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Förord

När den siste ägaren till gården Aplared i Ljushults socken, strax utanför 
Borås, stängde dörren till sitt hus för sista gången 1964 kunde han knappast 
ana att hans gård skulle komma att bli en av de första i Sjuhäradsbygden 
som skulle få sin historia berättad med hjälp av arkeologi. Så blev det emel
lertid. Under våren och sommaren 2003 gjordes en arkeologisk undersök
ning här och anledningen var att väg 27 fick en ny sträckning, rakt över 
den gamla gårdsplatsen.

Resultaten från undersökningen har tidigare presenterats i en DAFF, en 
slags teknisk rapport (UV Väst, Dokumentation av fältarbetsfasen 2004:2). 
Där finner man planritningar, anläggningslistor, fyndlistor och annan doku
mentation. 1 denna skrift vill vi placera undersökningsresultaten i ett större 
sammanhang och visa hur samhällets utveckling i stort avspeglas i en rad 
detaljer på en enstaka gård. De fynd vi gjorde berättar för oss vad som hände 
just på Aplared men de visar samtidigt hur man valde att anpassa sig till det 
som hände runt omkring.

Ett varmt tack till alla som har bidragit till de spännande resultaten. De 
som grävde ut det hela var Linda Fredriksson, Pernilla Morner, Göte Nilsson 
Schönborg, Anna Sjöberg och Mathias Öbrink. Analyser av frömaterial gjor
des av Karin Viklund, Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå universitet. 
Analyser av slagger gjordes av Lena Grandin, Riksantikvarieämbetet, UV 
GAL. Pär Connelid, KULA HB, har gjort en landskaps- och agrarhistorisk 
studie av området, vars resultat inarbetats i texten. Lars Ersgård och Pär 
Connelid har faktagranskat och kommenterat texten — tack för hjälpen!

De boende i Aplared med omnejd var flitiga besökare på grävningen och 
vi fick ta del av en lång rad berättelser kring gårdens historia. Särskilt tack 
till Anders och Ulla Ringqvist, till Erik och Ulla Hökås och naturligtvis till 
Per Gustavsson, den siste ägaren, som visade bilder och berättade för oss 
om sitt barndomshem.
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Mötet med en gård

Vid mitten av 1920-talet låter sig den dåvarande ägaren fotograferas tillsam
mans med sin familj utanför bostadshuset. Bilden är som många av den ti
dens foton allvarsam. Det är ett högtidligt ögonblick när Johan Gustavsson 
tillsammans med sin hustru Tora och de tre sönerna Rune, Bengt och Per 
ställer upp sig för fotografen. Vi ser hur de står på uppfarten mot huset och 
vi ser den välbyggda terrassen till höger. Tidigare låg bostadshuset längre 
ned i sluttningen, i anslutning till ekonomibyggnaderna. Men detta hus, 
som byggdes kring 1800-talets mitt, placerades högre upp och längre bort 
från stall och ladugård. Det bär vittnesbörd om en ny tid och en ny syn på 
sådant som hygien och på förhållandet mellan människor och djur.

Vid mitt första besök på Aplared möttes jag av en gård i förfall där ingen 
hade bott under de senaste 40 åren. Huset var i så dåligt skick att jag inte 
vågade gå in i det. Genom de trasiga fönstren syntes det man valt att inte 
ta med sig - slitna möbler och allsköns bråte. Jordkällaren, som en gång 
varit livsnödvändig för matförsörjningen, var fylld med skräp och trädgår
den igenvuxen med sly.

Vid mitt nästa möte med gården var bostadshuset rivet och det var 
dags att börja med den arkeologiska undersökningen, att försöka ta reda 
på något om hur gården sett ut, när den hade grundats och vad man hade 
sysselsatt sig med och levt av - traditionella, grundläggande arkeologiska 
frågor. Parallellt med dem växte det fram en önskan att förstå något om de 
människor som bott här under årens lopp och hur deras sätt att ordna sin 
tillvaro avspeglade samhällets utveckling i ett vidare perspektiv.

Vi visste, eller antog åtminstone, att en stor del av fynden skulle kom
ma från de senaste tre till fyra århundradena. Då rör vi oss i en tidsperiod 
som är välkänd och väldokumenterad. Vi vet en hel del om vad som hände 
i samhället i stort, om krig, kungar och ekonomi, om teknisk utveckling 
och demokratiska reformer. Men vi vet egentligen ganska lite om vad som 
tilldrog sig i det vanliga livet ute i det jordbrukande samhälle där de flesta 
hade sin dagliga gärning.
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3. Apiared 2003, strax innan gården revs och den arkeologiska undersökningen på
börjades. Foto: P. Connelid.

4. Innan den egentliga undersökningen påbörjades tog vi bort matjord och moderna 
husgrunder med grävmaskin. Det var ett ibland besvärligt arbete i den backiga terräng
en. Det regnade dessutom en hel del våren 2003. Foto: C. Rosén.
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Apiared, liksom de flesta gårdar i vårt land, har lämnat mycket få spår efter 
sig i arkiven. Inga mer dramatiska händelser inträffade, som gjorde att det 
fanns anledning att skriva ned något kring gården och dess invånare. Det 
som inträffade var i den lilla skalan och syns inte i historikernas vanliga 
källmaterial.

Som arkeologer har vi förmånen att kunna gå in i det här småskaliga 
vardagslivet med hjälp av alla de spår människor lämnar efter sig i marken, 
från husgrunder till borttappade småföremål, sopor och skräp. Alla dessa 
ting berättar en historia om hur det dagliga livet levdes och en del av denna 
historia skall vi förmedla här.

”Regn en stor del av dagen, kraftiga skurar som gjorde att det blev mkt halt 
och svårjobbat på ytan. Vi har banat av sluttningen från husterrassen och 
ned mot gårdsplanen. Övre delen av sluttningen är gammal markyta med 
en del anläggningar av oklar karaktär. En del skidle kunna vara stolphål, 
det finns några sotfläckar och en del diffusa kulturlagerrester. Det krävs en 
del handrensning innan ytan kan mätas in. ” (Ur grävdagboken d. 15 maj.)

Citatet ovan ger en ögonblicksbild av hur det kan vara i början av en under
sökning. Det är första gången vi ser hur det egentligen ser ut under matjor
den och spänningen är alltid stor - vad skall vi hitta, vad skall finnas kvar 
av det som en gång har hänt här? Likaså är osäkerheten stor - vad är det 
egentligen vi ser i marken, hur skall de olika spåren tolkas?

Ändå går vi inte ut oförberedda och börjar gräva. Tvärtom har varje 
större undersökning föregåtts av en rad olika slags förstudier. I de flesta 
fall har man först gjort en arkeologisk utredning för att ta reda på om det 
överhuvudtaget finns några fornlämningar på platsen. Sedan har man gjort 
en förundersökning för att få en bättre uppfattning om vad det är för slags 
lämningar man har att göra med. Man har grävt provschakt och provgro
par, gått igenom arkiv och litteratur, studerat gamla kartor och så långt det 
är möjligt skaffat sig en uppfattning om området och platsen. Men ändå 
är det varje gång med samma spänning man låter grävmaskinen ta bort de 
första skoporna med matjord och avtäcka det som finns därunder.
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5. År 1648 karteras Aplared för första gången, tillsammans med hemmanet Glafsered. 
Aplared är den undre figuren. Foto: P. Connelid.



Bakgrund

Att forska kring en gård

Olika slags källor

Att forska kring en gammal gård innebär att lägga pussel med uppgifter från 
en rad olika källor. Först och främst har vi naturligtvis själva gårdstomten 
med husgrunder och kanske en vildvuxen trädgård med syrener och krus
bärsbuskar. Därtill kommer miljön som finns kvar runtomkring - hagar 
och ängar, åkerlappar och stenrösen, hamlade träd och kanske en fägata 
där djuren drevs på bete.

Under mark kan det finnas rester av äldre byggnader, borttappade och 
kasserade föremål av olika slag och en rad andra spår av händelserna på går
den. Sophögar och avfallsgropar berättar vad som förbrukats — här finner 
vi måltidsrester och sådana föremål som var så trasiga att man inte kunde 
eller ville återanvända dem.

Därutöver finns det i de offentliga arkiven en rad möjligheter att forska 
kring de människor som bott på gården. Kyrkoböcker och husförhörs- 
längder ger oss personhistoriska detaljer och bouppteckningar berättar om 
föremålen på gårdarna. Mantalslängder och jordeböcker ger inblickar i de 
ekonomiska förhållandena och hushållens struktur. Domböckerna visar på 
konflikter i det dåtida samhället och hur de löstes.

Äldre kartor i Lantmäteriets arkiv är en annan viktig källa. Kartorna 
visar hur miljön kring gården sett ut och texten till kartan berättar om 
arealen på åkrar och ängar, avkastningen på olika markstycken, namn på 
åkertegar (som till exempel kan avslöja äldre bebyggelselägen) och mycket 
annat. I handlingarna till laga skifteskartorna från mitten och senare de
len av 1800-talet finns det ofta noggranna beskrivningar av de byggnader 
som skulle flyttas till nya platser. Eftersom gårdsinnehavaren fick ekono
misk kompensation för flyttningen var det viktigt att gården beskrevs och 
värderades korrekt. Dessa uppgifter ger värdefull kunskap till den lokala 
byggnadshistorien.
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Problemet med att ”lägga pussel” med alla dessa källor är att de sällan ger 
en komplett bild av gården. Tvärtom är det normala att man aldrig finner 
alla bitar. Och därutöver finns det ibland bitar som inte alls tycks passa in, 
som verkar höra hemma i ett helt annat pussel.

Det här är naturligtvis ett problem om man har som ambition att ge 
just en komplett, sammanhängande bild av gården. Men man kan i stället 
vända på det och se de ”avvikande” bitarna som ett intressant problem i sig. 
För just det faktum att vi kan få så olika bilder från olika källor säger ju nå
got om motsättningar och konflikter i den tid som man studerar. Arkivens 
källmaterial berättar en ”officiell” historia medan vårt arkeologiska material 
kan berätta en mer ”inofficiell” historia. I det här mötet mellan olika käll
material kan det komma fram spännande saker.

Olika källor - olika historier
Till en viss del kan de här motsättningarna förklaras med att olika källor 
har tillkommit med helt olika utgångspunkter. Som ett exempel kan vi ta 
de arkeologiska fynden och jämföra dem med uppgifter i bouppteckningar. 
Vi finner då att det är sällan som samma typ av föremål återfinns i båda 
sammanhangen.

De arkeologiska fynden består till stor del av krukskärvor, glasskärvor, 
måltidsrester, rostiga järnföremål och annat skräp. Men keramikkärl tas 
mycket sällan upp till värdering i bouppteckningar och samma sak gäller 
glaskärl. Antagligen hade de ett mycket lågt ekonomiskt värde. Andra små
ting som är vanliga arkeologiska fynd är kritpipor, som uppenbarligen an
vändes av de flesta människor, men som aldrig tas upp i bouppteckningar.

Däremot tar bouppteckningarna upp mängder av föremål som man 
nästan aldrig finner i ett arkeologiskt sammanhang. Det rör sig om klä
der, sängkläder, möbler, metallföremål, mängder av träföremål och enstaka 
smycken och mynt. Alltså föremål som var så värdefulla att de inte kom att 
kasseras, eller som kunde återanvändas till något annat.

I det här fallet kan man alltså säga att de två källorna bouppteckningar 
och arkeologiska fynd kompletterar varandra och ger en mer komplett bild 
av föremålsbeståndet på en gård. Bouppteckningarna visar det som sparades 
och värderades ekonomiskt; jordfynden visar det förbrukade och kasserade. 
Mer problematiskt blir det när två källor direkt verkar motsäga varandra.
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Ett fenomen som man ibland ser är att ett hushåll som i de skriftliga käl
lorna betraktas som utfattigt - oftast ett torp eller en backstuga - har en 
materiell kultur som inte alls verkar tyda på utfattighet. Det kan röra sig 
om fynd av mynt, importerade keramikkärl och annat som tycks peka på 
att man trots allt hade ett visst ekonomiskt utrymme utöver det direkt livs
nödvändiga.

Det finns flera tänkbara förklaringar till detta fenomen. Till att börja 
med var begreppet fattig baserat på skatteförmågan, vilken i sin tur base
rades på jordägande eller någon form av näringsverksamhet. Det betyder 
att en person kunde vara formellt sett utfattig, det vill säga inte äga något 
beskattningsbart, men ändå inte vara utfattig i materiell bemärkelse.

De föremål som återfinns i ett ”fattigt’’ hushåll kan ha kommit dit på 
en rad olika vägar - gåvor, hantverk (utanför det etablerade skråväsendet), 
handelsverksamhet, betalning för en rad olika slags tjänster och naturligtvis 
genom stöld. Det fanns en omfattande ”dold ekonomi” på landsbygden, en 
ekonomi som ibland blir synlig i de skrivna källorna, men oftast inte.

I Sjuhäradsbygden var gårdarna ofta små, med framför allt en mycket 
liten åkerareal, dessutom med låg avkastning. Ser man endast till denna, 
förefaller gårdarna vara mycket ”fattiga". I själva verket levde man ganska 
gott på dessa små gårdar av den enkla anledningen att jordbruket inte var 
det man levde av i första hand. Det småskaliga hantverket och knallehan- 
deln var det som gav inkomster. Ibland, oftare ju längre framåt i tiden vi 
kommer, gör denna verksamhet nedslag i de skrivna källorna, men med 
mycket stor sannolikhet fanns det omfattande sådana aktiviteter som vi 
inte känner till. De arkeologiska fynden kan vara ett sätt att göra denna 
”dolda ekonomi” synlig.

Hur gammalt är det - om dateringar
En vanlig fråga från besökare på en arkeologisk undersökning är ”hur kan 
ni veta hur gammalt det är?”. Det är inte alltid helt lätt att svara på eftersom 
det inte finns något entydigt sätt att avgöra åldern på en boplats, ett gravfält, 
eller en gammal gård. Vi använder olika metoder och väger samman dem till 
en tolkning som är så rimlig som möjligt. Ibland kan man ge ganska precisa 
svar, ibland är vi väldigt osäkra. Arkeologi är ingen exakt vetenskap.
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De föremål vi finner på en gravning — flintverktyg, kruks kårvor, gravgåvor 
med mera - kan vi ibland datera ganska väl utifrån vår samlade erfarenhet. 
Många års och generationers arkeologisk verksamhet har sakta men säkert 
byggt upp en kunskapsbank om vilka typer av föremål som användes un
der olika tidsperioder. Den kunskapen är en bra utgångspunkt, men inte 
alltid tillräcklig.

En metod många känner till är kol 14-datering. Den bygger på att allt 
levande innehåller en viss mängd radioaktivt kol i förhållande till den totala 
mängden. När individen dör, minskar mängden radioaktivt kol. Genom 
att undersöka hur mycket som finns kvar, till exempel i en bit träkol från 
en eldstad, kan man avgöra hur längesedan trädet fälldes.

Metoden är dock inte så exakt som det kan verka. En rad olika faktorer 
påverkar resultatet och den siffra vi får fram är ett slags sannolikhetsresone- 
mang. Vi får ett resultat som säger att med en viss sannolikhet fälldes trädet 
mellan åren si och så — men det finns alltid en möjlighet att det fälldes vid 
en annan tidpunkt. En enstaka I4C-datering är alltså inte tillräckligt för att 
säkert datera en lämning, den ger bara en fingervisning. Flera sådana date
ringar tillsammans med fynd och andra metoder ger däremot ganska goda 
möjligheter att tala om ”hur gammalt det är”.

Mer exakt är dendrokronologi. Där använder man sig av det faktum att 
träd bildar årsringar när de växer och att årsringarnas bredd varierar från år 
till år, beroende på väderförhållanden och annat. Det mönster som den va
rierande årsringstjockleken bildar är karaktäristiskt för olika tidsperioder.

Om man finner välbevarat trä, med tillräckligt många årsringar beva
rade, kan man få relativt goda dateringar. I vissa fall kan man t.o.m. få veta 
vilket år och vilken årstid som trädet fälldes. Men det är lyckliga undantag. 
Problemet med dendrokronologi är att det behövs välbevarat trä, vilket inte 
är något vanligt fynd vid grävningar på landsbygden i Västsverige.

