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Skogen beeolkas på nytt

i1

SPÅRAV MAGER ODLING



För den som ger sig ut i naturen för att plocka svamp är det ofta självklart att 
lägga en svampbok i korgen. Men vad behöver jag för att hitta rätt i kultur
landskapet? Vad är en tjärdal och vad betyder alla stenhögar och rosen som nu 
täcks av gräs och mossa? Hur har det sett ut tidigare och vilka människor var 
här först och varför? Frågorna kan bli många och vi är skyldiga att försöka 
besvara dem så gott vi kan. De flesta av oss har rötter bakåt till det bondesam
hälle som vi nu bara kan ana och spekulera kring när vi stöter på ett spisröse 
eller en stenmur i skogen.
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Under äldre tider var det vattenvägarna som var de bästa kommunikations- 
lederna. Sjöar och vattendrag underlättade för allt resande. Även vintertid ut
nyttjades isarna medan skogarna kunde vara både skrämmande och effektiva 
hinder. Detta innebar också ett annat sätt att leva för de människor som sökt 
sig upp i dessa gränsområden. Arkeologiskt har dessa områden varit relativt 
outforskade. Det är i detta perspektiv man måste se de undersökningar som 
ägt rum när Vägverket bygger ut E4:an till motorvägsstandard.

Det är alltid lika spännande att öppna en bok för första gången. Förfat
tarna i denna bok har lyckats skapa en upptäckarglädje, en känsla för läsaren 
att vara delaktig i de upptäckter som görs. Detta att slumpen många gånger
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kan vara grunden för många vetenskapliga resultat blir uppenbart efter att ha 
läst om hur arkeologerna går på jakt efter jägarstenålderns boplatser. Betydel
sen av naturvetenskapliga metoder för arkeologin blir tydlig när man läser om 
hur torvmarkerna bildas och hur landskapet förändras. Mikroskopiska pol
lenkorn avslöjar hur landet såg ut årtusenden tillbaka. Skogsbygdens mång- 
syssleri avspeglas i järnets betydelse för ekonomin och den småskaliga industri 
som blommat upp under olika perioder.

Flera böcker är att vänta och dessa kommer att ta fram de arkeologiska 
resultaten och upptäckterna och både förmedla detta vidare till en intresserad 
allmänhet och tillgodose kravet på god vetenskap. En bok kommer att foku
sera på den äldsta perioden och skildra ”stenåldersjägarna”. En annan tar 
fasta på det agrara landskapet och syftar till att öka förståelsen för skogsbygd
ens särskilda villkor. En tredje bok fokuserar på järnet och dess betydelse. 
Kunskapen som kan utvinnas ur de skrivna källorna kommer att redovisas i en 
separat volym. Till sist kommer själva landskapets utveckling att skildras i två 
böcker.

Det finns många sätt att skriva populärvetenskapliga böcker på. Den resa 
som vi bjuds på i denna bok är både en färd genom tiden och genom landska
pet i norra Skåne. Men det är en bok inte bara till Örkelljungaborna utan till 
alla med nyfikenhet och vilja att veta mer om sin omgivning och det förflutna.

Anders Löfgren 
Enhetschef
Riksantikvarieämbetet UV Syd
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Under en kylig höstdag 1995 förändrades bilden av stenåldern i nordvästra 
Skåne fullständigt. Fram till dess hade vi i princip inte vetat någonting om 
denna period, men nu rullades ett uråldrigt förhistoriskt landskap upp, och vi 
kunde för första gången studera de efterlämnade resterna av stenåldersjägarnas 
boplatser i området. Det hela började dock med flera misslyckade fältinven
teringar. Vi fick lära oss att man inte bara går ut och hittar små flintflisor mitt 
inne i storskogen. Det fanns ytterst få platser där åkerlappar eller bäckstränder 
exponerade den underliggande jorden. Vi tittade naturligtvis extra noggrant på 
just sådana platser, men uppenbarligen hade stenåldersbefolkningarna valt att



inte bosätta sig där. Det var mycket frustrerande och vi insåg att stenålders- 
projektets fortlevnad hängde på en mycket skör tråd. I detta ögonblick gjordes 
en radikal förändring.

Istället för att mer eller mindre på måfå söka utmed den markerade våg
linjen, koncentrerade vi oss den sista inventeringsdagen på att söka upp mil
jöer som hade varit attraktiva platser under stenålder och där bearbetade sten
material kunde tänkas komma i dagen. De enda platser där dessa faktorer 
sammanföll var rasbranterna och de eroderade stränderna längs vattendrag 
eller sjöar. Jägarstenålderns familjer bosatte sig helst intill vatten, och valet 
föll på de två stora sjöarna Västersjön och Rössjön. Sjöarna ligger strax intill 
den mäktiga Hallandsåsens sydsluttning. Om det skulle finnas spår efter sten
ålderns människor någonstans i nordvästra Skånes inland, så borde det vara 
där.

Vi stängde helt sonika av våra mobiltelefoner och lämnade det egentliga 
arbetsområdet. På slingriga skogsvägar tog vi oss ett par mil genom den kom
pakta skogen, och vi häpnade inför synen som mötte oss när landskapet åter 
öppnade upp sig. Vattnet i sjöarna låg som smält bly, och i ytan speglade sig de 
skarpa höstfärgerna från skogen på Hallandsåsens branta sydsluttning. Om
rådet är otroligt naturskönt och för ett ögonblick trodde vi oss vara någon
stans i norra Sverige.

Efter ytterligare en kartorientering hittade vi en grusväg som balanserade 
mellan Västersjöns norra strand och Hallandsåsens brant. En liten sandudde 
nedanför åsens sluttning blev första stoppet, som för övrigt inleddes med en 
frukostpaus. Taktiken för dagen finslipades och vi spanade av, som vi tyckte, 
lämpliga lägen på Västersjöns motsatta sida. Flera platser lokaliserades med 
kikare och märktes ut som intressanta på kartan. Förhoppningsfulla satt vi 
där med fickorna fulla av fyndpåsar och pennor. Det var nu eller aldrig. An
tingen kom vi tillbaka med de första resultaten, eller också fick vi smyga in 
bakvägen på kontoret med svansen mellan benen.





Det var först när vi skulle samla ihop sittunderlag, kartblad och termosar som 
vi insåg var vi hade suttit. I sanden och bland stenarna i vattenbrynet låg 
mängder av små glimmande flintföremål, framvaskade av sjöns vågor. Det var 
med lättnad som fikaplatsen märktes ut som nummer ett på kartan. Detta blev 
starten på en oförglömlig dag med upptäckten av många nya boplatser. Väg
verket informerades om fynden och genom deras stora välvilja tilldelades vi 
medel för ytterligare en veckas omlandsstudier längs sjösystemen i närområ- 
det. Det skulle sedermera komma att bli över fyrtio nya markeringar längs 
sjöarna i nordvästra Skåne.

Karta över inventeringsfynden
OCH DE UNDERSÖKTA STENÅLDERS- 
LOKALERNA INOM E4-PROJEKTETS 
ARBETSOMRÅDE.

■SvÄSTERSJÖN

HJÄLMSJÖN

*

10 km



FUNTOR I VATTENBRYNET PÅ DEN FÖRSTA 
BOPLATSEN FRÅN JÄGARSTENÅLDER SOM 

PÅTRÄFFADES VID INVENTERINGSARBETET 
LÄNGS VÄSTERSJÖNS STRÄNDER.



Efter upptäckten av den första boplatsen 
vid Västersjön följde en lång dag där lunch
en intogs samtidigt som vi i gummistövlar 
vadade fram i vattenbrynet. Ett större våt
marksområde söder om sjöarna förbinder 
indirekt området med Pinnans dalgång. 
Elotfull, eller skyddande, ligger den mäk
tiga Hallandsåsen i norr. Den nära 30 me
ter djupa Rössjön omgärdas av isälvsgrus 
och blockrik terräng som ibland sträcker 
sig långt ut i vattnet. Den grundare Väster
sjön har fler sandstränder med flack topo
grafi. Här var det betydligt enklare att in
ventera. Sammanlagt upptäcktes vid de 
båda sjöarna 27 nya boplatser, varav 22 
vid Västersjön.

Den typiska lokaliseringen var anting
en i skyddade vikar, eller längst ut på ut
skjutande näs med anslutande långgrunda 
stränder. Strandhaken var ibland höga 
och kraftigt markerade, och redskap kun
de insamlas såväl på torra land som en bit 
ut i vattnet. Fyndmaterialet utgjorde en

Sluttning ned mot en badstrand vid Hjälmsjön. I
NEDRE KANTEN SES ENSTAKA KVARTSBITAR OCH FLINTOR 

STICKA FRAM.
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blandad kompott av flintskärvor från verktygstillverkningar, yxor, samt skär- 
och skrapverktyg. De flesta av platserna kunde utifrån verktygens utseende 
dateras till jägarstenålderns äldre del. Det visade sig alltså att trakten hade 
varit bebodd för omkring 9000 år sedan. Några av boplatserna måste beteck
nas som förbluffande stora. Den tidiga stenålderns bosättningar brukar sällan 
omfatta mer än det som en eller kanske två familjer har efterlämnat, men 
längs stränderna vid Västersjön kunde de sträcka sig ett par hundra meter.

Det fanns också fyndplatser med endast en handfull föremål. Ibland visade 
de vad som närmast kan beskrivas som ögonblickbilder. På en sådan lokal 
hittades inom ett par kvadratmeter sex grova skärverktyg. Där hade en grupp 
människor slaktat ett stort köttdjur, sköljt blodet av sina händer och lämnat 
sina slitna redskap intill djurkadavrets rester. Där hade de blivit liggande un
der flera tusen vintrars is, för att plockas upp en höstdag i slutet av 1900-talet.

De övriga sjöarna som producerat boplatsfynd når inte tillnärmelsevis upp 
till den materialvolym som påträffades vid Västersjön. Fyndlokaler vid exem
pelvis Vemmentorpasjön och Lärkesholmssjön indikerar att det snarast har rört 
det sig om mindre läger- och aktivitetsplatser av tillfällig karaktär. Ett överras
kande undantag utgjordes emellertid av strandboplatsen vid Hjälmsjön.

En av de sista inventeringsdagarna genomsöktes stränderna längs Hjälm
sjön, belägen intill samhället Örkelljunga. När vi klev ur bilen kom årets vär
sta åskoväder, men detta visade sig bli till god hjälp. På en sandig platå, med 
brant sluttning ned mot vattenbrynet i sjöns östliga del, spolades hundratals 
gnistrande vita kvartsbitar fram i slagregnet. På en yta om ett hundratal 
kvadratmeter stack det ur den slitna markytan fram både flint- och 
kvartsavslag. Det insamlade materialet består av flera hundra bitar.
Kvartsen dominerar, både vad avser vikt och antal. Den är ett 
material som i stora delar av norra och mellersta Sverige er
satte flintan, men bosättningen vid Hjälmsjön är den första 
identifierade skånska kvartsboplatsen.
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Materialet tillhör otvetydigt den äldre halvan av jägarstenåldern, men frågan 
är varför just denna grupp av människor använt den skrovligare kvartsen? Det 
har ju inte varit särskilt många mil att ta sig till kusten där det faktiskt funnits 
bra flintblock att hämta.

Det kan finnas flera förklaringar, men den troligaste är att gruppen som en 
gång slog sig ned vid Hjälmsjön kom någonstans norrifrån. Kanske vandrade 
man söderut från det småländska höglandet. Där finns berg i dagen med ytliga 
kvartsådror, och där vet vi sedan tidigare att kvarsten spelat en viktig roll som 
råmaterial för vapen och verktyg.

Följden av våra sjöinventeringar blev att vi slutligen kunde säga att det visst 
funnits folk i norra Skånes skogar under stenåldern. Och inte bara det. Det 
tycktes som om trakten har varit ett centralt område för många grupper av 
jägar-samlarfamiljer under den tidigaste delen av stenåldern. Omlandsstudier- 
na hade också givit klara besked om vad vi skulle leta efter i våglinjen. Även 
om enstaka boplatser var stora, så var det framför allt små lokaler med be
gränsade material som kunde förväntas.

Också själva urvalsprocessen att välja vilka lokaler som skulle bli föremål 
för undersökning fick ändras helt. För det första måste vi hitta de mossar som 
under jägarstenålder fortfarande hade öppna vattenspeglar. I detta skede fick 
vi hjälp av våra geologer och paleobotaniker. Med ett långt borr klafsade vi 
runt i myrmarken och sonderade olika lager. Det vi letade efter var gyttja. 
Gyttja bildas i öppet vatten, och kunde sådana sediment hittas och dateras till 
rätt period, ja då hade vi hittat stenålderns öppna vatten. När detta tunga 
arbete till slut var färdigt fanns alltså en preliminär bild av jägarbefolkningar- 
nas numera igenväxta vattensystem.

Med denna kunskap som bakgrund vidtog arbetet med att identifiera 
boplatslägen som motsvarade dem som vi tidigare sett längs de besiktigade 
sjöarna. Först därefter kunde vi påbörja de regelrätta utgrävningarna inom 
våglinjen. Det var inte utan en stor portion tillfredställelse som vi noterade att
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merparten av de lokaler, som med hjälp av omlandsstudien och de 
geologiska insatserna pekats ut som lämpliga boplatslägen, också gav 

ifrån sig stenåldersfynd. Materialet som grävdes fram bestod mestadels av 
små bitar slagen och bränd flinta.

Sammanlagt undersöktes ett tjugotal fyndplatser, varav tio med mycket 
stor noggrannhet. Precis som längs de inventerade sjöarna, fanns större bas
boplatser och lokaler där man kanske bara spanat efter vilt eller stannat över 
natten. Ingenting kunde tas för givet och vid flera tillfällen tvingades vi redan 
på gravplatserna radikalt ändra uppfattning om de enskilda fornlämningarna. 
En del lokaler gav betydligt mindre fyndmaterial än förväntat, medan andra 
innehöll överraskningar som av olika anledningar inte hade anats vid prov
undersökningarna. Det har visat sig mycket komplicerat att undersöka in- 
landsboplatser i eller intill våtmarksmiljöerna i norra Skåne. Grundvatten
nivåerna kan variera våldsamt inom en och samma grävsäsong, och det finns 
ännu så länge ingen bra metod att bemästra sådana svårigheter. Ibland stod 
grävytor under vatten, och vi kunde omöjligt komma ned på de djup där vi 
visste att flintmaterial fortfarande låg och väntade.

Några gravplatser kunde endast nås med fyrhjulsdrivna jeepar, och i ex
trema fall fick all utgrävningsmateriel såsom pumpar, elaggregat, såll och pre
senningar bäras och släpas fram över våtmyrar och genom trasslig slyskog. 
Grävmaskiner har vid olika tillfällen sjunkit ned och blivit sittande i våt
marker, och säkerhetsaspekterna kring fältarbetet lade vid mer än ett tillfälle 
hinder i vägen för de arkeologiska önskemålen. Men i backspegeln anser vi 
resultaten från de arkeologiska insatserna vara väl värda mödorna.

Ett par av de utgrävda platserna bör nämnas lite utförligare. Det är Lärka- 
sjöhult och Järingsholm, som både har varit ytmässigt stora och innehållit 
mycket material.

Lärkasjöhult är beteckningen på ett större område som innehöll spår från 
flera olika stenåldersbosättningar. Folk har funnits där alltifrån istidens slut



ända fram till början av bronsåldern. Den undersökta lokalen inbegriper två 
landtungor som tillsammans närmast snört av ett litet sjösystem. Det är ett 
tjugotal meter från den ena fastmarken till den andra, och under stenåldern 
kunde man sannolikt enkelt vada fram och tillbaka mellan landtungorna.

Två typer av lämningar har konstaterats där: tillfälliga läger och basboplat
ser. Särskilt fynden från äldre stenålder tolkas som spår efter tillfälliga vistel
ser såsom nattläger eller jaktpass. Den sistnämnda typen är på sitt sätt mest 
intressant, för just denna plats har varit det enda vadstället för skogens vilt på 
över en kilometer. Bland flintfynden finns flera exempel på små sylvassa pil
spetsar som med en stark båge kunnat fälla även de största djuren.

