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Abstract
Widgren, Mats. Bysamfälligbet och tegskifte i Bohuslän 1300-1750 (Village 
community and subdivided fields in Bohuslän, 1300-1750. Department of 
Human Geography, Stockholm University. Uddevalla 1997, 123 pp. Mono- 
graphy. ISBN 91-7686-157-0. This is a study in the historical geography of 
a medieval Norwegian province, based on field evidence, Danish and Nor
wegian, medieval and early modern sources, and 17th-to-18th century, Swe
dish cadastral maps. In previous literature, eastern Norway, including Bo
huslän, is described as having been characterised by single farms with fields 
held in severalty. This study shows, however, that concentrated settlements, 
as well as subdivided fields existed in Bohuslän already in medieval times. 
The settlement development in Bohuslän, and possibly also in the rest of 
eastern Norway, must thus be seen as part of general European process, 
rather than a specifically Norwegian development, isolated from the rest of 
northern Europe. The specific forms that open fields took can, however be 
explained by some region-specific factors, among which the rules of in
heritance were the most important.
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Förord

Under förberedelserna till denna studie hade jag turen att träffa på två per
soner som hjälpte mig in i Bohusläns äldre bebyggelsehistoria. Första dagen 
på lantmäteriet i Göteborg visade Gösta Framme mig vägen till Soltvet. Han 
fungerade sedan som handledare i fält och i arkivstudier, bjöd på lärdom, 
ungdomlig entusiasm och färska räkor. Första dagen på det norska Riksar
kivet hade jag turen att i forskar salen bli betjänad av bohuslänshistorikern 
Tore Vigerust. Han delade generöst med sig av sitt vetande och gav mig någ
ra tips, som blev avgörande för mitt fortsatta arbete.

Många andra har bidragit till studien: Helena Eckerbom, Åsa Elmesiöö, 
Per Haavaldsen, Torsten Håkansson, Lotta Högrell, Bertil Liljander, Björn 
Winberg och Carina Öberg deltog på olika sätt i fältarbetena i Soltvet och 
Krabbetorp. Martin Teern gjorde sammanställningen av bybebyggelsen i Bo
huslän. Björn Winberg fungerade som en länk till fornminnesinventeringens 
erfarenheter i Bohuslän och med honom och Stefan Höglin kunde jag disku
tera länets olika typer av fossil åkermark. Kartorna är renritade av Katarina 
Strömdahl. Studien har tillkommit inom ramen för projektet Tegskiftets ur
sprung i Västsverige, finansierat av Humanistiskt samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet, som också stått för tryckkostnaderna. Bohusläns museum 
har generöst åtagit att stå för redaktion och utgivning av skriften. Ett stort 
tack riktas till alla nämnda och många andra.

Mina upptäcktsfärder i det norska historiska landskapet har sedan 1978 
letts av Ellen Anne Pedersen, forskarkollega och livskamrat. Boken tillägnas 
henne och våra barn Einar och Hanna, som fått utstå även den tråkiga sidan 
av sådana upptäcktsfärder.

Fisksätra den 19 maj 1997 

Mats Widgren
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Fig. 1:1 Grälös by 1728. Detalj ur karta av Dominicus Falk (N.97 321).



Kapitel 1

Problemet
1.1 Grälöskartan: tegskifte i ett ensädesområde
I februari 1728 instämde fem bönder i Grålös by i norra Bohuslän sina sex 
grannar i byn inför Vätte härads ting. De fem klagande bönderna ansåg att 
deras andel av åker och äng inte motsvarade deras skatter och utlagor. Ting
et beslöt att ”Laga Syn och åkerbyte” skulle ske vid förstfallande lägenhet. 
På order av landshövdingen infann sig i september samma år ordinarie lant
mätaren Dominicus Falk i byn. Han avmätte alla de över 200 skilda, smala 
tegar som fanns i åkern. Resultatet av hans bemödanden finns bevarat i ett 
koncept på länslantmäterikontoret i Göteborg och i en renovation på Lant
mäteriverkets forskningsarkiv i Gävle (fig. 1:1). Falks uppmätningar var se
dan grunden för en omfördelning av åkermarken som fastställdes tinget vid 
samma tillfälle.

Den uppodling av ängsmark till åker, som var orsaken till missämjan i Grå
lös, var ett tecken på att de gamla ramarna för odlingssystemet och ägoför
delningen i byn var på väg att lösas upp. Sedan gammalt var korn huvud
grödan i Bohuslän. Den äldsta åkern kallas också på kartan för kornjorden. 
Men vi kan också urskilja ett parti av den tidigare ängen som kort före kar
tans tillkomst uppodlats till havreåker. Granskar vi kartan och lantmätarens 
uträkningar så ser vi att det är genom denna uppodling för havre som det har 
blivit obalans mellan gårdarnas räntor och deras åkerinnehav. Vissa hemman 
har helt enkelt odlat upp mer äng än andra. Världsmarknadens efterfrågan 
på havre var för Västsverige en av drivkrafterna till denna utveckling då gam
la odlingssystem och ägandeformer bröts upp. Denna typ av lantmäteriför- 
rättningar förebådade storskiftet. Hade tvisten bringats till sin spets bara 30 
år senare så hade problemet sannolikt lösts genom ett ”laga stor- och sol
skifte” som fallet var i många andra bohuslänska byar.

Tvisten om åkermarken som låg bakom kartans tillkomst är alltså intres
sant i sig. Den visar på förstadierna till 1700-talets skiftesreformer och på 
den allt intensivare havreodlingen i Västsverige vid denna tid, då tidigare 
ängsmark togs upp till odling. Men det som denna skrift i första hand ska 
handla om är den information om utvecklingen före 1700-talet som vi kan 
utläsa ur kartan.

Den bild över Bohusläns äldre odlingslandskap som kartan ger är inte den 
förväntade: Vi ser en by med en löst samlad bebyggelseklunga och med ett 
stort antal smala tegar till varje hemman. Av kartans text förstår vi tydligt 
att tegmönstret avser skilda ägotegar. Byn hade alltså en långt driven ägo
blandning i form av ett oregelbundet tegskifte. Tegarna är ner till halvannan 
millimeter breda på kartan, vilket bör motsvara en verklig bredd på runt sex



meter. Tegarnas form är dessutom svagt svängd, som ett omvänt S. Den om
vända S-formen uppstår när långa, smala åkertegar plöjs med en plog dra
gen av flera oxar, ofta minst två par.

Bilden överensstämmer alltså i stort med lärobokens bild av den medelti
da byn i Skåne och på kontinenten, bortsett från att byarna där oftast var 
större. Men det stämmer inte med den hävdvunna synen inom svensk kul- 
turlandskapsforskning att finna en by av denna karaktär i norra Bohuslän - 
i det medeltida Norges centrala delar. I Skandinavien fanns större tegskifta- 
de byar framförallt i de centrala jordbruksbygderna i det gamla Danmark in
klusive Skåne, på Falbygden i Västergötland, på Vadstenaslätten och i viss 
utsträckning i Mälardalen. I samtliga dessa fall är byarnas rumsliga organi
sation uttryck för en gärdesindelning anpassad till regelbunden trädeslägg- 
ning av åkern: tresäde eller tvåsäde. Just dessa odlingssystem har dessutom 
setts som drivkraften bakom både bebyggelsekoncentrationen och tegsplitt
ringen. I texten till Grålöskartan framgår dock att här tillämpas ensäde, d.v.s. 
jorden trädas inte regelbundet. Den indelning som kartan redovisar i två gär
den är topografiskt betingad och har inte något samband med regelbunden 
trädesläggning.