När man arbetar med lämningar från historisk tid, de senaste tusen åren, 
finns det också dokument och kartor, framför allt naturligtvis från de se
naste 400-500 åren. I dessa finns uppgifter som kan hjälpa oss att datera 
det vi hittar. Men man kan inte ta sådana uppgifter okritiskt - de måste 
vägas mot andra sätt att datera. Exempelvis kan en gård nämnas i ett do
kument från 1300-talet, i en jordebok från 1500-talet och på en karta från 
mitten av 1600-talet. Men det betyder inte att gården har legat på samma
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plats hela tiden, eller att den ens varit i bruk hela tiden. Gårdar uppkom
mer och läggs ned, flyttas och delas.

Aplared i olika källor

Medeltida källor
De skriftliga källorna från svensk medeltid är få och huvuddelen av de 
medeltida gårdarna har överhuvudtaget aldrig nämnts i något dokument. I 
de fall man fann anledning att nämna en gård rörde det sig oftast om någon 
form av transaktion - köp, försäljning eller en gåva av något slag. Under 
senare delen av medeltiden började adelsmän, pressade av den ekonomiska 
kris som då rådde, i större utsträckning sätta gårdar i pant för lån i reda 
pengar. Pantförskrivningarna finns i vissa fall bevarade. Detta innebär att 
det främst är kronans, adelns och kyrkans gårdar som tas upp i de medel
tida källorna. De självägande böndernas gårdar, skattegårdarna, nämns mera 
sällan. Ibland finns de med när några bönder från trakten bevittnat ett brev 
och då kan vi få en ögonblicksbild med ett gårdsnamn och namnet på den 
bonde som då bodde där.

Aplared nämns inte i några medeltida källor överhuvudtaget. Några 
andra gårdar i socknen finns dock omnämnda i olika sammanhang. I ett 
par fall rör det sig om anonyma gårdar, som när Margareta Ebbesdotter år 
1312 testamenterar ”en gård i Ljushult” till Gudhems kloster. Samma sak 
1366 när Erengisle Ebbesson (sparre) pantsätter ett gods i Ljushult och en 
rad andra gårdar i Efalland och Sjuhäradsbygden till fdenrik Snakenborg 
för 100 lödiga mark silver.

Några gårdar i socknen nämns dock vid namn. Udden är med i en by
tesaffär 1348 och pantsätts sedan 1403. Markus Bengtsson ger sin hustru 
Krokstorp och Boa i morgongåva 1361. Berg och Hökhult omtalas 1364, 
då Nanne Abjörnsen köper dem av kung Magnus Eriksson, och 1408 då 
de sätts i pant.

Det rör sig alltså uteslutande om gårdar som innehades av kungen eller 
frälser (adeln), vilket är det vanliga när det gäller de medeltida beläggen. 
Först från 1500-talet får vi mera heltäckande förteckningar över de svenska 
gårdarna.
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Jordnaturer och mantal

Uttrycket jordnatur syftar på vem som ägde en viss gård, vilket inte 

alltid var den som brukade den. Skattegårdar var de självägande bön

dernas gårdar. De betalade skatt till kronan, men ägde sina gårdar 

helt själva. Kronogårdar ägdes av kronan (staten) och frälsegårdar av 

adeln. Därtill ägde kyrkor och kloster gårdar, särskilt under medeltiden 

- kyrkojord. Den som brukade en gård som ägdes av kronan, kyrkan 

eller frälset betalade för brukningsrätten i form av pengar, jordbruks

produkter och/eller arbete - dagsverken. Hur betungande detta var 

skiftade kraftigt med tid och plats. Vissa bönder var mycket hårt knutna 

till en jordägare och kunde ha stora dagsverksskyldigheter, andra be

talade en relativt måttlig summa pengar eller naturaprodukter men 

stod i övrigt ganska fria.

Mantalet syftar på gårdens storlek och skatteförmåga. En helgård, 

en gård på ett helt mantal, betalade full skatt och avgifter. Mindre 

gårdar var på ett halvt eller ett kvarts mantal och betalade därmed 

mindre. En gård som hade problem med avkastningen kunde ansöka 

om att få mantalet och därmed skatten nedsatt, så kallad förmedling. 

Med tiden kommer många gårdar att förmedlas och med en tilltagan

de hemmansklyvning uppkommer, främst under 1800-talet, en rad 

mycket små gårdar - åttondelshemman, sextondelshemman och så 

vidare. På dessa hemman var jordbruket knappast det primära utan 

man fick lita till andra inkomstkällor.



Jordeböcker och andra räkenskaper
Under Gustav Vasas tid tar den svenska statsbyråkratin betydligt fastare 
form, inte minst i syfte att noggrannare hålla reda på statens skatteintäkter 
och andra räkenskaper. Ett uttryck för detta är de första heltäckande jor- 
deböckerna som börjar upprättas på 1540-talet. I dessa förtecknas i princip 
alla gårdar och för varje gård antecknas vad den skulle betala i skatt och 
vem som ansvarade för detta. Normalt får vi endast namnet på den bonde 
som förestod gården. I delar av Sverige, inte minst i Västergötland, var det 
dock vanligt att två eller flera bönder delade på en gård. Detta syns emel
lertid inte alltid i jordeböckerna.

Det är i en jordebok vi möter Aplared för första gången. Aret är 1542 
och Aplared är då en kronogård på ett halvt mantal. I Göteborgs landsarkiv 
finns några jordeböcker från 1600- och 1700-talet bevarade och dessa har 
studerats. I övrigt är arkivmaterialet för området dåligt bevarat — mycket 
har försvunnit i bränder.

Äldre kartmaterial
Det finns flera äldre kartor över Aplared. Den äldsta är en så kallad geo
metrisk jordebokskarta från 1648, ritad av lantmätaren Kiettil Classon. 
Jordebokskartorna gjordes i syfte att kartlägga de olika hemmanens marker 
och tillgångar — en slags inventering av rikets resurser, dess ”härligheter” 
som man då uttryckte sig.

Ett halvsekel senare, år 1699, gjorde Peter Brodthagen en geometrisk 
avmätning av gården. Denna karta gjordes med anledning av ett jordbyte 
där kronan bytte in ett antal gårdar i Ljushult från Gustav Otto Stenbock 
och sedan bytte dem vidare till Gabriel Lilliehök mot utbyte av mark i 
Jönköpings län.

Laga skifte genomfördes 1862-63 och innebar att Aplared delades på 
två gårdsenheter. Den ena kom att ligga kvar på samma plats som tidigare 
medan den andra flyttades något norrut. Nu får gården i stort sett det ut
seende den sedan har fram till dess den överges 1964.

Till de historiska kartorna kan vi också räkna häradskartan från 1890- 
talet. Dessa kartor är gjorda i en mindre skala än de som beskrivits ovan 
och ger inte samma mängd detaljer kring hus och gårdstomter. Men vi ser 
två byggnader på tomten och en väg som går rakt över den bort mot det
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Lantmätaren Peter Brodthagens fina karta från 1699 över 
de gårdar som kronan bytte med Gustav Otto Stenbock. 
Aplared är den mindre figuren i kartans mitt. Karta LMV.
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Redan på 1630-talet började man i Sverige kartera gårdar och byar i 

syfte att få en bättre uppfattning och rikets resurser. Dessa äldsta kar

tor, från 1600-talets mitt, kallas geometriska jordebokskartor. Från slu

tet av 1600-talet och 1700-talets förra hälft har vi en rad geometriska 

avmätningar, gjorda i samband med köp och bytesaffärer, tvister kring 

ägoinnehav eller skattläggning. Karteringen av den svenska landsbyg

den fortsätter sedan i och med skiftesreformerna från 1700-talets mitt 

och framåt. Många av de historiska byarna och gårdarna är karterade 

en eller flera gånger i äldre tid och dessa kartor är ett värdefullt käll 

material för forskarna.
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nybyggda skolhuset. Längst ned till höger ser vi järnvägsspår. Det är den 
nybyggda Kindsbanan. Järnväg genom Aplared finns ännu inte. Skogssjön, 
i bildens mitt, kom några år efter kartans tillkomst att torrläggas i samband 
med att Aplared blev stationssamhälle. Men på denna kartbild kan vi ännu 
inte ana de stora förändringar som kommer att ske vid 1900-talets början.

Kyrkoböcker och mantalslängder
Kyrkoböcker, med uppgifter om döpta, vigda och döda, från Ljushults sock
en finns från 1700-talet och framåt, husförhörslängder först från 1800-talet. 
För 1600-talet finns mantalslängder att tillgå. Dessa källor har studerats och 
presenterats i en sockenbok för Ljushults socken och jag har i huvudsak 
utgått från dessa publicerade uppgifter.

Jordfynd och bouppteckningar
Det är många steg på vägen från det att ett föremål används i hushållet till 
dess det hamnar i jorden och hittas av oss arkeologer.

Till att börja med skall föremålet kasseras. Det är ganska sällan man 
hittar saker som verkar borttappade; det mesta vi finner är förbrukade och 
kastade ting. Och för att ett föremål skall kasseras skall det vara så värdelöst 
eller trasigt att det inte går att återanvända på något sätt.

Sedan måste det vara tillverkat av ett material som inte bryts ned i jor
den. Vad som bryts ned och hur fort det går beror på många faktorer, bland 
annat jordens surhetsgrad och fuktighetshalt. Hur genomsläpplig jorden är, 
det vill säga hur mycket vatten och luft som släpps igenom, spelar också 
en roll. Trä och textilier bryts ned snabbt, glas, porslin och annan keramik 
bevaras bra, liksom naturligtvis sten. Järn kan ibland bevaras, men ofta fin
ner man bara rostiga klumpar av det som en gång var redskap och verktyg. 
Andra metaller bevaras olika under olika omständigheter, liksom ben som 
ibland bevaras, ibland inte.

För att vara arkeologiskt intressant måste föremålet också stanna kvarpk 
den plats där det en gång tappades eller kastades — eller i alla fall i närheten 
av den. Ett föremål som är ryckt ur sitt sammanhang säger oss inte mycket. 
Vill vi förstå vilken roll ett föremål spelade i äldre tid behöver vi veta var 
det användes och var det hamnade i jorden till att börja med. Och slutligen 
måste föremålet befinna sig på just den plats där vi väljer att gräva. Det säger
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7, Aplared vid laga skifte på 1860-talet. Nu har gården delats på två enheter och den 
ena har flyttats en bit norrut. De kraftiga bruna linjerna visar hur den nya markindel
ningen såg ut. Foto: P. Connelid.



8. Utsnitt ur den äldsta ekonomiska kartan från 1890-talet. Karta LMV.

sig självt, att det bara är en mycket liten del av alla föremål som användes i 
ett samhälle som vi hittar vid en arkeologisk undersökning.

När det gäller historisk tid har vi trots allt en del andra källor som berät
tar för oss om föremål och deras användning. Särskilt intressanta, när det 
gäller att undersöka ett hushåll, är bouppteckningar.

Att upprätta bouppteckningar blev påbjudet i lag 1734, men sådana hade 
gjorts redan tidigare och man kan finna bouppteckningar från 1600-talet och 
till och med 1500-talet på vissa håll. I princip skulle allt i dödsboet förteck
nas, men i praktiken kom man att utesluta vissa typer av föremål, särskilt 
sådant som var direkt värdelöst, men också en del annat som givits bort 
på dödsbädden eller som var den efterlevande makan/makens personliga 
egendom, till exempel kläder. Men vi kan ändå räkna med att en mycket 
stor del av alla föremål och tillgångar som fanns i hushållet är förtecknade 
i bouppteckningarna. De är därför ett intressant komplement till de arkeo
logiska fynden och hjälper oss att skapa en helhetsbild av hushållet.

Endast två äldre bouppteckningar från Aplared finns bevarade, en från 
1744 och en från 1810. Innehållet i dem presenteras längre fram i texten.
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9. Område med röjnings- 
rösen vid Charlottendal 
utanför Borås. Foto, karta 
och montage: P. Connelid.
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Apiared från medeltid till nutid

Gården i landskapet - en bakgrund

En gård är ingen isolerad företeelse. Den finns till i ett sammanhang med 
andra byar och gårdar och med landskapet i stort. Landskapet påverkas 
och omformas av de människor som lever och verkar där och landskapet, 
med sina naturgeografiska förutsättningar, påverkar i sin tur människornas 
livsvillkor. I det här samspelet formas kulturlandskapet, med åker och äng, 
betesmarker och skog, byar och gårdar.

Sjuhäradsbygdens kulturlandskap har studerats och diskuterats i en rad 
olika sammanhang under de senaste 10—15 åren. Vi börjar få en bild av hur 
landskapet utvecklats från de första böndernas tid till idag, även om mycket 
återstår att upptäcka och utforska. I vissa fall ligger spåren från olika epo
kers odling och annan landskapsanvändning fullt synliga i terrängen, ibland 
får vi sluta oss till dem ur andra källor. Arkeologiska undersökningar och 
studier av de historiska kartorna ger oss fördjupad kunskap om landska
pets historia.

I ett landskapshistoriskt perspektiv ligger Aplared och Ljushults socken 
lite i periferin. Vi befinner oss i den norra utkanten av Kinds härad, mel
lan Viskans och Ätrans dalgångar, i ett område som inte är särskilt rikt på 
registrerade fornlämningar, jämfört med de mer centrala delarna av häradet. 
Antalet registrerade fornlämningar ligger dock långt från det verkliga och 
inte minst i skogsbygden brukar ett stort antal nya lämningar upptäckas när 
man på nytt inventerar ett område. Den nordligaste delen av socknen har 
antagligen länge varit ett stort utmarks- och skogsområde, det som under 
nyare tid var kronoallmänningen Gälaveden.

Ljushult var dock inget folktomt område i äldre tid. Fynd av flintföremål 
visar att människor bott här redan under stenåldern, särskilt kring Frisjön. 
Det finns också enstaka förhistoriska gravar och spår av äldre odling, men 
bebyggelsens tyngdpunkt låg längre söder- och österut.

Aplared från medeltid till nutid 25



De första spåren
Jordbruk i liten skala har med all sannolikhet bedrivits i Sjuhäradsbygden 
sedan yngre stenåldern. Men det är först under senare delen av bronsåldern 
och början av järnåldern (omkring 500 före Kristus) som odlingen ”tar fart” 
och blir en större del av gårdarnas ekonomi. Spåren från denna tid består 
av områden med röjningsrösen, små och låga, ganska tätt liggande rösen 
med stenar som röjts från åkermarken.

I de här äldsta rösena är stenarna normalt inte större än vad en vuxen 
man orkade bära. De stenar som var större än så fick ligga kvar i åkern. 
De gjorde ingen skada, tvärtom underlättade de odlingen genom att hålla 
kvar solvärme och fukt i jorden. Man bearbetade jorden med årder och det 
var relativt lätt att styra förbi större stenar i åkern. Förmodligen var inte all 
mark i bruk samtidigt, utan man hade långa trädesperioder.

Landskapet organiseras
Kring mitten av det första årtusendet efter Kristus påbörjas en mycket 
omfattande omorganisation av den odlade marken i stora delar av södra 
och västra Sverige. Åker och ängsmark delas in i långsmala tegar, så kallade 
bandparceller. Inom dessa rymdes sannolikt också en del betesmark. Det var 
alltså stora områden som omfattades — i princip hela inägomarken.

Orsakerna till indelningen i parceller känner vi inte. Men det är fråga om 
en så pass omfattande förändring att det är tveksamt om den har kommit 
från järnåldersbönderna själva. Snarare kan vi misstänka att det rör sig om 
ett initiativ ”uppifrån”, från stormän med makt över jord och människor. 
Det ligger nära till hands att anta att det har med jordvärderingar, skatter 
och avgifter att göra.

Bandparcellerna är i vissa fall synliga än idag som låga terrasser eller 
stensträngar i övergiven åkermark, även om de i de flesta fall är överplöjda. 
Men framför allt är de ofta väl synliga i de äldre kartorna. Ett fint exempel 
har vi i Wilhelm Kruses karta över Hökhult från 1704. Nästan all åker
mark (de grå partierna) är indelade i långsmala parceller. Tittar man noga, 
kan man se att parcellgränserna fortsätter ut i (den gröna) ängsmarken på 
båda sidor om åkern. Detta är tydliga spår efter järnålderns markindelning 
och de visar att Hökhults inägomark har rötter en bra bit ned i järnåldern. 
Däremot behöver inte själva gårdsbebyggelsen ha legat på samma plats under
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10. Wilhelm Kruses karta över Hökhult från 1704. De två gårdarna låg på ungefär 
samma ställe som den ena gör idag. Karta LMV.

järnåldern som idag, eller som på den gamla kartan. Hus och gårdstomter 
har varit mer rörliga och kringflyttande än åkermarken, som ju krävde en 
betydligt större arbetsinsats för att röjas upp och hållas i bruk.