Det förflutna speglar sig fortfarande i polarnas stilla vatten, för ännu idag 
är just denna plats ett favorittillhåll för traktens jägare. Det kanske kan tyckas 
långsökt att argumentera för en så lång kontinuitet. Kan det verkligen vara så 
att dagens jägare delar sina jaktpass med stenålderns föregångare? Jo, det är 
välkänt att det stora klövviltet ofta följer uråldriga stråk. Andra exempel på 
samma fenomen är de nutida älgpassen i norra och mellersta Sverige. I anslut
ning till jakttornen vid vadställen kan man ibland hitta stenskärvor i strand- 
brynen som visar styckning av vilt för många tusen år sedan. På andra ställen 
ligger de bästa passen i områden med fångstgropar som också de har sitt ur
sprung i stenålderns fångstsamhällen. Jägarbefolkningarna kunde sin miljö 
och viltets rörelser, därför är det heller inte konstigt att vi finner spåren efter 
deras verksamheter på platser där djuren koncentrerats.

Vid Lärkasjöhult fanns också lämningar efter en stor boplats som an 
lagts vid jägarstenålderns slutskede för cirka 7000 år sedan. En eller 
flera familjer byggde sig hyddor intill vattnet och livnärde sig på jakt, 
fiske och insamling. Flinta hämtade man ute vid kusten, eller kanske 
träffades man till fest och marknad på vissa platser där flinta varit en 
viktig handelsvara? I vilket fall var man väl försörjd med råmaterial till 
både verktyg och vapen.
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Fornlämningen vid Järingsholm låg på en kulle som under stenålder varit mer 
eller mindre omgiven av vatten. Här hittades ett par små boplatser från äldre 
jägarstenålder. Det har knappast varit fråga om mer än en familjegrupp som vid 
ett par tillfällen slagit upp sitt läger, någon gång kanske bara för en natt. De 
märkligaste fynden var dock ansamlingar av skärvsten ute i det som idag är en 
torvmosse. Halvannan meter under den nutida markytan hittades sten, eldstä
der och skörbrända stenar, men också en välbyggd halvcirkelformad stenrad. 
Daterade kolprover gör gällande att denna konstruerats någon gång under tidig 
jägarstenålder. Varför låg den där och till vad hade stenarna använts?

Den enklaste förklaringen är att här en gång har stått ett skinntält, och att 
stenarna hållit nere tältduken. Storleken om 6x7 meter låter vettigt för en
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bostad, och med denna förklaring kunde man ju nöja sig. Om det inte vore för 
avsaknaden av andra fynd. Det fanns ingen flinta, vare sig innanför eller utan
för stenraden. Trots att vi letade mycket noggrant och lät en hel del jord gå 
genom vattensållet hittades inte minsta lilla smula. Alla bostäder från stenål
der innehåller någon form av bearbetat stenmaterial, visserligen i mindre eller 
större utsträckning, men det finns ändå alltid. Det måste alltså ha rört sig om 
något annat än en regelrätt bostad.

I det cirkumpolära området runt jorden har det funnits hyddor och tillfäl
liga byggnader för diverse ändamål. Exempelvis är bastuns föregångare, den 
s.k. svetthyddan en möjlig förklaring. I ett varmt tält svettade man bort lager 
av smuts och skrapade sig ren med träskrapor. Ett svalkande dopp efteråt och 
på med nya eller åtminstone rena sommarkläder. Kanske var den utslängda 
skärvstenen resterna efter värmekällan till en sådan inrättning?

Eller var det klanens schaman som i månljuset invid stranden mässade och 
dansade innanför stencirkeln? Någon anläggning säkert kopplad till schama- 
nism har aldrig tidigare hittats arkeologiskt, så vi vet inte vad vi skall jämföra 
med.

När inga svar finns måste vi ibland våga spekulera och göra avlägsna jäm
förelser med naturfolk som levt eller lever i liknande miljöer som våra förfä
der. Kulten spelar, eller har spelat, en mycket viktig roll i fångstsamhällen värl
den över. Det är det sammanhållande kitt som förenar människorna med mil
jön och deras bytesdjur. Schamanen är psykologen, prästen och medicinman
nen som ger förklaringarna till det annars oförklarliga. Oavsett vilka förkla
ringar som tilltalar oss mest, så är det emellertid långt ifrån säkert att vi nå
gonsin hittar förklaringen till stencirkeln i mossen.

Detta är för övrigt inte det enda exemplet på möjliga ritualer som vi hittat 
vid våra undersökningar. Ett helt unikt fynd gjordes vid den tidigare diskute
rade platsen Lärkasjöhult. I en liten grund torvsvacka - en gång en vattensjuk 
vik av sjön - påträffades vid grävning av en meterstor ruta makalösa fynd från
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bondestenålder (6000-3800 år före nutid). Dessa bestod av tre stycken stora, 
vackra flintkärnor från vilka tunna spånklingor en gång tryckts fram. Det 
finns från Skandinavien sedan tidigare bara enstaka exempel på liknande 
fynd. Flintorna måste ha representerat ett mycket högt ekonomiskt, och där
med även symboliskt, värde. Trots att vi sedermera tömde hela torvsvackan 
hittade vi ingenting mer på platsen.

Det märkliga var att vi på olika boplatser också plötsligt grävde fram andra 
föremål från bondestenåldern. Det var framför allt små flintbitar med rester 
av slipade ytor som skvallrade om att människor hade vistats i trakten även 
under stenålderns senare del. Just slipade flintyxor är säkra indikationer på 
den neolitiska perioden, och när yxbladen förr eller senare gick sönder utnytt
jade man givetvis den fina flintan för att göra andra typer av redskap.

De tvärvetenskapliga studierna, som bland annat inbegrep vegetationsut- 
vecklingen, gav inga indikationer på att området odlats. Så varför var man då 
i området?

Svaret ligger i platserna där materialet grävts fram. Fynden från bondesten
åldern bildar ett tydligt mönster, eftersom de i stort sett tangerar de äldre 
jägarboplatsernas lokalisering i terrängen. Fångstfolket hade upprättat sina 
läger enbart i syfte att få tillgång till bra jaktplatser, och det samma måste ha 
gällt bondestenålderns skogsbefolkning. De var alltså inga jordbrukare. De 
hade förmodligen inte heller några tamdjur. Med något enstaka undantag 
fanns dessutom inget av den rikhaltiga uppsättning av keramik som annars 
brukar karaktärisera denna epok. Vad som framträder är istället en för Skåne 
ovanlig neolitisk gruppering - människor som i stort sett livnärde sig på jakt.

Materialen som kommit fram under inventeringar och utgrävningar kom
mer att analyseras i många år framöver. Nya resultat ligger fortfarande dolda 
i fyndaskarna, men utan tvekan har undersökningarna och de hittills utförda 
analyserna redan givit en störtflod av ny kunskap. Norra Skåne var ingen 
periferi under stenåldern. Snarare var det ett centralområde.
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På flera håll i norra Skåne breder stora torvmossar ut sig. För den natur- 
intresserade är dessa mossar härliga miljöer som bär prägel av vildmark. De är 
sanka och näringsfattiga med en speciell växtlighet - små knotiga tallar, vack
ert blommande tuvull och ett och annat hjortron. Älgen trivs här men är som 
alltid svår att få syn på. En del mossar kan till och med bjuda på orrspel en 
frostnupen vårmorgon.

Och torvmossarna är faktiskt den mest vilda naturtyp vi har i södra 
Sverige. Var annars kan man strosa kilometervis utan att se spår av jordbruk 
eller skogsbruk och utan att finna en enda planterad växt? Visst har många
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mossar skadats av utdikning och torvtäkt, och visst påverkas deras vegetation 
av luftföroreningar och kvävenedfall, men på de flesta håll erbjuder de en vild 
och förhållandevis opåverkad natur.

Längs den nya motorvägen är trakten kring Skånes-Fagerhult särskilt rik 
på torvmossar - Flåssmyr, Svenskemyr, Liamossen, Fäjemyr och många andra. 
På bland annat Flåssmyr bedrivs torvtäkt, men torvtäktens glansdagar var 
annars under det sena 1800-talet och under första hälften av 1900-talet, med 
Andra Världskrigets tid av isolering och bränslebrist som en sista period av 
omfattande täktverksamhet. Förr var det framför allt bränntorv som efter
traktades, vilken med stickspade grävdes upp från ett par meters djup, medan 
man idag mest använder torv till blomjord och annan jordförbättring och frä
ser av den i storskaliga men grunda takter.

Fortfarande kan man här och där finna spår efter de gamla övergivna, 
djupa sticktorvtäkterna, oftast som halvt igenväxta torvgravar. Där det varit 
en mer omfattande aktivitet, kan man utöver gravarna ibland också finna räls, 
tippvagnar och annan utrustning, som rostig och nästan helt överväxt skymtar 
fram mellan lingonris och tuvull. En och annan förfallen torvlada står kvar, 
liksom någon enstaka torvupptagningsmaskin. Naturen håller på att ta till
baka dessa platser där en gång så mycket svett och möda lagts. I den äldre 
generationen finns det många som minns långa, heta sommardagar då torv- 
stycken vändes på myren - ett slitsamt men mycket vanligt sommarjobb i 
denna trakt, liksom i de flesta skogsbygder i södra Sverige.

Utöver torvtäkt har en del mossar och kärr tidigare också använts för slåtter 
och mossodling, men sett till torvmarkernas stora areal har verksamheten ändå 
varit begränsad. Torvmarkerna har också gett myrmalm till järnframställning, 
liksom ved till kolning och tjärkokning. Till detta dög mossarnas knotiga och 
småvuxna myrtallar, men knappast till byggnadstimmer och plank.

Så nog har torvmarkerna på olika sätt haft betydelse, men i det moderna 
produktionslandskapet är deras ekonomiska värde ändå lågt. Värdet idag ligger 
inte så mycket i den direkta avkastningen utan snarare på ett annat plan. De 
erbjuder viktiga biotoper för många växter och djur, de erbjuder rekreation

2-4



Under förra hälften av i900-talet rådde febril aktivitet på 
TORVMOSSARNA I NORRA SKÅNE - ETT HÅRT OCH SLITSAMT ARBETE 
SOM ENGAGERADE BÅDE MÄN, KVINNOR OCH BARN.
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och naturupplevelser, och de spelar en naturvårdande och vattenrenande roll 
som så kallade kvävefällor. De har dessutom en vetenskaplig betydelse som 
historiska arkiv, eftersom de innehåller lager på lager av välbevarade pollen
korn och andra växtrester från tusentals år tillbaka.

Torvmarkerna längs den nya motorvägen är vidsträckta och täcker i ge
nomsnitt ungefär en femtedel av landskapet - längs den norra delen upp mot 
Smålandsgränsen nästan en tredjedel. Men går vi bakåt i tiden var deras ut
bredning mycket mindre. Landskapet förändras ju ständigt som en följd av 
både naturliga processer och vad vi människor hittar på, och torvmarkerna är 
ett bra exempel på just detta. Som vi sett tidigare har de påverkats en del 
genom dikning och täktverksamhet, men i grund och botten är de en naturlig 
bildning vars uppkomst och tillväxt i första hand styrts av klimatet. I samband 
med de arkeologiska undersökningarna i området har vi genom borrningar 
dokumenterat och daterat torvmarkernas utveckling, eftersom denna är en 
viktig del i det nutida landskapets framväxt. Det har då visat sig att några av 
torvmarkerna tidigare varit öppna sjöar, vilka gradvis fyllts upp och växt igen 
till kärr och mossar. Det är vid dessa fornsjöars stränder som vi kunnat för
vänta oss spår efter jägarstenålderns lägerplatser.

Men de igenväxta fornsjöarna är ändå undantag, och de allra flesta torv
markerna har istället bildats genom forsumpning. Med det menas att de bil
dats då ett kallare och fuktigare klimat skapat vattensjuk mark i svackor i 
terrängen, där sedan torv kunnat tillväxa. För flera tusen år sedan, under sten
åldern, var klimatet några grader varmare än idag. Våtmarker fanns, men 
under sommarmånaderna torkade de upp så att någon torvtillväxt att tala om 
aldrig kunde komma igång. Torven täckte vid denna tid inte mer än någon 
enstaka procent av landskapet. Gradvis under bronsålder och äldre järnålder, 
det vill säga för 2000-3000 år sedan, började sedan klimatet bli allt kallare 
och fuktigare, marken försumpades och torvbildningen satte fart. Torv
markerna har sedan efter hand växt allt snabbare, både på höjden och till 
ytan. Deras utbredning har faktiskt nästan fördubblats bara under de senaste 
tusen åren - en med geologiska mått mätt dramatisk landskapsforandring!
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Tjockleken på torvlagren i området ligger ofta på två till tre meter men kan 
ibland vara större, ända upp till sju meter. I sin tillväxt har torven kommit att 
täcka stora delar av det förhistoriska landskapet, och arkeologerna har därför 
ibland varit tvungna att leta under torven i sin jakt på äldre boplatslämningar.

Torvmarkerna har inte bara blivit större, de har också genom historiens 
gång ändrat karaktär. De började som ganska näringsrika kärr, med starr och 
ibland ett trädskikt av al eller björk. I ett allt fuktigare klimat och i samband 
med att torvmarkerna växte, blev miljön mer näringsfattig. Kärren utveckla
des till mossar, där endast riktigt tåliga arter kunde överleva. Starren fick 
träda tillbaka för tuvull och ljung, alen försvann och istället blev tall allt van
ligare. På de riktigt näringsfattiga mossarna är nu tallen det enda träd som 
klarar sig. Men den växer så långsamt att ett hundraårigt träd kan vara 
knappt metern högt. Dessa tallar är naturens egna bonsaiträd.

Uppkomsten och utvecklingen av torvmarkerna följer en naturlig cykel 
som rullat i mer än en miljon år, och som kommer att fortsätta att rulla om vi 
inte genom växthuseffekten eller på något annat vis sätter systemet ur spel. 
Enligt den naturliga cykeln omväxlar långa istider på ungefär hundra tusen år 
- då Sverige täcks av en kilometertjock inlandsis - med kortare värmeperioder 
på cirka tio tusen år. Den avsmältande inlandsisen blottar ett land som gradvis 
koloniseras av växter och djur i samband med att klimatet blir bättre. Efter 
några tusen år, då den varmaste fasen passerats och klimatet går mot kallare 
igen, växer torvmarkerna till och kärren utvecklas till mossar. Så småningom 
kommer nästa istid, inlandsisen breder ut sig på nytt och hyvlar av jordlager 
och torvmarker, för att så småningom åter igen smälta av och låta allt börja 
om från början igen. På så sätt kan de vidsträckta torvmossarna i norra Skåne 
påminna oss om naturens klocka, och att vi så sakteliga och om naturen får ha 
sin gång går mot en ny istid. Nästan allt i naturen går i cykler - från det snabba 
pendlandet mellan dag och natt, sommar och vinter, till de långa cykler som 
ingen människa kan uppleva men som vi ändå kan fascineras av.
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Sedan jordbruket infördes i Sverige för sex tusen år sedan har människans 
röjningar, odling och hävd i stigande grad påverkat och förändrat vegetatio
nen och landskapsbilden. Våra aktiviteter och våra möjligheter har nu under 
det senaste århundradet blivit så genomgripande att vi till och med genom 
växthuseffekten kan rubba jordens klimat. Inte minst genom hotet om en kli
matförändring, och vad en sådan kan få för följder för växter, djur och män
niskor, har intresset för landskapshistoria ökat. Också inom arkeologisk och 
historisk forskning, som till exempel de undersökningar som gjordes inför 
ombyggnaden av E4:an i norra Skåne, är kunskap om vegetationsutvecklingen
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och landskapshistorien en viktig del. Vegetationens förändringar genom tiden 
spelar här en nyckelroll, eftersom de på ett intressant vis fångar upp såväl 
naturliga processer som mänskliga påhitt och samhälleliga förändringar.

