi till det arkeologiska materialet 

finns det också flera föremål med identifierbara produktionsorter.

Två blyplomber och bottenplattan till en hagelpatron är märkta med en tillverk

ningsort. Andra föremål som är relativt lätta att datera och härleda till produktionsort är glas 

och keramik. Även utan märkning kan form, färg och mönster avslöja modeväxlingar och 

specialinriktningar hos olika producenter. Samma sak gäller säkert även för andra föremåls

grupper, men eftersom det saknas översiktliga sammanställningar av föremål från tiden runt 

sekelskiftet 1900 har vi begränsat studien av industriproducerade varor med proviniens till 

textilier, keramik och hagelpatroner.

Även om det finns flera föremål som skulle kunna representera gruppen ”Han

del” är det bara två säkra och en osäker blyplomb som har placerats i denna grupp. Två av 

plomberna är relativt lika, ca 18 mm i diameter och 4-5 mm tjocka. Precis som de medeltida 

blyplomberna med stadsvapen och olika inskrifter har plomberna från Nedre Granhult tolkats 

som kontrollmärken från textilhandeln (Polin & Tenér 1985: Blyplomber). Tolkningen för

stärks genom att de är märkta ”Norrköping” respektive ”Göteborg”, två av Sveriges största 

textilproduktionsorter.

Norrköpings textilindustri grundlädes redan under 1600-talet genom etable

ringen av hantverksfabriker, främst inriktade på försvarets behov. Göteborgstrakten och Sju- 

häradsbygdens utvecklades främst under 1800-talet genom avsaluhemslöjd och förlagssyste- 

met. Under samma period mekaniserades även stora delar av den svenska textilproduktionen, 

och omkring 1870 passerade fabriksproduktionen hemslöjden i produktionsvolym (Textil

industri 2006).

Man kan vidare undra i hur stor utsträckning tillverkningen av kläder har skett i 

någon manufaktur, hos en skräddare eller i det egna hemmet. På landsbygden var skräddarna 

ofta ambulerande hantverkare som gjorde tillskurna klädesplagg av uppdragsgivarens hem

vävda eller inköpta tyger. Vid slutet av 1800-talet blev det allt vanligare att landsbygdens 

skräddare arbetade i en egen verkstad, vilket ofta var detsamma som köket i skräddarens bo

stad (Liby 1997: 33).
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Samtidigt förändras textilproduktionen på landsbygden radikalt. Symaskinens 

genombrott bidrog till att kvinnor började utbilda sig till sömmerskor för att kunna skaffa sig 

en egen inkomst som uppdragssömmerskor i hemmet (Liby 1997: 36). Vi vet att de plombe

rade tygerna kommer från olika fabriker, och förmodligen har de sålts vidare via marknads

platser, butiker och av kringresande gårdfarihandlare, men vi vet inte hur de plomberade ty

gerna kom till Nedre Granhult. Att sy sina kläder själv var vanligt och ett billigare alternativ 

än att gå till en skräddare eller sömmerska (Wastesson Jonsson 2005). Runt sekelskiftet 1900 

var symaskiner allmänt spridda, men om de även hade gjort sitt intåg i de obesuttnas hem är 

oklart. Vid utgrävningarna av Nedre Granhult påträffades ett gjutjämsföremål i delar, vilket 

uppfattades som någon sorts ornamentik. Det är möjligt att detta har varit en del av en syma

skin.

En fråga som vi inte har kunnat besvara är vilka tyger som försågs med en 

plombering. Ingen av texterna på plomberna från den arkeologiska undersökningen kunde 

tydas i sin helhet, så någon enskild fabrik har inte kunnat fastställas. I brist på bevarade tyger 

kan blyplombema och deras märkning vara en arkeologisk ingång till diskussion kring de 

gångkläder och sängkläder och det linne som omtalas i bouppteckningarna. Dessa textilier var 

uppenbarligen både värdefulla och viktiga, för dokumenten tar i många fall upp i detalj vilka 

textilier som fanns i ett hem. Där finns allt från strumpor och underkläder till skjortor, blusar 

och kostymer i olika skick och värde. Ibland nämns även textilens material med till exempel 

poster som ”wadmalsråck” och ylletröjor (VA2).

För att kunna se vilka kläder som kan spåras genom det arkeologiska materialet 

från Nedre Granhult kan man börja med knapparna. Arton knappar har tillvaratagits och de 

visar på en stor variation i såväl material (tab. 1) som storlek och utförande. Variationen tyder 

på att de kommer från såväl tunnare gångkläder som ytterplagg, från såväl mansplagg som 

kvinnoplagg. Lägger man dessutom till de textilfragment som har hittats vid Nedre Granhult 

kan man anta att delar av klädedräkten har bestått av ylle. Vadmal från hel- eller halvylleväv

nad som vävdes i hemmen var det vanligaste tyget i böndernas kläder under århundraden 

(Liby 1997: 22), men ylle var även väl utbrett inom konfektionsindustrin. I Norrköpings 

stadsmuseums samlingar finns det ett plomberat kostymtyg i ylle från omkring 1920. Plom

ben är märkt med såväl fabrik som ”Svensk tillverkning, Norrköping” (Wastesson Jonsson 

2005). Det är med andra ord möjligt att åtminstone en av plomberna från Nedre Granhult kan 

ha suttit på ett ylletyg, men längre än så går det inte att utvärdera det arkeologiska materialet.

När det gäller kläder och övriga textilier framstår det skriftliga källmaterialet 

som en ovärderlig källa, men det arkeologiska materialet kan bidra med något som är osynligt
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i bouppteckningarna, nämligen ett par produktionsorter. En annan föremålsform som ofta kan 

härledas till en specifik producent och ort är det keramiska materialet.

Keramik är en samlingsbeteckning for alla föremål av bränd lera och i det arke

ologiska materialet från Nedre Granhult finner vi tre sorters keramik: lergods, stengods och 

flintgods (tab. 3). Lergodset består av ett lågsintrat, tegelfargat gods med en tät, vanligen brun 

glasyr, medan stengodset är tätsintrat, ljusgrått och har en bitvis ojämn saltglasyr. Båda 

godstypema representerar olika serveringskärl där lergodset i första hand kommer från olika 

fat och skålar medan stengodset representerar olika krus. Skärvorna är för små och anonyma 

för att kunna identifieras till produktionsort. Det arkeologiska materialets varierade keramiska 

sammansättning står i motsättning till bouppteckningarna, där inte keramik men väl porslin 

anges. Sannolikt har beteckningen ”porslin” använts som en samlingsbeteckning (tab. 2).

Flintgods lanserades på 1760-talet i England och blev det dominerande kera

miska materialet i de svenska 1800-talsservisema (Fredlund 1997: 14). Ser man till antalet 

fyndposter och skärvor dominerar flintgods även i det keramiska materialet från Nedre Gran- 

hult (tab. 3). I denna materialgrupp finner vi främst skärvor av tallrikar och kaffeserviser. 