Det stämmer inte heller med etablerad norsk bebyggelseforskning att hit
ta en bebyggelseklunga av detta slag på det gamla norska Östlandet, där man 
sedan lång tid tillbaka ansett att ensamgårdssystemet varit det allt domine
rande. Den här typen av bebyggelse med flera gårdar på samma tun och med 
åkern i tegskifte kallas i den norska terminologin för ett ”mangbolt tun med 
teigblandning” och finns i Norge framförallt på Vestlandet.

Denna tegskifteskarta reser alltså viktiga frågor. Utifrån det svenska per
spektivet har vi anledning att fråga oss vilka orsaker som finns bakom detta 
tegskifte i ett område där två- eller tre-sädessystemen uppenbarligen inte kan 
vara drivkraften. Utifrån ett norskt perspektiv reser sig frågan om det verk
ligen är riktigt att beskriva Östnorge som ett av ensamgårdar dominerat om
råde, där eventuell tegblandning oftast är av sent datum.

Ett utsnitt ur Grålöskartan publicerades av Kjerstin Cullberg i hennes 
översikt över bohuslänskt odlingslandskap (1982). Alltsedan jag såg detta 
utsnitt har jag förundrats över denna karta och vid olika tillfällen studerat 
både konceptet i Göteborg och renovationen i Gävle utan att få någon egent
lig klarhet över bakgrunden till detta till synes helt förvirrade tegskiftes- 
mönster. Grålöskartan blev på det sättet inkörsporten till denna studie kring 
bysamfällighet och tegskifte i ett östnorskt län.

När jag fick tillfälle att något fördjupa mig i annat källmaterial kring det 
bohuslänska odlingslandskapet fick jag för det första klart för mig att Grå
löskartan inte var unik. Särskilt från södra Bohuslän fanns ett flertal liknan
de kartor. Jag fick också klart för mig att det inom denna möteszon mellan 
svenskt och norskt fanns ett fantastiskt rikt källmaterial. Bohuslän var 
danskt/norskt när Oslobispen Eystein upprättade sin jordebok på 1300-ta- 
lets slut och när biskop Jens Nilsson lät författa sina anteckningar från resor



i stiftet på 1500-talets slut. Kronan upprättade på 1500-talet jordeböcker 
jämförbara med Gustav Vasas. När Bohuslän sedan tillföll Sverige vid Ros- 
kildefreden 1658 stod det bara 30 år gamla lantmäteriet berett att med oli
ka kartografiska arbeten delta i provinsens införlivande med Sverige.

Indirekt blev också Grålöskartan inkörsporten till det medeltida fältmate
rialet i Bohuslän. När jag satt böjd över Grålöskartan på lantmäteriet i Gö
teborg stötte jag på lokalhistorikern Gösta Framme, som inte bara publice
rat ett stort och högklassigt verk om ödegårdarna i Vätte härad, men också 
hade en fälterfarenhet som gick långt utöver vad som är normalt för univer- 
sitetshistorikerna. Han kunde direkt på en ekonomisk karta peka ut mar
kerna till den medeltida ödegården Soltvet i Skee. När jag några dagar sena
re kom till Soltvet kunde jag konstatera att samma typ av smala tegar jag 
studerat på Grålöskartan återfanns i fält som ryggade åkrar. Det gjorde det 
möjligt att studera det medeltida landskapet inte bara retrogressivt, d.v.s. ut
ifrån senare tiders kartor, utan också direkt och högst konkret i fält.

1.2 Tegsplittringens orsaker
Tegsplittringens orsak och dess ursprung är ett av de närmast klassiska agrar
historiska problemen. Ägandeformerna i byarna före skiftena, med sina bå
de individuella och kollektiva drag, har ända sedan 1700-talets lantbruksre- 
former varit ett omdebatterat, mytomspunnet och politiserat ämne för 
historiker, etnologer, geografer och andra historieforskare.

Den syn på tegsplittringen, som de flesta svenskar växt upp med, här
stammar från skolböckernas nedlåtande beskrivning. Här är det 1700-talets 
jordbruksreformatorer som anlitas för att beskriva det medeltida jordbruket. 
Sannolikt kan en del av dessa läroböckers syn på tegskiftet spåras till Eli 
Heckscher som i sin ”Svenskt arbete och liv” låter ett citat från 1755 illust
rera hur tegskiftet ”fungerade”:

”Samfälle i åker, äng, skog och mark är just en Amma till ett lands fattigdom; ty så länge 
ingen vet eller råder om sitt, är hela hushållningen omskiftelig, som Månan, dock mera av
än tilltagande. Jag vill nämna ett eller två av de otaliga fördärv, som berörde samfälle för
orsakar. Där grannar ligga samfällts i åker och äng, får åkern ofta ligga okörder, eller ock 
köres den i otid. En måste så, när grannen sår, evad åkren är redig eller ej. En måste skä
ra när grannen skär, vad säden är mogen eller ej. En får ej förbyta sädet, till åkrens och sä- 
des förfriskning, såvida grannen det nekar. En måste slå sitt hö, när grannen så gör, mer
endels omoget och i bästa växten. En måste låta, till sin största skada, beta slåttes-ängen 
om höst och vår, efter grannen så befaller” (Salvii Lärda tidningar cit efter Heckscher 1957, 
s. 32).

Att notera är att Heckscher utnyttjar detta citat från 1755 under sitt avsnitt 
om medeltidens åkerbruk. Som vi kommer att se så har 1700-tals-reforma- 
torerna också i den allra modernaste forskningen kring tegskiftet hållit ett 
grepp om problemformuleringen. 1800-talsforskningen såg tegskiftet som ett 
produktionshämmande arv från ett äldre urkommunistiskt stadium. 1900-



talsforskningen har i stor utsträckning sett själva tegsplittringen som ett kost
samt och opraktiskt sätt att bruka marken, som bara kan förklaras utifrån 
de andra fördelar som varit förknippade med jordbrukssystemet som helhet.

Tegskiftets ursprung - en internationell debatt
Diskussionen om tegskiftets och därmed bylandskapets ursprung har sedan 
lång tid förts i ett europeiskt perspektiv, där utvecklingen under medeltid har 
stått i fokus. Exemplet Grålös i Skee socken visar att det bohuslänska od
lingslandskapet måste ses som en del av denna europeiska utveckling och in
te som ett utslag av en specifik norsk utveckling. Det finns ingen anledning 
här att göra en djupdykning i denna rika forskningstradition. Staffan Helm- 
frid gjorde 1966 en översikt över den europeiska forskningen (Helmfrid 
1985). I Ottar Ronneseths avhandling finns också en god översikt över den 
europeiska forskningen skriven med det norska Vestlandet som utsiktspunkt 
(1974). För senare översikter som även tar upp 1970-1980-talets forskning 
hänvisas till Dodgshon (1980, kapitel 1 och 2) och till Fenoaltea (1988).

I detta sammanhang ska vi nöja oss med att schematiskt skissera tre över
gripande förklaringsramar som under de senaste 100 åren haft betydelse för 
vår bild av tegskiftet. Med en grov förenkling kan vi tala om en etnisk, en 
materialistisk och en social tolkning av tegskiftet som system.