Arkeologin har sitt källmaterial i fornlämningarna, den historiska forsk
ningen har sitt i brev, skattelängder, kyrkböcker och andra gamla dokument. 
Den vägen kan man även få fram en del intressant om hur landskapet har 
förändrats, men naturen har också sitt eget historiska arkiv. Detta arkiv är 
torvmossar och sjöbottnar.
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PÅ SJÖBOTTNAR avsätts lera och gyttja 
som genom årtusenden kan bilda flera 
meter tjocka lagerföljder. I borrkärnan 
till vänster ser vi den djupare delen av en 
sådan lagerföljd. Den skarpa gränsen 
mellan ljus lera i nedre delen och svart 
och grönbrun gyttja högre upp speglar 
den snabba temperaturökningen för 
drygt elva tusen år sedan som innebar 
slutet på istiden. I lagren finns bevarade 
pollenkorn som ger oss en bild av hur 
växtligheten sett ut vid olika tider. Mik
roskopbilden visar tio tusen år gamla 
pollen från tall, björk, hassel och ljung. 
Pollenkorn är mycket beständiga men i

gynnsamma fall kan också fröer och an
dra växtrester bevaras. Ett spännande 
exempel är de frukter av sjönöt (nedan) 
som vi hittade i en torvmosse vid Järings- 
holm. Sjönöt är en vattenväxt som idag 
återfinns i södra Europa, och som under 
stenåldern, då klimatet var varmare, fö
rekom här och var också i Sverige. Sjö
nötterna från Järingsholm visade sig 
vara ungefär sju tusen år gamla.
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När växter och djur dör och hamnar på markytan förmultnar de och bryts ner 
av bakterier och andra organismer. Men i vattensjuka, syrefria miljöer, som 
till exempel i bottensedimenten i en sjö, hindras nedbrytningen. Det som sjun
ker till botten blir till lager på lager av gyttja, som genom årtusenden bildar 
flera meter tjocka lagerföljder av växt- och djurrester. Mest består de av alger, 
men också av miljontals pollenkorn från skog och annan växtlighet som har 
funnits i sjöns omgivning. Lagerföljden blir på så sätt ett biohistoriskt arkiv 
över hur växtligheten runt sjön förändrats genom årtusenden. På ett liknande 
vis som sjöarna bildar torvmossarna biologiska arkiv. På mossens vattensjuka 
yta tillväxer torven lager för lager och bäddar in pollenkorn och andra växt- 
rester. Även här kan flera meter tjocka lagerföljder byggas upp på några tusen 
år.

Med speciell borrutrustning kan prover från olika djup i torvmossarna och 
i sjöarnas bottensediment hämtas upp för analys, och i mikroskop kan sedan 
de gamla pollenkornen artbestämmas. Norra Skåne erbjuder genom sin rike
dom på sjöar och torvmarker speciellt goda förutsättningar för den här typen 
av undersökningar, vilket också har utnyttjats inom det arkeologiska projektet 
i samband med motorvägsbygget.

Genom att analysera pollenkorn från olika djup i traktens torvmarker och 
sjösediment har vi fått en detaljerad bild av hur denna trakt förändrats från 
istiden till idag. I de understa nivåerna dominerar pollen från fjäll- och tundra
växter, längre upp följer trädpollen från värmetidens lövskogar, och i de övre 
lagren dyker pollen från sädesslag, ljung och andra kulturmarksväxter upp. 
Överst, bara någon centimeter under ytan, finner vi våra första granpollen. De 
olika nivåerna kan dateras med kol 14-metoden och utifrån noggranna under
sökningar av artsammansättningen kan vi få en god bild av växtlighetens sam
mansättning, som i sin tur speglar klimat och näringsförhållanden, åkrar och 
betesmarker, och så vidare. På så vis kan de små pollenkornen, bara några 
hundradels millimeter stora, berätta en fascinerande landskapshistoria.
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Norra Skåne är skogsbygd. Visst finns det inslag här och där av öppnare mar
ker, med bebyggelse, åkrar och hagar, men det är ändå skogen som präglar 
landskapet, trakten och människorna. Den bäddar in landskapet i en rofylld 
grönska som kan kännas tidlös. Den lockar till promenader, upptäcktsfärder, 
svampplockning och kanske jakt, och även om skogen nästan överallt är plan
terad, så ger den oss en känslomässig länk till urskogens vildmark och äventyr. 
För många är skogen också arbete och utkomst. Där den magra moränen inte 
ger ett åkerbruk som bär, är skogsbruket det självklara sättet att bruka mar
ken och att skörda vad jorden ger. På så vis är skogen inte bara en naturtyp,
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utan för många också en ekonomisk och yrkesmässig plattform, som samhälle 
och familjeliv är byggda på.

Så visst är skogen självklar i dessa trakter, men hur tidlös och självklar är den 
egentligen sett i ett historiskt perspektiv? Hur djupt går skogens rötter? En tan
keställare kanske en och annan har fått som i granarnas skugga stött på resterna 
av ett gammalt torp: en raserad grund, ett spisröse och kanske en trappsten. Hur 
såg det ut när torparen med fru och barnaskara bodde här? Om man lyfter 
blicken från själva torpgrunden brukar man kunna finna en del ledtrådar. 
Stenrösen visar att marken en gång röjts och odlats, och gärdsgårdar avslöjar 
gamla hagar och fägator. Där skogen nu breder ut sig fanns alltså en gång öppna 
åkrar och betesmarker. Ibland kan det även finnas levande minnen som frukt
träd eller syren, taniga och klämda mellan granarna men alltjämt vid liv.
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Många av de torp vi finner spåren av övergavs för mindre än hundra år sedan, 
och det är därför som ett och annat frukträd ännu kan finnas kvar. Men på 
hundra år hinner skogen växa sig hög och det kan vara svårt att föreställa sig 
torparens ljusa landskap. Även om vi lämnar de övergivna torpen och ser till 
trakten i stort så var landskapet mycket öppnare förr. Den nyröjning och 
odlingsiver som inleddes under medeltiden för tusen år sedan ledde till ett 
gradvis allt mer kulturpräglat landskap. Skog avverkades, åkrar bröts och be
tesmarker röjdes. Ända fram till för någon generation sedan var samhället i 
mångt och mycket ett bondesamhälle med jordbruket som grund. Parallellt 
med jordbruket utvecklades tidigt ett skogsbruk, där skogen gav timmer, kol 
och tjära. Just i dessa trakter förekom tidigt en omfattande järnproduktion 
med ett nästan omättligt behov av kol till blästerugnarna. Troligen bidrog 
också denna verksamhet till att skapa ett allt öppnare landskap.
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Landskapets öppenhet kulminerade under 1700-talet och 1800-talet. De mar
ker som vartefter hade avverkats och röjts hölls öppna genom bete, ibland av 
kor och hästar men framför allt av får och getter. Betestrycket ledde så små
ningom till vidsträckta, trädlösa ljunghedar. Sett i ett större perspektiv var 
ljunghedar vanliga i ett bälte längs Europas västkust från Lofoten i norr till 
norra Portugal i söder, och i Sverige från Skåne upp längs Västkusten och över 
de västra delarna av Sydsvenska Höglandet. Att ljungen fick fäste i dessa trak
ter kan förklaras med den höga nederbördsmängden. Bete och mycket regn 
ledde till näringsurlakning, vilket gav den tåliga ljungen möjlighet att konkur
rera ut mer näringskrävande gräs och örter.

Man kan också tänka sig möjligheten att skogen röjdes för att avsiktligt 
gynna ljungen. Ljunghedar är nämligen det bästa vintergröna bete för får och 
getter som står att hitta på våra breddgrader och denna metod är väl belagd 
från bl.a. Norges och Danmarks västra kuster. Detta ljungmarksbruk kräver 
att man regelbundet bränner ljungen så att den inte förvedas.

Linné var dock kritisk till ljunghedarna och noterade på sin resa genom 
Småland 1749:

”Ljung växte överallt och betäckte be
tesmarken, fördrev gräset och utmärg
lade jorden. Om någon dödelig kunde 
utröna något lätt sätt att utrota ljungen 
utan brännande, han gjorde Småland 
den största tjänst. ”

Att vidsträckta ljunghedar på detta sätt 
var ett problem är svårt att föreställa sig 
idag. Med början för ungefär hundra år 
sedan planterades ljunghedarna igen 
med gran och tall, och är nu helt borta,
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med undantag för någon enstaka rest som hålls öppen i naturvårdande syfte. 
Omvandlingen från kala ljunghedar till mörk granskog är antagligen den mest 
omvälvande scenförändring som någonsin ägt rum i det sydsvenska landskapet.

Den eviga och tidlösa skogen står alltså i själva verket på många håll i 
gammal hedmark och hagmark, som för inte särskilt länge sedan hölls öppen 
genom hävd. Men det är inte bara mängden skog som förändrats, utan också 
skogens sammansättning. De flesta blir nog överraskade av att granen, detta 
karakteristiska och idag så dominerande trädslag, är ett sentida inslag i dessa 
trakter. Före den medeltida jordbruksexpansionen var landskapet täckt av löv
skog, med ek, lind och så småningom bok som skogbildande arter, och med 
inslag av bland annat björk, hassel och asp. Dessa trädslag, som en gång kom
mit invandrande söderifrån, fanns i den naturliga urskogen och levde sedan 
vidare i ett alltmer kulturpåverkat landskap. Då landskapet var som mest öp
pet, under ljunghedarnas 1700-tal och 1800-tal, bildades dungar och skogs
partier främst av bok, med inslag av ek, björk och tall. Men granen har en 
annan historia att berätta. Till skillnad från alla andra trädslag har granen i 
södra Sverige kommit invandrande norrifrån. Efter att ha spridit sig västerut 
genom Ryssland och Finland bildades de första granskogarna i norra Sverige 
för ungefär fyra tusen år sedan. Granen expanderade sedan långsamt söderut 
genom landet. Norra Småland fick sin första granskog först för tusen år sedan, 
och så sent som för ett eller ett par sekel sedan nåddes landskapets södra delar. 
Sydgränsen för naturlig granskog går idag genom norra Skåne ungefär i höjd 
med Örkelljunga. Denna gräns kan förstås vara svår att se med tanke på all 
planterad gran, men utgår från att granen söder därom inte är ett konkurrens
kraftigt träd som kan vara skogbildande utan människans försorg.

Samtidigt med att de första naturliga granbestånden etablerade sig i norra 
Skåne började man också med trädplantering i större skala. Med början för 
ungefär hundra år sedan planterades ljunghedarna igen. Så ung är granskog
ens taggiga silhuett!
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Dagens samhälle är resultatet av en lång utveckling under vilken människors 
livsvillkor har genomgått stora förändringar. Startsträckan för denna utveck
ling har varit lång - tusentals år - men framför allt det förra århundradets 
expansionskraft och tekniska landvinningar resulterade i en accelererande ut
veckling, som bland annat medfört att en resa runt jorden inte behöver ta åttio 
dagar, så som den beskrivs i Jules Vernes bok, utan kan göras på ett fåtal 
timmar. Vi behöver således bara backa något århundrade för att finna ett sam
hälle som säkert skulle te sig mycket främmande för oss alla. Stadsbebyggelsen 
var på de flesta håll småskalig och lantlig, och i landsbygdens byar var man
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beroende av gemenskap och samverkan. Den mekaniserade stordrift som ut
märker dagens lantbruk var då en okänd företeelse. Jordbruket bedrevs istället 
efter metoder som hade månghundraåriga traditioner.

Nere i den skånska slättbygden låg byarna tätt. Området är också ett av de 
mest kyrktäta i landet, vilket vittnar om att den goda jorden gav bra avkast
ning och kunde försörja ett stor befolkning. I den skånska skogsbygden var 
förutsättningarna annorlunda. Här var marken stenig och mager och jordbru
kets expansion in i dessa områden innebar mycket och hårt arbete med nyröj
ningar när skogen fick ge vika för gårdar, åkrar och betesmarker.

Hur har då detta påverkat bebyggelseutvecklingen i norra Skånes skogs
bygder, och när togs området i besittning? Vilka uttryck tog sig denna koloni
sation, och vilka spår efter människornas verksamheter kan vi finna? I sökan
det efter svaret på sådana frågor spelar arkeologin en central roll, men utan 
samverkan med andra vetenskaper kan svaren aldrig bli fullständiga. De kon
kreta spåren i landskapet lokaliseras och undersöks bäst av arkeologerna, men 
frågor kring vegetationshistoria och markanvändning kan oftast bättre besva
ras av paleoekologer genom pollenanalyser. Historiker kan hjälpa oss att ta 
fram de skriftliga källor som belyser förhållandena i området, och ortnamns- 
forskare kan ge värdefull information om åldern på olika namngrupper.

En titt på de skriftliga källor där skogsbygden i Örkelljungas och Skånes- 
Fagerhults socknar berörs, visar att materialet från tiden före cirka 1500 är 
mycket begränsat. En sammanställning av två jordeböcker, dels den så kallade 
Palteboken från 1514 och dels en förteckning över bebyggelseenheterna i Hel
singborgs län från 1523, visar emellertid att det vid medeltidens slut med sä
kerhet fanns trettiosex gårdsenheter fördelade så att tjugoen låg inom Örkel- 
ljunga socken, medan det inom Skånes-Fagerhults socken fanns femton. Enligt 
andra beräkningar kan antalet gårdsenheter totalt ha varit drygt fyrtio.

En källa från 1600-talets mitt ger för Skånes del en heltäckande redovis
ning av antalet gårdar. Denna visar att 86% av det totala antalet gårdar i hela
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Skåne då låg i byar, medan endast 14% utgjordes av spridd bebyggelse. Ge
nomsnittligt bestod byarna av ca tio gårdar. I Örkelljunga och Skånes-Fager- 
hult socknar dominerar däremot den spridda bebyggelsen. Hela 72% av be
byggelsen urgjordes här av ensamgårdar. Endast ett fåtal byar finns belagda, 
och dessa var små och bestod i regel endast av tre till fyra gårdar.

Historikern Sten Skansjö har utifrån den så kallade Decimantboken från 
1651 beräknat att antalet gårdsenheter i Örkelljunga och Fagerhults socknar 
vid denna tid uppgick till nittioåtta. Av dessa låg endast nitton samlade i fyra 
små byar om tre-fyra gårdar i vardera by. De skriftliga beläggen omtalar såle
des att det i den skånska skogsbygden fanns en etablerad bebyggelse åtmins
tone från 1500-talets början.

Men åldern på traktens kyrkor låter oss ana att bebyggelsen i skogsbygden 
tar sin början långt tidigare. I området finns två sockenkyrkor med medeltida 
ursprung. Kyrkan i Örkelljunga har genom om- och tillbyggnader under 
1700- och 1800-talen förlorat sin medeltida karaktär, men har sannolikt upp
förts under 1200-1300-talen.

Den ursprungliga kyrkan i Skånes-Fagerhult finns inte bevarad men be
skrivs som en tornlös medeltida kyrka med rakt avslutat kor. Den kyrka som 
idag står på platsen byggdes 1899-1900. I kyrkan finns flera inventarier från 
1500- och 1600-talen, men inga som säkert berättar om den ursprungliga kyr
kans ålder. Under medeltiden, och då möjligen redan under 1200-1300-talen, 
fanns alltså en tillräckligt stor befolkning för att underhålla en, möjligen två 
sockenkyrkor. Ortnamnen i området kan också hjälpa oss att förstå bebyg
gelsens ålder. Efterleden -ljunga i namn som Örkelljunga och 
Åsljunga tyder på förekomsten av ljunghedar under tidigt 
1300-tal, den tidpunkt då namnet Örkelljunga första 
gången förekommer i det skriftliga materialet. Ljung
hedar är, som vi redan konstaterat, ingen naturlig vege- 
tationstyp. Att ljungheden förefaller vara etablerad som



ÖRKELLJUNGA KYRKA IDAG.

44



landskapstyp redan i början av 1300-talet, tyder på att människor varit verk
samma i området och att en omfattande skogsavverkning pågått under en 
längre tid. Det finns också rikligt med ortsnamn med -torp, -arp eller -hult 
som slutled, som kan härledas till medeltid och styrker tanken på en medeltida 
etablering.

Den danska kronan kan tidigt och på olika sätt kopplas till Örkelljunga- 
trakten. I ett brev som utfärdades den 15 september år 1307 framgår att den 
danske kungen Erik Menved då befann sig i Örkelljunga. Här kan vi för första 
gången läsa ortnamnet som då skrevs Øthknælunga. I ett annat brev, daterat 
1316, omtalas att borgen i Örkelljunga brändes ner i samband med ett härj
ningståg. I detta brev framgår för första gången att det funnits en borg i trak
ten. Borgen benämnes som ”castrum regis”, det vill säga ”kungens borg”.