Flintgodset är vitt till krämfärgat, och de flesta delarna är vitglaserade utan övrig dekor. Det 

gäller även den skål som troligen gick sönder vid flytten, men den var dekorerad med en oi

dentifierad, upphöjd reliefdekor.

På ungefär 15 skärvor kunde någon form av färgdekor identifieras, en enda bit 

kunde bestämmas till fabrik. Det gäller en tryckt svart dekor med namnet ”Carrara”, som pro

ducerades av Gustavsberg under perioden 1860-1905. Två fragment omfattar en dekorform 

som går under benämningen ”flytande blått”, en metod som introducerad av både Rörstrand 

och Gustavsberg 1852 och används in på 1900-talet (Fredlund 1997: 21-22, 54, 119). Troligen 

kommer servisen från någon av dessa dominerande keramikfabriker.

Även för det keramiska materialet kompletterar de olika källmaterialen var

andra. Både bouppteckningar och det arkeologiska fyndmaterialet är relativt omfattande och 

informationsrika men visar lite olika saker. Bouppteckningarna ger en bättre bild av ett hus

hålls kvantitativa innehav av keramiska produkter, medan det arkeologiska materialet ger mer 

kvalitativ information såsom var keramiken hade producerats och hur den har sett ut.

Den sista gruppen föremål som ska diskuteras är insorterade i gruppen ”Jakt och 

fiske”. I det arkeologiska materialet från Nedre Granhult representeras den av 30 fyndposter 

med vardera en eller flera delar från hagelpatroner (tab. 1). På en av bottenplattoma kan man 

även se texten ”London cast [...]”, vilket visar att även utländska varor nådde fram till det 

obesuttna hushållet på Pinoberget. Jakten är även synlig i bouppteckningarna genom före
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komsten av ett par bössor (tab. 2). En av dem är redovisad som hagelbössa och den finns med 

i hemmet efter en lägenhetsägare med forpantningskontrakt, Jan Pettersson i Hellekil, Övre 

Ulleruds socken 1903 (VA2).

Sammantaget har vi visat att det är möjligt att spåra enstaka föremål och olika 

producenter i de utvalda källmaterialen, men vi har inte diskuterat hur dessa föremål distribu

erades. 1800-talets Sverige var ett land under förändring. 1834 blev det lagligt att handla med 

fardigsydda kläder, 1860 började symaskiner införas och 1864 infördes fullständig näringsfri

het, vilket bidrog till lanthandelns etablering (Liby 1997: 122). Marknadsplatser, kringresande 

gårdfarihandlare och en direkt byteshandel minskade i betydelse och ersattes delvis av lokala 

butiker.

Till såväl järn- som glasbruk fanns det ofta en handelsbod knuten, en brukshan- 

del där alla som uppbar lön från bruket kunde gå och handla på kredit. Nackdelen med kredit

systemet var att många fastnade i en skuldfalla som bidrog till att de hade svårt att flytta (t. ex. 

Montelius 1962); fördelen var att varorna fanns i närområdet. Rimligen bör bruksbutikens 

utbud ha spelat en avgörande roll för konsumtionsmonstret på Nedre Granhult. I arkiven från 

Älvsbacka handel, den butik som var knuten till Älvsbacka bruk, finns i de undersökta räken

skaperna tyvärr inga uppgifter om vilka varor som omsattes (VA3). Att man handlade med 

livsmedel är troligt, men i vilken utsträckning textilier, porslin och andra mer marknadsori- 

enterade varor såldes via brukshandeln i Älvsbacka är svårare att veta. Om tyger, keramik och 

hagelpatroner från så skilda platser som Norrköping, Göteborg, Gustavsberg i Stockholm och 

London införskaffades här eller någon annanstans vet vi inte. Men att dessa föremål har bru

kats på Nedre Granhult visar de arkeologiska fynden tydligt.

Några avslutande tankar, eller vilka var familjen Grankvist?

Arkeologiskt material, skriftliga källor och muntliga traditioner är tre betydelsefulla bestånds

delar i den historiska arkeologin (t. ex. Orser 1996; Funari m.fl. 1999). Så har definitivt varit 

fallet vid studierna av Pinoberget och Nedre Granhult, även om de tre källkategoriema ibland 

har visat sig vara både motsägelsefulla och problematiska. När olika källmaterial ger olika 

resultat är det lätt hänt att man väljer att förlita sig på ett av materialen på bekostnad av de 

andra. Ofta ges det skriftliga källmaterialet prioritet, också av arkeologer, varvid den arkeolo

giska insatsen lätt reduceras till att bli en bekräftelsearkeologi.
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Vi vill hävda att olika materials skiftande utsagor skall ses som en tillgång. 

Istället för att försöka klargöra vilket av källmaterialen som står för de korrekta uppgifterna, 

bör eventuella motsägelser ses som möjligheter att kunna visa mer komplexa förhållanden än 

vad de enskilda källmaterialen kan göra var för sig. Som exempel tänkte vi här diskutera vilka 

människorna var som bebodde Nedre Granhult, eller snarare vilken sorts människor de var.

Enligt den nedtecknade traditionen skulle Olle Grankvist, det vill säga Olof 

Pettersson, ha varit smältsmed. Detta motsägs av det skriftliga källmaterialet, vilket endast 

omtalar att Olof Pettersson och hans far har levererat ved till Älvsbacka bruk. Tekniskt sett 

verkar den muntliga traditionen vara felaktig. Man kan tänka sig att det handlar om en sam

manblandning mellan Olof Pettersson, som bodde på Nedre Granhult, och brodern Fredrik 

Grankvist, vilken både hette Grankvist och var smältsmed. Men, kanske kan man tolka den 

muntliga traditionens meddelande på ett annat sätt, nämligen att inbyggarna på Nedre Gran- 

hult associerades med järnproduktion och järnbruk.

I fallet Nedre Granhult ger arkeologin ett visst stöd åt den muntliga traditionen. 

Lokalens utformning ger ett manifest intryck, som för tankarna till bruksherrgårdamas mil

jöer, om än i mindre skala. Även fyndmaterialet pekar åt samma håll. Man har i stor utsträck

ning konsumerat inhandlade produkter, inte egentillverkade, vilket är ett konsumtionsmönster 

i linje med vad som kan förväntas av arbetare vid järnbruk och industrier.

Vi vill tolka de motstridiga uppgifterna som ett uttryck för att familjen Petters

son på Nedre Granhult uppbar en bruksidentitet, trots att ingen i familjen verkar ha varit an

ställd på bruket. Detta stod i kontrast till både bondbygden kring Butorps- och Åsbyarna i 

väster och de pinotorpare som var orienterade mot den bygden. För familjen Pettersson kan 

det alltså ha varit fråga om ett ideal, eller i alla fall något man strävade efter, att vara en del av 

kultursfären kring bruken med deras industriella och urbana förtecken.