Den etniska skolan - byn som resultatet av ett kollektivt 
besittningstagande
Den tidiga forskningen kring Europas bebyggelseformer och kulturgeografi 
dominerades av rättshistorikern A. Meitzen som 1895 publicerade ett stort 
verk baserat på lantmäterikartor. Titeln på verket ger i sig också nyckeln till 
hans förklaringssyn: Siedlung und Agrarwesen der Westgermanen und Ost
germanen, der Kelten, Römer, Finnen und Slawen, d.v.s. ”Bebyggelse och 
jordbruksorganisation hos västgermaner och östgermaner, kelter, romare, 
finnar och slaver”. Bebyggelseformerna i 1800-talets Europa sågs som re
sultatet av etniska skillnader och folkvandringar. De olika etniska grupper
na hade med sina skilda sociala organisationsformer också gett upphov till 
skild organisation av kulturmarken. De stora tyska tresädesbyarnas tillkomst 
sattes av Meitzen till tiden mellan Caesar och Tacitus och skulle alltså vara 
ett uttryck för ett kollektivt besittningstagande av jorden. Det skulle förkla
ra västra, mellersta och norra Europas storbyar med två- och tresäde och 
avancerade tegskiftessystem. Ensamgårdarna och småbyarna med blockfor- 
miga åkrar i den atlantiska regionen överensstämmer till stor del med gam
la keltiska områden och från denna tid har vi idag kvar termen ”celtic fields” 
för områden med små blockformiga åkrar. Rundbyar och vägbyar tillskrevs 
slaverna.

Meitzen gick till och med så långt att han från bebyggelsens former tol



kade invandrings- och kolonisationshistorien. Det norska Vestlandet, med si
na ställvis täta byar - mangbolte tun - antog han vara koloniserat av skilda 
västgermanska och östgermanska invandrare (Meitzen 1963, II, s. 494). Det 
norska byexemplet, Ulfstein i Romsdal, ses som ett av flera exempel på ”väst
germanska” åkersystem (a.a. s. 503).

Meitzens teser har haft en oerhörd seghet - inte vad gäller den strikta et
niska synen - men däremot när det gäller den antagna kontinuiteten i stor
byarnas sociala organisation. Långt fram i våra dagar har man haft svårig
heter att göra skillnad mellan uppgifterna om germanernas kollektiva 
jordbruk så som det beskrivs av Tacitus, ättesamhället i de svenska land
skapslagarna och förhållandena i den oskiftade byn före laga skiftet. I stäl
let har man dragit en rak linje från en teoretisk urkommunism till den me
deltida byns organisationsformer (för en kritik av denna syn se Widgren 
1995). Idén om det kollektiva besittningstagandet som förklaring till byarna 
och den sociala organisationens seghet i de gamla byarna har ofta skymt den 
verkliga bebyggelseutvecklingen. Kontinuitetsidén har också varit en bäran
de idé i den norska bebyggelsehistoriska forskningen (se vidare avsnitt 3.2).

Odlingssystemens utveckling som grundläggande för storbyarnas 
framväxt - en materialistisk antites
Kritiken mot Meitzens teorier fanns dels i vissa elementära fakta om bebyg
gelseformernas fördelning i ”fel” etniska områden, men efterhand växte 
också en mer grundläggande kritik fram mot Meitzens och hans efterträda
res forskning (Helmfrid 1985, s. 12ff). Diskussionen har framförallt rört sig 
kring storbyarnas ursprunglighet. Nedrivandet av Meitzens teser skedde i två 
steg - dels genom att man visade hur storbyarna var resultatet av ett kom
plext evolutionsförlopp där olika bebyggelsestrukturer har avlöst varandra 
- dels genom att man kunde visa att de olika bebyggelseformerna kunde ges 
en materialistisk förklaring. De återspeglade olika faser i jordbrukssystemens 
utveckling.

I efterkrigstidens europeiska kulturlandskapsforskning står två namn cen
tralt: Wilhelm Müller-Wille och Anne-Liese Krenzlin. Müller-Wille visade i 
en uppsats 1944 att de stora koncentrerade tresädesbyarna i nordtyska om
råden föregåtts av en helt annan rumslig organisation. Ursprungligen hade 
man haft en glest byggd grupp gårdar i anslutning till ett årligen besått gär
de, Esch, som var uppdelat i långsmala parceller. Müller-Wille och Niemey- 
er sökte också visa att en sådan ursprunglig Esch med långa parceller kunde 
återfinnas centralt i många senare tregärdesbyar och alltså skulle ha utgjort 
ett första stadium.

Anne-Liese Krenzlin sammanfattade 1959 sin syn på utvecklingen. Hon 
för resonemanget vidare inte bara till den evolutionära tanken om olika steg 
i utvecklingen, men behandlar också orsaksfaktorerna bakom Tysklands be
byggelseformer. Rg.a. variationsrikedomen inom Tysklands gränser ger hon



också en slags provisorisk syntes för stora delar av övriga Europa.
I motsättning till den etniska skolan utvecklar Krenzlin ett evolutionistiskt 

synsätt: bebyggelseformerna är inte en gång för alla givna utan resultaten av 
en lång utveckling, som i sig dessutom har innefattat språngvisa förändring
ar. I de bästa bygderna har utvecklingen gått mot den högsta nivån, d.v.s. tre- 
sädet, men områden med sämre och andra förutsättningar för regelrätt sä- 
desbruk stannar på tidigare stadier.

Av tre faktorer som kan diskuteras som orsaken till bebyggelsens och åker
markens former (ekonomiska, socialgeografiska och historiska) sätter Krenz
lin alltså de ekonomiska främst. Det är odlingssystemet och agrarekonomin 
som är den bestämmande faktorn. Drivkraften i denna utveckling är bön
derna själva - en utveckling underifrån. Storgodsägare och statskolonisation 
kan i skilda områden momentant ha skapat likartade strukturer, men det är 
inte detta som är huvudtendensen i utvecklingen.

Det centrala i denna helomvändning jämfört med den äldre traditionen är 
att de kollektiva dragen i den stora tegskiftade medeltida byn tolkas som re
sultat av en lång utveckling. De kollektiva elementen i byorganisationen är 
inte början och orsaken till bebyggelseformen utan i stället ett resultat av od
lingssystemet och tegskiftet (Krenzlin 1959).

Denna betoning av gärdessystemens stora betydelse för att förstå de andra 
elementen i byarna har haft stor genomslagskraft på den svenska forskning
en. Långt före Krenzlin och Müller-Wille hade för övrigt Gunnar Lindgren 
tolkat den västgötska utvecklingen i liknande termer (1939). Han menade 
att införande av tresädet gav en logisk förklaring till både tegsplittringen och 
bebyggelsekoncentrationen i Falbygdens storbyar. Sedan dess har denna den 
”moderna kulturlandskapsforskningens” idétradition varit grundläggande 
för flera svenska kulturgeografer (Helmfrid 1962, Lindquist 1963, Sporrong 
1971). Trädessystemens utveckling har setts som den avgörande förkla- 
ringsfaktorn till både bebyggelsekoncentration och tegsplittring. Krenzlins 
1950-tals-syntes hade en lång livskraft och fick förnyad styrka i och med 
1970-talets systemvetenskapliga och ekologiska förklaringsvåg inom sam
hällsvetenskaperna. Inordnad i nationalekonomen Ester Boserups teser om 
jordbruksutveckling och befolkningstillväxt blev odlingssystemens intensifi
ering en övergripande förklaringsfaktor (Baker & Butlin 1973). Arbeten av 
Carlsson (1979) och Widgren (1983) om järnålderns landskap på Gotland 
och i Östergötland prövade vidare denna grundtes om odlingssystemens av
görande betydelse för landskapsutvecklingen.

Tegskiftet och gärdestvånget som en social faktor
1980 publicerades två böcker som på olika sätt kom att omvärdera denna 
”trädessystemens determinism”. Från två skilda utgångspunkter pekade Ro
bert Dodgshon och Carl Dahlman på den avgörande betydelse som besitt
ningsrätten till marken kan ha haft för jordbrukssystemens utveckling.