Orsaken till att Örkelljunga nämns i breven bottnar i den maktkamp som 
vid denna tid pågick inom den svenska folkungaätten. Hertigarna Erik och 
Valdemar Magnusson befann sig i strid med sin bror, den svenske kungen 
Birger Magnusson. I denna kamp hade Erik och Valdemar tidvis allierat sig 
med den danske hertigen Kristoffer (senare kung Kristoffer II) som i sin tur 
konspirerade mot sin bror, den danske kungen Erik Menved. Kungarna Birger 
och Erik var svågrar och stödde varandra i denna kamp. Under hösten 1306 
hade Erik och Valdemar, vid den så kallade Håtunaleken, låtit fängsla kung 
Birger. Danska trupper, under ledning av kung Erik, gick då över den svenska 
gränsen för att hjälpa Birger. Stridigheterna resulterade slutligen i ett stille- 
ståndsfördrag i mitten av september 1307. Fördraget går under benämningen 
Örkelljungatraktaten, och var anledningen till att kung Erik den 15 september 
befann sig i Örkelljunga. Kung Birger släpptes så småningom ur fångenska
pen, men stridigheterna fortsatte under flera år. År 1316 härjades norra Skåne 
av Eskil Krag, som var hertig Kristoffers hövitsman i Halland. Det är i sam
band med dessa härjningar som borgen i Örkelljunga uppges ha blivit ned
bränd.
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ETT UTSNITT ur en karta över Örkel- 
ljungatrakten upprättad efter ”Kongi. 
Topografiska Corpsens Under Officers 
Instructions Afdelnings recognocering 
under sommaren 1858”, illustrerar bätt
re än nutida kartor vilken utsträckning 
borgen i Örkelljunga ursprungligen 
haft. De flesta tror kanske att den enbart 
har bestått av den lilla klippa i en mean- 
derslinga av Pinnan, ca 300 meter syd
öst om kyrkan, som idag är fornläm- 
ningsregistrerad som borganläggning. 
Detta är dock bara anläggningens kär
na, dess ”castrum”, som man sade på 
medeltiden. Inom borgområdet låg ock
så, med intill visshet gränsande sannolik
het, den tresidiga höjd, som begränsas i

väster äv PrästäSjön (eller Kyrksjön som 
den heter på 1858 års karta), i öster av 
en våtmark med en numera försvunnen 
bäck där det intill alldeles nyligen låg en 
trävaruindustri, och i sydöst av Pinnan. 
På höjden ligger idag ett dussintal villor. 
Detta var anläggningens förborg, eller 
”curia”, där de flesta av de ekonomiskt 
betonade aktiviteter som ägde rum i 
borgen förlädes. Den ursprungliga topo
grafin innebar i sig försvarsmässiga för
delar, men vi kan förutsätta att förbor
gen har förstärkts av träpalissader. Det 
är möjligt, men inte alls lika säkert, att 
även kyrkan har legat (eller anlagts?) 
inom borgen. Tillträdet till borgområdet 
som helhet bör ha skett från norr.
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Men varför byggde man en borg i Örkelljunga? Har detta något med den 
beskrivna maktkampen inom Folkungaätten att göra? Svaren är inte själv
klara. Magnussönernas strider utkämpades några år in på 1300-talet, och bor
gen kan vara ungefärligen samtida, men den kan också vara något äldre, från 
1200-talet. Att den skulle ha uppförts som ett resultat av maktkampen är inte 
troligt.

Den behöver inte ha saknat fortifikatorisk betydelse. Läget gör det tvärtom 
mycket troligt att den ingått som en del i bevakningen av den väg som passerar 
riksgränsen. Denna väg var den kanske viktigaste landväg som förband de 
svenska och danska kungadömena i äldre tid och på den har många härar 
passerat genom tiderna. Något försvar av själva gränsen rör det sig dock inte 
om - skalförsvar var en okänd företeelse under medeltiden och borgen ligger 
också 21 km fågelvägen från gränsen.

Den kan också ha fyllt andra funktioner än de rent försvarsmässiga. I 
gränstrakterna mot Småland uppfördes även andra borgar under medeltiden. 
Riktar vi blickarna några mil österut finner vi Skeingeborg, som är belägen på 
en ö i Skeingesjön, och som sannolikt byggdes redan under sent 1100-tal. Un
der 1300-talet anlades Vittsjöborg och Losborg. Arkeologen Anders Ödman 
har föreslagit att de byggdes som kontrollpunkter och administrationsplatser 
för den omfattande järnframställning som förekommit i skogsbygderna.

Kungamaktens behov av järn hade ständigt ökat under den sena vikinga
tiden och under medeltiden. Möjligheterna att ta del av de ekonomiska vinster 
som denna järnframställning medförde bör således ha varit lockande. Det före
faller emellertid inte som om kungamakten direkt deltagit i järnframställning
en. Istället har varje gård producerat sitt järn i sin egen ugn. Kungens vinst i 
detta sammanhang bestod i att ålägga gårdarna att betala delar av sin skatt i 
form av järn, varpå kronan kunde försäkra sig om en jämn tillförsel av denna 
vara. Av detta kan vi alltså dra slutsatsen att kungamakten bör ha haft omfat
tande intressen i Skånes skogsbygder.
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Vid våra arkeologiska undersökningar har vi kunnat datera en del av de un
dersökta kolbottnarna och ugnarna för järnframställning till tiden mellan 
1000-talets första hälft och 1200-talets senare hälft.

När vi har arbetat oss bakåt i tiden med hjälp av flera olika källmaterial, 
och kommit så långt bak som till tidig medeltid, är vi fortfarande svaret skyl
diga vad gäller den äldsta bosättningen i området. Nu återstår bara arkeologin 
och paleobotaniken som tillgängliga metoder, men det räcker långt för att vi 
skall ana ett ännu äldre ursprung.

Efter det att de sista ekona av stenålderns jägarkulturer klingat av under 
yngre stenålder, finns under lång tid endast mycket svaga och sporadiska ned
slag av mänsklig verksamhet i området. Vissa enstaka fynd och kol 14-date- 
ringar från bronsåldern finns, men ingenting som det går att bygga upp en bild 
av en permanent bebyggelse utifrån. Uppe på höglandet, från Örkelljunga och 
upp emot Smålandsgränsen tycks skogarna ha legat mer eller mindre obebod
da under bronsåldern och större delen av järnåldern.

Precis i Sydsvenska Höglandets sydvästra kant, däremot, vid den nuva
rande gränsen mellan Klippans och Örkelljunga kommuner, har bebyggelse 
från århundradena kring vår tideräknings början kunnat dokumenteras. Inom 
röseområdena mellan Mölletofta och Rya kyrkoruin fanns spåren efter flera 
olika hus som har ingått i två gårdskomplex från äldre järnålder.

Huslämningarna framträdde, efter borttagning av matjorden med gräv
maskin och idog handrensning, som en samling mörka fläckar i den ljusa 
moränen. Dessa fläckar utgjorde gropar i vilka de stolpar stått som burit upp 
huskonstruktionen. Att de hade en mörk fyllning berodde på att matjord, sot 
eller annat avfall hamnat i dem efter att stolpen antingen avlägsnats, multnat 
eller brunnit ner. Stolphålen bildade ett mönster som avslöjade husplanen.

Ett hus från den äldre järnåldern kan ha varit 12-15 meter långt och 5 
meter brett. Konstruktionen har bestått av en rad med parställda stolpar ut
med husets mittaxel som burit upp taket. Väggarna har utgjorts av rader med
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mindre stolpar. Ingångarna har oftast funnits mitt på husens långsidor. Huset 
har troligen haft tak av strå eller torv och väggarna har sannolikt bestått av trä 
i de här skogsmiljöerna. Träväggarna kan då ha uppförts som skiftesverk eller 
i knuttimringsteknik. Av husets inredning återstår oftast ingenting. Ibland kan 
man finna resterna av en härd mitt i huset. En intressant detalj i det ena huset 
från Rya-trakten är att några av de takbärande stolparna troligen vilat på flata 
stenhällar.

Gårdarna har troligen bestått av ett boningshus och förråd av olika slag. 
Visserligen har vi inga spår efter andra byggnader än boningshuset, men det är 
sannolikt att det finns sådana lämningar bevarade i de markytor som vi inte 
kunde undersöka. Invid det ena huset fanns resterna efter en hägnad, som kan 
ha fungerat som tomtavgränsning. Den bestod av tretton gropar efter stående 
stolpar. Vi kunde också se spåren efter en gammal väg som lett till en av går
darna. Den bestod av de kraftigt nednötta, parallella spåren efter vagnshjul.

Under vikingatid börjar sedan, att döma av daterade boplats- och odlings- 
lämningar, den bebyggelseetablering längre in i höglandet som vi lyckats spåra 
även med andra källmaterial ner i medeltiden. Vilka var då de människor som 
banade sig väg in i skogslandet under denna kolonisationsfas? Under tidig- 
och högmedeltiden, 1000-1200-talen, har vi en befolkningstillväxt i hela Eu
ropa. Förmodligen har en del av befolkningsöverskottet sällat sig till de tidi
gaste innebyggarna i de järnmalmrika skogsbygderna. Under medeltidens för
sta århundraden började samhällets struktur att förändras. Herremännen på 
de stora godsen började frige trälarna, och under en något senare fas tvingades 
även bönderna att frige sina, och de ålades att bryta ny mark. Många av dem 
blev då arrendebönder på de storgårdar som de ursprungligen varit knutna 
till. Det innebar att man mot arrende fick ett stycke mark att bebygga och 
odla. Men märk väl, marken ägdes fortfarande av storbonden, som på ett mer 
sofistikerat sätt, men säkert på ibland hårda villkor, fortfarande kunde dra 
nytta av deras arbetskraft. Alla frigivna rymdes emellertid inte i det nya
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arrendesystemet, utan de övertaliga fick finna andra utkomstsätt. Dessa män
niskor var kanske inte främmande för att bryta ny mark i okänd terräng. Det 
är tänkbart att kungamakten aktivt ingripit i processen och erbjudit dem 
arrendevillkor på de kungliga domänerna i skogsbygden.

Som framgår på annat håll i boken, så framhåller vi järnets betydelse som 
drivkraft bakom den medeltida kolonisationen och uppodlingen av norra Skå
nes skogsbygd. Men det förtjänar att i detta sammanhang påpeka, att det finns 
exempel på andra håll i den sydsvenska skogsbygden där medeltida etable
ringar har skett i trakter utan tillgång till järnmalm. Det kan således finnas 
andra incitament för att ta skogsbygden i anspråk. Skogen har erbjudit vissa 
expansionsmöjligheter.

Det kan också - framför allt under 1200-talet och början av 1300-talet - 
vara fråga om en av kronan styrd etablering i syfte att på sikt utöka skatteun
derlaget. Kolonisterna fick ofta ett antal års skattefrihet, men kom med tiden 
att beskattas som alla andra.

Från mitten av 1400-talet fram till och med början av 1600-talet ökade 
befolkningstalet återigen kraftigt i hela Nordeuropa. Samtidigt sker ännu en 
bebyggelseexpansion i norra Skånes skogsbygd och ett uppsving i järnproduk
tionen.

Vi har sett att bebyggelsen här uppe i huvudsak bestod av ensamgårdar. Ett 
annat drag som särskiljer skogsbygden är att det oftast bodde mer än en bonde 
per gård. Dessa kan ha fungerat som medbrukare, medan ägaren ensam varit 
ekonomiskt ansvarig och skattepliktig. Vi vet för närvarande väldigt litet om 
förhållandena på dessa gårdar, men det finns tecken som tyder på att bonden 
och medbrukarna kunde vara släkt. Man kan då tänka sig att bröder eller 
vuxna söner bodde kvar på gården och hjälpte till med sysslorna. Det är okänt 
om medbrukarna också hade egna familjer boende på gården, men det är rim
ligt att föreställa sig gemensamma storhushåll för de släktingar med familjer 
som levde där.
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En möjlig förklaring till förhållandet med flera medbrukare på gårdarna kan 
vara att det vid sidan av den skattepliktiga gården, den så kallade jordeboks- 
gården, funnits ”hemmansdelar” eller ”gårdsbruk” som i praktiken fungerat 
som självständiga gårdar, men administrativt sorterat under den skattepliktiga 
enheten. Detta fenomen kan vara resultatet av hemmansklyvningar i folk- 
ökningstider.

När vi träffar på murrester eller grundstenar ute i skogen konstaterar vi 
kanske slentrianmässigt att det har legat ett torp här. Men begreppet torp är 
inte så enkelt och entydigt. Det är stor skillnad på ett torp från 1700-1800- 
talen och ett från 1500-talet. Dessa tidiga torp utgjordes av små jordbruksen
heter som betalade mindre än hälften i skatt än vad en bonde gjorde, enligt 
1500-talets jordeböcker. De sena torpen uppkom på en skattlagd gårds ut
mark och är skattebefriade. I stället betalade torparen arrende till bonden i 
form av dagsverk eller kontanter. Man brukar kalla denna form av sena torp 
för dagsverkstorp. Man har traditionellt sett den sena torpbebyggelsen som ett 
resultat av en befolkningsökning och därmed ökad efterfrågan på odlingsbar 
mark. Men senare forskning har visat att det, vad beträffar skogsbygderna, 
kan finnas andra faktorer bakom den stora tillkomsten av dagsverkstorp, 
framförallt under 1800-talet. Man menar att det fanns ett stort behov av flexi
bel arbetskraft i det förindustriella samhället, som kunde delta i olika anlägg- 
ningsprojekt, exempelvis vid byggen av vägar, järnvägar eller dammar. Efter

som det ofta var frågan om säsongsarbeten bi
drog torpens små jordbruksarealer till en trygg
het i försörjningen. Torparen som var en rörlig 
arbetskraft med många kontakter blev på så sätt 
också en förmedlare av nyheter på trakten.

På adelns sätesgårdar uppfördes torp, med bör
jan på 1600-talet, för att garantera tillgången till 
arbetskraft. Säterierna var skattefria och befriade

54



Bonde från norra skåne 1920.

från utskrivning av soldater. Dessa bestämmelser omfattade alla som bodde 
inom säteriets ”rå och rör”. Detta medförde att det i orostider inte var något 
större problem för adeln att rekrytera villig personal till torpen.

När laga skiftet genomfördes innebar det en omstrukturering av många byar, 
vilket kunde medföra att torparens mark slogs samman med gårdens ägor. En 
del av torparna förlorade då sin bostad och odlingslott och blev backstugusit- 
tare eller flyttade in i städerna, medan andra dagsverkstorp omvandlades till 
skattepliktiga gårdar. År 1943 förbjöds slutligen dagsverken och det medförde 
att en del av de kvarvarande torpen blev arrendegårdar medan andra friköptes.
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Vi hade möjlighet att undersöka två sentida bebyggelselämningar, varav en låg 
vid Östra Ringarp och en vid Skånes Värsjö. Vid Östra Ringarp fanns det en 
torpruin som kallades Grisavad. Undersökningen antydde att torpstugan varit 
ungefär 9x6 meter stor och utgjort en så kallad enkelstuga med förstuga, kök 
och sidokammare. Tack vare en muntlig uppgiftslämnare, Bo Hellström från 
Markaryd, fick vi veta att torpet under slutet av 1800-talet bebotts av hans 
farfar, skomakaren Hjalmar Hellström. Vi fick också veta att det under en tid 
bott tre generationer i den lilla stugan.

Utanför Skånes Värsjö (se även sid. 96-97) undersöktes lämningarna efter en 
liten gårdsenhet som bestått av en liten tvårumsstuga, en så kallad parstuga. En 
bit från boningshuset fanns de diffusa spåren efter vad som tolkades som en 
ekonomibyggnad. Bebyggelsen omgärdades av stensträngar och förutom hus
tomten framträdde tydligt två hägnade gärden. Förekomsten av kolbottnar och 
tjärgropar påvisar inkomster vid sidan av jordbruket. Resultatet av undersök
ningen tyder på att bebyggelsen har uppkommit under 1600-1700-talen och 
övergivits någon gång under 1800-talet. Ett par hundra meter öster ut påträffa
des resterna efter en liten samtida stuga som sannolikt fungerat som undantag.