Förmodligen har man på olika vis sett till att skaffa sig inkomster som möjlig

gjorde den önskvärda, identitetsskapande konsumtionen och livsstilen. Enligt det skriftliga 

källmaterialet innehade Peter Larsson två förpantningskontrakt, något som låter ana att famil

jen satt på vissa ekonomiska resurser. Man måste alltså ha haft andra inkomster än dem man 

fick från försäljningen av ved. Kanske ingick hantverk och (tjuv-)jakt som delar av denna 

försörjningsstrategi och var inte bara medel för att överleva de svåra tider som nedläggningen 

av Älvsbacka bruk innebar. En flexibel ekonomi med drag av mångsyssleri hade vanligen bå

de formella och informella inslag; inkomst handlade ofta om mer än reda pengar.
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Tab. 1. Fynden från Nedre Granhult indelade i grupper (tabell: Susanne Pettersson).

Grupp Antal föremål Procentandel

Hantverk 25 3

2 brynen, 7 filar, 1 hammare, 2 knivar, 3 mejslar, 2 prylar, 2 skavjäm, 1 yxa, 5 bitar slagg

Kläder och personlig utsmyckning 48 6

1 platta till fickur, 6 klackjärn, 18 knappar, 6 bitar av kängor, 1 remändebeslag, 2 söljor.

1 tome, 4 textilfragment, 1 jämstomme till väska (?), 8 öljetter

Husgeråd och matlagning 241 32

35 ben, 1 bordskniv, 2 gafflar, 1 sked, 1 skoning, 1 vev till kaffekvarn (?), 33 bitar buteljglas,

70 bitar flintgods, 38 bitar finglas, 13 bitar stengods, 46 bitar yngre rödgods

Handel 3 +

3 blyplomber

Inredning 15 2

1 eldlucka, 2 delar av fotogenlampa, 2 gjutjämsdekorer, 1 ljussax, 1 hänge, 1 låsdetalj, 1

nyckel, 1 prydnadsföremål av porslin, 1 slaggskulptur (?), 2 bitar spegelglas

Byggnadsmaterial 295 39

4 bultar o. skruvar, 132 fönsterglasskärvor, 1 bit fömsterkitt (?), 7 delar av gångjärn, 5 märlor,

69 spikar, 64 bitar tegel, 7 bitar lerklining, 6 bitar trä o. näver

Djurhållning (och spannmål) 1 +

1 hästskosöm

Jordbruk (och skogsbruk) 1 +

1 flåhacka (?)

Jakt (och fiske) 30 4

30 hagelpatroner

Fritid 8 1

8 bitar av kritpipor

Övrigt 96 13

61 bleck o. beslag, 11 hakar, krokar m.m., 5 nitbrickor, 18 ringar, tenar, trådar m.m., 1 blyvikt
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Tab. 2. Föremål ur bouppteckningar indelade i huvudkategorier (tabell: Hans Hulling). 

Källa: Värmlandsarkiv, Mellansysslets häradsrätt FII:19-23, 1900-VÜ904.

Grupp Föremål Värde

Antal Procent Kronor Procent

Hantverk 227 11 150 9

16 borrar, 1 tång, 2 hammmare, 32 yxor, 28 sågar, 93 andra verktyg, 10 spinnrockar,

6 vävstolar, 26 textilier, 5 smidesverktyg, 1 skomakarmaskin, skomakarverktyg 7 bänkar, städ

m.m., smidesmaterial

Kläder och personlig utsmyckning 489 23 424 24

96 sängkläder, 61, kuddar, madrasser m.m., 153 dukar etc., >150 klädesplagg,

24 huvudbonader, 3 fickur o. smycken

Husgeråd och matlagning 956 44 268 15

163 porslinstallrikar, 120 porslinskoppar, 3 övriga d:o, 136 serverings- och förvaringskärl,

188 bestick, 68 dricksglas, 169 grytor o .dyl., 56 matlagningsredskap, 19 ädelmetallföremål,

26 strykjärn, borstar m.m., diverse porslin, glas o. stengods

Inredning 239 11 357 20

93 möbler, 67 stolar o. pallar, 11 klockor, 9 speglar, 19 prydnadsföremål, 15 lampor,

11 gardiner, 2 komischer, 5 skrin, 4 mattor, 4 diverse

Byggnadsmaterial 3 + 71 4

3 byggnader, trävirke

Djurhållning och spannmål 15 1 379 22

6 kor, 6 höns, 1 koband, 2 kobjällror, hö, halm, havre, råg

Jordbruk och skogsbruk 126 6 70 4

17 körredskap, 14 hackor, 12 spadar, 2 kolfat, 6 spett, 68 harkor, liar m.m., 7 hjul m.m.

Jakt och fiske 4 + 2 +

2 fiskedon, 2 bössor

Fritid ? ? 3 +

böcker

Övrigt 95 4 37 2

59 korgar, krukor, flaskor o.dyl., 1 vinställ med viner, 11 saker till tvätt, drakning o.dyl.,

1 rep, 1 trädgårdssoffa, 3 lyktor, 1 tennometer, 5 koffertar o. väskor, 13 tomsäckar
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Tab. 3. Fördelningen av det keramiska materialet från Nedre Granhult (tabell: Susanne 

Pettersson).

Typ av gods Fyndposter

(antal)

Fragment

(antal)

Vikt

(gram)
Flintgods 70 347 461
Stengods 13 24 118
Lergods 46 175 469

Tab. 4. Jämförelse mellan föremålen i bouppteckningarna och de arkeologiska 

utgrävningarn från, Nedre Granhult.

Grupp Bouppteckningar Arkeologiska

fynd
Föremål Värde Föremål
Antal (%) Kronor (%) Antal (%)

Hanverk 227 11 150 9 25 3
Kläder och personlig

utsmyckning
489 23 424 24 48 6

Husgeråd och matlagning 956 44 268 15 241 32
Handel 0 0 3 +
Inredning 239 11 357 20 15 2
Byggnadsmaterial 3 + 71 4 295 39
Djurhållning (och spannmål) 15 1 379 22 1 +
Jordbruk och skogsbruk 126 6 70 4 1 f
Jakt (och fiske) 4 + 2 + 30 4
Fritid 0 3 + 8 1
Övrigt 95 4 37 2 96 13
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MUSIK PÅ ETT SMÅBRUK I SKOGEN

Johanna Ulfsdotter & Stig Welinder

Svartviken är i dag ett utflyksmål, en ödegård och ett område med husgrunder och odlingsrö- 

sen vid Stora Lönnvattnet i Stora Skedvi socken i Dalarna. På 1700-talet var det ett eller två 

småbruk och en fäbodvall for tre, fyra gårdar (Welinder 2004). Avståndet till närmaste by är 

ungefär en mil och till socknens kyrkby är det ytterligare en dryg mil. Under vinterhalvåret 

kunde det dröja mellan gångerna, då folket i skogsgårdama träffade andra sockenbor. Kyrko

herden i Stora Skedvi antecknade i februari 1806 i boken med ”Protokoll över årliga husför

hören” (Welinder 2004:9):

Från Skogs Bygden framkom ingen utom en enda, som var Svartswiks Jannes. 
Wanligen uteblifva de flästa deri från, utan att kunna förebara annat skäl, än att 
wägen är lång; men detta år kunde den svåra wäderleken och myckna snön vara ett 
betydligt hinder för dem.