I sin bok The Origin of British Field Systems behandlar Dodgshon ur
sprunget till tegskifte och gärdessystem utifrån ett brittiskt perspektiv. Boken 
är dels en översikt med ypperligt skrivna forskningsöversikter och synteser, 
dels en samling av några tidigare - på empirin grundade argument - om spe
cifika brittiska problem. I en viss mening kan man säga att han bygger un
der och stöder Krenzlins tes om den gradvisa framväxten av gemenskapen i 
den gamla byn. Bysamhället är inte något statiskt utan har växt fram som ett 
svar på den nya situation som tegskiftet skapat (Dodgshon 1980, s. 75). I den 
meningen är den alltså ett stöd för Krenzlins teser. Men samtidigt är den ett 
starkt argument för en dialektisk syn i stället för en deterministiskt materia
listisk, som Krenzlin representerar. Han drar fram de sociala och framförallt 
ägandemässiga förhållandena som en självständig förklaringsfaktor som i 
vissa lägen och på ett intrikat sätt kan komma att skapa specifika odlings
former. Det är framförallt i argumenten kring framväxten av en specifik gär- 
desorganisation, som på engelska betecknas som infield-outfield, som han 
för detta resonemang, men resultaten kan överföras på andra typer av gär
dessystem. Dodgshon vänder sig alltså emot att man ser de olika bebyggel
seformerna och åkersystemen enbart som ett ”lanthushållnings-problem” 
(”the husbandry needs of early farmers” s. 151).

Medan geografen Dodgshons argument håller sig inom en källkritisk, sam- 
hällshistorisk idétradition så representerar ekonomen Carl Dahlman ett eko
nomiskt teoribidrag. Dahlman arbetar inom den s.k. property rights-skolan, 
som studerar institutioners och ägandeformers roll för det ekonomiska ut
fallet. Man utgår från att folk är rationella och att social jämvikt är effektiv. 
Det är utifrån den utgångspunkten han har intresserat sig för den medeltida 
byn med sin specifika kombination av olika ägandeformer på olika markty
per. Han försöker visa att den medeltida byn, med sin tegsplittring, sitt gär- 
destvång och sina gemensamt utnyttjade utmarker utgjorde ett funktionellt 
ekonomiskt system, uppburet av byns ”värdemaximerande” delägare. Teg
splittringen förklaras utifrån följande resonemang: Å ena sidan är ett indivi
duellt ägande av åkern ett viktigt incitament till hög produktion. Det är fram
förallt den långsiktiga hävden i form av jordbearbetning och gödsling som 
gör denna privata kontroll effektiv. Å andra sidan är betesdrift på utmark el
ler på trädesgärdet rationell att bedriva kollektivt: samordnad vallning, för
kortad hägnadslängd, kontroll av återväxten genom planerad betesdrift över 
stora ytor. Men dessa båda punkter kan inte ensamma förklara varför te
garna är splittrade. Dahlman menar att tegsplittringen tvingar bönderna till 
samarbete och förhindrar att någon enskild bonde drar sig ur gemenskapen. 
Tegsplittringen har alltså inte någon brukningsteknisk förklaring. Den är i 
stället det sociala kitt som håller i hop bysamfälligheten och möjliggör kol
lektiva beslut om betesgång och odlingsrytm (1980, s. 121 ff).

I samma ekonomiska idétradition och med samma frihet i förhållande till 
det trassliga empiriska materialet befinner sig Stefano Fenoaltea. Han har 
sammanfattat sina och andras argument kring tegsplittringens fördelar och



kostnader (1988). Han argumenterar för att tegsplittringen i sig faktiskt in
te hade några kostnader som måste balanseras av andra fördelar i byns hela 
odlingssystem. Tanken om att tegsplittringen i sig var ineffektiv har enligt 
honom hämmat alla tidigare försök till ekonomiska förklaringar av teg
splittring och bygemenskap. Han menar att 1600-1700-talens syn på teg
splittringen har fått stå orörd tvärs igenom alla nya tolkningsförsök. I stäl
let för att undersöka om tegsplittringen i sig var lönsam eller kostsam har 
man som Dahlman och andra ekonomer bemödat sig om att hitta andra fak
torer i byns produktionssystem som kan uppväga tegsplittringens förmoda
de kostnader. Själv menar han att tegsplittringens stora fördel var att den 
kunde förena stordriftens och smådriftens fördelar inom åkerbruket. I ett kli
mat, som det nordeuropeiska löste tegsplittringen problemet med att utnytt
ja varje arbetsdag under de bråda tiderna för sådd, skörd och i viss mån ock
så höstplöjning, mest rationellt. Varje brukare kunde genom tegsplittringen 
koncentrera sin arbetstid till den del av byns samlade åker som exempelvis 
hade rett sig inför sådden. Det är i princip samma argument som ofta tidi
gare har framförts om rättvis fördelning och om tegsplittringen som ett be
teende mot risk, men det nya med Fenoalteas tes är att han visar att det - to
talt sett - bör ha lett till ökad arealproduktivitet jämfört med om åkern i 
samma område varit särägd. I viss mening så återupprättar han därmed en 
materialistisk förklaringssyn. Tegsplittringen kan förstås som lösningen 
på ett brukningstekniskt problem, men det kan aldrig vara hela förklaring
en, för om dessa brukningstekniska fördelar ska kunna genomföras så krä
ver de också en ägandeform och en social organisation i form av bygemen
skapen. Bysamfälligheten kan alltså ses som ett uttryck för tegsplittringens 
fördelar.

I en viss mening kan man säga att frågan om tegskiftets och byarnas ur
sprung genom efterkrigstidens forskning successivt klätts av sin mystik. Först 
har dess förmodat ålderdomliga, germanska ursprung i folkvandringstiden 
rensats bort. Sedan har den tidigare självskrivna idén om att bytvånget var 
kostsamt och opraktiskt motbevisats. Till sist har till och med den - till sy
nes - mest irrationella och kostsamma delen av bysamfälligheten, nämligen 
tegsplittringen, tolkats om till något i sig effektivt och produktionsbefräm- 
jande.

1.3 Tegskifte i Bohuslän - vari består problemet?
Hur ska vi nu i ljuset av dessa kunskaper och förklaringar från ett europeiskt 
perspektiv förstå de tegskiftade byarna i Bohuslän? Vi har konstaterat att 
Grålös - på samma sätt som den allt övervägande delen av gårdarna och by
arna i Bohuslän vid norsktidens slut - brukades i ensäde. En förklaring som 
tar sin utgångspunkt i trädessystemen och gärdessystem är alltså omöjlig att 
tillämpa på de bohuslänska byarna.

Samtidigt ger den senaste internationella forskningen en rad skäl till var



för stora tegskiftade byar, av olika skäl, har kunnat växa fram i norra Euro
pa under tidig medeltid. Flera av de argument som Dahlman har är inte knut
na specifikt till regelbundna trädes- och gärdessystem. Fördelarna med ge
mensamt höstbete på inägorna, minskade hägnadskostnader och gemensamt 
bete på utmarken gäller i lika stor utsträckning i de områden där man till
ämpat ”det årliga brukets vångalag” (Campbell 1928, s. 23). I Halland, sö
dra Västergötland och Bohuslän fanns exempelvis flera fall av sådana mer 
lösa bybildningar bestående av ensamgårdar i hägnadssamverkan inom ra
men för ett ensäde. Ibland har också en viss koncentration av bebyggelsen 
och en ägoblandning uppkommit i sådana på ensamgårdar och mindre byar 
baserade hägnadslag (se Findgren 1939). Vad vi har anledning att fråga oss 
är vad som drivit fram så fullt genomförda ägoblandningssystem som vi har 
i flera av Bohusläns byar. Ekonomerna har alltså gett en del av svaret. Teg
splittringen är i sig effektiv och när som i Bohusläns sprickdalslandskap den 
produktiva åkermarken ofta är koncentrerad till en jämförelsevis smal drä- 
nerad zon har argumenten om rättvis och samtidig tillgång till den för stun
den viktigaste marken en stor tyngd.