Det förefaller som om Grisavad representerar den sena formen av torp
expansion, medan det råder större osäkerhet om hur bosättningen vid Skånes 
Värsjö skall tolkas. Kanske kan den trots allt hänföras till en tidig fas av sam
ma skede av torpetableringar på utmarken.

Under 1700-1800-talen genomfördes flera skiftesreformer inom jordbru
ket. Den skånska slättbygden var den region som påverkades mest. Land
skapsbilden förändrades dramatiskt när de stora byarna skiftades och ägorna 
slogs samman till stora sammanhängande arealer. I norra Skånes skogsbygder 
bestod bebyggelsen till stor del av ensamgårdar och småbyar. Det dröjde här 
en bit in på 1800-talet innan skiftet kom igång och i många fall genomfördes 
det inte förrän mot slutet av århundradet. De synliga spåren efter skiftet ut
görs av långa, raka stengärdsgårdar som skär genom skogarna och enstaka 
gårdar som flyttats ut från de små byarna.
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I de nordskånska skogarna förekommer rikligt med markområden som en 
gång varit odlade. Det finns många spår efter odlingen att upptäcka för den 
intresserade och observante vandraren. Inne i den tätaste skog kan man till 
exempel hitta hägnader av upplagd sten kring gårdsplan och åkermark. Nå
gon gång kan man ana resterna av en väg bland trädstammarna, som lett fram 
till torpet eller skymta en fägata som fört ut kor och hästar till bete. Skogarna 
genomkorsas av långa, raka stenmurar, som en gång skilt fä från åkermark 
eller utgjort gräns mellan olika ägor.
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Boskapsskötseln har varit den kanske viktigaste komponenten i skogslandets 
kombinationsekonomi. Den är i sig inte lika synlig i de bevarade arkeologiska 
lämningarna som odlingen. Några rester finns emellertid. Förutom hägnader, 
fägator och ladugårdar och stall, kan vi också ana boskapsskötselns betydelse 
i de åtgärder man vidtog för att skydda djuren mot faror. Vargen var en sådan 
fara. Den var ett av de mest hatade rovdjuren. Trots att det finns kraftiga 
överdrifter i de berättelser som omtalar hur människor och djur överfallits och 
dödats av vargar, var fruktan för vargen stor. Denna rädsla tog sig olika ut
tryck. För att inte locka till sig vargen fick man till exempel inte nämna den vid 
sitt rätta namn, utan kallade den oftast för gråben eller tasse. För att skrämma 
bort den från trakten anordnade man skallgång och tände bål, och för att 
skydda sin boskap anlitade man kloka gubbar och gummor som läste magiska 
besvärjelser över kreaturen innan de fördes ut till skogsbetet. Man sade att 
djuren ”förvarades”. Vargen var ”fienden nr 1” och jagades skoningslöst.

I utkanten av odlingsmarken, i en passage mellan två stengärdesgårdar, fanns 
vid en av de undersökta torpen en djup stenklädd grop - en varggrop. När vargen 
skulle fångas täcktes gropen med klena slanor och ris. Mitt över gropen band 
man fast en gås eller något annat bete för att locka vargen, och när den försökte 
ta gåsen brast sianorna. Väl nere i gropen kunde vargen inte komma upp, och 
blev på så sätt ett lätt byte för jägaren. År 1858 sköts den sista vilda vargen i 
Skåne, vilket ger en liten fingervisning om åldern på varggropen.

Men det är inte bara varggropen som vittnar om människors behov att 
skydda sig och sin egendom. Bland de föremål som hittades vid torpen, fanns 
en gjutform till hagelkulor, en bössflinta och ett fängpannelock som tillhört ett 
flintlåsgevär - en typ av gevär som blev vanlig under sent 1600-tal och som 
levde kvar en bra bit in på 1800-talet. Gjutformen är inte hel, men det beva
rade fragmentet visar att det var rejäla hagelkulor som göts, upp till sex milli
meter stora. Hagel av det slaget kallas vanligen för varghagel, och vittnar om 
hur annorlunda villkoren för boskapsskötseln var för bara 150-200 år sedan.
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att vargen hade svårt att ta sig ur fällan framgår
AV DENNA DJUPA STENKLÄDDA GROP.
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BÖSSOR AV denna typ 
Göingebössor, och var vanliga i norra Skå
nes skogsbygder. De hade kort kolv och var 
försedda med så kallat flintsnapplås. Ett 
flintlåsgevär fungerade på så sätt att när 
skytten tryckte på avtryckaren slog hanen 
fram mot eldstålet, som var gjort i ett 
stycke med fängpannelocket. Av trycket

öppnades locket till fängpannan och de 
gnistor som bildades när flintan i hanen 
slog mot eldstålet antände krutet i fäng
pannan och skottet gick av. Bilden visar ett 
snapplåsgevär från tidigt 1700-tal. Fäng
pannelocket kan ha tillhört en bössa av 
denna typ. Bössan på bilden tillhör Kultu
ren i Lund.
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Ute på ängsmarken eller bland skogsvegetationen, kan man träffa på låga kul
lar, ofta överväxta med gräs eller mossa. Ibland ligger de glest spridda, medan 
de andra gånger är placerade tätt intill varandra. De kan vara små och flacka, 
svåra att upptäcka, eller stora och höga och fullt synliga. Det är inte alltid de 
är överväxta med vegetation och då framgår det tydligt att de är uppbyggda av 
sten. De utgör upplag av marksten, som har samlats ihop när man har röjt 
skogsmarken inför odling. De kallas för odlingsrösen eller röjningsrösen. I 
vissa trakter kan det finnas stora områden med hundratals eller till och med 
tusentals rösen, medan det på andra håll handlar om små, spridda områden 
med några tiotal.

På de odlade ytorna, i sluttningar eller ut mot en väg eller mosse, kan man 
ibland se hur den forna åkern avslutas med en tydlig terrass. Terrasser kan 
bildas då jorden vid odlingen förflyttats ut mot åkerytans kant. Efterhand 
kommer den ansamlade jorden att höja åkern och en tydlig avsats har bildats. 
För att sedan undgå erosion i terrasskanten har man ofta förstärkt den med 
stenar. Det kan vara så, att om man är osäker på om det är en gammal odlings
yta man står inför och den saknar odlingsrösen, så kan den avslöja sig genom 
att man hittar terrassformer i kanterna.

När ett stycke skogsmark skulle odlas upp, inledde man med att fälla sko
gen och röja buskar och sly. Grenar, kvistar och markvegetation brändes upp. 
Därefter vidtog röjningen av markstenen, varefter ytorna besåddes med skal
korn eller brödvete. Man räknar med att odlingen på en yta av några hundra 
kvadratmeter pågick under 10-20 år. Därefter röjdes ny mark och den gamla 
odlingsytan omvandlades till betesmark och kanske slåtteräng. Även den gam
la boplatsytan odlades upp, den var ju väl gödslad med avfall och annat. 
Kemiska analyser har påvisat användning av kreatursgödsel på odlingsmar
ken. Så småningom återkom man till gamla odlingsytor och kompletterade 
markröjningen, varvid befintliga rösen byggdes på och nya lades upp. På så 
sätt uppstod efterhand de stora, omfattande röseområdena, som vi kan träffa
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på i skogarna i dag. Man kan fråga sig varför man började röja sten överhuvud
taget. Det borde vara möjligt att bedriva ett tekniskt primitivt jordbruk, där 
man använde hackor och skäror, utan att lägga ner tid på stenröjning. En för
klaring kan vara att man vid denna tid började skörda säden nere vid marken, 
för att tillvarata strået exempelvis till taktäckning, fodertillägg eller till stallströ. 
Från århundradena kring vår tideräknings början finns tecken som tyder på att 
man började stalla djur under vinterhalvåret. Då man nu skar strået vid marken 
med järnredskap, i stället för att som tidigare endast skära av axet, medförde en 
stenbunden markyta att redskapen kunde skadas och skörden försvåras. Om 
åkerytorna, efter att odlingen flyttats vidare, skulle användas som slåtterängar, 
fanns det ytterligare anledning att röja ytorna. Som slåtterredskap användes en 
lie med kort järnblad, som tillsammans med räfsan dyker upp vid denna tid.

En annan intressant aspekt på stenröjningen är att den kanske inte enbart 
hade en praktisk betydelse, utan att det även kunde ligga ett symbolvärde i 
den. Kanske var det också ett sätt att markera ägorätten till en mödosamt 
hävdad slåttermark.

De många dateringsresultat som vi fått från rösena visar att de kan vara 
äldre än vad man vanligtvis föreställer sig. Vid Mölletofta och Rya, där bebyg
gelsen från äldre järnålder påträffats, fördelar sig dateringarna från århundra
dena kring Kristi födelse fram till medeltiden. Tanken svindlar! Vad vi ser 
framför oss är ett vittnesbörd om det dagliga slitet för brödfödan för mer än 
tusen år sedan, på små åkertegar bland stenar och block.

I den norra delen av skogsområdet, från Örkelljunga till länsgränsen ser 
förhållandena helt annorlunda ut. Här är det inte fråga om stora omfattande 
röseområden med hundratals rösen, utan betydligt mindre, spridda områden 
med några tiotals rösen. Träkolsprover från rösena skvallrar om en betydligt 
senare etablering av jordbruk här uppe. Tyngdpunkten i dateringarna faller 
inom de senaste tusen åren. Det är inte förrän fram emot vikingatid och medel
tid som man har gett sig in i de mer avlägsna skogsbygderna.
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FÖR ATT kunna åldersbestämma den forn
tida odlingen använder vi oss av träkol från 
rösena. Det är ofta möjligt att fastställa den 
ursprungliga markytan under röset. Där le
tar vi efter det träkol som härrör från bort- 
bränningen av buskar och sly innan sten- 
röjningen tog vid. De tillvaratagna träkols- 
proverna skickas till laboratorier för date
ring enligt kol 14-metoden. Vi kan också 
genom pollenprover från rösena få en bild 
av odlingen och växtligheten på platsen.

För att komma åt träkol och växtpollen i 
den ursprungliga markytan snittar vi röset 
med grävmaskin, varefter vi rensar tvär
snittet och dokumenterar det före prov
tagningen. Genom att använda oss av gräv
maskin, reducerar vi inte bara riskerna med 
att arbeta i ett upplag av lösa stenar, utan vi 
kan snabbare och effektivare undersöka ett 
större antal rösen. På så sätt kan vi med 
många dateringar fånga odlingens stora 
tidsmässiga spännvidd i röseområdena.
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De människor som etablerade sig i denna del av skogslandet röjde självfallet 
ny odlingsmark och hade djur på skogen för sin försörjning. Djurhållning spe
lade tidigt en betydligt större roll än vad spannmålsodling gjorde. Men man 
var också tvungen att hitta andra försörjningsmöjligheter, där skogsråvaran 
kom att spela en avgörande roll. Det är belysande att jordeboken från 1583/84 
i sin redovisning av skatteuppbörden endast nämner enstaka gårdar som beta
lade sitt landgille i spannmålsprodukter, medan det stora flertalet skattade i 
smör och sågade plank. Förutom att skogen nyttjades till framställning av 
träkol och tjära var timret således en väl så viktig produkt. Skogen utgjorde 
den grund på vilket det mångsyssleri vilar, som är så karaktäristiskt för den 
här trakten genom historiens lopp.

Våra undersökningar har visat att rösena inom samma område mycket väl 
kan härröra från skilda tidsperioder, alltifrån äldre järnålder till modern tid, 
och att det är omöjligt att åldersbestämma dem utifrån utseendet. Det finns 
dock undantag, exempelvis en typ av höga, toppiga, väl samlade rösen som 
brukar förknippas med 1700- och 1800-talens torpbebyggelse. De har fått sin 
speciella form av att torparen fick vara sparsam med sina små åkerytor och 
strävade efter att rösena skulle ta så lite markyta i anspråk som möjligt. Fanns 
det möjlighet så har han lagt upp dem på markfasta block eller klipphällar. 
Om man hittar rösen med sprängda stenar eller större stenar med borrhål i, 
kan man vara säker på att de är från 1800-talet eller början av 1900-talet. Det 
finns en fälla i detta som man måste se upp med; det är inte ovanligt att det 
döljer sig ett gammalt, ursprungligt röse i ett större sentida. När man på nytt 
odlade upp en gammal åkeryta med odlingsrösen var det nog vanligare att 
man röjde åkern helt fri från gamla rösen och lade upp stenmaterialet i sten- 
gärdsgårdar runt odlingen. Efterhand kunde det uppstå stora stentippar i an
slutning till gärdsgårdarna. Utanför dagens åkrar i skogslandet kan man ib
land se röjningsrösen bevarade i den omgivande granskogen, vilket avslöjar 
att åkern röjts i ett gammalt odlingslandskap.
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bandparceller vid lärkesholm.

Avslutningsvis ska vi bekanta oss med ett intressant åskådningsexempel på gam
mal odling. Det finns på ägorna till stiftelsen Lärkesholm, inom Örkelljunga 
kommun. Godsets äldsta historia är okänd och första gången Lärkesholm om
nämns är i början av 1500-talet som ”Ladke” (Lärka) i Lunds ärkestifts ur- 
kundsbok. På 1600-talet omnämns Arild Svave som ägare. Han uppförde 1668
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en säteribyggnad och namnet Lärkesholm uppträder nu för första gången. Är 
1730 övertar baron Bernt Wilhelm von Liewen godset. Han genomförde 
många jordbrukstekniska förbättringar och anlade även dammar för fiskod
ling. Carl von Linné besökte von Liewen under sin skånska resa 1749 och blev 
djupt imponerad över godsherrens alla uppfinningar och förbättringar. På 
1770-talet köpte Anders von Reiser godset av von Lievens söner och omvand
lade godset i sitt testamente till stiftelse, vilket stadfästes 1791. Stiftelsen är 
fortfarande ägare till Lärkesholms gods.

Inom godset finns ett av Skånes största och bäst bevarade fossila odlings
landskap. Ordet ”fossil” betyder i detta sammanhang att odlingslandskapet 
inte längre i bruk. Utifrån kartmaterial kan vi se att den bevarade fossila åker
marken använts som äng och betesmark från 1600-talet ända till idag och såle
des skyddats från modernt maskinellt jordbruk. Det dominerande inslaget av 
fossila former, utgörs av ett system med långsmala markytor, 15-30 meter breda 
och avgränsade av stensträngar, som utgör upplag av bortröjd marksten. Inom 
dessa långsmala markytor kan man idag se mindre åkerytor med röjningsrösen 
och terrasskanter. De långsmala ytorna kallas bandparceller efter sin form och 
de utgör sannolikt någon form av ägomarkering. Förutom att det finns band
parceller bevarade på andra ställen i trakten, förekommer de också på flera 
andra platser i Skånes och i södra Sveriges skogsbygder. De har troligen till
kommit under vikingatid och tidig medeltid, det vill säga under perioden 900- 
1200. De långsmala parcellerna är svagt S-formade. Detta har hittills bara kun
nat iakttagas i denna del av Skåne och det kan vara ett lokalt särdrag.