Vid båda gavlarna och framför dörren till stugan i ett av småbruken hopades avfallet, då sku

lor, slask och sopor kastades på enklaste sätt (fig. 1). Bland krukskärvor, trasigt porslin, föns

terglas, kritpipor, rostigt järnskrot, ben, tegel och mycket annat låg också bortslängd en trasig 

mungiga. Musik var en del av livet i skogsgården.

Daterbara föremål i avfallet runt stugan är en bit kinesisk porslin, blåvit fajans 

från Rörstrand eller Marieberg från ungefär 1730-1780 och kritpipor från Daniel Friedrich 

Theels verkstad i Falun, som påbörjade sin tillverkning 1755 och slutade ett stycke in på 

1800-talet. Mungigan kastades rimligtvis bort i slutet av 1700-talet, si så där.

Människorna

På 1725 års karta över Svartviken är markerat ett ”Torp” med en svart punkt. På äldre kartor, 

den äldsta från 1647, finns två torp eller egentligen självägande småbruk. Vid tiden för 1725 

års kartläggning bodde en ensam änka, Kerstin Andersdotter, i det enda torpet. Hon fick ett
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tragiskt slut 1732, 77 år gammal, vilket också något belyser livsvillkoren på skogsgårdama 

(Welinder 2004:7):

[...] men det weta vi, att vid sista utdelning ibland de fattiga i socknen var hon själv 
till städes och fick så mycket som var och en av de andra, det hon i flera åren njutit 
haver. Men under det hon sedan hem gå skulle till Svartviken igen, kommer hon på 
en galen väg och intet kunde komma på rättan stigen igen, utur skogen, utan måste 
kvar bliva och där sitt liv ända måste, som sedan av vallbarn i skogen igenfunnen 
blev.

Efter Kerstin Andersdotter bodde hennes äldsta enda vuxenblivna dotter Elisabeth Jansdotter 

(1695-1768) med familj på småbruket. Hon hade tre döttrar och en styvson, och mannen sol

daten Daniel Danielsson Pihi (1695-1766). Två av barnen bildade familj och hushåll i Svart

viken. Det är okänt om det då fanns ett eller två småbruk på platsen. Ett bam vardera ur dessa 

två familjerna bildade den sjätte och sista generationen i Svartviken.

1 den ena familjen i denna sista generationen dog mannen Daniel Matsson 1815. 

Änkan, Anna Jansdotter (f. 1762), flyttade med ende sonen Anders till Kyrkbyn 1817. Dessa

Fig. 1. Fosfatkarta over bostadshuset på skogstorpet vid Svartviken (skrajfering för >400 

och >600fosfatgrader).
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två var de sista som lämnade Svartviken, som därefter stod öde mellan buföringssäsongerna 

och andra tillfallen då folk ifrån bygden besökte fabodvallen.

I den andra familjen föddes tre barn. Om barnens morfar antecknades i kyrkbo

ken, att han var ”fattig”. Mycket bättre var det kanske inte i dotterns och magens familj. Om 

dottern, Elisabeth Hansdotter (f. 1754), antecknade prästen: ”Hör illa, talar illa.” Om hennes 

äldsta av de tre barnen, Johan Hansson (f. 1789), är det kanske därför inte anmärkningsvärt att 

det i därför avsedd kolumn står: ”Högst svag till förståndet” och ”kunde 1804 icke läsa o. 

Cateckesen.” Efter mannens död 1811 bodde Elisabeth Hansdotter och sonen Johan kvar i 

Svartviken. Om dem antecknades "njuta fattigdel". Den sista generationen i Svartviken ger ett 

lite sorgligt intryck.

Johan Hansson, den tidigare omnämnde Svartviks Janne, hade en käresta i Ark

hyttan halvannan mil bort. Dit flyttade han, när deras andra barn föddes 1815. Den sista i 

Svartviken var alltså änkan Anna, som flyttade bort 1817 när hon var 55 år gammal.

Vem av alla dessa människorna i tre, fyra generationer svartviksbor som spelade 

mungiga är inte veterligt. Det finns kvinnor och män, flickor och pojkar, gubbar och änkor att 

välja på. De flesta var med tidens mått mätt fattiga.

Mungigans arkeologi

De äldsta mungigoma i norra Europa synes vara från omkring 500 e.Kr., men saken är oklar 

(Kolltveit 2006: 113). De äldsta skandinaviska fynden är från mitten av medeltiden. Ofta åter

given är en man som spelar mungiga i valvmålningama från 1480-talet i Härkebärga kyrka i 

Uppland. I Sverige försvann mungigespelande mot slutet av 1800-talet till förmån för mun

spel och dragspel, medan en levande spelmanstradition fanns kvar och finns i Norge. Mungi- 

gan från Svartviken är med andra ord inte anmärkningsvärt gammal och kommer från en tid 

då mungigor var i tämligen allmänt bruk.

Mungigoma räknas som slaginstrument jämte kastanjetter, bjällror, trianglar, 

klockspel, cymbaler och mycket annat som klingar och skramlar, och naturligtvis jämte 

tmmmor och pukor. De europeiska mungigoma består av en metallbygel med två skänklar, 

som läggs mot tänderna eller läpparna. Mellan skänklama är fäst en stålfjäder, som fas att 

vibrera med ett finger, varvid ett ton skapas och förstärks av munhålan. Övertonerna, och en 

underliggande djup bordunton, gör att det blir ett intressant instmment att spela melodier på.
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Fig. 2. Mungigan från Svartviken vid sidan av en nytillverkad mungiga (foto: Hans Åhl 

2006).

Det går att med övning och ihärdighet själv smida sin egen mungiga (Turunen 

2004). Svårigheterna ligger i att tillverka en fjäder som vibrerar i stället för att vika sig. Det är 

inte heller helt lätt att balansera bygel och tjäder så att mungigan låter bra. Fjädern skall ligga 

nära och parallellt med skänklarna, som skall vara rombiska i genomskärning. Att tillverka en 

mungiga med en förplanerad ton kräver stor erfarenhet; tonerna kan bli överdrivet ljusa eller 

så mörka att de knappast hörs utan mera känns som ett darrande i huvudet på den som spelar. 