Det finns alltså inte någon anledning att tro att de bohuslänska byarna ska 
kunna ge några nya svar till den internationella debatten om varför tegskif
tet varit ett uthålligt och effektivt system. Till den frågan har redan många 
goda argument framförts. Det vi har anledning att fråga oss är vilka krafter 
som i det bohuslänska fallet ledde fram till tegsplittring - hur och när by- 
samfälligheterna etablerades.

När vi då ska närma oss frågan om ursprunget, inte motivet, till bysam- 
fällighet och tegskifte i Bohuslän finns det anledning att formulera om frå
gan. Det intressanta är inte varför tegsplittringen har uppkommit. Vi måste 
i stället fråga oss i vilket socialt och ekologiskt sammanhang som denna spe
cifika form av tegskifte uppkommit. Den geografiska frågan träder i för
grunden. Varför har denna region kommit att utvecklas mot bebyggel
sekoncentration och tegsplittring, men i former som på viktiga punkter 
skiljer sig från andra delar av Skandinavien?

Den mellansvenska utvecklingen med solskifte och tvåsädessystem hade 
varit en annan möjlig utvecklingsväg. Den västgötska storbyn med sina tre 
gärden, men med en fullständig oregelbunden tegföljd representerar en an
nan. De skånska och danska tresädesbyarna med ett regelbundet tegskifte 
baserat på bol- eller solskiftets princip är en tredje. Om vi anlägger ett ut
vecklingsperspektiv har vi också anledning att fråga oss varför Bohuslän in
te ”stannat” i den mer lösliga organisation som kännetecknar Hallands od
lingslandskap.

Ovan har bysamfällighet och tegskifte diskuterats utan några som helst 
antaganden om när denna bebyggelseform kan ha växt fram i Bohuslän. Ett 
avgörande argument i tidigare litteratur mot att jämställa såväl västnorska 
som bohuslänska byar med byarna i övriga Skandinavien, har varit att de 
skulle vara sena skapelser. I många fall har man visat att sådana bebyggelse



klungor med tegsplittring är sena företeelser. Under 1500-talet motsvarades 
de ofta endast av en ensamgård (se mer om denna diskussion i kapitel 3). Frå
gan om tegskiftets orsaker är alltså avhängig kronologin. Är framväxten av 
tegskiftade byar en över hela Skandinavien parallell process i tid eller är de 
västskandinaviska (i detta fall bohuslänska och västnorska) byarna en långt 
senare företeelse?

1.4 Undersökningens uppläggning
När det gäller det bohuslänska tegskiftet kan vi alltså utesluta trädessystem 
och gärdesläggning som en drivkraft. Det finns ingen anledning att fördjupa 
sig i de aspekterna. I stället så kommer vi att närma oss problemet från två 
andra håll. Å ena sidan har vi den rent brukningstekniska aspekten, som har 
att göra med tegarnas utformning - en påtaglig utgångspunkt för kartornas 
tegmönster. Även om ingen idag ser plogbruket som den huvudsakliga orsa
ken till tegsplittringen, så finns naturligtvis tegformen och dess koppling till 
plogbruket med som förutsättningen för det tegmönster vi ser på kartorna. 
Plogens införande bildar en bortre tidshorisont före vilken det avläsbara teg
mönstret knappast kan ha uppstått.

Plogbruket bildar alltså en fysisk förutsättning för tegskiftet, men hjälper 
oss inte att förstå drivkraften bakom tegsplittringen. Här träder i stället jord
äganderätten i vid mening in som den centrala delen i undersökningen. I vil
ket socialt och äganderättsligt sammanhang är det som de tegsplittrade by
arna i Bohuslän uppstår?

Jag har försökt att hålla denna dubbla aspekt på åkermarken levande ge
nom denna undersökning: Tegarna uttrycker dels något påtagligt och kon
kret i människans relation till naturen: en geometri som kan förklaras uti
från ett redskap och en brukningsform. Men denna geometri uttrycker 
relationer inte bara mellan människa och natur, utan också mellan männis
kor eftersom tegskiftet är ett sätt att reglera olika ägares och brukares rät
tigheter till marken.

Studien tar sin utgångspunkt i den ena av dessa aspekter: Ägandet (Kap. 
2) för att sedan granska de fysiska uttrycken i landskapet (Kap. 3). För ett 
urval byar granskas så skiftesformerna (Kap. 4) med utgångspunkt från bäg
ge dessa aspekter. Dessa tre kapitel har sin tyngdpunkt i perioden 1530- 
1750, d.v.s. kartornas tid, med vissa tillbakablickar framförallt till det äldre 
jordeboksmaterialet. I Kapitel 4 är det i stället de medeltida källorna i fält 
och arkiv som utnyttjas i ett försök dels att datera den fysiska tegformen, dels 
att komma åt tegsplittringens ursprung.

1.5 Källmaterialet
Det viktigaste källmaterialet för denna studie är själva lantmäteriakterna, där 
tegmönstret är avbildat. I görligaste mån har jag dock försökt att komplet



tera lantmätarens upplysningar med äldre källmaterial. Det är framförallt två 
källor som varit viktiga: dels den s.k. Röde bok från tiden kring 1400, dels 
kronans jordeböcker från 1500-talet där den första någorlunda fullständiga 
är den från 1568. Här ska några av de viktigaste källorna kort omnämnas. 
Den som önskar en fullständig genomgång av källorna till Bohusläns äldre 
bebyggelsehistoria rekommenderas läsa Frammes genomgång av källmateri
alet till Vätte härad (Framme 1985, s. 17ff). Följande framställning bygger, 
vad avser det skriftliga materialet, till delar på hans arbete.

Äldre brevmaterial
Brevmaterialet har i denna studie utnyttjats sparsamt. Det är möjligt att en 
separat genomgång av de bohuslänska breven i Diplomatarium Norvegicum 
(DN) hade gett ytterligare aspekter på bystruktur och jordskifte. I detta sam
manhang har främst utnyttjats brev som berör byar där kartmaterialet av an
dra skäl har studerats. I någon mån har också brev som berörs av andra för
fattare och som har relevans i detta sammanhang diskuterats. Dessutom 
återfinns i Diplomatarium Norvegicum de äldsta jordeböckerna från Kastel
le kloster (se därom nedan).

Röde bok (RB)
I den så kallade Röde Bok - biskop Eysteins jordebok - förtecknades allt 
kyrkligt jordinnehav i Oslo bispedömme. En mycket stor del av de bohus
länska gårdarna och byarna har här sitt första skriftliga belägg. Jordeboken 
är naturligtvis ändå ofullständig eftersom det oftast endast är mindre parter, 
som är donerade till olika kyrkliga instanser, som nämns. För frågeställ
ningen om bystrukturens ålder är det framförallt Röde boks uppgifter om 
olika åbor inom byarna som är av intresse. I några fall kan också de mindre 
ägoparter som kartorna redovisar återföras till uppgifter i Röde bok.