Då inställer sig osökt frågan vad det stora området med bandparceller vid 
Lärkesholm representerar. Troligen handlar det om en storgård, en föregång
are till säteriet, genom vilken den danska kungamakten kan ha haft ett infly
tande över kolonisationsförloppet. Det kan mycket väl vara så att de bevarade 
enheterna av bandparceller som finns i trakten, utgör lämningar efter de kro- 
nogårdar som etablerats på kungens allmänning redan under tidig medeltid.
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När Linné år 1749 under sin Skånska resa färdades från den skånska slätten 
upp mot nordvästra Skånes högland beskriver han sina intryck på följande 
sätt. ”...Sedan begynte att bliva mer och mer backigt, så fort och så mycket 
som det tilltog åt norden, att man på slutet hade idel kala backar, klädda med 
ljung ocb bräken samt utmärglade åkrar med den fattiga vårrågen, så att lan
det, som söder om Södre ås var ett Canan, blev bort mot Norra åsen en mager 
och stenig Arabia

Linnés beskrivning av åsen, med bibliska liknelser, för tankarna till ett 
område präglat av fattigdom och armod, men detta är kanske inte en helt
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rättvisande bild. Visst skilde sig området på många sätt från den bördiga slät
ten där jordbruket var huvudnäringen, men om naturen satte gränser och ra
mar för vad som var möjligt, erbjöd den samtidigt alternativ och valmöjlighe
ter. Framåtanda och uppfinningsrikedom har därför speglat de verksamheter 
som genom århundraden präglat denna bygd. När jordbruket inte räckte till 
för försörjningen fanns skogen och sjöarna. Här kunde man jaga, fiska och 
avverka timmer. Här fick man också råvaror till allehanda träslöjdsprodukter 
liksom till framställning av träkol, tjära, pottaska, järn med mera.

Den stora bredd och variationsrikedom som dessa produkter omfattade 
finns väl omvittnad i skrifter och räkenskaper av olika slag. Framförallt gäller 
detta de senaste århundradena. Försäljning av timmer omnämnes vid början 
av artonhundratalet som en av områdets huvudnäringar. Timret fraktades 
med hästar och oxar till slättbygden, där det antingen såldes eller byttes mot 
spannmål. Vid denna tid finns det belägg för minst ett tjugotal vattendrivna 
sågkvarnar enbart i Skånes-Fagerhults socken, men redan under sextonhund
ratalets senare del vet vi att här fanns sågkvarnar, och under femtonhundrata
let levererades bilad plank till kronan. Att virkeshanteringen var omfattande 
även då förstår vi av att det behövdes cirka två tusen fullvuxna ekar till ett 24- 
kanoners skepp. Längre tillbaka kan vi inte följa virkeshanteringen i de skrift

liga källorna, men det lär knappast vara någon överdrift att an
taga att den hade stor betydelse också för den medeltida be
folkningen.

Förutom byggnadstimmer gav skogen också råämne till en 
mängd andra produkter. Det bondehantverk som efterhand ut
vecklades, ingick till en början som en naturlig del i gårdarnas 

självhushåll, men fick under artonhundratalet och nit
tonhundratalet nästan karaktären av ”industriell hem
slöjd”. Takstegar, träpumpar, laggkärl, flätade korgar, 
kvastar, räfsor, lieskaft, textilredskap, träskor med

W

7 o



Träskomakare i arbete.

mera - listan kan göras lång - tillverkades i stora mängder och såldes på lands
bygdens marknader, i städerna, eller av kringresande gårdfarihandlare.

Denna tillverkning och försäljning, som sköttes av männen, gav ett värde
fullt bidrag till försörjningen, och kunde anpassas till tider då arbetet inom 
lantbruket inte tog all tid i anspråk.

År 1795 besöktes Örkelljunga av Carl August Ehrensvärd, en av dåtidens 
stora konstfilosofer, författare och tecknare. Han skriver följande i sin betrak
telse över skogsbönderna: ”En slöjdare är ett steg närmare fullkomligheten än 
en skånsk slättbonde...”.
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Det var emellertid inte enbart männen som bidrog till gårdens försörjning. Av 
lin kunde man framställa lärft och av fårens ull tillverkades vadmal. På sjut
tonhundratalet omtalas att kvinnornas arbete med detta gav pengar till både 
skatt och annat nödtorft.

Föremål som de som omtalas ovan, liksom textilier, har en begränsad livs
längd. Även om sparsamheten varit stor, har mycket hamnat i jorden eller på 
sophögen men förmultnade snabbt och försvann. Denna typ av fynd är alltså 
ovanliga vid arkeologiska undersökningar, men det finns andra verksamheter, 
som efterlämnat mer bestående spår. Fynd av kolbottnar, tjärdalar, slaggvarp, 
kvarnlämningar med mera, understryker den betydelse som skogen haft för 
traktens befolkning.

Genom århundradena har hundratals, för att inte säga tusentals kolmilor 
brunnit i dessa skogar. Enbart längs den smala korridor genom skogen som 
nya E4 letar sig fram utmed, har rester efter dessa kolmilor påträffats på ett 
tjugotal platser. Milorna kunde vara av olika slag. Den äldsta kolningsmeto- 
den var bränning i grop, men även liggmilan är gammal. Den vanligaste milan 
utgjordes dock av resmilan.

Med modern vetenskap kan det träkol som blivit kvar på platsen för milan 
dateras, och detta visar att kolning förekom i de nordskånska skogarna redan 
på 1100-talet och 1200-talet. Under 1500-talet och 1600-talet förefaller kol- 
ningen öka, för att sedan fortsätta in i sen tid. En av orsakerna till att kol- 
ningen redan tidigt fick stor betydelse var den omfattande järnframställning 
som under lång tid förekommit i skogsbygden, och för att framställa järn 
behövdes stora mängder träkol. Även i modern tid har man emellertid haft 
behov av detta bränsle. Ett närliggande exempel är krigstidens gengasdrivna 
bilar vilka eldades med träkol.

72.



KOLVEDEN TILL milan höggs på för
sommaren och torkades i så kallade klyp. 
I en resmila restes veden kring en mitt
stolpe. När detta var klart täcktes milan 
med granris och stybb för att få en tät yta. 
Därefter tändes den. Elden reglerades 
med draghål, och för att milan skulle vara 
tät klubbades ytan med en milklubba ett

par gånger per dygn. Det var viktigt att 
milan passades noga, då den annars kun
de störta in och brinna upp. Kolningen 
kunde ta en till två veckor, varefter milan 
fick svalna några dygn. Därefter revs ko
let ut med utrivningskrokar och kolhac
kor. Efter ytterligare något dygn kunde 
kolet fraktas hort.
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BOTTEN AV EN KOLMILA DOKUMENTERAS.

Tjäran var en annan viktig resurs för skogsbygden. Redan på medeltiden var 
den en betydande exportprodukt, och under 1600-talet blev det den tredje 
största exportvaran i Sverige. Från denna tid finns uppgifter om att över hund
ratusen tunnor tjära producerades i Sverige. Stora mängder tjära krävdes dess
utom för stormaktstidens skeppsbyggen.
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NÅGOT NORR om Järingsholm, mel
lan Skånes Värsjö och Skånes-Fager- 
hult, påträffades två rännformiga tjär
dalar. Den bäst bevarade hade anlagts i

meter lång nedgrävd ränna med en sten
satt botten. Dalen avslutades nedtill 
med en tvär ställd kall byggd stenmur, 
försedd med en öppning genom vilken

en sluttning och bestod av en fjorton tjäran runnit ut.
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Tjära framställdes i tjärdalar. Det fanns främst två typer av tjärdalar, dels 
trattformiga och dels rännformiga. I bägge typerna fylldes dalen med kådrik 
ved från tallstubbar. Veden täcktes med ris, mossa och stybb, där stybben be
stod av kolpartiklar och lerhaltig sand. Därefter tändes dalen i toppen, och 
fick sedan brinna nedåt, med ett minimum av lufttillförsel. Efter något dygn 
började tjäran rinna ut genom ett tappningshål där den samlades upp i tunnor.

Även pottaska gav skogens innevånare extrainkomster. Kaliumkarbonat, 
som är den korrekta kemiska termen, utvanns genom förbränning av lövträ på 
öppet bål. Här ansågs bok vara det bästa träslaget. Den aska som erhölls ge
nomgick ytterligare behandling, och den färdiga produkten användes sedan 
bland annat till att framställa glas och såpa. Några arkeologiska spår efter 
pottaskebränning har vi inte kunnat påvisa, men uppgifter omtalar att det 
förekom redan under medeltiden, och tog verklig fart under 1600-talet. Under 
1700-talet och 1800-talet blev det en typisk allmogenäring, som gav de nord
skånska och framför allt de blekingska och småländska bönderna stora in
komster. Framställningen var arbetskrävande och krävde mycket ved. Den 
stora virkesåtgången i kombination med att askan under 1800-talet ersattes av 
andra råvaror, medförde att tillverkningen under detta århundrade upphörde.

Ytterligare en av naturens resurser som flitigt utnyttjades var torven. Norra 
Skånes skogar är rika på torvmossar, och torven var en billig energikälla. Den 
äldsta formen för torvutvinning var sticktorvstäkt, vilken förekom redan un
der järnåldern. Torven grävdes upp med speciella spadar, så kallade stick
spadar. Efter att ha låtit torvstyckena torka under några månader blev de ut
märkt till bränsle. Under årtiondena kring sekelskiftet, och under andra världs
kriget utnyttjades torven flitigt som energikälla, men därefter kom den i allt 
högre grad att ersättas av olja.
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Det är idag svårt att föreställa sig att Skånes-Fagerhults och Örkelljunga sock
nar en gång ingått i ett av de mest produktiva järnframställningsområdena i 
Skandinavien. Men mer om detta senare, låt oss inledningsvis bekanta oss med 
den tidiga järnframställningen som var en komplicerad process med många steg. 
Man använde sig av sjö- eller myrmalm. Sjömalmen, som finns på sjöbottnar i 
form av små kulor, togs upp på vintern från isen med stora skopor. Myrmalmen, 
som förekommer som stora stycken eller kakor, grävdes med spade upp ur my
ren. Därefter torkades, rostades och krossades den till lämplig storlek.
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Ugnen som användes för utvinningen kallas för blästugn eller blästa och anlades 
i en grop i marken med en skorstensliknande överbyggnad av lera. Med hjälp av 
bälgar kunde man uppnå en temperatur på ca 1200° då malmen reduceras på 
sitt syre. Vid denna temperatur smälter föroreningarna i malmen och rinner ut 
som slagg. När ugnen svalnat plockades den porösa järnklumpen, luppen, ut. I 
denna finns kvarvarande inneslutna slaggrester som pressas ut vid det så kallade 
primärsmidet. Det erhållna järnet är sedan smidbart till verktyg och vapen.

Behovet av träkol, för att kunna hetta upp ugnen ordentligt, var enormt 
stort i järnproduktionsområdena och bör ha omvandlat landskapet i betydan
de utsträckning.

Forskningen kring järnframställningen i nuvarande Sydsverige har identi
fierat ett kärnområde som man har benämnt Hishultsområdet. Det omfattar, 
förutom Örkelljunga och Fagerhults socknar i Skåne, även Hishults, Knäreds 
och Våxtorps socknar i södra Halland. Här finns hundratals kända slaggvarp 
som markerar enskilda produktionsplatser. De största kan vara upp till 25 
meter i diameter och 2,5 meter höga. De väldiga slaggvarp som man kan hitta 
längs en del vattendrag, avspeglar en närmast industriell järnproduktion un
der högmedeltiden där man utnyttjat vattenkraften för att driva bälgarna.

Den som först uppmärksammade detta produktionsområde var John Nih- 
lén, som under 1930-talet identifierade slaggvarp i Bölinge i Våxtorps socken 
efter ett fynd av ämnesjärn på platsen. Han inledde omfattande inventeringar 
samma år och påträffade ett stort antal slaggvarp, som indikerade en storskalig 
järnproduktion. Med assistens av hembygdsintresserade personer från trakten 
fortsatte han sitt inventeringsarbete, registrerade slaggförekomster och kartlade 
myrmarker inom Hishultsområdet. Till hjälp i sitt sökande efter järnframställ- 
ningsplatser använde han sig av ortnamn, muntliga traditioner och historiskt 
källmaterial. Han lyckades med bedriften att beskriva inte mindre än 115 plat
ser med slaggvarp och slaggförekomster.
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Hans gärning fortsattes under 1950- 
och 1960-talen av postmästare Sven 
Nöjd. Förutom inventeringsarbete äg
nade han sig även åt utgrävningar av 
ugnsrester och försök med järnfram
ställning i rekonstruerade blästugnar, 
till exempel vid Östra Ringarp i Örkel- 
1 junga socken. Hans inventeringsar
bete koncentrerades till Örkelljunga, 
Rya och Fagerhults socknar samt delar 
av Hishults socken i södra Halland, 
där han lokaliserade ytterligare ett 50- 
tal platser med slaggförekomster. Det 
finns anledning att även omnämna 
Axel Eiwerts som i delar av Hishults- 
området, med tonvikt på Knäredstrak- 
ten, påträffade omkring 50 platser 
med slagg och fynd av ämnesjärn.

Under 1980- och 1990-talen be
drevs ett forskningsprojekt benämnt 
Norra Skånes Medeltid under ledning 
av Anders Ödman vid Lunds Universi- 

svEN nöjd. tets Historiska Museum. I samband
med undersökningar av järnframställ- 

ningsplatser och borgar i Göingebygden gjordes en sammanställning av regist
rerade slaggvarp i norra Skåne och södra Halland. Sammanställningen visade 
en kraftig koncentration av järnproduktionsplatser inom Hishultsområdet 
och i ett östligt stråk mot Göingebygden.
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Vi ser nu, mot bakgrund av all denna forskning, a tt den omfattande järn
framställningen inom Hishultsområdet inleddes redan under 1200-talet, med 
en tyngdpunkt i dateringarna kring 1400-talet. Från just 1400-talet finns det 
förtecknat ett särskilt län i södra Halland som kallades för ”Itzulte län”, vars 
omfattning i stort överensstämde med Hishultsområdet. Länets utsträckning 
innefattade områden med lättillgängliga sjö- och myrmarker. Länets första 
innehavare var Ivar Axelson Tott. Det finns en uppgift om att adelsmannen 
Ejlert Krafse bytte till sig hela länet från Fredrik II år 1574. Länet omvandlades 
till ett birk, vilket är ett område som avskilts från häradet med egen domsrätt. 
Det var bönderna som stod för produktionen och som också skattlades i järn.

Norr om den gamla riksgränsen, i de södra delarna av Småland, fanns 
också en omfattande järnproduktion speglad i ett mycket stort antal platser 
med slaggvarp. Tyngdpunkten i dateringarna där ligger också under medelti
den. Produktionen täckte ett lokalt behov, samtidigt som det förekom en viss 
export till Gotland och Hansan. Men det småländska järnet hade en annan 
stor närliggande avnämare, nämligen den danska kungamakten! Denna han
del var så lönsam att en stor del av södra Smålands järnproduktion såldes över 
gränsen till danska uppköpare under 1500- och 1600-talen.

De äldsta spåren vi har efter järnframställning i vårt arbetsområde i nord
västra Skåne fanns på en gårdslämning från tiden kring Kristi födelse i full- 
åkersbygden invid Rönne å. Gården, som låg norr om ån, har en gång varit 
bebyggd med två små hus på sydslänten ner mot ån och på backens krön har 
det funnits en stor ugn. Märken efter stolpar runt ugnen avslöjade att den 
hade legat i en byggnad av något slag. Det är fullt förståeligt att man skapade 
ett vindskydd på det här utsatta läget. Men det handlar inte bara om vind
skydd, minst lika viktigt var att skydda sig mot dagsljuset, att skapa skugga, 
för att utifrån färgen på det upphettade järnet göra en riktig bedömning inför 
nästa steg i processen. Vid smidet är smedens kunskap om järnets egenskaper 
uteslutande baserat på ämnesjärnets färg. En kunskap som förmedlades via
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muntlig tradition och gav ett mytiskt och magiskt skimmer kring smedsyrket. 
Det fanns inga tecken på att ugnen hade kommit till användning - det saknades 
slaggrester efter framställningen. En möjlig förklaring är att någonting gick fel 
när man första gången eldade i ugnen för att torka leran och att ugnen då, med 
tillhörande byggnad, kollapsat i en våldsam brand. Vi hittade lerkliningsrester 
från ugnskappan som bitvis hade förglasats, vilket tyder på intensiv hetta.

Från slutet av äldre järnålder, 400-500-talen efter Kristi födelse, härstam
mar en annan ugnsrest som vi påträffade på en gårdslämning i skogsområdet 
utmed E4:s nya sträckning vid Rya. Ugnen låg invid spåren efter ett samtida 
hus. Det fanns också en kolningsgrop i närheten.
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Lite längre mot sydväst, vid Haglekulla på en åker intill Pinnån strax invid 
kanten till skogsområdet, låg en gårdslämning från 600-talet. Det fanns spår 
efter flera byggnader och den har tolkats som storbondegård. På gårdsplanen, 
fem meter från närmaste huskonstruktion, påträffades resterna efter en ugn. 
Den avtecknade sig i moränen som en rund, meterstor, stenfodrad grund grop. 
I gropen, eller snarare ugnen, fanns bränd lera från ugnskappan och slagg efter 
framställningsprocessen. Det är allt vad som fanns kvar av ugnen efter att 
plogen gjort sitt.