Tonen kan justeras genom att man faster lite vax vid fjäderns spets.

Mungigan från Svartviken hade rimligtvis inköpts på en marknad eller från en 

gårdfarihandlare. Det fanns på 1700-talet verkstäder som tillverkade mungigor i tusentals och 

sålde över stora områden.

Fjädern är borta på mungigan från Svartviken. Eljest har bygeln ungefär samma 

form som på de mungigor som säljs i museibutikema på historiska museer i dag (fig. 2). Den
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är 6,0 cm lång, vilket är varken exceptionellt stort eller litet. Vår senast inköpta mungiga, 

"Original ’Schwartz’ Maultrommel. Handgemacht und gestimmt von der Familie Schwartz, 

Tradition seit 1679", är 7,6 cm lång exklusive fjädern.

Musikens roll

I det förindustriella samhället var musik och sång integrerade i människors liv både under 

vardag och fest. Vi ska diskutera, vilken slags musik människorna i Svartviken kan ha kom

mit i kontakt med, och vilken musik de själva kan ha utövat. Vilka instrument spelades och 

när var musiken viktig?

Visor har använts som arbetsredskap för att kalla till sig djur, för att rytmiskt 

underlätta tunga arbeten eller för att roa. Olika instrument kunde förgylla tillvaron i skogsar- 

betarkojoma eller vid kolmiloma, och lurar användes för att sammankalla bystämma eller 

navigera sjömän. Ungdomar, vuxna, kvinnor och män hade olika musiktraditioner. Vardagens 

avbrott i form av högtid och fest betydde mycket i ett samhälle där arbetet dominerade männi

skomas liv. Bröllop och begravningar, marknader och lekstugor var hela bygdens angelägen

het. Det förindustriella landskapet och närheten till naturen gav också ett annorlunda ljudland

skap och en inspirationskälla till eget musicerande på ett annat sätt än vad vi är vana vid i dag. 

Man tillverkade enkla instmment själv av grässtrån, sälg eller det som fanns närmast till hands 

(Kjellström 1980: 158): ”Sång och instrumentalt musicerande har i långt högre grad varit ut

trycksmedel för var och en.”

Dansen var det största nöjet vid högtid och fest och länge det som präglade 

folkmusiken och är det som idag avspeglas i både musik- och vistraditionen. Visor och låtar 

traderades från generation till generation eller mellan människor i samma ålder på muntlig 

väg och gehör utan notböcker och skrivna texter.

Folkmusik

Under stormaktstiden var skolan och kyrkan - och krigsmakten - de huvudsakliga stilbildama 

inom den officiella musiken, och man talade inte om ”konstmusik” eller ”folkmusik” som 

man kom att göra mot slutet av 1700-talet. Det innebar inte att det inte fanns någon skillnad 

eller växelverkan mellan de olika ståndens musik, tvärtom förnyades musiken ständigt genom
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mötet mellan olika musikkulturer (Ling 1980: 11). Adeln sjöng folkets visor och lyssnade till 

dess instrument vid festliga tillfällen där allmogen underhöll, och soldater med erfarenhet från 

de kontinentala krigen tog med sig nya musikstilar och traditioner från den militära världen 

hem under fredstid. Pigor och drängar mötte konstmusiken hos herrskapsfolket på landsbyg

dens herrgårdar och i kyrkorna.

Fiolen kom till Sverige vid mitten av 1600-talet, och sprids bland allmogen un

der 1700-talet. Tack vare fiolens musikaliska möjligheter slog den igenom som folkligt in

strument och de gamla borduninstrumenten och sånglekarna fick konkurrens av fiolen och 

den nya stilen. Polskan blev ett med folk- och spelmansmusiken. Fiolen påverkade den 

svenska folkmusiken så mycket att Gunnar Ermedahl har valt att låta den konstituera fiolepo

ken, vilket är den epok som skapade folkmusiken och den klassiske spelmannen såsom vi i 

dag är vana att se honom. Till en början anpassades fiolen till bordunklangen som man kan se 

i Dalarnas folkmusiktradition, men med tiden kom fiolen ”att forma ett nytt tonspråk, resulta

tet av den folkliga musiktraditionens möte med rokokon och den galanta stilen” (Ermedahl 

1980: 237-238). Allmogen fick inspiration från de högre stånden och musiken utvecklades till 

en egen art, det vi kallar ”folkmusik”.

Fäbodarnas musik

Eftersom Svartviken är ett skogstorp inom en fäbod vall kan man tänka sig hur detta har präg

lat livsstilen där, inte minst synen på musik. Kanske har kvinnorna på Svartviken tjänat bo

piga under somrarna, eller så har småbrukets ungdomar varit med de övriga ungdomarna på 

fäbodvallen på lördagskvällarna.

Fäbodarnas musik präglas av lång tradition och naturens eget ljudlandskap. Här 

nyttjades ålderdomliga instrument som ko- och bockhorn och näverlurar, vilka i huvudsak 

användes för att skrämma och hålla rovdjur på avstånd. De hade emellertid även andra funk

tioner. Näverlurarna kunde blåsa signaler och meddelanden över skogarna, och i homen 

kunde man spela en virvlande polska till dansen på bohelgema. Andra instmment som spilo- 

pipor och sälgflöjter tillverkades för förströelse och underhållning. Rösten användes i arbetet. 

Ett särpräglat rop, som kunde höras vida kring, och en sångteknik har utvecklats i denna miljö 

för att kunna locka på korna eller meddela sig med varandra mellan fäbodarna. Att kula säger 

man i Dalarna; kauka, köla och hoja är andra dialektala benämningar. Arbetet, sången, lock
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ropen och musiken var tätt integrerade med varandra och de flesta lockrop gick även att spela 

och tvärtom.

Fäbodarnas musik var under 1700-talet en kvinnlig musiktradition och miljön 

gav möjlighet för kvinnor att både spela och sjunga på ett sätt som annars inte var passande. 

Kvinnornas musicerande var eljest ofta begränsat till hemmet och den slutna familjekretsen 

som en lågmäld och intim musik, ofta begränsad till sång. På fäbodvallen kunde kvinnorna 

både spela och sjunga ut i ordets rätta bemärkelse - starkt, öppet och utåtriktat.

Blåsinstrumenttraditionen gör fäbodarnas musik unik. Kraftkrävande biåsin

strument är i många andra kulturer ett manligt uttryck. Kanske är det de som gör ”att fäbodar

nas musik är en av de rikaste och mest särpräglade kvinnliga musiktraditionerna i Europa” 

(Johnson 1991: 16).

Kvinnors vistradition

Folkmusiken har en kvinnlig och en manlig sida. Kvinnorna var inte alltid tillåtna att spela de 

instrument som männen hade tillgång till som nyckelharpa, fiol, säckpipa med flera. Sången 

däremot kom att vara kvinnans instrument i offentligheten. Den hade också stor betydelse för 

kvinnorna i deras dagliga arbete med bamen och på fabodvallama. Vall- och vaggvisor som 

fiskeskärsmelodin och La Folia sjöngs genom århundraden och var spridda över hela Sverige.