Idag ser man vid ett hastigt betraktande inte längre några spår av band
parcellerna. De har plöjts över i det moderna jordbruket. En noggrann 
inventering skulle kanske kunna visa att något finns kvar inom den gamla 
ängsmarken.

Bandparceller i åker- och ängsmarken finns på några andra platser i 
socknen, till exempel Ljushults Stom och Sibbarp. Tittar man på de äldsta 
kartorna över Aplared så ser vi däremot inte alls den här bandparcellstruk- 
turen (fig. 5 och 6). Här är åkrarna oregelbundet formade och anpassade 
till terrängen. Det finns inte heller några stora kända röjningsröseområden
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i anslutning till åkermarken. Detta tyder på att gården inte har ett förhis
toriskt ursprung. Samma sak gäller för de flesta av gårdarna i socknens 
nordligaste del.

Exakt vad som var den etablerade bebyggelsen i Ljushult före medeltiden 
är svårt att avgöra i detalj. Bristen på kända fornlämningar som kan dateras 
till järnålder i socknen gör att det är svårt att säga något om hur bebyggel
sen såg ut före den medeltida expansionen. Vid Gränd finns en förhistorisk 
grav och det är naturligtvis troligt att Gränd, som är den enda större byn 
i socknen, har sitt ursprung i en förhistorisk bosättning. Två av gårdarna i 
byn har dessutom tydliga spår av bandparcellerad åkermark, vilket ytterli
gare stärker tanken på ett förhistoriskt ursprung för Gränd.

Bandparceller i åkermarken finns också i ett relativt väl samlat område 
kring Ljushults kyrka. Av allt att döma är det här, liksom kring Frisjön, 
som vi finner den äldsta bygden och det är inte osannolikt att de första 
Aplaredsborna hade sin ursprungliga hemvist här.

Det gamla utmarksområdet i socknens norra del blev troligen hemvist 
för flera av de tidigmedeltida nyodlarna i Ljushult. Visserligen är ingen av 
gårdarna här känd före 1500-talet, men mycket tyder på att de kan vara flera 
hundra år äldre. Detta återkommer vi till.

Tidig medeltid - stora samhällsförändringar

Perioden från vikingatidens slut fram till 1200-talet präglas av en kraftig be
folkningstillväxt och nyodling. En rad nya gårdar anläggs utanför den etable
rade bebyggelsen. Samtidigt börjar man bygga kyrkor och landskapet delas 
in i socknar. Den struktur som än idag präglar landskapet byggs upp.

Historien om Aplared börjar här, i gränsen mellan vikingatid och med
eltid. Vid denna tid sker en rad olika samhällsförändringar i Skandinavien. 
Religion och kult tar sig nya uttryck i och med att kristendomen slår rot. 
Kungamakten blir mera påtaglig och i Västergötland anläggs två av vårt 
lands äldsta städer, Lödöse och Skara.

Makten i samhället baseras vid denna tid på rätten att förfoga över jord 
och över dem som brukade jorden. I stigande grad bygger stormän upp 
omfattande jordagods med många gårdar. Bönderna som lyder under stor
gårdarna betalar avgifter till godsägaren. Från 1200-talets slut blir stormän-
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Ekonomidel Bostadsdel Ekonomidel

11. Så här kunde ett hus se ut i Västsverige under järnåldern. Under medeltiden börjar 
man sedan dela upp de olika funktionerna på flera byggnader. Teckning: A. Andersson.

nen ett frälse, de blir befriade från skatter och avgifter mot att de ställer 
utrustade riddare till kungens förfogande i krigstider.

Befolkningen ökar. En rad nya gårdar anläggs. Flera av dessa ligger utan
för den gamla bebyggelsen, på mark som lämpar sig något sämre för jord
bruk. Därmed är de mer utsatta för missväxt och klimatförändringar och 
flera av dem kommer senare att läggas öde.

Också sättet att bygga förändras och gårdarna får sakta men säkert ett 
nytt utseende. Den urgamla tekniken att gräva ned kraftiga stolpar i jorden 
för att bära upp husets takås börjar försvinna och i stället ser vi att man 
börjar bygga hus på stensyll. Medan det tidigare var stolpar i byggnadens 
mitt som bar upp taket, bygger man nu hus där taket bärs upp av väggarna. 
Man börjar också bygga flera olika slags hus för de olika funktionerna på 
en gård - tidigare rymdes de till stor del i samma byggnad.

I de medeltida landskapslagarna finns några passager som rör hus och 
gårdar. Ur äldre Västgötalagens tjuvabalk kan vi utläsa att följande hus kunde 
finnas på en gård: kornbod, matbod, sovstuga, lada och fähus. Kyrkobalken 
i yngre Västgötalagen anger att det skulle finnas fyra hus på en prästgård: 
stuga, bakhärbärge, nöthus och lada. Beskrivningarna i landskapslagarna 
tyder alltså på att en gård bestod av flera hus, 4-5 stycken. De här beläggen 
rör i huvudsak gårdar från 1200-talet, möjligen sent 1100-tal.

Driften på de större gårdarna förändras under den tidiga medeltiden. 
Tidigare drevs de såvitt vi vet till stor del med hjälp av trälar, slavar. Nu 
börjar man i stället att frige trålarna. Det gjordes gärna i ett testamente eller 
på dödsbädden och var en Gudi behaglig gärning som kunde tillförsäkra 
den döende en snabb färd till himmelriket.
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Frigivna trälar får möjlighet att ta upp en gård, bruka en bit av storgårdens 
mark för egen räkning och betala en del av avkastningen som ett slags ar
rende, kallat landgille eller avrad. De blir landbor. Samtidigt verkar det 
som om en del självägande bönder väljer — eller tvingas - att överlåta sin 
mark till en storman och en del av landborna kommer alltså från de fria 
böndernas krets.

En gård etableras - det medeltida Aplared

”Dagensfynd: en skärva Östersjökeramik i kulturlagret. Relativt nära 
denna fanns också en sländtrissa i täljsten. Verkar som vi har hittat ett 
tidigmedeltida ursprung fór Aplared!” (Ur grävdagboken d. 3 juni.)

En grundläggande fråga när vi började undersökningen på Aplared var hur 
gammal gården egentligen var. Var det en nyupptagen gård som förteckna
des i jordeboken år 1542, eller var den möjligen betydligt äldre?

Vid den arkeologiska förundersökningen, som gjordes innan den stora 
slutundersökningen drog igång, fann man inga föremål som direkt tydde 
på att gården skulle vara äldre än 1500-talet. A andra sidan vet vi från andra 
undersökningar att man sällan hittar några större mängder medeltida fynd 
på den här typen av gårdar, även om vi utifrån andra källor kan säga att de 
faktiskt har funnits då. Aplared skulle alltså mycket väl kunna vara en medel
tida gård, utan att man hade kunnat se det vid förundersökningen.

Namnet Aplared pekar faktiskt i riktning mot ett medeltida ursprung. 
”Apia” syftar på äppelträd, aplar, medan ”red” syftar på röjning, nyodling. 
Namnet betyder alltså ”nyodlingen med/vid äppelträden”. Ortnamn som 
slutar på -red, -ryd eller -röd brukar man mena har tillkommit vid början 
av medeltiden. De hänger samman med den omfattande nyodling som be
skrevs ovan. Nu har vi dessutom arkeologiska belägg för att Aplared upp
kom vid denna tid.

Vi har dock inte många spår efter de tidigaste Aplaredsborna. Några 
få fynd visar att människor vistats på denna plats under medeltidens bör
jan. Det rör sig om en sländtrissa av täljsten och några krukskärvor. Ett 
par av skärvorna har en våglinjeformad dekor som är typisk för en slags
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12. Keramikskärva 
och sländtrissa 
från medeltidens 
början - de första 
spåren av gården. 
Foto: A. Andersson.

13. Härd från 1100- 
1200-talet. Till vänster 
ser vi själva eldstaden, 
det mörkare partiet 
och till höger en yta 
med flata stenar - 
kanske en avställ- 
ningsyta eller en bak- 
häll. Foto: C. Rosén.

14. En härd med 
likartad konstruk
tion vid Tissered, 
i Gullereds socken 
utanför Ulricehamn. 
Denna daterades 
till 1300-talet.
Foto: C. Rosén.



15. Så här kan det 
ha sett ut inne i det 
medeltida huset. 
Teckning: A. Andersson.

keramik som användes från iooo-talet till en bit in i 1200-talet och som 
har inspirerats av keramikkärl från området kring Rügen i östra Tyskland. 
Ostersjökeramik är namnet på detta slags kärl.

De andra skärvorna är av enklare slag och kan härröra från såväl vikinga
tidens senare del som medeltiden. Det rör sig om grova kärl, odekorerade 
och brunsvarta till färgen, som antagligen använts som forvarings- och 
matlagningskärl.

Fynden är alltså få men de tyder ändå på att en gård har funnits här. 
De är spår efter de kvinnliga sysslorna på gården - spånad och matlagning 
samt krukmakeri, som man antar var en kvinnosyssla vid denna tid. Men 
hur gården har sett ut kan vi inte säga något säkert om. Senare tiders akti
viteter har utplånat alla spår av byggnader.

Två kol 14-dateringar visar också på en närvaro under medeltidens förra 
hälft och mitt. Den ena är gjord på träkol från en härd som ligger under ett 
hus från 1700-talet och den hamnar huvudsakligen i 1300-talet. Den andra
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dateringen är gjord på kol från en annan härd som ligger bara ett par meter 
från den förra. Resultatet här är en ännu äldre datering, som i huvudsak 
ligger inom perioden 1165—1265. Denna härd bestod av två delar, dels en 
svag fördjupning fylld med sot, kol och enstaka stenar, dels en fyrkantig 
stenläggning med platta stenar. I härden fanns en skärva efter ett keramik
kärl som antagligen använts till matlagning. Liknande eldstäder har hittats 
på annat håll i Västergötland och daterats till samma tid.

Sammantaget kan vi anta, utifrån de två dateringarna och de äldsta fyn
den, att Aplared etablerades någon gång under medeltidens början, kan
ske under 1100-talet. Kan det ha varit en landbogård som lydde under en 
storgård i närheten? Förmodligen bodde en familj med män, kvinnor och 
barn här. Men eftersom gården låg där man sedan byggde ett nytt hus under 
1700-talet, finns det i stort sett inga spår kvar av byggnaderna.

Senmedeltida ödeläggelse

En krisperiod
Mot slutet av den expansionsperiod som beskrevs ovan, under 1200-talet 
och det tidiga 1300-talet, var kanske det mesta av de områden som överhu
vudtaget var möjliga att bruka med den tidens jordbruksteknik utnyttjade. 
Trycket på landskapet hade blivit hårt under denna intensiva nyodlings- 
period och det ekologiska systemet hade råkats i obalans.

Vid mitten av 1300-talet inleddes en påtaglig tillbakagång. Ofta betrak
tas digerdöden åren 1349—50 som den utlösande faktorn. Pesten medförde 
till en början en mycket kraftig befolkningsminskning och ett stort antal 
gårdar lades öde. Hur många människor som dog i pesten är omtvistat och 
svårt att mäta. Någon egentlig befolkningsstatistik har vi inte från 1300- 
talet. Men nya beräkningar visar att Västergötland drabbades ovanligt hårt. 
Befolkningsminskningen verkar ha varit enorm — kanske så mycket som 
60-70 procent. Det betyder att i stort sett varje gård, varje familj berördes.

Mängder av gårdar lades alltså öde och de människor som överlevt flyt
tade till de bästa gårdarna i de gamla centralbygderna. Det var därför framför 
allt de många smågårdarna som anlagts lite utanför den gamla bebyggelsen 
under tidig medeltid som lades öde. De gamla byarna levde kvar, om än 
något glesare bebodda.
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De återkommande pestepidemierna, en viss klimatförsämring och föränd
ringar inom det medeltida samhället innebar att nedgången fortsatte ytter
ligare ett par, tre generationer framåt. Inte förrän ett stycke in på 1400-talet 
vände trenden; nyodlingen kom igång igen och livsbetingelserna förbätt
rades gradvis.

Människorna anpassade sig till krisen bland annat genom att ändra pro
duktionen till förmån för boskapsskötseln. Den odlade marken minskade 
i omfång och landskapet utnyttjades mer extensivt, främst som betesmark. 
Vissa frälsesläkter ökade sin makt genom att köpa upp mark (inte minst 
ödegårdar) för att kunna satsa på de lönsammare boskapsprodukterna. 
Oxar och smör skeppades ut via de halländska städerna och var en god 
affär. Flera av de ödelagda gårdarna blev till betesmark och återbefolkades 
på så sätt inte.

Lantmätaren och ödegårdarna
De ödelagda gårdarna försvann emellertid inte helt och hållet. Några fort
satte att brukas under granngårdar, några togs sedermera upp igen och fick 
nya brukare, medan åter andra lades ned permanent och utnyttjades till 
fodermarker. I Sjuhäradsbygden är denna ödeläggelseprocess väl synlig i det 
historiska kartmaterialet. Ödegårdarna orsakade inte sällan tvister mellan 
olika intressenter och kom därför i många fall att karteras noggrant.

Från Ljushults socken har vi åtminstone två exempel på ödegårdar som 
dokumenterats i kartor från senare delen av 1700-talet. Den ena skall ha 
hetat Skyggeshult och låg nära gränsen mot Sexdrega socken. Den andra är 
en gård som skall ha hetat Gröneslätt och låg nordost om Flökhult.

Anledningen till att de här platserna karterades var att man ville odla upp 
gårdarna på nytt, vilket dock väckte en hel del motstånd hos de övriga bön
derna i socknen, som befarade att deras betesmarker och andra rättigheter 
skulle minska om det blev fler hemman i byn. De hävdade därför bestämt 
att dessa gårdar aldrig hade funnits.

Men lantmätaren Henrik Malmsten gav sig ut i terrängen och fann spår 
efter de gamla gårdarna, nästan på samma sätt som en arkeolog arbetar idag. 
På platsen för Skyggeshult uppvisade den tilltänkte nyodlaren Lars Persson 
"ett stenrör (stenrösej av vilket upgrofs hallstenar i hela röret, varav en del voro 
förbrände, som utmärkte att här varit ugnsrör och spis, varförutan bränd lera,
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16. Kartan över "Urminnes ödehemmanet Gröneslätt". Pilen visar kålgården, där man 
vid karteringen 1788 gjorde fynd från den övergivna gården. Karta LMV.

såsom av regn upblötnad även bestyrkte att här varit ett manhus, i det nogaste 
till 16 alnars längd och tomtstenarna i väster utmed ugnsröret, lågo i linje varpå 
sylien hade legat, men å den östra sidan av detta manhus var planen förvuxen 
med ung krattskog ...i vilken ... syntes flera sammankastade stenrör på gan
ska jämn mark och således helt tydeligen kunde ses at ödeshemmanet på denna 
övervuxna svedja haft åk er en i bruk”.

Vid Grönaslätt, där man byggt ett torp för socknens skräddare, var spå
ren efter den gamla gården ännu tydligare. Där fann man gamla järnbitar, 
slagg och en blyspröjs från ett fönster.

Hur gamla de här gårdarna var vet vi idag inte. Lantmätaren hade dock 
sin tolkning klar. Han menade att de låg 300—400 år tillbaka i tiden och 
hade ödelagts "i synnerhet då Digerdöden grasserade". Det är mycket möjligt 
att han hade rätt.

Idag ligger det bebyggelse (Skräddaretorpet) på platsen för Grönaslätt, 
ungefär på samma ställe där den medeltida gården förmodligen låg. Men 
spåren av den kan fortfarande finnas kvar under mark och i utkanten av
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den odlade marken finns röjningrösen som kanske härrör från den medel
tida uppodlingen.

Aplared under senmedeltiden
Som vi sett ovan finns det både fynd och kol 14-dateringar som visar att 
Aplared var i bruk åtminstone fram till 1300-talets senare del. Men sedan 
upphör alla spår under en period av 100—150 år.