Vi befinner oss i åkerbygden och i skogsområdet närmast den i trakten av 
Mölletofta-Rya. Det är i denna trakt som vi också har de tidiga spåren efter 
odling och bosättning. Vi är i en miljö där tyngdpunkten i försörjningen legat 
på boskapsskötsel, åkerbruk samt bisysslor i skogen. Järnframställningen får 
tveklöst räknas till bisysslorna och har vid denna tid sannolikt inte spelat nå
gon större roll rent ekonomiskt, även om tillgången på redskap av järn avse
värt underlättat tillvaron. Man kan föreställa sig vad det betydde i vardags- 
slitet att få tillgång till en järnyxa eller en järnskodd spade och hacka, speciellt 
i norra Skånes moränmarker, där marken är rik på rötter och sten.

När vi kommer längre norrut i skogslandet, norr om Örkelljunga, ser bilden 
helt annorlunda ut. Här träffar vi inte längre på småskalig järnframställning 
vid gårdarna, utan här har produktionen fått en helt annan karaktär. Invid 
vattenkvarnen vid Vanås, som är omnämnd som sågmölla på 1800-talet, i sko
gen mellan Åsljunga och Skånes Värsjö, påträffades tre ugnar för järnfram
ställning. Vi kom dem på spåren genom att vi hittade slagg i kvarnens sten
grund och när vi vidgade undersökningen till omgivande ytor påträffade vi, 
förutom mer slagg, även bränd lera efter ugnsväggarna. Ugnarna var förhållan
devis välbevarade och deras konstruktion framträdde tydligt. I bottnen var de 
stensatta och väggarna har bestått av lerklinat flätverk. Två av dem hade en 
rektangulär form i stället för den traditionellt runda. Daterat träkol från ugnar
na visade att två varit i bruk från början av 1100-talet fram i 1200-talet. Den



tredje daterades till 1300-talet. Invid den betydligt yngre kvarnen fanns läm
ningar som tydde på att det kan ha förekommit ugnar även där. Förmodligen 
har vattenkraften utnyttjats för att driva bälgar till ugnarna.

På den här platsen kan vi tala om järnframställning av mera storskalig ka
raktär. Vi vet att det fanns ett stort behov av järn i det danska riket under 1100- 
och 1200-talen, då man byggde omkring 3000 nya kyrkor som ersättare till de 
små träkyrkorna. Städernas utbyggnad efterfrågade också enorma mängder 
järn till verktyg och spik. Vi kan med största sannolikhet tala om att det danska 
rikets stora behov av järn var en av de mest drivande krafterna i den medeltida 
kolonisationen av ödebygderna i Skåne och Halland.

Det kan finnas lämningar efter såväl små lokala framställningsplatser invid 
sjöarna, som kolossala slaggvarp om hundratals kubikmeter, som exempelvis i 
vattnet kring Skeingeborg vid Skeingesjön i Verums socken. Det järn som pro
ducerats i dessa trakter har under 1100- och 1200-talen transporterats till 
upplagsplatser vid kungsgårdar och i när
liggande städer. Här har också järnet för
ädlats inför vidare transporter till manu
faktursmederna.

Förutom vid den gamla sågmöllan i 
Vanås, undersökte vi en annan järnpro
duktionsplats vid Östra Spång, som också 
den väl speglar produktionsförhållandena

SÅ HÄR KAN DET HA SETT UT 
VID ÖSTRA SPÅNG PÅ 1500-TALET.
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inom Hishultsområdet. Lämningarna låg ute på en äng strax invid Pinnan. Mar
ken hade tidigare varit plöjd, vilket kraftigt skadat fornlämningarna. Där fanns 
resterna efter fyra traditionella blästugnar, men slaggmängden antydde att det 
sannolikt funnits ännu fler. Utöver dessa påträffades, under ett väldigt slagg- 
bemängt sot- och stenlager, bottnen efter en mycket stor ugn. Den har varit 
byggd i marksten och varit 2x2,5 meter i bottenplanet och 2,5 meter hög. 
Ugnen låg en bit från ån och man har således inte utnyttjat vattenkraften för 
att driva bälgarna. Väster om ugnen fanns en mindre yta som sannolikt utgjort 
platsen för trampbälgar, stora bälgar som var så monterade att en person ge
nom att växelvis trampa på länkarmar kopplade till bälgarna kunde pressa 
stora mängder luft in i ugnen. En ugn av den storleken har producerat betyd
ligt större mängder järn än de mindre blästugnarna, men den tekniska princi
pen är den samma. På den här platsen har järn producerats under 1500-1600- 
talen.

Så sent som 1646 satsade en industriman från Köpenhamn i ett nytt järn
bruk beläget i Örkelljunga, en bit från Hjälmsjöns utlopp i Pinnan, men i och 
med freden i Roskilde 1658 och Skånes anslutning till Sverige tog intresset för 
järnhanteringen i Skåne slut. Den storskaliga produktionen lades ner, i skug
gan av den då tekniskt avancerade och betydligt mer omfattande produktio
nen i Småland och framförallt i Bergslagen. Den småskaliga produktionen i 
små blästugnar bland traktens bönder fortsatte dock in på 1800-talet.

En så storskalig järnproduktion som området hade under den danska tiden 
har naturligtvis kraftigt påverkat landskapsbilden. Järnframställningens stora 
behov av träkol, i kombination med röjning och svedjebränning vid den sam
tida kolonisationen och uppodlingen, har med säkerhet spelat stor roll för 
skogarnas utarmning och ljunghedarnas omfattande utbredning i trakten.
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Envar som någon gång stått inför ett vattenfall eller en fors har väl förundrats 
över kraften i det framrusande vattnet. Den som har vadat över en jokk i 
fjällvärlden har säkert häpnat över hur kraftigt vattnet tar tag i benen även om 
vattendraget ser aldrig så litet och harmlöst ut. Redan de gamla romarna, 
kände vid vår tideräknings början till hur man kunde utnyttja rörelseenergin i 
det rinnande vattnet genom att anlägga kvarnar i vattendragen. Tekniken 
spreds via det frankiska riket ut över Europa och nådde Skandinavien under 
medeltidens början.
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Det fanns två olika typer av vattenkvarnar, en med horisontellt (liggande) hjul 
och en med vertikalt (stående) hjul. Den första kvarntypen anses ha lägre ka
pacitet och därmed lämpat sig bäst som husbehovskvarn, medan den andra 
var att föredra vid mer omfattande och kommersiell drift. Båda har funnits 
samtidigt och det är inte möjligt att säga vilken av teknikerna som är äldst. 
Vad gäller kvarnen med horisontellt hjul (skvaltkvarn) så var kvarnhuset pla
cerat direkt ovan vattendraget, så att det liggande skovelhjulet drev en lodrät 
axel, vilken var direkt kopplad till kvarnstenen.

På den andra kvarntypen gick axeln horisontellt in i kvarnbyggnaden, som 
låg vid sidan av vattendraget. Inne i byggnaden växlades den inkommande 
axeln av via ett kugghjul, så att kraften riktades uppåt mot den liggande 
kvarnstenen. På detta sätt kunde kraften fördelas på flera malstenar eller an
vändas till olika ändamål samtidigt.

Kvarnarna kunde anläggas för ett stort antal olika användningsområden, 
exempelvis som såg, vadmalsstamp, spannmålskvarn eller stånghammare. De 
topografiska förutsättningarna var avgörande inför lokaliseringen av en 
kvarn. Det var inte ovanligt att man byggde om och anpassade en befintlig 
kvarnanläggning till nya arbetsuppgifter, eftersom man då kunde utnyttja en 
redan etablerad grundstruktur.

Den arbetsbesparande effekten av en kvarn var betydande. En relativt liten 
vertikalkvarn hade en arbetskapacitet motsvarande 30 personer eller mer.

De äldsta skriftliga beläggen för vattenkvarnar i det medeltida Danmark 
härstammar från 1130-talets Skåne. År 1131 omnämndes en kvarn i Vittsjö 
och 1135 en i Värpinge. Utifrån arkeologiska undersökningar i Danmark före
faller det som om kvarnteknologin fick stor spridning under 1100-talets se
nare del. Vattenkvarnarna fanns kvar som energikälla, tillsammans med ett 
ökande antal vindmöllor, fram till 1800-talets slut, då stora och effektiva ång- 
kvarnar gjorde den äldre vatten- och vindtekniken omodern.
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KVARN MED VERTIKALT HJUL VID LÄRKASJÖHULT.
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Kvarnruinen vid Bre da bäck.

En kvarnlämning i norra Skånes skogsbygder kom att beröras av vägarbetet. Den 
är omnämnd som sågmölla på en laga skifteskarta från 1836 och ligger i skogen 
mellan Åsljunga och Skånes Värsjö, vid ett litet vattendrag, som på Buhrmans 
karta över Skåne från 1684, kallas för Bredabäck (se även sid. 96-97). Vi säger 
ligger, eftersom delar av stenfundamenten till kvarn byggnaden och bägge fördäm- 
ningsvallarna hamnade utanför vägbygget och fortfarande finns kvar att besöka.

Landskapet närmast platsen består i dag av blandskog som domineras av 
högstammiga tallar och granar. Vattendraget som försåg kvarnen med energi 
avvattnas i Pinnan. Det är ett litet bäckdrag, som under sommaren makligt 
letar sig fram bland tuvor av blåbärs- och lingonris i skogen. Men under vå
ren, och framförallt under hösten, förvandlas det till ett kraftfullt strömmande 
energiflöde, för att under vintern lugnt frysa till is. Själva kvarnplatsen fram
träder genom att det anlagts ett litet fall med hjälp av ekstockar i vattendraget. 
På ömse sidor om fallet syns ett par fördämningsvallar tydligt i terrängen. 
Ovanpå ekstockarna, mellan vallarna, har det säkert funnits en dammlucka 
genom vilken man kunnat reglera kraften i det ombytliga vattenflödet.
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Av själva kvarnbyggnaden syntes inte mycket innan undersökningarna inletts. 
Det tydligaste belägget för kvarndrift var, förutom fallet och vallarna, före
komsten av en upplagd sten invid fallet, på vattendragets södra sida. Stenen 
har fungerat som lager för axeln till kvarnhjulet och på stenens ovansida finns 
den väl slitna uthuggningen till axeln. I övrigt doldes alla byggnadsdetaljer 
under ris och mossa. Undersökningen avslöjade tydliga stenfundament till 
kvarnbyggnaden på norra sidan av bäcken. Byggnaden hade vilat på en nio 
meter lång och två och en halv meter bred grund.

Utifrån jämförelser med uppmätningar av andra kvarnar kunde vi bättre 
förstå hur kvarnen i Vanås en gång sett ut. Troligen har byggnaden varit större 
än vad stengrunden antyder och således ”kragat över” grunden. Den har med 
säkerhet varit byggd i två våningar med en undre våning, där kraften från 
hjulaxeln via pistonger växlats av till en ”upp- och nedgående” rörelse. I den 
övre och större våningen drev pistongerna ett sågblad monterat i en ram. 
Stockarna placerades på en släde som förde dem fram mot sågklingan. Hela 
mekaniken har varit monterad och upphängd i trästativ. I den västra delen 
hade grunden en sådan form att vi kunde sluta oss till att det här har funnits en 
broläggning som stigit upp mot kvarnen. På broläggningen har man rullat upp 
stockarna till sågen.

Den bild vi har försökt förmedla av kvarnen har hittills bara berört kvarn
ens sista funktion, den som sågkvarn. Det är det skedet som avtecknar sig i 
byggnadslämningarna. Vi var dock medvetna om att kvarnen kunde ha haft 
andra, äldre funktioner. När vi undersökte kvarngrunden hittade vi några 
fragment av slagg som överraskade och förbryllade oss. Efter att fynden tvät
tats av och vi närmare studerat dem, kunde vi till vår glädje konstatera att det 
rörde sig om restprodukter från järnframställning. Vi inkluderade då de nära 
omgivningarna i undersökningen och insåg snart att vi befann oss på en plats 
med omfattande lämningar efter medeltida järnframställning.
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Allting tydde på att en tidig föregångare till kvarnen haft en funktion av något 
slag i framställningsprocessen. Utifrån undersökningsresultaten förefaller det 
som om vattenenergin i första hand utnyttjats till att driva hammare till smidet 
eller bälgar till ugnarna.

När man som betraktare står vid kvarnlämningen ger tanken på att det på 
samma plats har funnits en vattenmölla redan under medeltiden en hisnande 
känsla. Det är nästan så att man kan känna närvaro av de människor som arbe
tat på platsen och som under minst tjugo generationer utnyttjat vattnets energi 
till olika göromål.

Om man ställer sig frågan var de människor bott som drivit kvarnen, så finns 
ett gårdsläge benämnt Låghult ett par hundra meter öster om kvarnen och 400 
meter västerut ligger Vanås gård. Båda dessa gårdslägen kan ha äldre föregång
are. I namnet Låghult kan ändeisen -hult antyda medeltida anor. Inom en 
knappt kilometerläng sträcka norrut undersöktes odlingslämningar och res
terna efter en liten gård. Förutom byggnadslämningar och odlingsrösen fanns 
det stensträngar, kolbottnar och en tjärgrop. Undersökningen visade att man 
röjt och odlat från medeltid till modern tid. Den undersökta gårdsbyggnaden 
har varit bebodd under 1700-1800-talen. Det finns således flera möjliga platser 
i kvarnens närhet som kan ha utgjort kvarnägarens bostad.

Ungefär 120 meter nedströms bäcken ligger resterna efter ytterligare en kvarn. 
Den är från andra halvan av 1800-talet, vilket framgår av att den saknas på laga 
skifteskartan från 1836, men syns på en karta från slutet av 1800-talet. Den är lätt 
att upptäcka i terrängen, eftersom det finns en grävd stensatt kvarnränna vid si
dan av den ursprungliga bäckfåran. På platsen finns också delar av träkonst
ruktionen bevarad och ett flertal malstenar och ett stort kugghjul. Det är för övrigt 
detaljer från denna kvarn som syns på bokens omslag. Enligt sagesman i trakten 
förekommer det fler kvarnlämningar nedströms. Överhuvudtaget finns det rikligt 
med bevarade kvarnlämningar i denna del av Skåne. Enligt fornminnesregistret 
finns det bara i Skåne-Fagerhults socken 36 kvarnlämningar registrerade.
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Dagens landskap är resultatet av en lång utveckling, där både successiva, lång
samma förändringar och korta, ögonblickliga händelser har satt sina spår. Att 
betrakta ett landskap innebär att ta del av en lång tids utveckling, där förvisso 
den senaste tidens förändringar är mest påtagliga.

I norra Skåne har lämningarna efter exempelvis bebyggelse, odling och 
järntillverkning från historisk tid satt tydliga spår i landskapet, vilka fortfa
rande kan avläsas. Andra lämningar har lämnat mer diffusa, inte direkt syn
liga, spår. Landskapet i sig kan också vara avslöjande. Ett bra topografiskt 
läge med goda förutsättningar för jakt och fiske har lockat till sig människor
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redan under jägarstenåldern. Möjligheterna att färdas i landskapet har också 
varit avhängigt och begränsat av topografin, oavsett vilken tid vi talar om. 
Detta är saker vi kan se och fundera över. Men det finns även lämningar under 
mark, som inte går att se, och som endast blir läsbara efter analyser. De minsta 
spåren efter landskapets utveckling är fröer och pollen, vilka har arkiverats i 
mossar och våtmarker. Med arkeologins hjälp kan vi sedan förtydliga dessa 
uttryck och skapa bilder av hur människors liv har gestaltat sig.