Även i den kvinnliga arbetsgemenskapen inom byn, till exempel i vävstugor och 

rockstugor eller under bykdagar, sjöngs både andligt och mindre anständigt. ”[Ajvståndet 

mellan andlig sång och världslig sång var litet” (Sylvén 1980: 214). Eftersom den äldre dans- 

traditionen var starkt förknippad med sången kom också många kvinnor att bevara en äldre 

sång- och berättartradition i form av sånglekar och ballader, tills de i dag har hamnat i folk

musikarkiven.

De folkliga instrumenten

Den äldre musiktraditionen med rötter i senmedeltiden kom länge att leva kvar på landsbyg

den. Säckpipa, nyckelharpa och mungiga var de vanligaste instrumenten tillsammans med 

fiolen under 1700-talet, men även stränginstrument som vevlira, stråkharpa och hummel finns 

dokumenterade.
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Mungigan var ett enkelt instrument som lätt kunde spelas av bam, i drängkam

mare och i skogsarbetarkojor. Kringvandrande knallar spred mungigor från Borås under 1600- 

talet, men även i Dalarna tillverkades under 1700-talet mungigor från böndernas myrmalms- 

jäm och spreds framfor allt till Norge (Kjellströml980: 172). Köparna var mestadels ogifta 

pojkar och drängar och daglönare inom de lägre samhällsklasserna. Med tiden blev mungigor 

en vanlig gåva till barnen. Det ansågs inte lämpligt för kvinnor att spela mungiga (Kjellström 

1980: 162).

Säckpipan har funnits i Sverige sedan medeltiden. Ett tiotal säckpipor finns be

varade från Dalarna och har daterats till 1800-talets första hälft eller tidigare. Nyckelharpan 

och vevliran blev också båda mycket omtyckta av allmogen. Nyckelharpan förändrades över 

tid och behöll på så sätt sin popularitet även sedan fiolen och den nya musikstilen introduce

rats. Klarinetten introducerades under 1700-talet som folkligt instrument och troligen var det 

de indelta soldaterna som införde instrumentet från regementena där det började användas vid 

sidan av tmmpeten som signalinstmment (Kjellströms 1980: 188). Emellertid, fiolen var folk

musikens ledande instrument vid den tid då mungigan kastades utanför knuten på stugan i 

Svartviken.

Vissångerskan och spelmannen

Under 1700-talet framträdde också inom allmogen musikspecialister som erhållit erkännande 

för sina kunskaper (Lundberg & Temhag 1996: 90). Vem som helst sjöng och spelade till 

vardags, men det fanns specialister som anlitades vid bemärkansvärda tillfallen. Det gällde 

såväl duktiga bygdespelmän som vissångerskor.

Spelmännen stod för musiken vid dans och festligheter i det förindustriella samhället. 

Skillnader fanns dock mellan olika spelmän. Till ett stort bondbröllop eller en högtidlig be

gravning dög endast bygdens duktigaste spelmän, men till ett mindre kalas eller en bohelg 

kunde bygdens ungdomar eller andra musikutövare fa spela. Fanns ingen spelman på plats så 

sjöng och trallade en duktig vissångerska såsom soldathustrun Greta Naterberg (f. 1772) 

gjorde för ungdomen i Siaka (Jersild 1990: 183):
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De flesta spelmännen har varit män, eftersom det inte ansågs lämpligt för kvinnor att spela 

instrument, men det fanns undantag. Gunnar Temhag har uppmärksammat två beskrivningar 

av kvinnliga spelmän i Dalarna på 1700-talet (Temhag 1976).

Sjuttonhundratalets spelmän var såväl soldater, klockare och hantverkare som 

bönder och torpare. Fallenhet och talang tycks ha spelat större roll än social bakgrund. Spel

mansyrket kunde fungera som en extra ekonomisk trygghet vid sidan av ett mindre jordbrak 

eller hantverksyrke. Konsten var att skaffa sig ett instrument och en läromästare. Man byggde 

oftast sitt instrument själv. Cigarrlådor, träskor eller vedträn blev enkla fioler, tagel användes 

till sträng och stråke (Andersson 1972: 20) Spilopipor, mungigor och sälgflöjter var andra 

lättillgängliga instrument att börja sin spelmanskarriär på.

Trots att folkmusiken kom att låta annorlunda var målet många gånger att efter

sträva de högre ståndens musikliv. Det gjorde att notkunnighet och musikerfarenhet från till 

exempel militären eller kyrkan kunde ge extra framgångar for spelmännen. Klockaren och de 

indelta soldaterna kom därför att betyda mycket för folkmusiken under 1700-talet.

Musik i Svartviken

Torpet ligger en ansenlig bit från bygden och ingick rimligtvis inte i någon bygemenskap, 

vilket gör att man kan förmoda att det mesta av sång och musik i hemmet utövades av dem 

som bodde där och inte ingick i kollektiva arbetsmoment som rockstugor och andra arbets- 

sammankomster med grannarna. Avståndet till kyrkan gör att de kyrkliga besöken var få, och 

därmed tillfällena att höra musiken där färre än hos familjer med täta kyrkobesök. Soldaten 

Daniel Danielsson Pihi hade kontakt med militärmusiken under mönstringar och krigstjänst.

Men all sannolikhet sjöng kvinnorna på skogstorpet i arbetet med kreaturen på 

samma sätt som på fäbodarna, och troligen sjöng de småvisor och ballader för barnen. Sång

lekar och danser var säkerligen välkända för ungdomarna, och andliga visor kan ha förekom

mit vid mindre husandakter och familjehögtider. Svartvikens ungdomar tjänade piga eller 

dräng i någon större bondgård där storbröllop eller lekstugor förekom, eller så besökte de bru

ken där högreståndsmusik förekom.
Mungigan är i Svartviken i sin rätta miljö. Det är ett instrument av lägre dignitet 

som var lätt att förvärva, vanligen spelat av pojkar och män. Mungigan pekar inte mot någon 

storspelman utan snarare mot allmogens egna musicerande i hemmet eller i någon skogsarbe- 

tarmiljö.
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Kvinnor spelade enligt traditionen inte mungiga, men kanske var det tänkbart i 

detta tidvis isolerade skogstorp att överskrida gränserna för vilka instrument det ansågs lämp

ligt för kvinnor att spela. Kanske ackompanjerade mannen i torpet kvinnans sång på sin mun

giga.