Kastelle klosters äldre jordeböcker
I södra Bohuslän, där de flesta av denna skrifts byexempel kommer från, ha
de cistercienserklostret i Kungälv ett relativt stort godsinnehav. Kastelle klos
ters äldre jordeböcker finns tryckta i Diplomatarium Norvegicum (1354, DN 
2; 1485 DN 14). Efter reformationen tillföll klostrets jord kronan, men jord
innehavet hålls fortfarande samlat under en förvaltning. I den första full
ständiga av kronans jordeböcker (Jb 1568) redovisas Kastelies jordebok 
separat i slutet. Ännu i de första svenska jordeböckerna redovisas kastel- 
lehemmanen under egen jordnatur.

Kastelle klosters jordegods har senast behandlats av Tore Vigerust i histo
risk avhandling vid Oslo Universitet (Vigerust 1991). Föreliggande manu
skript förelåg i sin ursprungliga form innan Vigerust avslutat sitt arbete. Vi-



gerust gav på några avgörande punkter muntligen viktiga impulser till mitt 
arbete, som framgår av avsnitten om öresbolet och om egaliserade byar, men 
jag har inte fullt ut inarbetat alla hans resultat i detta manus. Vigerust har 
bl.a. en omfattande kasuistik kring Kastellegårdarna som jag inte har ut
nyttjat. Mina egna bearbetningar av det äldre kamerala materialet kring Kas
telle inskränker sig till det som finns tryckt.

Kronans jordeböcker under norsk tid
Kronans äldsta jordebok för Bohuslän finns tryckt i NRJ V:l. Den består av 
två delar, dels en äldre för själva Bohus län, d.v.s. södra delen av dagens land
skap Bohuslän. Dateringen är oklar och den anges till ca 1542 baserat på en 
anteckning i slutet av boken, men har sannolikt tillkommit ett tiotal år tidi
gare (NRJ V:l, s. 120). Den benämnes fortsättningsvis Jb 1542.1 samma bok 
återfinns en jordebok från 1544 för Viken, d.v.s. norra nuvarande Bohuslän 
(Jbl544). I dessa jordeböcker saknas ännu gårdar tillhöriga adeln, biskops
sätet och kloster jorden.

Från 1568 härstammar den första kompletta jordeboken. Den täcker In- 
landshäradena, Orust, Tjörn och Hisingen och innehåller dessutom separat 
Kastelle klosters jordebok. Den är tryckt i NRJ V:2. Här förtecknas alltså för 
första gången också adelns gårdar i kronans jordeböcker. De skatter som jor
deboken upptar är redovisade av Löfving (1974, jfr också Steinnes 1930, 
1933). Kronogodset är här förtecknat med sin landskyld, vilket gör att dess 
kamerala värdering (jordatal) kan rekonstrueras. För skattegårdar och 
adelns gårdar, finns inga sådana möjligheter, men det framgår ändå ofta om 
gårdarna betraktades som helgårdar, halvgårdar eller mindre. Varje gård är 
vanligtvis upptagen med en lång rad utskylder. Enligt Steinnes fanns ingen
stans i Norge så många skatter jämsides som i Bohus län (Löfving 1974, 
s. 30). Det är framförallt i foringens storlek som det är möjligt att rekon
struera gårdens storlek. Foringen förekommer som skatt först i denna jorde
bok och anses vara den yngsta av de bohuslänska skatterna (Löfving 1974, 
s. 34). Den var en skyldighet för allmogen att ta hand om kungens hästar. 
Den är ingen speciellt norsk skatt utan har sin motsvarighet i motsvarande 
skatter i Sverige och Danmark. Sättet att ta ut foring i Bohuslän anses dess
utom mer likna förhållandena i Älvsborgs län och Halland än övriga Norge. 
I Bohus län (d.v.s. nuvarande södra Bohuslän) uttogs foringen med 8 hästar 
för en helgård. Adelns landbor delade sina skyldigheter mellan kronan och 
godsägaren, så att det i kronans jordböcker endast förtecknas 4 hästar för en 
helgård.

Lör norra delen av Bohuslän finns en motsvarande jordebok från 1573 på 
landsarkivet i Göteborg. Jag har i några fall utnyttjat mig av en senare ver
sion av samma jordebok (Jbl574 på Riksarkivet). Den sista danska jorde
bok som finns på riksarkivet härstammar från 1650-talet (Jb 1650).

Av de äldre jordeböckerna är det framförallt Jb 1568 som jag har utnytt-



jat. I några sammanhang har jag dessutom följt en by genom flera av de här 
uppräknade jordeböckerna för att fastställa tidpunkten för den gårdsindel- 
ning som kartan och tegskiftet ger uttryck för.

Svenska jordeböcker och jorderannsakningar
När Sverige 1658 tog över förvaltningen av Bohuslän var man hänvisad till 
den gamla danska jordeboken från 1650 där skatten och kronogårdarnas 
landskyld var förtecknade. Den första svenska jordeboken från 1659 var en
dast en avskrift av den danska. 1662 års kommission som hade i uppdrag att 
genomföra försvenskningen föreslog regeringen att man skulle genomföra en 
allmän jordrevning i hela länet vid vilken

”ej blott rannsakning skulle ske angående gamla förmedlingar och avskattningar samt för
ut oskattlagda lägenheter, utan även gårdarnas skatteförmåga i allmänhet skulle prövas”
(Arcadius 1883, s. 52).

Till att genomföra denna jordrevning kallades en grupp lantmätare under 
ledning av Kiettil Claesson Felterus. Resultatet finns i delar bevarat på Riks
arkivet i det så kallade jorderannsakningsprotokollet (bifogat 1665 års jor- 
debok). År 1662 genomfördes rannsakningar på Hisingen, 1663 på Inland 
och 1665-1666 i övriga delar av länet. Protokollet för Inland förvaras ej på 
Riksarkivet.

1668 kom klagomål över denna jorderannsakning och man krävde en ny 
rannsakning. På 1680-1682års riksdag skedde ånyo klagomål och 1685 sän
des en ny grupp lantmätare till länet för att genomföra en ny jorderannsak
ning i samband med indelningsverkets genomförande (Samlingar i Landt- 
mäteri 1, s. 58 f).

Kartmaterialet
1658-1690
De första svenska jorderannsakningarna i Bohuslän utfördes visserligen av 
lantmätare, men de tycks endast undantagsvis ha resulterat i storskaliga by- 
och hemmanskartor. Under den första svensktiden var det naturligt att de 
geografiska kartläggningarna kom att dominera verksamheten.

Jag har från den första svensktiden bara påträffat två storskaliga kartor. 
År 1666 upprättade Kiettil Claesson Felterus en karta över Valler i Rome- 
landa i skala ca 1:3500 (N. 89 80-1, sannolikt tillkommen i samband med 
den första jorderannsakningen 1662-1666, se nedan avsnitt 5.3). Även i 
samband med den andra jorderannsakningen 1685 tillkom sannolikt endast 
enstaka kartor. Det var troligen i samband med detta som Fredrik Sixtus upp
rättade en karta över säteriet Marieberg.



1695-1742
Fram till 1695 skedde alltså så gott som ingen geometrisk kartläggning i lä
net. Först i och med 1690-talet kom denna igång på allvar. Det för denna un
dersökning viktigaste källmaterialet utgörs av en serie lantmäteriakter till
komna under perioden 1695 till 1742.

Följande uppställning som är baserad på en selektiv genomgång av lant
mäterikartorna (se nedan) ger en bild av vilka lantmätare som producerat 
storskaliga kartor i länet under den aktuella tiden.