Människors förhållande till ett landskap har varierat. Ofta kan vi se att 
man bott på en plats generation efter generation. Detta är speciellt vanligt i 
områden där jordbruket spelat en stor roll. Livet i skogsbygden har däremot 
till stor del varit uppbyggt kring ett mångsyssleri, vilket medfört en större 
rörlighet. Men många gånger har man även här återvänt till samma plats. 
Tydliga exempel kan hämtas från två platser i Skånes-Fagerhults socken. På 
båda platserna fanns huslämningar och röjda odlingsytor. Huslämningar låg 
utanför vägsträckningen och undersöktes inte. De arkeologiska resultaten vi
sade emellertid på att odling förekommit både under medeltiden och under 
1700- och 1800-talen. På den ena av platserna fanns dessutom lämningar efter 
en stenåldersbosättning.

Kunskapen om det förhistoriska landskapet längs E4:an var i stort sett obe
fintlig inför de arkeologiska undersökningarna. Området kring Örkelljunga 
och Skånes-Fagerhult har presenterats som vita områden på kartor visande 
arkeologiska indikationer. Berodde detta enbart på att få undersökningar 
gjorts i området eller speglade detta en verklighet? Svaret lutar åt ett både och. 
Ett av de viktigaste resultaten från de arkeologiska undersökningarna var upp
täckten av den stora mängden stenåldersbosättningar i området. Under den 
äldre stenåldern, då försörjningen var inriktad på jakt och insamlande av för
nödenheter, har ett stort antal människor rört sig i skogarna. De har sökt sig 
till små sjöar och tjärnar, vilka fortfarande kan skönjas i dagens våtmarker 
och mossar.
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Bilden visar ett
skifte i Värsjö, som upprättades 1834-1839. Den 
visar många likheter med dagens kartbild, men 
även skillnader. Pinnan i väster har rätats och den 
äldre Riksettan har fått en delvis ny sträckning. 
Odlingen har varit mycket liten utom kring Värsjö 
by, som ligger utanför kartbilden i öster. Små åker
lappar finns dock insprängda i landskapet som 
präglats av betesmarker, skog och våtmarker. Den 
nya E4:an kom att sträcka sig över gården som 
syns centralt i kartans högra del.

Spåren efter denna skogsgård var redan tyd
liga innan den arkeologiska undersökningen, då 
boningshuset kvarstod som ruin med anslutande 
stengärdsgårdar, odlingsrösen och markvägar. De 
arkeologiska undersökningarna förtydligade den
na bild, men visade på en mycket mer komplex 
historia.

De synliga lämningarna kunde arkeologiskt 
knytas till gårdens senare historia med rötter i 
1700-talet. En mera mångsidig bild framträdde 
dessutom, där flera verksamheter har bedrivits 
på gården, bland annat kolning och boskapssköt
sel. Av speciellt intresse var upptäckten av en min
dre, enklare gårdsenhet några hundra meter ös
ter om den synliga gården. Denna gård finns inte 
med på kartan från 1830-talet.

Platsens historia hade emellertid ett större djup. 
Både arkeologin och analyser av pollenkorn i den 
intilliggande mossen visade på att landskapet 
kring den större gårdsenheten öppnats upp redan 
under äldre medeltid för odling, boskapsskötsel, 
kolning och tjärtillverkning. Några spår efter 
byggnader påträffades dock inte. Därefter tycks 
området ha legat öde till 1700-talet.

I den södra delen av kartbilden sträckte sig den 
nya vägen genom ett mindre område markerat med 
d kring bäcken Bredabäck, ett biflöde till Pinnan. 
Denna samfällighet tycks ha tillkommit vid det 
laga skiftet. Kartan visar platsen för en sågkvarn, 
vars lämningar med tillhörande damm tydligt 
kunde ses i fält. Kvarnen hade nyttjats under lång 
tid och för flera olika verksamheter. Under medel
tiden hade vattenkraften utnyttjats för den intil
liggande järnframställningen. Omkring 1800 har 
sedan sågkvarnen anlagts på platsen.

Med kartbilden och arkeologin som utgångs
punkt framträder tydliga samband mellan spåren 
i landskapet och en äldre historia. Samtidigt tycks 
förändringar av verksamheter och ödeläggelse ha 
skett ungefär samtidigt på flera platser. Med arkeo
logins och övriga historiska vetenskapers hjälp kan 
vi alltså läsa mellan raderna i den text som det 
synliga landskapet utgör. H
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Råmaterialet till de redskap man använt, kvarts och flinta, visar på kontakter 
både norrut och söderut. Den talrika forekomsten av kvarts antyder att män
niskorna till stor del kommit norr ifrån. Området har alltså varit en mötes
plats för grupper eller kulturer med olika förutsättningar i redskapstillverk- 
ningen.

Bosättningarna i området har fortsatt under den yngre stenåldern, men inte 
i samma omfattning. Av stor betydelse är dock att det inte finns några spår 
efter odling. Normalt karakteriseras den yngre stenåldern av att odling har 
introducerats som en viktig näring, men i de paleoekologiska undersökning
arna har inga odlade grödor kunnat påvisas. På boplatserna förekommer inte 
heller skärvor efter keramikkärl, vilket borde funnits om man tillagat det od
lade.

De arkeologiska resultaten tyder på att området längs E4:an utnyttjats 
mera tillfälligt och begränsat under de följande perioderna. Under flera årtu
senden tycks området i stort sett ha varit öde och obebyggt.

Den traditionella odlingsbygden med lång, ofta kontinuerlig bosättning, 
har legat på de skånska slätterna. Här har de bästa förhållandena för jordbruk 
funnits. Hit har människorna sökt sig under alla tider sedan jordbruket intro
ducerades under den senare stenåldern för ungefär 6000 år sedan. Jordbruks
bygdernas utsträckning har emellertid varierat över tid beroende på klimat, 
befolkningsmängd, samhällsorganisation och brukningsteknik. Genom de ar
keologiska undersökningarna längs E4:an i norra Skåne har vi kunnat följa 
hur långt odlingsbygden nådde som längst under det första årtusendet av vår 
tideräkning. Lämningarna efter människornas vistelse avtar när vi lämnat 
slättbygden kring Rönneå bakom oss och påbörjat stigningen upp på det syd
svenska höglandet. Någon mil efter Åstorp minskar spåren efter järnålderns, 
och även bronsålderns, människor. Längre norr ut tycks inga långvariga 
bosättningar ha funnits. Vi kan rent av skönja en viss tillbakagång av odlings
bygden under vikingatiden och övergången till medeltiden under 1000-talet.
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En återkolonisation av skogsbygden i någon större omfattning ägde rum först 
under medeltiden. Mellan stenålderns jägare och medeltidens kolonisatörer 
tycks området ha utnyttjats endast för sporadiska och begränsade vistelser. 
Under medeltiden har allmänningsmarken tagits i anspråk för bosättningar. 
Kungamakten hade stora anspråk på denna allmänning, vilket bland annat 
framgår av namnet ”Konungs Ödhken” på ett stort område i nordöstra Skåne.

De första gårdarna längs E4:an har förmodligen tillkommit innan kungen 
reste anspråk på området omkring år 1200. Men den stora kolonisationen har 
skett under kungamaktens överinseende. I Örkelljunga och Skånes-Fagerhults 
socknar har 65 procent av alla hela och halva gårdar samt utbyggen tillhört 
kronan.

Varför blev då skogsbygden åter intressant att vistas i? Den traditionella 
förklaringen är att en befolkningsökning har tvingat fram en kolonisering av 
marginalbygderna. De senaste årens inventeringar och arkeologiska under
sökningar har emellertid tydligt visat på den stora betydelse järntillverkningen 
haft, men även övrigt skogsbruk. Detta gäller inte minst för Örkelljunga och 
Skånes-Fagerhult, där ofantliga slaggmängder finns i skogen. Järnet har spelat 
en avgörande roll för kolonisationen, men varför skedde det just omkring 
1200?

På 1200-talet hade det danska riket utvecklat en administrativ och organi
satorisk nivå som skapade förutsättningar för en kolonisation av skogsbyg
den. Både kronan och kyrkan drog stora resurser. Behovet av järn var stort. 
Samtidigt hade arbetskraft frigjorts genom att träldomen avskaffades, och 
många av dessa blev just kronans arrendatorer. Grundandet av kuststäder, 
som Ahus, Ystad, Trelleborg och Malmö, på 1200-talet och, Landskrona, 
Båstad och Ängelholm med föregångaren Luntertun, på 1400-talet, har även 
skapat nya marknader och möjligheter till utskeppning.

Kolonisation i ett område som inte har varit bebyggt på länge innebar att 
nybyggarna inte hade mycket att hänga upp sin tillvaro på. Det fanns inga
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gårdar eller annan bebyggelse och det fanns ingen släkt eller gravar. Marken 
var inte inhägnad och vägarna få. Människorna kunde själva utforma sin till
varo och anpassa den till de speciella förutsättningar som fanns i detta land
skap. Det var inte ett landskap med speciellt goda förutsättningar för jord
bruk, som i slättbygden. Ett mångsyssleri med en betoning på järntillverkning 
och boskapsskötsel har istället format vardagen.

Människorna som bosatte sig här kom bara undantagsvis att äga sin jord. 
Den dominerande jordägaren var kronan. Det var inte slättbygdens jordä
gande familjer med traditioner långt tillbaka i järnåldern som försökte lägga 
nya områden under sig. På slätten var det dessa familjer som upprätthöll tradi
tioner och föreställningarna om hur livet skulle gestaltas. De som kolonise
rade skogsbygden har inte tillhört denna samhällets elit, utan hämtades i hög 
grad från den stora mängden frigivna trä lar. I dessa områden hittar vi inga 
storgårdar som påminner om slättbygdens huvudgårdar med tillhörande 
arrendegårdar. Nybyggarna stod alltså tämligen fria från de äldre samhälls- 
bärande traditionerna, och kunde därmed skapa egna, nya traditioner.

Detta kom exempelvis till uttryck i husbyggandet. Det sydgötiska huset, 
eller högloftsstugan, förekommer i stort sett enbart i gränsbygdernas skogs
områden mellan det danska och svenska riket. Troligtvis är det en hustyp som 
utvecklades i dessa områden, och det finns indikationer på att denna typ av 
hus började byggas under 1200-talet. Samhörigheten över riksgränsen fram
träder även i de lokala gränsfreder som slöts under 1400- och 1500-talet mel
lan människorna på ömse sidor gränsen. Detta trots att länderna låg i krig 
med varandra. Troligtvis kan även framväxten av snapphanerevolten ses i lju
set av denna lokala identitet.

Liknande tendenser framskymtar även under stenåldern där de speciella 
förutsättningarna i norra Skåne lett till en egen utveckling. Utnyttjandet av 
andra råmaterial och den uteblivna odlingen avviker från bilden av det övriga 
Skåne.
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I DET GAMLA GRÄNSOMRÅDET MELLAN DANMARK OCH SVERIGE HAR HÖGLOFTSSTUGAN 
ELLER DET SYDGÖTISKA HUSET HAFT SIN UTBREDNING. BLEK1NGEGÅRDEN PÅ KULTUREN I LUND 

ÄR ETT EXEMPEL PÅ DENNA BYGGNADSTYP.
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De speciella förutsättningarna som förelåg vid kolonisationen under medelti
den och senare har fört utvecklingen i skogsbygden i en annan riktning än i 
den traditionella odlingsbygden. Eftersom odlingen har varit begränsad, när
mast av husbehovskaraktär, har människorna inte i lika hög grad varit bundna 
till jorden. Mångsyssleriet har medfört en större rörlighet och flexibilitet där 
tillgången på resurser har varit mera styrande. Uppfinningsrikedomen kan för
modas ha varit stor. Kontakterna med omvärlden likaså, då avsättningen för 
det som producerades mestadels legat utanför skogsbältet. Längre fram i tiden 
vet vi även att arbetsvandringar var vanligt förekommande. Mångsyssleriet 
innebar en oregelbundenhet och säsongsmässighet, vilket medförde att vissa 
tider på året var mindre arbetsintensiva. Detta är naturligtvis avhängigt att en 
viss arbetsdelning och specialisering i arbetsuppgifter förekom.

Nyttjandet av skogens resurser uppvisade många likheter med den senare 
industriella utvecklingen. Detta gäller inte minst järntillverkningen. Men det 
har inte varit vem som helst som behärskade denna teknik. Bland kolonisa
törerna måste det ha funnits personer som haft kunskap och behärskade jär
nets ”magi”. Det är därför inte konstigt att de första stegen mot en industria
lisering togs i skogsbygden. Här fanns en rörlig arbetskraft att tillgå, som till 
följd av denna rörlighet var öppen för nya impulser. Många bruksmiljöer väx
te fram i skogsbygden, vilka var inledningen till den genomgripande föränd
ring som industrialiseringen innebar. Förutsättningarna förändrades dock när 
industrialiseringen tog fart i städerna på 1800-talet.

Bosättningarna i skogsbygden förefaller ha kommit och gått. De arkeolo
giska undersökningarna längs E4:an har visat på att skogsområdena utnyttjats 
framför allt under delar av stenåldern och den historiska tiden, och då tämli
gen intensivt.

TORPRUIN VID KERSTENS HALL.
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Ett gemensamt drag för de båda bosättningsperioderna är att man inte tycks 
ha odlat i någon större utsträckning. Under den äldre stenåldern har inte 
denna kunskap funnits, men när odlingen infördes på bred front under den 
yngre stenåldern, utnyttjades området längs E4:an fortsättningsvis framför 
allt för jakt. Under de följande perioderna, som var starkt präglade av jord
bruk och boskapsskötsel, har man valt att inte bosätta sig här. Och det är inte 
heller odlingen som föranlett kolonisationen under historisk tid. Av allt att 
döma har den röjning för odling som ägt rum varit för husbehov.

Gemensamt för de båda kolonisationsperioderna har varit en strävan att 
öka tillgången på animalieprodukter, under stenåldern som jakt av vilt och 
under historisk tid som hållning av tamboskap. Under den senare perioden har 
även järnet spelat en avgörande roll. Men när järntillverkningen avstannade i 
samband med att området blev svenskt måste en viktig försörjningsgren ha 
ryckts undan människorna som bodde här. Härmed har man fått söka andra 
vägar för att trygga inkomsten. Detta har lett till en större flexibilitet, men 
samtidigt en mera påtaglig sårbarhet. Uteblivna möjligheter till försörjning 
vid sidan om jordbruket kan ses som en bidragande orsak till fattigdom och 
utvandringen från vissa bygder. Detta inföll under en tid då befolkningen i 
skogsbygden ökade, medan man i allt högre grad blev hänvisad till och bero
ende av jordbruket och dess utkomster.

Det arkeologiska projektet knutet till omläggningen av E4:an har bidragit 
med mycket ny kunskap om detta landskaps förflutna. För synen på den regio
nala utvecklingen har det varit viktigt att lyfta fram skogsbygden utifrån dess 
förutsättningar. En allmän uppfattning har betraktat skogsbygden som en pe
riferi eller ett marginalområde, som utnyttjats när trycket på den traditionella 
odlingsbygden har blivit för stort. Undersökningarna längs E4:an har visat på 
ett nyttjande under framför allt två perioder, men detta tycks ha varit framkal
lat av speciella behov. Ett från början specifikt resursutnyttjande har varit grun
den för de båda kolonisationsfaserna. Utifrån denna synvinkel kan knappast



området beskrivas som en periferi eller marginalbygd under de perioder då 
kolonisationen varit som störst.

En stor förtjänst med projektet har varit att lyfta fram en arkeologiskt tämli
gen okänd del av södra Sverige. För Skånes del har arkeologin tidigare till stor 
del bedrivits på slättbygden i de traditionella odlingsbygderna. En förklaring till 
detta är att samhällsförändringen har varit mest omfattande här. Men för en 
helhetssyn på regionen och möjligheter till jämförande perspektiv på olika delar 
av detta regionala kulturarv måste även de mindre kända områdenas (för)histo- 
ria dras in i diskussionen och forskningen.

Projektet kan därmed sägas ha bidragit till en mångsidig belysning där 
okända delar av vårt kulturarv har kunnat påvisas. Genom att studera skogs
bygden har vi kunnat se den enskilda människans aktiva roll i den historiska 
utvecklingen.
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Harry Martinsson, ur "Vägen ut"
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