Middagsvila vid en strand

Det är tämligen lätt att spela mungiga. Redan första gången man sätter den till läpparna går 

det att, genom att röra på munnen, tungan och kinderna, åstadkomma ett halvdussin olika to

ner. Efter några timmars övning går det att spela små truddellutter. Instrumentets grundton 

ljuder då som en entonig bordun, en brumbas, medan övertonerna formar melodin. Å andra 

sidan uppträdde i 1800-talets europeiska konsertsalar mungigevirtuoser som Franz Koch och 

Karl Eulenstein. Dessa varierade sitt spel genom att omväxlande lägga mungigans skänklar 

mot läpparna och tänderna, andas in och ut, tyst skratt eller uttala konsonanter, eller arbeta 

med mellangärdet.

Vem eller vilka i stugan i Svartviken som spelade mungiga är fascinerande att 

fundera över men egentligen inte veterligt, men vi föreställer oss gärna att någon satt i dörr

öppningen eller på en sten vid stranden och plinkade glatt eller vemodigt, allt efter sinnes

stämningen och vädret. Kanske lät det som när vi själva prövar på.

210



Referenser

Andersson, N. 1972. Svenska låtar. Dalarna. 1501 låtar från Dalarna saml. av Nils 

Andersson med efterskrift av Mats Rehnberg. Bok och Bild, Stockholm 

Ermedahl, G. 1980. ”Spelemannen stryker på violen up.” Om spelmannen och hans musik. I:

Ling, J. m.fl. (red.), Folkmusikboken. Prisma, Stockholm (232-262)

Jersild, M. 1990. Tre Östgötasångerskor och deras ballader. I: Danielsson, E. & Jonsson, B.R.

(red.), Inte bara visor. Studier kring folklig diktning och musik tillägnade Bengt 

R. Jonsson den 19 mars 1990. Svenskt visarkiv, Stockholm (178-207)

Johnson, A. 1991. Locksång i svenska fäbodar. I: Björklund, S. (red.), Kulturdagar i Bonäs 

Bygdegård. 1990. Stiftelsen Bonäs bygdegård, Mora (17-26)

Kjellström, B. 1980. "Harpor, lurar, nyckelgijgor... kärngar, drängiar, bönder och pijgor."

Om folkliga instrument. I: Ling, J. m.fl. (red.), Folkmusikboken. Prisma, 

Stockholm (158-211)

Kolltveit, Gj. 2006. Jew’s harps in European archaeology. BAR International Series 1500 

Ling, J. ”Upp bröder, kring bildningens fana.” Om folkmusikens historia och ideologi. I:

Ling, J. m.fl. (red.), Folkmusikboken. Prisma, Stockholm (11-43)

Ling, J. m.fl. (red.) 1980. Folkmusikboken. Prisma, Stockholm 

Lundberg, D. & Temhag, G. 1996. Folkmusik i Sverige. Gidlunds, Hedemora 

Sylvén, R. 1980. ”Kaffe, lut och brännvin... handklaveret drillade och gnällde.” Om musiken 

vid livets och årets högtider. I: Ling, J. m.fl. (red.), Folkmusikboken. Prisma, 

Stockholm (212- 231)
Temhag, G. 1976. Om folkmusik hos tre Dalaresenärer. ”Borden togs bort och dansen 

begyntes i pålska.” Dalarnes jul 1976 (34-35)

Tumnen, T. 2004. Mungiga av myrmalm.
http://www.fomtidateknik.z.se/IFT/MNTarb/2003/mungiga.doc 

Welinder, S. 2004. Skogsfinnarna i den svenska maktstaten. Lokalhistoria, etnicitet och 

landskap.
www.miun.se/upload/lnstitutioner/HUM/Dokument/Skogsfinnar_v2004.pdf

211



Ett urval Intemetsidor om mungigor

Die ennser Mualtrommelfunde und der Maultrommelort Molln =

http://www.stn.at/homes.maultrommel/Maultrommelfunde.htm 

Jew's harp (or jaw's harp) =

http://www.si.umich.edu/chico/instrument/pages/jewharp_gnrl.html 

Medeltida musikinstrument = http://www.foteviken.se/art_50_90/viking_art63.htm 

Mungiga = http://www.visarkiv.Se/ordlista/M/mungiga.htm 

The international jew's harp pages = http://site.zeelandnet.nl/paclax/jewsharp 

The Jew's Harp Guild = http://www.jewsharpguild.org/history.html
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SUMMARY

The archaeology of ‘torps’

A ‘torp’ is one of those terms everyone knows and understands until you have to define it9. 

There are so many definitions that a discussion is needed instead. Such a discussion appears 

in many - in fact, more or less all - of the articles in this volume. The fact that the torps 

appear here as ‘the archaeology of torps’, in which the archaeology meant is the scientific 

discipline of archaeology and not some sort of metaphoric archaeology, does not make things 

easier.

During the Early Middle Ages, newly built houses placed on commonly owned land and on 

the outskirts of villages in Denmark and southern Sweden were often called ‘torps’. The 

names of these places ended in -torp, or the related -arp, -orp, -rap, or similar endings. 

Gradually this suffix came to mean new settlements or farms in general, which, as is seen in 

the great amount of fiscal documents from the 17th century, could either be assessed or not 

for taxation purposes.

The first article in the volume deals with the Danish medieval landscape, primarily some 

farms in the countryside in Jutland (Jette Linaa). It concerns the medieval archaeological tra

dition that forms the basis for the remainder of the articles in the book, articles that are written 

from a Swedish research perspective and concern primarily torps from 1600-1900. They are 

clear evidence of the recent interest in torps found in the rapidly growing discipline of histori

cal archaeology.

During the centuries in question here, ‘torp’ usually meant a small, non-taxed farm which was 

not owned by the person, the ‘torpare’, who lived there and farmed it. This torpare was nor

mally a day worker, who provided the services required by the owner of the torp. This latter 

person could be the estate owner, a farmer in a nearby village, the Crown or someone com

pletely different. Another form of tenant farmer was the ‘arrendator’, who did not own the 

land he farmed either, but as opposed to the torpare, who had a type of corvee to fill, paid

9 There is no good English translation of ‘torp’. Dictionaries give ‘crofter’s holding’.
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rent to the owner in the form of money. A third category consisted of the ‘backstugesittare’ 

and ‘husman’, who did not farm at all, their own land or anyone else’s. They were basically 

temporary labourers.

In reality, the picture is even more complicated for an economic historian working with writ

ten sources, or an historical geographer, but it should suffice here to indicate that a torp re

quires geometric maps, tax rolls, lists of taxed people and related types of documents to dis

tinguish it from larger farms, homesteads and all other similar constructions. In several of the 

articles, the authors show how a farm changed its fiscal stams once or several times during the 

course of time (Hans Andersson, Sofia Anderson et al., Anders Håkansson, Lena Beronius 

Jörpeland & Annica Ramström).