Det finns inget som visar att gården brukades eller beboddes under 
1400-talet. Även om vi inte kan belägga det fullt ut, är det mycket troligt att 
Aplared låg öde under denna tid, på samma sätt som säkert var fallet med 
en relativt stor del av gårdarna i socknen. Om gårdsfolket dog i någon av 
pestepidemierna eller om de flyttade till någon övergiven gård med bättre 
förutsättningar kommer vi nog aldrig att få veta. Så småningom kom det 
dock nya brukare till gården, liksom till många av de andra ödegårdarna 
i området.

Återuppbyggnad och nyodling

Femtonhundratalet - högkonjunktur och nyodling
Under 1500-talet upplevde Europa en högkonjunktur, med stigande priser 
på spannmål och boskapsprodukter. Högkonjunkturen fick ytterligare fart 
genom erövringen av Sydamerika och dess silvergruvor. Stora mängder sil
ver fördes därifrån till Europa och inflationen ökade. De stigande priserna 
medförde goda tider för dem som producerade och handlade med livsmedel. 
Återhämtningen efter senmedeltidens pestepidemier och agrarkris tog nu 
ordentlig fart. Befolkningen ökade, ödelagda gårdar togs upp på nytt och 
man bröt ny mark.

Tiden för det nordiska sjuårskriget 1563-70 var dock en krisperiod med 
en rad krigshärjningar, inte minst i gränsområdet mellan Halland och 
Västergötland. Också områdena i Ätrans och Viskans dalgångar drabbades 
hårt när såväl danska som svenska trupper härjade och plundrade där. En 
rad extraskatter togs ut för att bekosta krigen.

Många gårdar brändes, härjades och lades tillfälligt öde under 1560-talet. 
Även om Ljushults socken inte tillhörde de allra värst drabbade, så berördes 
ändå en stor del av alla gårdar av kriget. Efter freden 1570 återupptogs och
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återuppbyggdes dock de flesta gårdar igen. Tio år efter fredsslutet var det 
mesta som förut igen.

En tydlig förändring i Västsverige under denna tid var att en rad nya 
städer kom till. Den tidigmedeltida staden Lödöse lades ned och i stället 
byggdes Nya Lödöse längre ned längs Göta Alv under 1400-talets senare del. 
I Halland anlades Nya Falkenberg vid samma tid. Ny Varberg, som uppkom 
redan under 1430-talet, hade sin storhetstid under 1500-talet.

Flera städer i det inre av Västergötland etablerades också under mitten 
eller senare delen av 1400-talet, som Ulricehamn och Falköping. Kring 
år 1500 hade vi alltså betydligt fler städer i (dagens) Västsverige än under 
medeltiden. Det har rimligtvis påverkat den omgivande landsbygden, inte 
minst dess handelskontakter och andra kontakter med omvärlden. Från 
Sjuhäradsbygden gick vid denna tid en strid ström av oxar, smör och hu
dar till de halländska hamnarna för vidare transport ned till Danmark och 
kontinenten. Ny Varberg var en viktig utskeppningshamn för boskapspro- 
dukter från Västergötland.

Under Gustav Vasa tog den svenska staten och statsbyråkratin fastare 
form. Kronan var i behov av pengar, inte minst för att betala de lån man 
tagit i samband med krigen och upplösningen av Kalmarunionen vid seklets 
början. Ett sätt att öka kronans intäkter var att stimulera till nyodling — fler 
gårdar gav högre skatteinkomster. Nyupptagna gårdar fick därför flera års 
skattefrihet för att deras etablering skulle underlättas.

Det verkar dock som om många av de nya gårdarna från 1500-talet i själ
va verket var gamla, medeltida gårdar som ödelagts under krisperioden på 
senmedeltiden och nu odlades upp på nytt. Förmodligen är detta vad som 
skedde på Apiared. I den första statliga jordeboken från 1542 är gården ett 
kronohemman, det vill säga en gård på kronans mark. Det stärker tanken på 
att den var en nyupptagen gård, på mark som betraktades som ”statlig".

Eftersom nyupptagna gårdar hade några års skattefrihet borde Aplared 
ha tagits upp några år före jordebokens tillkomst, det vill säga förmodli
gen senast på 1530-talet. Närmare än så kan vi i skrivande stund inte datera 
gårdens återupptagande.
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Femtonhundratalets Ljushult
Det är först under nyare tid vi kan få en sammanhängande bild av Ljushults 
socken, i och med jordeböckerna från 1500-talets mitt och kartorna från 
1600-talets mitt och framåt. De medeltida nedslagen är få och täcker långti
från alla de gårdar som fanns.

Uppgifterna från 1500-talet kan ändå tas som en utgångspunkt för att 
förstå det medeltida Ljushult. Vid 1500-talets mitt bestod socknen av 36 
gårdar. Hur många gårdar det fanns under medeltiden vet vi alltså inte. Men 
det är inte otänkbart att antalet var ungefar detsamma kring mitten av med
eltiden, före den senmedeltida krisen då många gårdar lades öde.

De flesta var ensamgårdar, men det fanns tre byar med två gårdar och 
så den något större byn Gränd, med fem eller sex gårdar. Knappt hälften 
av gårdarna ägdes av adeln, och resten av kronan eller kyrkan. Några själv
ägande skattegårdar fanns inte i socknen.

I jordeböcker från mitten av 1500-talet nämns flera ”kronotomter”. Det 
var platser som inte var skattlagda då, men som några decennier senare togs 
upp som små gårdar på ett halvt eller ett fjärdedels mantal krono. Dessa var 
Bråten, Gastås, Kovra och Rudorna, alla i socknens nordligaste del - det 
område som tillhörde den stora kronoallmänningen Gälaveden. Kronan 
(”staten”) uppmanade till nyodling och gav skattelättnader till den som tog 
upp en gård på kronans mark — därav de många nybyggena på den gamla 
kronoallmänningen.

Det är dock inte alls omöjligt att en eller flera av dessa gårdar odlades 
upp redan under tidig medeltid, för att sedan läggas öde under senmedel
tid och återupptas som nybyggen under 1500-talet. Gårdsnamnet Rudorna 
antyder att det på denna plats funnits ”rudera”, det vill säga ruiner efter 
en äldre gård.

Senare delen av 1500-talet och större delen av 1600-talet präglas av krigen, 
med utskrivningar, extraskatter och härjningar. Detta beskrivs längre fram i 
texten. Men 1600-talet är inte bara krig. År 1628 grundas Lantmäteriverket 
och snart påbörjas framställningen av de historiska kartor som är ett näst- 
intill unikt källmaterial för att belysa landskapets utseende under de senaste 
350 åren.
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17. Karta över socknen 
med de olika typerna av 
gårdar inprickade, med 
den jordnatur de hade 
på 1500-talet.

Q = Frälse
• = Kyrko
• = Krono
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Femtonhundratalets Apiared

Bostadshuset

”På kålgårdsytan kan man nu se resterna av vad som förmodligen är ett 
hus. Det måste i såfall vara från tiden före 1699, då vi har detförsta tydliga 
beläggetfór kålgården på sin nuvarande plats. Huset har en sylistensrad, en 
närmastfyrkantig anläggning med ljus sand i mitten och sten runtom. Kan 
vara resterna av en spis. Utanför denna kommer ett tydligt sot/kollager. I 
den norra delen av det tänkta huset finns en stenskodd nedgravning som 
möjligen kunde vara en liten källargrop”. (Ur grävdagboken d. 3 juli.)

Det förmodade huset ”på kålgårdsytan”, det vill säga i det område som var 
markerat som kålgård på kartan från 1699, blev så småningom ganska tydligt 
och skulle visa sig vara det äldsta urskiljbara huset på tomten. Vi fann flera 
rader med syllstenar och ett område med sten, sot och kol, som sannolikt 
var resterna av en eldstad. Från detta område kommer en kol 14-datering 
som visar att eldstaden använts under 1500-talet och möjligen in i början 
av 1600-talet.

En annan datering kommer från en stor härd som verkar ha legat utanför 
huset, eller kanske i en annan byggnad som vi inte kunde se några andra 
spår av. Den dateringen låg också i 1500-tal, eller i 1600-talets första hälft.

Den ”källargrop” som nämns i grävdagboken visade sig dock vara en 
brunn, som grävts först efter det att husets övergivits. Ett bra exempel på 
hur våra tolkningar prövas och förändras innan vi kommer fram till något 
som verkar rimligt.

Av allt att döma har detta hus alltså byggts någon gång under 1500-talet. 
Det var ungefär sex gånger sju meter stort och hade en eldstad i ena hörnet. 
Eventuellt fanns det en förstuga eller tillbyggnad i den västra delen, men det 
beror på hur man tolkar en del ganska oklara stenar och andra lämningar. 
Det kan också vara så att huset byggts om vid något tillfälle och att man 
då lagt till en del i väster.

Byggnadstekniken kan vi bara sluta oss till indirekt genom att huset vi
lade på en rad med relativt små stenar, där kraftiga hörnstenar saknades. 
Det innebär att konstruktionen antagligen inte var särskilt tung. Troligen
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19. Kålgårdsområdet under utgrävning. Huslämningarna har förtydligats. Foto: C. Rosén.

20. Kanske såg 1500-talshuset 
i Aplared ut så här, sett från 
sydväst. I bakgrunden syns ytter
ligare en byggnad. Att en sådan 
har funnits är troligt, men inte 
belagt. Illustration: A. Andersson.



var huset byggt i skiftesverk, en teknik som har varit vanlig i stora delar av 
Västsverige under medeltid och nyare tid.

Bland lämningarna i ”kålgårdsområdet” kunde vi bara rekonstruera den 
byggnad som beskrivits ovan. Det har rimligtvis funnits flera andra hus, 
eftersom den ganska lilla byggnad vi undersökte knappast har kunnat hysa 
alla de utrymmen som behövdes på en gård. Kanske har de övriga byggna
derna legat utanför det undersökta området, kanske var de så dåligt beva
rade att vi helt enkelt inte kunde hitta dem.

En viktig fråga är naturligtvis om det var ett bostadshus eller en ekono
mibyggnad vi undersökte. Det går inte att avgöra med någon större säker
het, men förmodligen är det fråga om ett bostadshus, en stuga. Det som 
främst talar för detta är eldstaden i byggnadens ena hörn. Eldstäder i uthus 
är inte något vanligt förekommande i denna del av landet. Också storleken 
på huset stämmer ungefär överens med storleken på kända bostadshus från 
tidig modern tid.

En fägata?
Söder om huset fann vi en stenläggning med avlång form. Den var ungefär 
tre meter bred och tio meter lång och låg över en fuktig svacka, parallellt 
med den nutida infarten till gården. Till en början trodde vi att det var fråga 
om en husgrund med ett stengolv. Så småningom blev tolkningen dock att 
det rörde sig om en vägbeläggning, förmodligen till den fägata som vi kan 
se på de båda äldsta kartorna — riktningen stämmer bra. Vi fann dessutom 
inga spår av några väggar till ett eventuellt hus, så den teorin föll bort.

Stenläggningen sluter i sina kortändor an till berg i dagen och förmod
ligen har man helt enkelt här fyllt ut ett fuktigt parti med sten.

Fåtaliga fynd
De som bodde i 1500-talshuset har lämnat mycket få föremål efter sig. Från 
den äldsta fasen, då huset byggdes, finns bara ett enda fynd, en liten skärva 
från en trebent gryta i lergods. Den har en liten tummad dekorrand runt 
själva mynningen, en dekor som är typisk för just 1500-talet. Liknande gry
tor har hittats i Göteborgs föregångare Nya Lödöse från samma tid.

Från den tid då huset användes finns inga fynd alls. Frågan är om detta 
beror på att man inte hade någon större mängd föremål i sådana material
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som bevaras i arkeologiska sam
manhang, eller om man tog det 
mesta av sina föremål med sig 
då huset övergavs?

Allmänt sett är 1500-talet en 
period då mängden föremål ökar 
i hushållen. Utöver att man får 
flera föremål totalt sett börjar 
man också använda flera olika 
slags föremålstyper. På det du
kade bordet blir till exempel fat 
och skålar vanliga, ofta vackert 
dekorerade med vitlera, liksom 
glas av olika slag.

Men vår kunskap om 1500-talet kommer främst från arkeologiska undersök
ningar i städer. Där är det tydligt hur bland annat mängden keramik ökar i 
hemmen från 1400-talet till 1500-talet. Det finns också flera slags ting som 
är nästan okända tidigare, men som börjar användas under just 1500-talet 
— till exempel kakelugnar, som vi hittar spår av i form av dekorerat kakel. 
Glasfönster är också något som börjar användas i större utsträckning under 
detta århundrade. Men då rör vi oss fortfarande i stadsmiljöer.

De ganska få undersökningar som är gjorda på landsbygden i Västsverige 
visar att föremålskulturen i städerna inte nådde ut på landsbygden i någon 
större utsträckning. Keramikfynden är mycket få, liksom de flesta andra 
typer av föremål. Landsbygden hade av allt att döma en träkultur, nästan 
alla vardagsföremål var gjorda av trä och har därför inte bevarats. Järn har 
naturligtvis använts till redskap och liknande, men det var troligen relativt 
värdefullt och arbetades om till nya föremål i stället för att kasseras.

Det är därför ganska troligt att avsaknaden av fynd från 1500-talshuset i 
Aplared beror på att man faktiskt inte hade speciellt många föremål i bestän
diga material. Mycket tyder nämligen på att huset inte övergavs under lugna 
former, då man kunnat ta med sig sina föremål. Det verkar snarare vara så 
att huset har drabbats av eldsvåda och brunnit ned. Ovanpå lämningarna 
efter huset, men under matjorden från kålgården, låg nämligen ett lager 
med kol, sot och bränd lera. Dessvärre har vi inte, trots kolförekomsten,

21. Så här kan grytan ha sett ut. Formen 
är rekonstruerad efter 1500-talsfynd från 
andra undersökningar. III. A. Andersson.
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kunnat datera detta lager. Men eftersom kartan från 1699 visar att områ
det då var kålgård, så har branden rimligtvis ägt rum före 1600-talets slut. 
På kartan från 1648 är gårdstomten mer schablonmässigt markerad, men 
hussymbolen verkar ligga på samma plats som husen på den yngre kartan, 
om man utgår från fägatans sträckning. Så förmodligen har branden och 
flyttningen av gårdsbyggnaderna skett före 1600-talets mitt.

I brandlagret fanns enstaka fynd — en skärva från en liten skål i rött 
lergods, en skärva från en medeltida kruka i svartgods, några fragment av 
kritpipor och några järnföremål som inte kunnat identifieras. Men fynden 
var inte särskilt påverkade av eld, vilket skulle kunna betyda att de ham
nat på platsen efier branden, i samband med att man anlägger och brukar 
kålgården.

Kritpipor börjar inte användas i Skandinavien förrän ett par decennier in 
i 1600-talet, så förekomsten av sådana visar att vi rör oss tidigast i denna tids
period De av kritpiporna som kan dateras härrör för övrigt från 1700-talet. 
Närvaron av en medeltida krukskärva tyder också på att man tagit jord från 
den plats där det medeltida huset stod och lagt ut i kålgården, antagligen i 
samband med att man byggde ett nytt hus på det gamlas plats. Fynden ger 
oss alltså inget tydligt svar på frågan om när branden skedde.

Varför brann huset? Var det en olyckshändelse? Eller finns det något 
samband med krigshärjningarna under 1560-talet, då flera gårdar i Ljushults 
socken härjades? Det är frågor vi dessvärre inte kan svara på idag. Men det 
är förvisso inte otänkbart att det vi har undersökt är de konkreta spåren av 
krigets härjningar i området.

22. Kritpipa som hittades 
i anslutning till brand
lagret i kålgården. Den är 
sannolikt svensktillverkad 
och dateras till 1700-talet. 
Foto: A. Andersson.
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Sextonhundratal - krig och stormaktsambitioner

Detta århundrade präglas naturligtvis i hög grad av krigen och av dröm
men om Sverige som en stormakt. För många bönder innebar det också 
en förändring som medförde att de fick en annan överhet. Ett vanligt sätt 
att avlöna och belöna officerare i svensk tjänst var att adla dem och ge dem 
gods i förläning. Det innebar att antalet adelsmän ökade kraftigt och att 
många gårdar som tidigare varit i kronans ägo i stället övergick i adelns ägo. 
I Sjuhäradsbygden var frälsegodsen många och i ”vårt” område var det fram
för allt Torpa, ägt av familjen Stenbock, som hade en lång rad gårdar i de 
närliggande socknarna. Men också en rad andra mer eller mindre mäktiga 
adelssläkter ägde gårdar i Ljushults socken med omnejd.