K. Claesson Felterus 1666 
F. Sixtus 1685
E. Kuus 1694-1713 (bl.a. Geometriska jordebokenNl 1694-1695)
B. Kempensköld 1695 
J. Kempensköld 1695-1703 
A. Ekebohm 1696-1698 
D.Falk 1718-1731 
T. Lohm 1733-1739

Perioden representerar på många sätt en brytningstid för det bohuslänska 
landskapet. Under den första tiden (runt sekelskiftet 1695-1710) dominera
des ännu förrättningarna av olika åtgärder som syftade till att inlemma den 
nya provinsen i Sverige. Lantmätarna Erik Kuus och Johan Kempensköld 
karterade en rad kronohemman som avsågs utnyttjas till löneboställen för 
den svenska armén. En rad prästgårdar karterades av Erik Kuus med syftet 
att införa dem i den kronans jordeböcker. I tre fall genomförde Johan Kem
pensköld förrättningar som bl.a. hade till syfte att i de större byarna återfin
na små kronogårdar som förekom i de från danskarna ärvda jordeböckerna, 
men som lagts under andra gårdar, och vars ägor inte gick att påvisa på mar
ken (se nedan avsnitt 4.2 om Toreby, Vävran och Glose).

Kartorna från tiden runt sekelskiftet, vilka alltså är att betrakta som skatt- 
läggningskartor, är av en relativt enhetlig och beskrivande karaktär med ru
tinartade genomgångar av gårdarna från husens och gärdesgårdarnas stan
dard till de olika ägornas beskaffenhet och yta. Särskilt Bo Kempensköld, 
som f.ö. står för de fina dalsländska geometriska jordeböckerna med teck
ningar av djur, är kort och saklig i en stereotyp stil som påminner om de tidiga 
1600-talskartorna. Bo Kempensköld verkade emellertid bara under perio
dens första år 1695 i länet, men efterträddes av sin son Johan Kempensköld. 
Man kan förmoda att deras kartläggning av de två Rogstad-gårdarna i Skee, 
där far och son parallellt avmätt varsin gård, utgjort ett av sonens lärlings- 
arbeten (N. 107-11, 107-2).

Sonen Johan Kempenskölds handstil frigör sig efterhand från faderns 
strikta piktur och blir elegant, slängig och mer svårläst. Vad gäller åkerns och 
övriga markers återgivande ger hans arbeten ett intryck av stor saklighet. 
Hans samtida Erik Kuus är dock slafsig både i sin handstil och faktiskt ock
så i sitt återgivande av landskapet. Framförallt märks detta på utmarken. Ett



avslöjande exempel är kartorna över Skogby (N.114. 20-2 och 20-3) som 
med sju års mellanrum är utförda av J. Kempensköld (1697) och E. Kuus 
(1704). Gården har under mellantiden hamnat i ödesmål år 1700.

Efterhand ökade de probleminriktade karteringarna, vilket märks redan i 
J. Kempenskölds och Kuus verksamhet, som ofta handlar om gårdar som 
hamnat i ödesmål. Särskilt märkbart är det under Dominicus Falks tid då så 
gott som alla kartor är till för att lösa tvister grannarna emellan eller ”åter
finna” en ödegård i en by. Falk behandlade flera fall av samma karaktär som 
Grålös, då delägarna i en stor by fått sina ägor förblandade. Andra liknan
de fall är delning av en äng mellan två bröder efter landshövdingens order 
(N.120 27-1) eller en kartläggning i syfte att utreda om åbornas krav på att 
återfå en äng från kyrkan är berättigat (Källsby i Jörlanda N.48 27-1). Falk 
verkade ofta som tingets utredare och flera av hans karteringar har tillkom
mit efter tingsbeslut.

Under Falks tid som lantmätare blir en annan aspekt på 1700-talet som 
en brytningstid för Bohuslän alltmer uppenbar. Ofta ger hans kartor bilden 
av en pågående uppodling av ängsmarken. Det gamla odlingssystemet är i 
upplösning. En av drivkrafterna bakom detta är den just påbörjade hav
reexpansionen. I de tidigare karteringarna förekommer oftast korn som ut
säde (ibland med ärtor och blandsäd). Enligt Falks kartor blir nu allt oftare 
i stället havren det viktigaste utsädet. Falk skriver ofta om pågående, mer el
ler mindre lyckade, uppodlingar. Möjligtvis kan även hästens ökade roll som 
dragdjur utläsas ut kartorna. Från att det tidigare endast angetts hur många 
par dragare som krävs för jordens brukande i de skilda byarna så anges nu 
istället ett visst antal oxar eller ett annat (mindre) antal hästar.

Falk utmärker sig som lantmätare med en stor noggrannhet såväl i text 
som kartor. Han griper sig an varje förrättning med en saklig redogörelse för 
problemet. Till skillnad från sina företrädare så redogör han också alltid för 
sina beräkningsgrunder när han omfördelar mark mellan olika åbor.

Falks efterträdare är Torsten Fohm. Hans fantastiska akvarellteknik röjer 
en känsla för landskapet. När andra lantmätare avbildar utmarken schema
tiskt så färgar Fohm in den i skilda gröna färger för skild vegetation och ve
getationen beskrivs även verbalt.

När Fohm var verksam så gällde fortfarande solskiftet som delningsprin
cip enligt lagen, men solskiftet hann knappast ha något större inflytande i 
Bohuslän. Från Fohms hand finns dock ett riktigt genomfört solskifte i Ka- 
reby, där byns tegar något reducerats till antalet och sedan lagts ut efter vä
dersträcken i solskiftesordning (N.50 13-1, 1741-1742). Denna akt är till
kommen bara åtta år innan storskiftesstadgan och i Kareby genomfördes 
också på 1790-talet ett reguljärt storskifte.

Jag har inskränkt min granskning i huvudsak till kartor före 1750. Skälen 
till detta är två. Det första har att göra med källmaterialets karaktär. I och 
med storskiftesförordningarna från 1700-talets mitt standardiseras lantmä
tarnas förrättningar. Som delningsgrund vid storskifte utnyttjades i Bohus-
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län inledningsvis vanligen inte innehavet av åker utan olika andra mått på 
hemmanens inbördes storlek (öresbol, stångtal, smörränta, rustttjänst, jor- 
deboksränta, mantal etc). Det innebär att en stor del av förrättningarna un
der storskiftets första år kunde genomföras utan att hävden behövde doku
menteras. För Bohusläns del var detta dock komplicerat och i olika häraden 
användes olika delningsgrund. 1767 fastställde Kungl. Maj:t att innehavet 
hädanefter skulle vara delningsgrund i Göteborgs och Bohus län (Thulin 
1911, 187 ff). Även om man alltså förfarit på olika sätt är storskiftesakter- 
nas redovisning av det tidigare innehavet ofullständig. I de renovationer som 
förvaras på Lantmäteriverkets arkiv kan den tidigare hävden så gott som al
drig utläsas ur storskiftesakterna. Vanligtvis åtföljs de inte heller av samma 
noggranna utredning som kännetecknar akter från perioden 1710-1740. 
Originalen som förvaras i Göteborg är sannolikt mer innehållsrika. Söder
palm har exempelvis återgett den tidigare hävden i Öxnäs by i Säve baserat 
på en karta från 1801 (Söderpalm 1984).

Det andra skälet till att jag koncentrerat mig till perioden före 1750 är de 
radikala omgestaltningar av landskapet som sker under 1700-talet. Det kan 
avläsas redan på det tidiga 1700-talets kartor, men blir än tydligare när man 
jämför med senare 1700-talskartor. De gamla åkergärdena är fullständigt 
uppodlade och många mindre ängspartier som tidigare skilde teglagen åt är 
nu uppodlade till åker. Dessutom har en omfattande uppodling av den tidi
gare ängen till havreåkrar ytterligare suddat ut den gamla bilden.