In addition there are other types of torps for people such as boatswains, charcoal burners, 

fishermen, soldiers, and others: båtsmanstorp, fmntorp, fiskartorp, kolartorp, Per-Albin torp, 

soldattorp, statartorp. These other types do not exactly make it easier for anyone who wishes 

to survey the torps in a certain area at a certain time. Regardless of this, a map and archive 

study can be a starting point preparatory to archaeological fieldwork aimed at studying the 

origins and changes of the ‘obesuttna’ buildings (a collective term for all the dwellings in 

rural environments not owned by their inhabitants) in early modern and almost modern times 

(Hans Andersson). Studying these buildings and their archaeology is a bottom-up perspective 

(Christina Rosén; Anders Håkansson) which is breaking new ground in the latest research 

generation’s archaeology.

The number of torps in Sweden in the 1860s was around 100,000. At this time, the numbers 

had begun to decrease in southern Sweden, while still growing in northern Sweden, for exam

ple in State-approved colonization (Karin Viklund). How many of these torps that have suffi

cient foundations and remains to warrant archaeological investigation today is impossible to 

say. People talk about ‘torp foundations’ for anything that has a small, square, stone founda

tion and an oven in a comer. Sometimes these were torps, but sometimes they were classified 

as other types of dwellings in the fiscal records. The torp foundations in the registers of cul

tural landmarks could be the starting point for torp archaeology: this justifies the inclusion of 

some of the articles here (Jan Apel & Stig Welinder; Johanna Ulfsdotter & Stig Welinder).
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A more relevant question perhaps than how archaeology can identify torps is whether or not it 

is meaningful to excavate these houses and other remains from the period 1600-1900. Up until 

recently the answer was either silence or ‘no’. The Board of Cultural Heritage and commis

sioned archaeology considered that including torps in the register of ancient monuments was 

an unreasonable task for many reasons - social engagement, the work burden and the ex

pense. In the last few years, this situation has been slowly changing, but as can be seen in 

several of the articles here, torps have not been treated as well as other monuments, and well- 

executed excavations are rare (Hans Andersson; Christina Rosén; Sofia Andersson et al:, 

Lena Beronius Jörpeland & Annica Ramström).

A hundred years ago, historical archaeology was included in what historians at that time 

somewhat condescendingly referred to as ‘the history of knives and forks’. Later on, it was 

said that historical archaeology was a difficult and expensive way of finding out what people 

already knew. The challenge still exists: what knowledge and understanding can be gained or 

discussed from the material culture from 1600-1900 that can be excavated archaeologically? 

From a torp dated to the middle of the 19th century? The issue is taken up briefly in the end of 

an article about a home craft that was unknown in written sources and museum collections 

from a cottage (Jan Apel & Stig Welinder) and discussed in several other articles (in particu

lar, Sara Bodin et al.)

An interesting issue in this context is whether there was a special material culture which was 

created by and which characterised the ‘obesuttna’, those living in others’ houses and build

ings (Christina Rosén; Anders Håkansson) like rural craftsmen (Lena Beronius Jörpeland & 

Annica Ramström) or people in marginal settlements (Sara Bodin et al). The answer given in 

the articles is ‘yes’; furthermore, judging in any case from the material remains brought to 

light by archaeological excavations, they show that it is not self-evident that the obesuttna 

were hopeless paupers. Written economic information is one thing, identity and pride in their 

material culture, another.

The issue is accentuated when there are inventories of a deceased’s estate for places that have 

been excavated, or for similar, reasonably contemporary places. Making such an estate in

ventory is one way of describing the material conditions in a household, excavating and cata

loguing the trash around a house and what is left in the inside, another. It is not only a ques

tion of things that are or are not found in either or both of the two contexts, but also one of
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giving different answers about the objects depending on whether the inquisitive cultural histo

rian is reading short inventory notations or is turning the objects around in her hands (Chris

tina Rosén; Anders Håkansson; Sara Bodin et al.).

The excavated material has a spatial context, literally identifiable and transferable to grid co

ordinates representing the objects inside the house and outside it. These objects have spatial 

relations to the houses and each other. Archaeological theory takes up among other things 

how living people in dynamic movement are converted to these dead, static artefact patterns. 

Archaeological interpretations take the opposite route - understanding dead objects and their 

internal spatial relations in terms of living people’s lives. This is sometimes called ‘theories of 

material culture’, sometimes ‘middle range theory’.

The articles in this volume take up mainly theories on how garbage and trash were discarded 

during the lifetime of the dwelling and how the buildings in the torps deteriorated, collapsed 

and became archaeology (Anders Håkanssson; Sara Bodin et al.). This did not happen by 

chance or chaotically, but through cultural norms (Jette Linaa), which make it possible to 

translate the inanimate, archaeological objects into people, the houses into households, and 

relations between artefacts into interpersonal relationships between people (Håkan Andersson; 

Jan Apel & Stig Welinder; Sara Bodin et al.) The articles in this book present this scientific 

process as concerns the lives of the obesuttna in the Swedish countryside 1600-1900.

Two of the articles in the volume show however that proper excavation and analysis of ob

jects and artefact patterns are not the only roads to the living households. The vegetation 

around the torp, the built landscape, is still there as a fossilized archive or as surviving plant 

life around the house foundations. The fossilised archives contain interpretable knowledge 

about the fit of the torps into the existing natural surroundings and the subsistence economy 

practiced by the people living there (Karin Viklund). Surviving flora should be able to be used 

for an understanding of the torps as living patterns in the same way as we use artefact patterns 

(Sofia Andersson et al.). Excavation is not always necessary.

Finally, of course we cannot deny that digging up artefacts is fun! Who played with the doll 

(Christine Rosén)? Who played the jew’s harp (Johanna Ulfsdotter & Stig Welinder)? 

Undeniable, however, the challenge to early modem and almost modem archaeology is that
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excavation and discovery are more than just fun. We can say like Bodin et al. that what is 

interesting is not whom we excavated but what kind of people they were.
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August Strindberg gjorde en gång skandal genom att i 

"Svenska folket" (1881-1882) skriva "Svenska Folkets 

Historia under Konungarnes". Denna boken kommer 

antagligen inte göra skandal, men det är den första 

artikelsamlingen om torpares och andra obesuttnas 

arkeologi.

Arkeologiska utgrävningar av torp och backstugor och 

andra lämningar efter de obesuttnas liv och leverne är 

sedan några år inte bara en liten forskningsspecialitet för 

någon enstaka universitetsarkeolog, utan den sortens 

fältarbeten är numera väl inordnad i den av 

kulturminneslagen reglerade samhällsförvaltningens 

uppdragsarkeologi. Boken överblickar och diskuterar 

utifrån ett seminarium hösten 2005 var denna arkeologi 

står i dag. Frågan är vad arkeologiska fältarbeten och 

laborativ arkeologi tillför kunskapen om den tidigmoderna 

tidens obesuttna, deras livsmönster och livsvillkor, i tillägg 

till den historiska och etnologiska forskningen.
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