Om detta innebar nackdelar eller fördelar för bönderna är omdisku
terat. Man har menat att kronan var hårdare med att ta ut skatter och av
gifter, även i dåliga år med knappa skördar, medan adelsmännen skulle ha 
varit mera flexibla på den punkten och kunnat efterskänka avgifter vissa år. 
Dessutom hade adelns bönder ett bättre skydd mot utskrivningar till krigs
tjänst än kronobönderna. Samtidigt innebar adelsväldet ett ökat godtycke 
och en sämre kontroll över hur bönderna behandlades.

De många krigen påverkade givetvis civilbefolkningen hårt, inte minst 
genom att så många vuxna män skrevs ut till krigstjänst, många för att ald
rig återvända hem igen. Tunga skatter drabbade också folket, liksom rena 
krigshärjningar. Kyrkan i Ljushults grannsocken Sexdrega brändes vid härj
ningar på 1640-talet, för att bara ta ett exempel.

En annan förändring, som är karaktäristisk för 1600-talets början, är att 
det tillkom flera nya städer. I Västsverige rör det sig om Göteborg, Borås och 
Alingsås, som alla grundades kring 1620 och Vänersborg från 1644. De nya 
städerna byggdes i bestämda syften. Avsikten med Göteborg var att säkra 
Sveriges försvar mot väster och staden byggdes som en kraftig befästning. 
Borås tillkom i ett annat syfte, nämligen att skaffa en större statlig kontroll 
över den livligt florerande bondehandeln i Sjuhäradsbygden.

Handel på landsbygden var i princip förbjuden i Sverige sedan senmedel
tid, med vissa undantag som marknader. Vanligtvis förväntades bönderna 
köra in sina produkter till staden och sälja dem till borgerskapet, vilka se
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dan ombesörjde den vidare försäljningen. Tull och andra avgifter togs ut i 
samband med detta och systemet garanterade därmed inkomster till staten. 
Likaså var hantverksproduktionen i princip begränsad till städerna - vissa 
hantverk som skomakeri och smide kunde dock få förekomma också på 
landsbygden.

I verkligheten fungerade det här kontrollsystemet ganska dåligt och 
mängder med jordbruks- och hantverksprodukter omsattes på landsbyg
den, mer eller mindre olagligt. Under 1600-talet skärptes dock kontrollen 
över bondehandeln och flera av de nya städerna skall alltså ses i detta sam
manhang.

: M' p r
: / i • i 2

1 Jts i J.U, -i 229Mil

li. Detalj över södra delen av Borås på en karta från 1728. Staden är omgärdad av ett 
staket ("staquetet") och man kan bara komma in vid de olika portarna - notera det lilla 
porthuset längst i söder. Skillnaden mellan stad och land är mycket tydlig. Karta LMV.
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Sextonhundratalets Apiared

Sextonhundratalet är en svårfångad period på Aplared. Fynden är få och det 
är osäkert hur gården såg ut. Men två tydliga belägg för 1600-talets Aplared 
är de två kartor som gjordes 1648 respektive 1699.

Den äldsta är en så kallad geometrisk jordebokskarta från 1648, ritad av 
lantmätaren Kiettil Classon och ett halvsekel senare, år 1699, gjorde Peter 
Brodthagen en geometrisk avmätning av gården.

De båda kartorna ger oss en bra bild av 1600-talets Aplared. Gården var, 
liksom i den första jordeboken, ett halvt kronohemman. Åkern omfattade 
knappt fyra tunnland som såddes årligen och ängen gav tolv lass hö. På ut
marken fanns skog som delvis svedjades och det fanns fiske i en närbelägen 
sjö. Vidare odlades humle på gården; man hade hela zoo humlestänger. 
Åkermarken var alltså mycket liten och det mesta av inägomarken var slåt- 
terängar och beteshagar, vilket var det normala i Sjuhäradsbygden vid den
na tid. Odlingssystemet var ensäde, hela åkerarealen såddes årligen. Även 
detta är karaktäristiskt för den västsvenska skogsbygden (liksom Halland 
och Bohuslän) långt in i 1800-talet.

Den äldsta kartan är som övriga jordebokskartor relativt schablonartad 
och visar inte hur gårdstomten var organiserad (vilket inte heller var syftet 
med kartan). Kartan från 1699 visar däremot en rad detaljer. Med dess hjälp 
kan vi dra slutsatsen att huset från 1500-talet kanske har använts en bit in i 
1600-talets början. Men någon gång före 1648 måste gårdsbyggnaderna ha 
flyttats. Byggnadernas placering på 1600-talskartorna stämmer inte överens 
med 1500-talshusets.

Vid 1600-talets slut fanns det enligt kartan två byggnader på gården, en 
något mindre och en större. Hur byggnaderna användes framgår ej. Bakom 
den längre av byggnaderna i norr fanns en kålgård och en humlegård. Från 
gården löpte en fägata till utmarken i norr.

Utöver kartorna finns det några få skriftliga belägg för 1600-talets Apla
red. I jordeböckerna från 1654 respektive 1659 nämns Peder respektive Jon 
som brukare av gården. I jordeböckerna omtalas också gården som delvis 
öde, 1654 till 1/8 och 1659 till Va. Uppgifterna om öde behöver inte betyda 
att gården var avfolkad, men de visar att man inte hade möjlighet att betala 
hela skatten, det vill säga att man satt i ekonomiskt trångmål.
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24. Aplared på kartan från 
1699. Foto P. Connelid.

0

25. Detalj ur kartan från 
1699. Pilen visar platsen 
där 1500-talshuset låg.
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26. Texten till jordebokskartan 
1648. Den övre delen av texten 
behandlar Glafsered och den undre 

, Aplared. Texten lyder "Applerydh 
Krone 'h (mantal). Uthsäde 3 7/10 
(tunnland). Ensäde, Sandmylleiord, 
Hårdwaldz Enghhöö till 12 (lass). 
Humblegårdz stänger till 200. Till 
förb.de hemman är skogh till timb- 
ber, gierdsle och brännemark nöd
torftigt (tillräckligt). Mulbete medel
måttigt. Fiskie watn höst och wår 
något i sjön".



Överhuvudtaget var flera av gårdarna i socknen delvis öde vid denna tid, 
något som sannolikt är en effekt av krigen och utskrivningarna. Det var 
svårt att bruka en gård fullt ut när många vuxna män var borta hemifrån. 
Även om många kvinnor var fullt kapabla att göra mansarbete, räckte ar
betskraften helt enkelt inte till.

Vintrarna var också stränga under 1650-talet - det var därför isen lade 
sig så att Karl X Gustav kunde tåga över Bälten och tvinga fram freden i 
Roskilde 1658. Till problemen med arbetskraft på gårdarna får man då dess
utom lägga en kortare odlingssäsong och kanske felslagna skördar.

Ett intressant 1600-talsbelägg är en uppgift från 1695 där åborna på 
Aplared och Hallarud fick tillstånd att fälla två ekar. Tillståndet var viktigt, 
då skogen ägdes av kronan eller av frälset och böndernas rättigheter här 
var starkt begränsade. Samtidigt var bönderna beroende av skogen — här 
fanns ved och virke, råvaror till hantverk och möjligheter att svedja mark 
till rågodling.

I de många tvister kring rätten till skogsprodukter som avgjordes vid 
samma tid får vi också veta att man behövde ek till att svarva skålar, fat 
och tallrikar. Dessa produkter såldes sedan och gav bönderna inkomster till 
bland annat skatterna. Här har vi ett tidigt exempel på den senare så omfat
tande knallehandeln i Sjuhäradsbygden.

De arkeologiska fynden från denna tid var mycket få, liksom från fö
regående århundrade. Egentligen kan inget av våra fynd säkert dateras 
till 1600-talet. Det är visserligen så att en hel del föremål har sett ungefär 
likadana ut under såväl 1500- som 1600- och 1700-tal. Men de föremål 
som går att datera mer exakt hör till allra största delen hemma i 1700- och 
1800-talen.

Att vi ser så lite av 1600-talets Aplared i det arkeologiska materialet är 
egentligen inte så märkligt med tanke på de svåra tider som rådde i alla fall 
under delar av detta århundrade. Åtminstone periodvis har man antagli
gen levt till stora delar på marginalen och inte kunnat kosta på sig någon 
större mängd föremål. Man har hållit hårt i det man hade och det var inte 
mycket som tappades bort eller hamnade bland soporna. När många män 
var ute i kriget var det också färre människor på gårdarna, vilket antagligen 
innebar färre föremål i omlopp och mindre avfall. Under nästa århundrade 
kommer däremot denna bild att förändras en hel del.
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Sjuttonhundratal till artonhundratalets mitt 
- frihetstid och starka bönder

Frihetstiden

Vid 1700-talets början är Sverige ännu präglat av krigen och stormaktsdröm- 
marna. I och med Karl XII:s död 1718 avslutas denna epok och samhället 
börjar förändras på en rad punkter.

En viktig förändring är att bönderna får möjlighet att friköpa jord som 
ägdes av kronan eller adeln. Därmed förändras det gamla feodala systemet 
i grunden. Samtidigt får bönderna en starkare ställning i riksdagen och 
större möjligheter att påverka de beslut som fattas. Tidigare hade adeln 
hävdat att beslut endast kunde tas med deras samtycke. Det blir nu inte 
längre möjligt.

Flera riksdagsbeslut som på olika sätt gynnade bönderna genomdrivs 
under 1700-talet och fortsatte under 1800-talet och bönderna får allt större 
möjlighet att förfoga över sin jord.

I och med storskiftesförordningen 1757 påbörjas skiftesreformerna. Dessa 
ger de enskilda bondehushållen större möjlighet att ändra inriktning på sin 
produktion och gör dem mer oberoende av de övriga hemmanen i byn.

Alla dessa förändringar medför ett ökat välstånd på landsbygden. Men 
samtidigt blir de sociala och ekonomiska klyftorna större. Befolkningen ökar 
snabbt och allt fler människor får aldrig möjlighet att ta över ett hemman. 
Detta medför en omfattande etablering av torp- och backstugubebyggelse. 
En rad lagändringar genomförs också under loppet av 1700-talets andra 
hälft för att underlätta anläggandet av torp.

Det begynnande artonhundratalet
Under 1800-talet fortsätter den utveckling som inleddes under föregående 
århundrade. Befolkningen fortsätter att öka snabbt, samtidigt som jord
bruket blir mer produktivt. Stora grupper av människor får det allt bättre, 
även om de sociala klyftorna är stora och det finns ett stort och tilltagande 
proletariat på landsbygden av jordlösa, fattiga torpare och backstugusittare. 
En del av dessa kommer så småningom att sugas upp av den begynnande 
industrialiseringen.
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Skiftesreformer

Jordbruket före skiftena präglades av att en gård vanligtvis hade sin 

åker och äng uppdelad på en mängd små tegar, stundtals spridda 

över ett stort område. Skiftesreformerna innebar att jorden kom att 

fördelas på ett nytt och mera sammanhållet sätt mellan de olika går

darna i en by.

3" B

Storskiftet påbörjades 1757 och innebar att varje gård fick sina ägor 

fördelade på några få skiften. Stora delar av byarna i Västsverige stor- 

skiftades, men inte de många ensamgårdarna.

. :*lr/

'-3
»t, \ 9f4

Enskiftet påbörjades 1803 i Skåne. Det var ett mer radikalt skifte, där 

varje gård skulle ha sin mark i ett enda skifte. Det var svårgenomför- 

bart på många håll och ganska ovanligt i Västsverige.

V,
Laga skifte påbörjades 1827 och omfattade nästan alla byar och även 

ensamgårdar med flera brukare. De enskilda gårdarna fick nu all sin 

mark, även utmark (skog- och betesmark) fördelad på några få skif

ten. I och med laga skifte flyttades många gårdar till nya gårdstomter 

för att komma närmare sin mark. De gårdar som hade flera brukare 

kom också att delas upp. Laga skifte innebar en genomgripande för

ändring av markindelningen och lade grunden till landskapets utse 

ende idag.
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Med laga skiftet förändras också hela strukturen i byarna. Många gårdar 
flyttar till nya lägen och gamla samarbetsformer kring jordbruket försvin
ner. Ny åkermark bryts upp när jordbruksmetoder och redskap blir effek
tivare. I Ljushults socken läggs en stor del av byarna och gårdarna i laga 
skifte kring 1860-talet.

Knallehandeln
I stora delar av Sverige har jordbruket stått för en egentligen ganska liten 
del av försörjningen. Det som gav människor möjlighet att klara sig utan
för de mest sädesproducerande områdena var en blandning av en rad olika 
slags verksamheter. Sädesodling i mindre skala förekom på de flesta platser 
men ofta var boskapsskötseln ett säkrare sätt att försörja sig.

Hantverk av en rad olika slag, fiske, jakt, liksom utmarksbruk som järn
framställning, kolning och tjärframställning gav också inkomster. I områden 
med omfattande hantverk utvecklades också handeln med hantverkspro
dukter och ibland uppstod vittomfattande kontaktnät där man bytte och 
handlade med olika slags produkter

Sjuhäradsbygden är ju ett av dessa områden där hantverk och gårdfari- 
handel blev för många den kanske viktigaste näringen. Under 1700-talet 
handlar man framför allt med svarvade trävaror och smidesprodukter, men 
också en del textilier. Trätallrikar, järnsmide, vävda band och näsdukar till
hör det som ofta förtecknas i tullhandlingarna från denna tid. Under loppet 
av 1800-talet blir textilierna, framför allt bomullstygerna, den allt överskug
gande produkten och knallehandeln ändrar karaktär mot en mer storskalig 
förläggarverksamhet — ursprunget till den så småningom så blomstrande 
teko-industrin i Sjuhärad.

Landskapets utseende
Från 1600-talets mitt och framåt har vi flera lantmäterikartor från Sjuhä
radsbygden. Här ska vi se på en av dessa kartor och vad den säger om land
skapet runt år 1700, före skiftesreformerna.

Kartan är gjord 1699, samtidigt som en av de äldre kartorna över Aplared. 
Den visar två gårdar som räknas till Gränd, A: Assaregården och B: Yregården 
samt C: Kättebäck, som här betraktas som en ensamgård.
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A. ASSA REGAKDEN, 
B YREGÅRDEN 
C . Ki ÆT EBÆCK

1GRENN

27 Tre gårdar i Ljushults socken, karterade 1699. Karta LMV.

Det som kanske är mest anslående med det landskap vi ser här är det små- 
skaliga, mosaikartade utseendet. Marken är indelad i en rad olika typer, var 
och en med sin beskrivning. Åkermarken (de rosa partierna) är mycket liten 
och, som vi ser av de runda markeringarna, översållad med röjningsrösen. 
Gårdarna A och C visar spår av den bandparcellering som beskrevs ovan 
medan B har mer oregelbundet formade, utspridda åkrar.

Det mörkare gröna partiet runt åkermarken är slåtterängen. Åkern odlas 
i ensäde, den besås alltså varje år. Förutsättningen för detta är tillgången 
på gödsel, det vill säga boskap. Och förutsättningen för att kunna hålla 
tillräckligt med boskap är vinterfodret. Ängen är med andra ord betydligt 
större än åkern och här skördas höet. De olika typerna av äng är noggrant 
redovisade med beskrivningar av vegetationen, ett vittnesbörd om dess be
tydelse. Det finns också träd i ängen — tittar man noga på kartan så ser man 
hur lantmätaren har ritat in trädsymboler och på något ställe också noterat 
att där växer björk, asp och ek. Träden hamlas, det vill säga man tar vara 
på kvistar och löv till vinterfoder. Hamlade träd får ett karaktäristiskt utse
ende och kan ses på många håll i äldre jordbruksbygder. Också på Aplared 
fanns hamlade träd.
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28 Hamlade träd vid den gamla infartsvägen till Aplared. Foto: C. Rosén.

Ytterligare en förutsättning för boskapsskötseln är naturligtvis betesmarken. 
På kartan ligger beteshagarna som en krans runt åker- och ängsmarken och 
från gårdarna leder fägator ut mot utmarken, som omger byn på tre sidor. 
1 den här delen av landet var urmarkerna många gånger större än inägorna 
(åker och äng). Byar och gårdar låg närmast som ”öar” i ett hav av skog och 
hedmarker, där kor och får gick på bete.

Än idag dominerar skogen stort i socknen. Men det är en artfattigare 
skog, närmast en monokultur med gran, vitt skild från 1700-talets mycket 
mer blandade skog, med rikligare undervegetation och ett stort inslag av 
lövträd. Idag planteras också de gamla ängsmarkerna med granskog. Jämför 
man med 1700-talets landskap är dagens landskap betydligt mindre varierat 
och bitvis nästan en ekologisk öken, med monokulturer av granskog, vall 
eller säd, där många arter av växter och djur inte längre har en plats.
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Sjuttonhundratal till artonhundratalets mitt 
- Aplared blir synligt

"Det kommer mer Östersjökeramik i kulturlagret och dessutom ett bryne 
som skulle kunna vara äldre —typ ett mindre lårbensbryne. I samma lager 
kommer också en knapp med Nordstjärnan som dekor. En uniformsknapp? 
Det är hursomhelst uppenbart att lagret är tämligen omrört. Dock går det 
att se en del strukturer i det. Förmodligen finns här en husgrund.

Pernilla o CR har avslutat hus 2. Det kommer en diffus "blaffa” med 
k-lagerliknande jord i den sydöstra vägglinjen men i övrig är bara södra 0 
sydvästra vägglinjen tydliga. När man ser på ritningen så förefaller också 
stenpackningen vara rest av ett spismursröse. Dock har ngn rört om här 
i ganska sen tid eftersom det ligger keramik och glas av 1800-1900-tals- 
ursprung nedkilad mellan stenarna. Dateringen av husgrunden är ännu 
helt oklar. ” (Ur gävdagboken d. 4juni.)

Sjuttonhundratalet är den tidsperiod som är mest synlig i det arkeologiska 
materialet. Det är inget unikt för Aplared, tvärtom är det nästan det normala 
när man undersöker gårdstomter från nyare tid. Under 1700-talet verkar 
mängden glas- och keramikföremål öka kraftigt i bondehushållen, kanske 
också järnföremålen. Det senare är dock svårare att avgöra, då redskap och 
verktyg av järn ofta varit mycket likartade genom hundratals år.

Som beskrevs ovan innebär 1700-talet efter Karl XII:s död att bönderna 
får en friare ställning och av allt att döma något bättre ekonomiska förhål
landen. Samtidigt börjar man också omge sig med flera slags föremål på går
darna. Det är nu som tillverkningen av de rikt dekorerade möbler och andra 
”allmogeföremål”, som idag säljs för dyra pengar i antikhandeln, tar fart.

Under detta århundrade börjar också de skriftliga källorna att flöda rik
ligare och vi börjar få fler namn på Aplaredsboma. Vid 1700-talets början 
brukas gården av en bonde vid namn Håkan och genom hela 1700-talet 
bebos Aplared omväxlande av ett eller två hushåll.

Som vi sett ovan så var åkerarealen liten på Aplared och jordbruket hade 
antagligen inte någon stor betydelse i gårdens ekonomi. Från 1700-talets
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mitt och framåt vet vi från skriftliga uppgifter att flera åbor på Aplared 
var gårdfarihandlare, men man har av allt att döma sysslat med liknande 
verksamhet tidigare. På arkeologisk väg har vi kunnat visa att man bedrev 
järnsmide, kanske som en inkomstkälla, och vi kan nog förutsätta att man 
också sysslade med annat hantverk.

Att man svarvade är, som vi såg ovan, belagt från 1600-talets senare del 
och framåt genom att bönderna i socknen fick tillstånd att fälla träd för 
detta syfte i sockenskogen. Bönderna på Aplared fanns med bland dem som 
fick tillstånd att fälla ett eller ett par träd.

Gårdens utseende
Kartan från 1699 ger oss den första egentliga bilden av gårdens utseende. 
Detta år fanns det två byggnader, ett långsmalt hus och en något mindre 
byggnad söder om detta. Runt gården fanns kålgårdar och humlegårdar. 
Husens funktion framgår inte av kartan.

Den arkeologiska undersökningen visade emellertid att det finns spår av 
minst tre hus, kanske fyra, inom det område som är gårdsplan 1699. Vi har 
inget kartmaterial från perioden mellan 1699 och 1863 och man har uppen
barligen byggt om och byggt nytt flera gånger under dessa drygt 150 år.

De hus vi har kunnat identifiera är det troliga bostadshuset, en smedja 
och ett uthus. Vi fann också ett område med brandrester som kan vara res
terna efter ännu en byggnad.

Lämningarna efter husen är inte särskilt tydliga och det är inte möjligt 
att säkert säga hur de sett ut eller hur stora de har varit. Alla förändringar 
som har skett på tomten under årens lopp, med ombyggnader, avschakt- 
ning, bortforslande av stenar etc. har förstört de flesta spår.

Det här är ingen ovanlig situation för en arkeolog. Tvärtom är det gan
ska sällan vi hittar prydliga huslämningar, där vi verkligen kan skapa oss en 
relativt säker uppfattning om hur husen såg ut i äldre tid. Det normala är 
att vi får använda oss av osäkra och svårtolkade spår i marken och utifrån 
dem skapa en tänkbar bild av hur det en gång såg ut. Bilden förändras också 
vartefter som nya undersökningar ger nya kunskaper, som gör att gamla 
tolkningar måste omprövas.

Figur 29 visar hur gården kan ha sett ut, men det finns alltså många osä
kerhetsfaktorer i den och andra tolkningar är också möjliga.
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Bostadshuset?
En av de byggnader vi undersökte motsvarar troligen det norra av de hus 
som syns på 1699 års karta. Vi fann ett lager med hårt tilltrampad jord som 
förmodligen varit golv, några stolphål, stenar och en del fynd på en yta om 
ungefär sex gånger tio meter. Det fanns skiktningar i jordlagren som visade 
att det funnits mer än en byggnad och till en början trodde vi att huset 
byggts om någon gång under 1600- eller 1700-talet. Men det vi trodde var 
eldstaden i 1700-talshuset visade sig, när vi fått kol 14-resultaten, vara en 
400—500 år äldre konstruktion!

Under 1700-talshuset låg alltså resterna efter vad som förmodligen var 
det äldsta huset på gården, med dateringar till 1100—1300-tal. Lämningarna 
efter de båda husen var ordentligt sammanblandade och det går egentligen 
inte att skilja dem åt. Det går inte heller att avgöra hur stora husen har varit, 
eller vilken byggnadsteknik man använt. Spåren är alltför diffusa.

Anledningen till att vi ändå tolkat dessa lämningar som resterna av just 
ett bostadshus från 1700-talet är att det inuti och intill huset kom en hel del 
fynd. Någon enstaka skärva var av medeltida keramik, men de flesta fynden 
hör till 1700-talet. Det är fynd av en typ som man närmast förknippar med 
hushållet. Keramik är det vanligaste, fat och skålar i lergods. De har använts 
både till att laga och förvara mat och till servering.

Ett lite speciellt fynd är några skärvor från en fyrkantsflaska, en glas
flaska med fyrkantig genomskärning. De var vanliga under 1700-talet och 
användes till att förvara brännvin eller mediciner. Ofta placerades de i ett 
träschatull med plats för flera sådana flaskor. Våra skärvor kommer från en 
relativt stor flaska, som förmodligen har använts till brännvin.

Däremot fann vi inga spår av något träschatull — vilket inte heller var 
att vänta. Kasserade träföremål eldades upp och det som ändå blev kvar i 
jorden har snabbt förmultnat. Det vi hittar på en arkeologisk undersök
ning är bara de mest beständiga föremålen, ofta av sten, glas och keramik, 
ibland också metaller. Men de flesta av de föremål som fanns i ett hushåll 
kom aldrig att bli arkeologiska fynd.

Ett mynt fanns också i huset, en ettöring från 1703, Karl XII:s regerings
tid. Några enstaka föremål kan betecknas som personliga tillhörigheter, 
däribland några kritpipor. Dessutom fann vi en knapp med speciell dekor, 
den så kallade Nordstjärnan (fig. 33). Nordstjärnan syftar på Polstjärnan,
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stjärnan som alltid står i norr på stjärnhimlen och den användes flitigt un
der 1700-talet som en symbol för Sverige och Norden. Vi återfinner den i 
konsten, i inredningar på slott och herresäten och som servisdekor. Men 
varför en bonde på Aplared använde en knapp med Nordstjärnan som de
kor är något av en gåta.

I utkanten av huset hade man grävt en grop som var fylld med flata 
stenar och en hel del fynd. Vilken funktion denna grop har haft är oklart. 
Möjligen är det en avfallsgrop som man inte grävde förrän huset var rivet. 
Det verkar nämligen som om man grävt gropen genom husgolvet och ste
narna kan ha varit en del av en golvbeläggning. I gropen låg en hel del tra
sig keramik, fynd som ger en provkarta på olika slags kärl som användes på 
gården under 1700-1800-talen.

29. Så här kan Aplared ha sett ut 
under 1700-talet. Gården är sedd
uppifrån bergknallen norr om tomten. 
Teckningen bygger på de arkeologiska 
fynden och på kartan från 1699.
Illustration: A. Andersson.
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30. Keramik som kan kopplas till 1700- 
talshuset. Delar till vackert glaserade fat 
och skålar och handtaget till en trebent 
gryta, som användes till matlagning. 
Foto: A. Andersson.

31. Skärva från en fyrkantsflaska i glas. Foto: A. Andersson.

32. Mynt från 1703, funnet i bostads
huset. Foto: A. Andersson.

33. Knappen med Nordstjärnan. 
Foto: A. Andersson.



34. Skärvor från fat och skålar samt ett lock med knopp, funna i gropen. 
Foto: A. Andersson.

35. Några syllstenar på rad var de tydligaste spåren efter uthuset. Foto C. Rosén.



Ett uthus?
Annu ett svårtolkat hus var det vi fann cirka 15 meter söder om det förmo
dade bostadshuset. Ett par rader med syllstenar avgränsar en yta som verkar 
sluta an mot berget - kanske användes bergknallen som en vägg. Huset var 
fem gånger åtta meter stort och det innehöll inga fynd som direkt visar hur 
det användes. Förmodligen var det ett uthus av något slag.

Huset på berget
Den kanske mest svårtolkade lämningen låg uppe på en bergknalle, ett 
zo-tal meter nordväst om det yngsta bostadshuset. Under 1900-talet fanns 
här en syrenberså och en grusgång ledde hit från bostadshuset. Enligt vad 
som berättades för oss hade man använt detta område för att tömma ut 
askan från spisen. Därför blev vi inte särskilt förvånade när vi här fann ett 
kraftigt lager med sot och kol.

När vi började gräva oss ned i det fanns vi dock snabbt att det var något 
som inte stämde! Lagret innehöll betydligt flera fynd än vad man kunnat 
vänta sig från spisaska och fynden var dessutom kraftigt brända. Även berget 
undertill var påverkat av eld och det var uppenbart att man hade eldat på 
platsen och inte bara burit hit aska. Vi fanns också brända plank och vad 
som verkade vara byggnadsrester, framför allt spik.

Frågan var emellertid om man använt denna plats för att elda skräp 
och dylikt, eller om här möjligen stått en byggnad som brunnit. Fynden i 
lagret pekade mot 1700-tal. Här fanns bland annat sönderbrända skärvor 
från keramikfat med vacker dekor. Vi hittade också flera knappar med lik

artad dekor, de kommer förmodligen från 
en mansrock.

De här lämningarna är faktiskt något av 
en gåta. Bland alla de berättelser kring går
den som vi fick oss till livs fanns det ingen 
om att man skulle ha eldat på bergknallen, 
eller att här legat något hus som skulle ha 
brunnit. Det som skett här torde alltså ligga 
minst tre generationer bakåt i tiden - så långt 
som det så kallade mannaminnet sträcker sig. 
Då hamnar vi i tidigt 1900-tal eller tidigare.

1 cm

36. En av knapparna som 
låg i de svårtolkade brand
resterna på bergknallen. 
Foto: A. Andersson.
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Men det finns flera kartor från de två senaste seklen och på ingen av dem 
återfinns någon byggnad här. Det mest troliga är alltså att en eventuell bygg
nad här försvunnit före mitten av 1800-talet. Möjligen har här alltså stått 
en byggnad under en kortare period mellan cirka 1700 och 1850. Periodvis 
bodde det ju två hushåll på gården och det är möjligt att ett av dessa hade 
sitt bostadshus här. Närmare än så kommer vi inte.

Smedjan

”1 sluttningen mot bodarna kommer spår av järnframställning. En diffus 
grop med flera bottenskållor, en troligtvis yngre grop med närmast mat- 
jordsliknande fyllning och diffusa partier med kol 0 bränd lera. Dessutom 
en rad med stenar som möjligen skulle kunna vara en syllstensrad, dock 
osäkert. Förmodligen rör det sig om skällor frän en ässja, alltså primär- 
eller sekundärsmide. Pernilla 0 Mattias rensar vidare i området och 
försöker lokalisera en smideshärd eller -grop. Områden med slagg skulle 
kunna indikera var en sådan funnits. Det bör också ha funnits en över
byggnad av ngt slag, vi ska försöka hitta stolphål och/eller sy Ilstenar. ” (Ur 
grävdagboken d. 26juni)

Någon egentlig smedja fann vi inte, men väl så pass många spår av smides- 
verksamhet att vi kan sluta oss till att en smedja har funnits här. Det rör 
sig om järnslagg, koncentrerad till ett avgränsat område med sot och bränd 
sand och lera. Några stenar kan tolkas som syllstenar till en vägg och en 
annan koncentration av stenar kan möjligen vara resterna av ässjan. Bland 
slagg och brandrester fann vi ett mynt, en tvåöring från 1746, vilket ger oss 
en uppfattning om när smedjan användes.

Smide har antagligen gamla anor i socknen. I ett klagomål till riksda
gen 1693 beklagar sig sockenborna över att borgarna i Borås och Bogesund 
(Ulricehamn) ’ förmena dem deras gamla rättighet att bruka smide och skinn
beredning till deras hustarf.

Ar 1704 upprättar lantmätaren Wilhelm Kruse en karta över flera hem
man i socknen (dock ej Apiared). I texten till kartan berättas att ”Hwadel
dest Hemmanen i giemehn wijdkomma, så är att märckia det att Handtwärkare 
dem bebo, hwilcke färdas åth Uppland och Stockholm; åth Småland och
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37. Mynt från 
1746, funnet 
i smedjan.
Foto: A. Andersson.



Callmar sampt till andre widt aflägsne Ohrter, derest dhe sig wisse tijder om 
åhret uppehålla, att swarjva allehanda slags Trää-Kärill, hwarmed dhe sine 
skatt- och Kast-penningar, sampt hwad elliest i dheres Huushållning kan brista, 
sigh förwärfwa, emedan Aker och Eng icke gör tillfyllest förmedelst skrinn- och 
svårheten. Dessutan och hwad hemma tillwärckas afWäfnad, föhrer Bonden 
till Bergslagorne, och åther tädan hämptar Jern, att här nedre försälliapå win
ning. Nu förtijden är å alle gårdarna sådanne Swarfware, fóruthan i Kåfra 
... der bor en Smed, hwilken icke smijda annat än Munharpor till stort an- 
tahl dem han försällier till Boråhsborna attföhras kring i Landen. Så wärfwar 
denna hop skatt!’

Bönderna på dessa hemman tjänade alltså ihop pengar till skatterna 
framför allt genom att svarva och sälja träföremål. Man sålde också textilier 
till Bergslagen, där man samtidigt köpte upp järn som sedan såldes på hem
maplan. Av järnet tillverkades föremål som i sin tur såldes vidare.

Det fanns alltså en väl utvecklad handelverksamhet redan vid 1700-talets 
början och det är mycket troligt att de som bodde på Aplared också deltog i 
denna. Kanske har gårdens smedja använts just till att bearbeta bergslagsjärn, 
som tagits hem av Aplaredsborna själva, eller någon av deras grannar.

Kålgården
Platsen där gårdens byggnader låg under 1500-talet började någon gång 
under 1600-talet användas som kålgård — köksträdgård — och det tycks 
man har fortsatt med åtminstone genom större delen av 1800-talet. När vi 
anlände till platsen på försommaren var området bevuxet med en sky av 
hundkex, ett tecken på näringsrik jord. Här hade man gödslat intensivt i 
generationer.

Vi undersökte en del av matjorden i kålgården, dels för att se om några 
fynd hade kommit dit när man gödslat med matavfall, dels för att se om det 
var möjligt att få någon uppfattning om vad man hade odlat. Beteckningen 
”kålgård” kommer av att man odlade kål här, främst grönkål. Vitkål och 
andra kålsorter blir vanliga först i sen tid - de är ju betydligt mer svårod- 
lade än grönkålen. Men kålgården kunde också användas för odling av 
andra köksväxter.

De växtrester som kunde analyseras i matjorden verkar närmast komma 
från hushållsavfall, som man uppenbarligen hade gödslat med. Vanligtvis
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40. En rolig detalj ur lantmätaren Wilhelm Kruses karta över några hemman i Ljushults 
socken 1704. Notera kompassnålen som vilar i sjön och den lilla dikten intill! Karta LMV.

förmultnar växtmaterial snabbt. Men bland köksavfall kan det finnas spår 
av brända växtdelar, sådant som bränts av misstag eller aska från spisen, 
som är ett bra gödningsämne. De brända växtdelarna bryts inte ned utan 
kan studeras av arkeobotaniker

Förutom en del matrester i form av till exempel fiskben så innehöll 
jorden spår av ölbryggning i form av rikligt med pors. Idag används pors 
knappast till ölbryggning längre, men tidigare var det en vanlig ölkrydda. 
Så småningom blev humle den vanligaste ölkryddan, bland annat beroende 
på inflytande från den tyska Hansan, varifrån stora mängder humleöl ex
porterades under senmedeltiden.

För att man skulle komma ifrån den dyra importen av humle stadgades 
redan på 1400-talet att varje bondgård skulle anlägga humlegårdar. Sådana 
fanns också på Aplared och enligt texten till den äldsta kartan över gården 
hade man ju 200 humlestänger. Redan på 1500-talet betalade för övrigt 
Sjuhäradsborna en del av sin skatt i form av humle. Men man verkar alltså 
ha föredragit pors som ölkrydda på Aplared. Humlen användes kanske i 
huvudsak som inkomstkälla och skattepersedel.
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I jordproverna från kålgården fanns också brända frön från ogräs - våtarv, 
pilört, svartkämpar (groblad) och enstaka sädeskorn. Förmodligen har ogräs
fröna kommit med säd eller grönsaker in till matlagningen för att sedan i 
bränt skick hamna i avfallet och ut i kålgården som gödsel.

Föremål på gården - två bouppteckningar berättar
Två bouppteckningar finns bevarade från 1700—1800-talet och berättar för 
oss om de föremål man hade på gården. I bouppteckningarna kan vi också 
följa de förändringar som beskrivits ovan och se hur mängden föremål till
tar i ett hushåll.

I februari 1744 förtecknades boet efter Anna Jönsdotter i en relativt kort
fattad bouppteckning. Några egentliga värdesaker hade man inte, utöver en 
del tennföremål - en skål, ett fat, sex tallrikar och en liten flaska. Två mäs- 
singsljusstakar kan väl också räknas hit. I övrigt är det mycket enkla föremål 
vi ser. Det är kittlar och grytor till köket, trätallrikar och skålar att äta ur 
och en del sängkläder, varav de flesta beskrivs som ”gamla” eller ”sämre”. 
Flera slags redskap och verktyg finns naturligtvis. En mjölkbytta, en kärna, 
två gamla spinnrockar och olika slags ämbar och kaggar är redskap från den 
kvinnliga arbetssfären, liksom en brännvinspanna. Yxor, verktyg, liar, en 
harv och en ”ärjkrok utan bill” (ett årder) tillhör den manliga sfären.

Några möbler förtecknas inte; vi får förutsätta att möblerna var väggfasta 
och inbyggda och därmed räknades som en del av inredningen, inte som 
lösa ting. Två kistor användes till förvaring.

Man hade en del kreatur. Fem oxar, två stutar och sju kor, liksom två 
kvigor och två kalvar, alla noggrant beskrivna till färg och värde. Därtill 
hade man en bagge och två får, liksom två grisar.

Vi finner inga spår av smidesredskap vilket är en smula underligt då den 
smedja vi hittade förmodligen användes under denna tid. Det borde ha av
speglat sig i bouppteckningen. Men det är naturligtvis möjligt att smedjan 
anlades strax efter 1744.

I nästa bouppteckning, efter Nils Jonsson 1810, ser bilden annorlunda 
ut. Det är flera och mer varierade föremål som förtecknas. Man har ett litet 
”kapital” i form av silver - en bägare och en tumlare (liten kopp), liksom 
något fler tenn- och mässingsföremål.
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Hushållsföremålen och redskapen skiljer sig inte nämnvärt från 1744, men 
man har börjat duka hordet lite annorlunda. Två tallrikar i keramik, ett 
dricksglas och ytterligare två små glas vittnar om att nya slags föremål har 
vunnit insteg. På väggen hängde ett väggur och i bostaden fanns nu en 
soffa, något som börjar användas så smått vid denna tid. Några böcker 
fanns också i hemmet, i huvudsak av kristlig karaktär. En postilla och tre 
psalmböcker, sångsamlingen Sions sånger och ytterligare två böcker vid 
namn Brinnande Bönoffer och Örtagårds sällskap antyder en religiositet 
av frikyrklig karaktär.

Kreatursbesättningen skiljer sig inte så mycket från 1744, utöver att man 
inte längre har flera oxar och stutar. Endast en stut fanns och därutöver några 
få kor och kalvar, en kviga, får och grisar. Det var knappast fler djur än vad 
som behövdes för kött- och mjölkförsörjningen och därtill lite ull.

Nils Jonsson var gårdfarihandlare och kanske är det det som avspeglas i 
hans uppsättning av kläder - den mest innehållsrika posten i bouppteck
ningen. Han hade flera omgångar byxor, västar och rockar att byta med, 
flera skjortor och han kunde stoltsera med silkeshalsduk och en käpp. Man 
får onekligen intrycket av en stilig karl som var mån om sitt yttre - kanske 
en stor tillgång för en gårdfarihandlare.

Något varulager eller andra tillgångar som kan kopplas till Nils Jonssons 
verksamhet nämns inte i bouppteckningen. Men enligt husförhörslängderna 
var han sjuklig, kanske hade han redan avvecklat den verksamheten.

En ytlig jämförelse med några andra bouppteckningar från 1700-1800-ta- 
lets Ljushult ger vid handen att Aplaredsborna inte tillhörde de mer förmög
na i socknen. Det fanns de som vid samma tid hade betydligt större mängder 
med föremål och andra tillgångar. Vad som dock är slående är hur liten del 
av alla de slags föremål som nämns som återfinns vid en utgrävning. Det är 
ett tydligt vittnesbörd om en kultur där föremål användes och betraktades 
på ett helt annat sätt än idag. De allra flesta föremål var av trä ännu under 
1700-talet och de slutade sina dagar som bränsle i spisen.

Järnföremålen är ännu få - det talas om en årderbill, inte om hela årder 
av järn. De ganska få järnföremålen har arbetats om så länge det var möjligt 
och hamnade aldrig bland soporna. Några keramikskärvor och kritpipor, 
någon enstaka glasflaska då och då - mycket mer än så kasserades inte i ett
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hushåll under 1700-talet. Det mesta återanvändes eller omarbetades. Under 
1800-talet börjar dock detta förändras ganska påtagligt.

En ny tid - det sena artonhundratalet

Nyodling och laga skifte
I slutet av 1800-talet är fler människor än någonsin sysselsatta i jordbruket. 
Ny teknik innebär att mark som inte odlats tidigare nu kan läggas under 
plogen. Våtmarker, som tidigare använts till slåtter, dikas ut och används i 
stället till vallodling. Resultatet blir inte endast en ökad jordbruksproduk
tion utan också stora landskapsförändringar. Ett landskap, som tidigare var 
en småskalig mosaik av åkerlappar, hagar, ängsmarker och våtmarker, blir 
under loppet av bara ett par generationer betydligt mer storskaligt. Grunden 
läggs till 1900-talets ”monokulturlandskap”.

Till landskapsförändringarna hör också laga skifte, den genomgripande 
förändring som med början på 1830-talet genomförs i en mycket stor del av 
landets byar och gårdar. I och med laga skifte flyttas en rad gårdar till nya 
platser och gamla samarbetsformer kring jordbruket luckras upp. Detta är 
en av förutsättningarna för de stora nyodlings- och utdikningsprojekten — 
böndernas mark samlades till större enheter som brukades mer oberoende 
av varandra. Därmed var det också lättare att genomföra nya idéer.

Senare, under 1900-talets sista decennier, kommer åkermark att läggas 
igen i en nästan förfärande takt och granplanteringarna breder ut sig över 
vad som tidigare var öppen mark till åker, äng och bete. Men det är en an
nan historia.

Det moderna samhället
Samtidigt som jordbruket förändras pågår en snabb industrialisering av 
Sverige som sysselsätter allt fler människor. Det är en tid då mycket föränd
ras på ert fåtal generationer. Det är också nu som stora delar av det moderna 
samhället grundläggs. Allmän rösträtt, upplösningen av ståndssamhället och 
skråväsendets avskaffande är bara några exempel på förändringar som sker 
kring mitten och slutet av 1800-talet.

En annan aspekt på moderniseringen av samhället är en ny syn på hy
gien och renlighet. I alla samhällen har människor bestämda uppfattning-
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ar om vad som är rent och orent, även om uppfattningarna kan vara vitt 
skilda mellan olika kulturer. De förändras också med tiden och just slutet 
av 1800-talet är en sådan förändringsperiod. Man kan se ett ökat avstånds
tagande från de kroppsliga funktionerna och likaså ett större intresse av att 
hålla bostaden ren. Inte minst börjar man på landsbygden skilja människor 
och djur åt på ett nytt sätt.

Går vi längre tillbaka i tiden var det inte ovanligt att man höll mindre djur 
inomhus, i den uppvärmda bostaden, åtminstone vintertid. En tysk köpman, 
Samuel Kiechel, som reste i Danmark och Sverige år 1586 beskriver från en 
övernattning i norra Skåne att inte bara gårdsfolket utan också ett flertal ung
djur vistades inne i stugan vintertid. Särskilt motbjudande fann han grisarna 
som ”komma om natten och slicka en i ansiktet, så att fór elak smak och stank 
man förr blir mätt fór ringa penning än av den bästa måltid”.

Kiechel noterar också från gårdarna i södra Småland och västra Blekinge 
att ”Kök, kammare, sovrum samt allt hvad till hushållet hörer, allt inrymmes 
om vintern i detta rum.” Inget tyder på att det skulle ha varit annorlunda 
i Sjuhäradsbygden. Under loppet av 1800-talet försvinner emellertid detta 
bruk. Man börjar alltmer separera djur och människor och man får flera 
rum för olika funktioner i bostaden.

En förändring som berör de allra flesta är det alltmer tilltagande utbu
det av föremål. När industrialiseringen ökar, ökar också tillverkningen av 
alla slags prylar och med en standardiserad masstillverkning kan de göras 
relativt billiga. Fler människor får råd att köpa fler saker - här har vi början 
till dagens konsumtionssamhälle.

Därmed minskar också husbehovstillverkningen. Inte minst gäller det 
ett av kvinnornas traditionella arbetsområden - textilierna. Köpetyger, ofta 
av importerad bomull, blir vanligare och hemvävningen minskar. Likaså 
ökar tillverkningen av konfektionskläder. Kvinnornas arbetsbörda lättades 
därmed något, samtidigt som ett av deras sätt att visa status och hantverks
skicklighet fick minskad betydelse.

Den ökande föremålsmängden ser vi tydligt i det arkeologiska materia
let. Runt nästan varje övergiven husgrund från 1800-talet eller det tidiga 
1900-talet finns det mängder av kvarlämnade föremål. Gamla skor, leksaker, 
flaskor, burkar, trasiga jordbruksredskap och en massa annat som man inte
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hade behov av att ta vara på fick ligga kvar när gården övergavs. Det var så 
pass lätt och billigt att köpa nytt.

Bland de arkeologiska fynden ser vi också hur nya måltidsvanor slår ige
nom. Man börjar alltmer använda tallrikar \ flintgods, ofta rikt dekorerade. 
Flintgods är ett industriellt framställt gods, starkt och billigare än porslin, 
som blir mycket vanligt under 1800-talet.

Också kaffekoppar gjordes i flintgods och de blev nu allmänt spridda, 
en följd dels av industrins massproduktion av serviser, dels av att kaffet blir 
allt vanligare och delvis ersätter brännvinet som stärkande dryck.

Spridningen av alla de här industritillverkade föremålen underlättas av 
de nya kommunikationer som ju också hör till denna tid, framför allt järn
vägen. Denna kommer relativt tidigt i vårt område. En av de allra första 
järn vägssträckningarna i Sverige är sträckan Göteborg-Jonsered, som invigs 
1856. Kindsbanan mellan Borås och Svenljunga invigs 1885. Restiden mellan 
dessa båda orter var då två timmar.

Relativt snart började man diskutera en ny och bättre bansträckning 
och år 1902 kunde man inviga den nya banan mellan Borås och Alvesta. 
Nu hade också Aplareds station tillkommit och förvandlingen mot ett nytt 
samhälle - Aplared — hade börjat.

Aplared - de sista hundra åren

De byggnader som stått på gården sedan laga skiftet 1863 blev aldrig under
sökta med arkeologisk metodik. De revs innan den arkeologiska undersök
ningen påbörjades. En del fynd från den yngsta perioden samlades in när 
vi schaktade bort matjorden och ytterligare en del togs tillvara från en sop
dump som vi fann längs vägen som 
ledde över gården bort mot skolan.
Men vår arkeologiska kunskap om 
denna period är inte stor.

Kunskapen om de sista hundra 
åren på gården får vi istället hämta 
från kartor, bilder och berättelser 
från dem som var med när gården 
ännu var i bruk. Med tanke på vad

42. Detalj över gårdstomten från laga 
skifteskartan 1863.
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43. Bostadshuset före rivning 2003. Den kraftiga terrasseringen syns tydligt, liksom 
jordkällaren, båda tillkomna under 1800-talets senare del. Terrasseringen har sedan 
byggts på ytterligare under tidigt 1900-tal. Foto P. Connelid.



vi tidigare hittat, där vi på arkeologisk väg kunnat påvisa ting som inte do
kumenterats på annat sätt, kan man undra vad vi skulle ha fått fram vid en 
regelrätt undersökning. Men det får vi aldrig veta - idag rusar trafiken på 
väg 27 rakt över den gamla gårdstomten.

Jämför vi kartan från 1699 med laga skifteskartan från 1863 får vi två 
helt olika bilder av gårdens utseende. Inget av de två husen från 1699 kan 
identifieras 1863, utan man verkar ha omstrukturerat gården helt och hål
let. Kartan visar fyra byggnader, utplacerade över en större yta än 1699 års 
gårdstomt. Läget för byggnaderna stämmer ungefär överens med gårdens 
utseende under 1900-talet. Jordkällaren finns på plats, liksom en byggnad 
som sannolikt motsvarar 1900-talets bostadshus. Den lada som ännu finns 
kvar motsvaras också av en byggnad på kartan. Norr om ladan finns ett min
dre uthus som senare kommer att rivas. I samband med laga skifte flyttar 
också en hemmansdel längre norrut, till ett nytt gårdsläge.

Förekomsten av en jordkällare visar på en nyhet i matförsörjningen - 
potatisodling. Under 1800-talets två första årtionden slår potatisodlingen 
igenom på allvar, inte minst i Västsveriges skogsområden, där sädesodlingen 
inte var särskilt omfattande. Stora delar av befolkningen fick nu tillgång till 
ett livsmedel som var både relativt lättodlat och näringsrikt.

Bostadshuset ligger nu på en annan plats än under 1700-talet. Det har 
flyttats upp på bergknallen norr om gården, samtidigt som ekonomibygg
naderna ligger kvar ungefär på sin gamla plats. Avståndet mellan männis
kor och djur har därmed ökat, helt i linje med den nya synen på bostaden. 
Under 1900-talets början kommer man dessutom att markera bostadshusets 
plats med en välgjord terrassering och så småningom en trädgårdsanlägg
ning med en syrenberså invid huset.

På den äldsta ekonomiska kartan, den så kallade häradskartan från om
kring 1890, ser vi ungefär samma byggnadsbestånd som på laga skifteskartan. 
Åkermarken har däremot ökat kraftigt i omfattning och har nu sin största 
utbredning någonsin. Detta är också karaktäristiskt för tiden.

Vi kan jämföra häradskartan med ekonomiska kartan från i960 och följa 
förändringarna. Vi ser att gårdens byggnader ligger på samma plats. Den 
gamla vägen mot skolan har ersatts av en ny infartsväg till gården, som har 
ungefär samma belägenhet som fägatan på de äldsta kartorna. Åkermarken 
har minskat i omfattning under de 70 år som gått mellan kartbilderna.
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45. Ett urval av fyn
den från 1800-talets 
mitt och senare del. 
Det överförings- 
tryckta porslinet är 
nu mycket vanligt. 
Foto: A. Andersson.



Aplareds stationssamhälle har tillkommit och där Skogssjön en gång låg, 
finner vi nu stationshuset.

Fynden vittnar om en ny tid
De föremål vi hittills visat har varit relativt enkla sådana. Det är fråga om 
hushållskeramik av lokal tillverkning och järnföremål — praktiska ting 
som användes i det dagliga livet på gården. Några enstaka föremål av lite 
"lyxigare” karaktär har vi också sett, som kritpipor och vackert dekorerade 
knappar.

I och med industrialiseringen på 1800-talet börjar helt andra slags föremål 
synas i hushållen. Genom att man nu kan tillverka alla möjliga slags föremål 
i betydligt större mängder än tidigare och dessutom till ett lågt pris ökar 
mängden ”prylar” totalt sett i nästan alla hushåll. Industriellt framställda 
järnredskap blir vanliga i de flesta hushåll och inte minst järnplogen slår 
igenom, något som i högsta grad underlättar uppodlingen av mer åkermark. 
Men det är inte bara föremål av praktisk art som lämnar de nya fabrikerna. 
Vackert dekorerade tallrikar och kaffekoppar hittar man på många torp 
och gårdar från 1800-talet, så även på Aplared. Måltids- och dukningsvanor 
från borgerskapet sprider sig till alla grupper i samhället samtidigt som det 
traditionella folkliga hantverket tappar mark och blir omodernt - tills det 
återupptäcks av antikbranschen under 1900-talet.

”Jordsöffa”
Slutligen en liten kuriositet som visar hur företeelser i terrängen inte alltid 
har den betydelse vi arkeologer lägger in i dem. Våra till synes vetenskapliga 
tolkningar visar sig ibland stämma dåligt med uppfattningen hos dem som 
dagligen lever med det vi kallar fornlämningar.

I kanten av den gamla åkermarken öster om gården låg två röjningsrösen, 
uppkastade stenar från åkern. Vi fann dem relativt ointressanta och doku
menterade dem litet pliktskyldigt. Senare fick vi dock veta att ett av rösena 
(som vi för övrigt tyckte hade en ovanlig form) inte alls betraktades som 
ett röjningsröse, i alla fall inte primärt. Vi hade i själva verket undersökt en 
”jordsoffa”, eller ”jordsöffa” med det lokala uttalet. Den förre markägaren 
berättade för oss att här satt man på kvällen och såg på utsikten.
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Vad fick vi veta?

I den här skriften har vi följt en mindre gård i Sjuhäradsbygden under 
närmare 1000 år, från dess tillblivelse i tidig medeltid till dess nedläggning 
1964 och rivning 2003. Vad har vi då fått veta? Vad har vi lärt oss genom att 
gräva ut lämningarna efter Aplared? Med tanke på hur få historiska gårds- 
lämningar som har undersökts arkeologiskt i Sjuhärad så är på sätt och vis 
all kunskap ny sådan. Men några resultat är särskilt intressanta.

Till att börja med fick vi bekräftat vad vi misstänkte, nämligen att gården 
var betydligt äldre än den första skriftliga uppgiften från 1500-talet, men att 
den inte hade rötter i någon förhistorisk bosättning. Därmed passar den väl 
in i de hypoteser kring traktens bebyggelseutveckling som arkeologer och 
kulturgeografer just nu arbetar utifrån.

Ett återkommande tema är forunderligheten. Det är lätt att tro att en 
gård har sett ut på ungefär samma sätt i hundratals år. I själva verket har 
den ständigt förändrats. Själva gårdstomten har visserligen legat på ungefär 
samma plats sedan tidig medeltid. Men inom denna yta har man byggt om 
och byggt till, flyttat hus, bränt ned hus, anlagt kålgårdar och byggt terras
ser. Man har anpassat gårdens utseende och funktion i takt med händelser 
och förändringar i det omgivande samhället. Det finns inget statiskt över 
gården, snarare har nästan varje generation på Aplared gjort en eller flera 

förändringar.

Olika källor - olika svar
Vi har också sett hur bilden av gården förändras beroende på vilket källma
terial vi studerar. Två exempel är när vi sätter de historiska kartorna respek
tive bouppteckningarna i relation till de arkeologiska resultaten.

Skulle vi diskutera vilka föremål som användes på gården under 1700- 
och 1800-talen enbart utifrån de arkeologiska fynden skulle vi få en något 
märklig bild. Vi skulle kunna avgöra vilken slags glas och keramik man 
hade, hur några av knapparna i Aplaredsbornas kläder såg ut och att man 
rökte pipa. Vi skulle se att man hanterade mynt och vi skulle också se att
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här fanns en smedja och att man använde en del små föremål av järn, främst 
knivar. Onekligen ett ganska magert föremålsbestånd.

Studerar vi däremot en bouppteckning från 1700-talet får vi långa rader 
med föremål uppräknade för oss, alla möjliga sorter utom just de som var 
de vanligaste fynden. Bouppteckningen säger inget om lergodsfat, bränn
vinsflaskor eller kritpipor. Den säger - märkligt nog - inte heller något om 
smedjan, som vi fann så tydliga spår av i marken.

Bouppteckningarna ger oss alltså en god uppfattning om den mängd 
föremål som faktiskt fanns på gården under 1700-talet. Vad de inte säger 
oss, trots sin rikedom på detaljer, är hur föremålen såg ut och i vilka sam
manhang de förekom. I bouppteckningarna är föremålen grupperade efter 
typ, material och värde. Fynden i jorden berättar något om sophantering, 
om användning och om hur föremålen faktiskt såg ut.

Kartorna från 1699 och från 1863 ger två ögonblicksbilder av gårdens 
utseende. De visar var husen låg och hur man använde de olika ytorna på 
tomten. Vi har använt kartorna som en utgångspunkt för att diskutera an
vändningen och dateringen av de hus som vi undersökte. Men vi fann flera 
byggnader som inte återfanns på någon av kartorna och det blev väldigt 
tydligt hur kartorna är just frusna ögonblick. De visar situationen vid en 
viss tidpunkt, men de berättar inte om den dynamik som fanns på en gård, 
med ständiga förändringar av husens utseende, läge och funktion. Den kan 
vi bara se på arkeologisk väg och på Aplared blev det ovanligt tydligt, även 
om det ibland var svårt att urskilja detaljer kring de enskilda husen.

Få spår
Det är slående hur få föremål som fanns kvar på tomten efter närmare tu
sen års bosättning. Nästan alla fynd kommer från 1800- och 1900-talen, en 
handfull från 1700-talet och från tiden dessförinnan har vi bara några en
staka fynd. Fynden från tidig medeltid till 1600-tal kan hållas i en hand - 
fler är de inte. Samtidigt vet vi från skriftliga källor att gården var bebodd 
och brukad under såväl 1500- som 1600-tal. Men vi ser alltså mycket lite av 
den i vårt arkeologiska material. De tydligaste beläggen från medeltid och 
1500—1600-tal är faktiskt kol 14-dateringarna, inte fynden.

Varför är fynden så få? Helt säkert kan vi inte veta. Men det finns flera 
tänkbara förklaringar. En är att man har ”rört om” så pass på ytan att tap-
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pade och bortslängda föremål har förstörts. En annan, mer trolig, är att 
man helt enkelt hade ytterst få föremål och de man hade hamnade inte i 
soporna. Andra förklaringar kan vara att sopor hanterades på ett sätt som 
gör att vi inte finner dem idag, eller att nästan alla föremål var gjorda i ma
terial som inte bevaras i jorden

Vi vet inte riktigt hur ”sophanteringen” såg ut. Har man haft speciella 
sophögar, har hushållssoporna åkt ut på åkern tillsammans med gödseln 
eller grävde man ned skräpet någonstans där vi inte funnit det? Om vi tit
tar på var de flesta av fynden hittades någonstans från olika tider, kanske 
vi kan få några ledtrådar. Några fynd, framför allt av keramik och glas, har 
legat inuti husen. De kommer antagligen från föremål som gått sönder på 
plats, och där man inte fått med sig alla skärvor när man städade bort den 
trasiga krukan, eller vad det nu var.

Andra fynd — de flesta — kommer från ett avgränsat område med tjockare 
lager i sluttningen upp mot bergknallen norr om gården, mellan de äldre 
och de yngre byggnadslämningarna. Det är möjligt att just detta område 
var en slags ”sopdump” under lång tid, ett område som man inte bebyggde 
utan som fick förbli ett avfallsområde.

Därutöver hittades fynd utspridda över hela ytan på ett sådant sätt att 
man kan misstänka att de förts runt i samband med ombyggnader och 
andra aktiviteter på tomten.

Ett klassiskt arkeologiskt problem, som var tydligt också här, är att vi 
så gott som aldrig hittar alla delarna av ett föremål — det är ju mestadels 
sönderslagna ting som blir arkeologiska fynd. På Aplared hittade vi som 
mest tre till fyra skärvor från samma keramikfat, i övrigt fann vi bara en
staka skärvor. Så är det på praktiskt taget alla undersökningar av gårdar och 
boplatser. Man kan därför misstänka att sophanteringen varit mycket mer 
omsorgsfull än vad vi kanske föreställer oss, att man faktiskt städat undan 
— eller tagit vara på det mesta av avfallet.

Dagens miljötrend med att återvinna, återbruka och kompostera är ju 
egentligen bara vad människor gjort i alla tider - sett till att så lite som möj
ligt blev bortslängt och att så mycket som möjligt återanvändes på något 
sätt. Att vi bara hittar någon enstaka skärva till ett keramikfat, till exempel, 
kan bero på att man dels fortsatte att använda fatet även om en skärva hade 
slagits ur, dels att skärvan i sig kunde ha en användning. Det vi skulle be-
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trakta som sopor behöver inte nödvändigtvis ha betraktats som sådana på 
1700-talet eller 1500-talet.

Mycket, särskilt metallföremålen, kunde ju också omarbetas till nya fö
remål. Det fanns visserligen en smedja på gården, men det betyder inte att 
man hade mängder av järnföremål. I bouppteckningen från 1744 talas det 
till exempel om en ”ärjkrok”, ett årder utan bill. Själva årdret var gjort i trä 
medan årderbillen var av järn. Den kunde tas bort och förvaras inomhus, 
där risken att den rostade var mindre, eller bytas ut vid behov. Men större 
delen av redskapet var av trä. Samma sak gällde för spadar — de tillverkades 
i trä, med en lös skoning av järn som kunde bytas ut.

Vi bör alltså hålla i minnet att vi har att göra med en träkultur, där en 
mycket stor del av de vardagliga föremålen antagligen var gjorda i trä och 
andra förgängliga material. De har försvunnit spårlöst som bränsle, eller 
förmultnat i jorden.

Knallehandeln
Den omfattande knallehandeln i Sjuhäradsbygden ser vi spår av i flera käll
material. Från 1600-talets senare del vet vi att det framför allt var träföre
mål som tillverkades och såldes. När bonden på Aplared fick tillstånd att 
falla en ek 1695, var det kanske just för att använda träet till att svarva skå
lar och andra produkter att sälja. Är 1704 beskriver lantmätaren Wilhelm 
Kruse ett omfattande system med handel med Bergslagen, där trävaror, 
vävnader, järn och järnföremål ingick. Smedjan på Aplared kan ha varit en 
del i detta system.

Ett tusenårigt perspektiv
Det är slående hur väl den historiska utvecklingen i allmänhet avspeglar 
sig på en liten gård. Den tidigmedeltida bebyggelseexpansionen, nedgångs
perioden under senmedeltiden, nyodlingen under 1500-talet, 1600-talets 
krigsår, frihetstiden och industrialiseringen, 1900-talets modernisering med 
nedläggning av småbruk — alla är de synliga på Aplared.

En familj flyttar hit och bryter ny mark vid medeltidens början och en 
gård byggs upp med åker och äng, hus och betesmarker. Under några ge
nerationer lever man här. Sedan slår 1300-1400-talets kris till med full kraft
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och gården överges. Kanske dog gårdsfolket i digerdöden, kanske flyttade 
de bara till en större och bättre gård.

Uppmuntrad av tidens nyodlingspropaganda och löftet om skattefrihet 
flyttar så någon hit igen under 1500-talets första årtionden. Någon bygger 
nya hus, odlar upp den gamla åkermarken och slår höet på ängsmarkerna 
igen. Kor går på bete i skogen och livet återvänder.

1600-talet blir en besvärlig tid. Tidvis har man inte råd att betala skat
terna och man håller hårt i sina få föremål. Kanske var männen ute i kriget 
och kvinnor och barn fick sköta gården efter bästa förmåga. Helt lätt var 
det uppenbarligen inte. Någon gång under 1600-talet brinner gården ned 
— kanske som en följd av krigets härjningar.

Livet blir lättare under 1700-talets fredsår. Man skaffar sig flera föremål, 
man kan duka med vackert dekorerade keramikfat, brännvinet förvarades i 
glasflaskor och man låter sy kläder med fina knappar. Åkermarken är ännu 
mycket liten och odlingen var knappast huvudnäringen på gården. Däremot 
tar knallehandeln fart och på Aplared anlägger man en smedja, antagligen 
för att bearbeta en del av det järn som hämtades från Bergslagen av knal
larna. Nu kan gården tidvis också försörja två familjer, förmodligen just 
därför att knallehandeln gav inkomster. Fyndet av två mynt visar att man 
antagligen hanterade reda pengar i större utsträckning än tidigare.

Med 1800-talet kommer industrialiseringen och massproduktionen av 
föremål. Nya sorters keramik och glas börjar användas. I samband med 
laga skiftet delas gården i två delar och det ena hushållet flyttar till en ny 
plats. Ett nytt bostadshus, placerat en bit ifrån ekonomibyggnaderna, visar 
att man på ett tydligare sett än tidigare vill särskilja djur och människor 
och markera bostaden särskilt. Nu tar också nyodlingen fart. I de nya in
dustrierna tillverkas bland annat järnplogar, som blir till god hjälp när man 
odlar upp gamla ängsmarker till åker. Snart kommer åkermarken att få en 
omfattning den aldrig tidigare haft.

I och med järnvägens tillkomst 1902 växer ett stationssamhälle fram 
på Aplareds gamla utmarker, ett samhälle som får samma namn som går
den. Här blomstrar teko-industrin under 1900-talets första hälft, för att 
sedan gå samma dystra öde till mötes som nästan all textil tillverkning 
i Sjuhäradsbygden. Men samhället lever kvar, även om en stor del av 
Aplaredsborna numera arbetspendlar in till Borås.
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4Ź Aplared idag. Vägen går rakt över gårdstomten och endast ladugården finns kvar 
som ett minne över den gamla gården. Foto: C. Rosén.

I början av 2000-talet var så den gamla gårdens öde beseglat. Stora föränd
ringar hade förvisso skett tidigare, inte minst under senmedeltidens om
fattande kris, då så många gårdar ödelädes. Men dagens ombyggnader av 
infrastruktur och annan samhällsplanering kan ibland innebära än större 
förändringar. På Aplared har närmare tusen års kontinuitet brutits för gott. 
Den gamla gårdstomten är numera en djup nedskärning i berget. Väg 27 
går rakt över gården och bilisterna som rusar fram här idag anar knappast 
att de kör rakt över en tusenårig gårdstomt.
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När den siste ägaren till gården Aplared i Ljushults socken, 

strax utanför Borås, stängde dörren till sitt hus för sista gången 

1964 kunde han knappast ana att hans gård skulle komma att 

bli en av de första i Sjuhäradsbygden som skulle få sin historia 

berättad med hjälp av arkeologi. Så blev det emellertid. Under 

våren och sommaren 2003 gjordes en arkeologisk undersök

ning här och anledningen var att väg 27 fick en ny sträckning, 

rakt över den gamla gårdsplatsen. I denna skrift presenteras 

resultaten från undersökningen.
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