Ett illustrativt exempel på det skilda källvärdet i olika kartor är byn Aren- 
dal i Tanums socken. 1695 karterades byn av Bo Kempensköld. Byn bestod 
då av fem skattegårdar, och istället för att återge tegskiftets utformning åter
gav han ett byamål i stänger som uppenbarligen då ansågs ge nyckeln till te- 
garnas fördelning i åkern. Hur tegskiftet tog sig ut i åkern dokumenterades 
dock inte på kartan (N.116 5-1, se fig. 1:2). 1720 karterades återigen hela 
byn av Dominicus Falk efter landshövdingens order. Under mellantiden ha
de en av gårdarna legat öde och man får förmoda att skälet till karteringen 
ligger i oegentligheter som uppstått i ägofördelningen. Nu återges för första 
gången själva tegskiftet på en karta och vi får en bild av ett starkt uppsplitt
rat ägande (N.116 5-2, Fig. 1:3). I vissa fall är ägotegarna så smala som två 
millimeter på kartan, vilket motsvarar en verklig bredd på åtta meter. Det 
överenstämmer med vanliga bredder på de brukningstegar i form av rygga
de åkrar som dokumenteras i Kapitel 5.



Kapitel 2

Ägandet

2.1 Om äganderätt till jord
Som jag redogjort för ovan kan tegsplittringen i Bohuslän inte förklaras ut
ifrån rent brukningstekniska faktorer som gärdessystem eller bruk av plog. 
Tegskiftade byar kan existera sida vid sida med byar med särägosystem. 
Komplicerade oregelbundna tegskiften kan existera sida vid sida med myc
ket regelbundna.

Eftersom det alltså inte finns några enkla materiella förklaringar till teg
splittringen finns det alltså anledning att titta närmare på de sociala och 
ägandemässiga faktorer som kan ligga bakom variationerna i mönstret på 
marken. Det ligger naturligtvis nära till hands att se till det faktum att Bo
huslän under den tid då tegskiftet växte fram var en del av en annan politisk 
och ekonomisk sfär än Sverige, där en annan syn på jordägande och arv kan 
ha gjort sig gällande.

Med begreppet äganderätt associeras idag oftast till
”den oinskränkta rättsliga makten över en sak. Därmed förstås att ägaren har rätt att med
andras uteslutande förfoga över saken efter gottfinnande” (Svensk uppslagsbok, ägande
rätt).

När vi i ett historiskt sammanhang ska tala om rättigheter till marken blir en 
sådan definition ointressant eftersom förfoganderätten till jorden så gott som 
alltid har varit vertikalt uppdelad, d.v.s. det har funnits rättighetsinnehava- 
re på skilda nivåer (jfr artikeln Jordejendom, KLNM). I jordbrukssamhällen 
har vi dessutom en horisontell uppdelning av rättigheter. Mellan brukare, 
mellan byar eller grupper av gårdar finns olika typer av samägande, sam
brukande, tegblandning o.s.v.

I denna studie använder jag mig alltså av en vidare definition av begrep
pet äganderätt, som omfattar hela detta nätverk av olika typer av rättighe
ter till marken. Denna vida definition ansluter till begreppet property rights 
inom den ekonomiska teorin (jfr Dahlman 1980). På svenska har begreppet 
”rådighet” föreslagits som en översättning av detta vidare ägandebegrepp 
(Pettersson 1983). Janken Myrdal har p.g.a. detta begrepps språkliga otymp
lighet i stället valt att hålla fast vid begreppet jordägande, men ger det ett vitt 
innehåll ”rätten att mera konstant besluta och förfoga över jord” (Myrdal 
1989). Jag ansluter mig till denna vida mening av begreppet ägande.

Om man vill studera äganderätt till jorden från detta vidare perspektiv är 
det klart att historikernas traditionella svar på vem som ägde jorden i det



gamla bondesamhället endast ger en aspekt av jordägandet. Jordägandet ses 
där som identiskt med vilka som hade rätt att disponera överskottet (jfr art. 
Jordejendom. Norge i KLNM).

I detta kapitel kommer jordägandet att behandlas utifrån tre olika aspek
ter (jfr Sporrong & Widgren 1986):

Rättigheter till överskottet: Här behandlas jordägandet i den traditionel
la meningen om vilka institutioner och samhällsklasser som på olika sätt har 
rättigheter till en del av överskottet på gården. Vi kan också kalla detta för 
den vertikala rättighetsfördelningen.

Villkoren för besittningsrätten: Här behandlas ägandet utifrån ett brukar- 
perspektiv. Inom detta problemområde berörs dels landbons eller skatte- 
bondens rättigheter och skyldigheter, dels formerna för reproduktion av des
sa rättigheter, d.v.s. arvssystemens roll i jordbrukssamhället.

Horisontell rättighets fördelning: Alldeles oberoende av de andra sätten att 
betrakta markrättigheter har det alltid mellan brukarna funnits olika sätt att 
reglera nyttjande av marken: tegskifte, årsbytesäng, betesallmäningar.

Äganderätten till marken kan alltså inte ses endimensionellt. Den enskil
de brukaren är upphängd i ett tätt spindelnät av olika rättighetssystem. Syn
sättet ansluter till Wolfs behandling av bondekoalitioner där en av aspekter
na just är huruvida de är horisontella eller vertikala (Wolf 1971, 116f). När 
vi väljer att se de bohuslänska byarna och tegskiftet utifrån denna aspekt har 
vi alltså anledning att behandla hela detta nätverk av rättigheter och försö
ka att klarlägga vad som särskiljer Bohuslän från andra områden med by- 
samfällighet och tegskifte i Skandinavien.

2.2 Jordegendomens fördelning
I Oscar Albert Johnsens verk om Bohuslens eiendomsforhold indtill omkring 
freden i Roskilde ges en översikt över jordegendomens fördelning i Bohuslän 
under norsktiden. Johnsen behandlar källmaterial från 1300-talet och fram
åt. Egentligen kan man först i och med 1600-talets jordeböcker få en full
ständig överblick över jordegendomens fördelning i länet. I 1500-talets jor
deböcker saknas fortfarande en del av den tidigare kyrkliga jorden, bl.a. 
prästebolen som först skattlades och infördes i jordeböckerna under 1600- 
talets slut

I stora drag kan dock jordägofördelningen vid reformationstiden rekon
strueras med hjälp av det sena 1500-talets jordeböcker. Siffrorna nedan är 
baserade på Johnsens tabell s. 177 och de tillägg han meddelar där. Fördel
ningen mellan kronojord och skatte jord är för länets norra delar uppskattad 
på grundval av uppgifter från tidigt 1600-tal (Johnsen 1905, s. 166).

Diagrammet i fig. 2:1 ger alltså en bild av 1500-talets situation. Medan 
Norge som helhet hade en mycket stor dominans för kyrkligt ägd jord är det 
i Bohuslän i stället kronogodset som dominerar. Redan före reformationen 
låg en tredjedel av Bohusläns gårdar under kronan. På 1600-talets mitt ha-
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Fig. 2:1 Jordegendomens fördelning IS00-tal. Uppgifterna hämtade ur Sandnes 
1987, s. 201 (Norge); Johnsen 1905, s. 177 (Bohuslän); Myrdal 1988, s. 50 (Sverige).

de den siffran ökat till 39 procent till följd framförallt av att Kastelle kloster, 
Dragsmarks kloster och biskopsgodset lagts under kronan.

I vilken utsträckning är då dessa 1500-talsuppgifter representativa för ti
digare skeden? För Bohuslän finns inga uppskattningar av jordegendomens 
fördelning före agrarkrisen under 1300-talet. För Norge som helhet har dock 
sagts att det skedde en ytterligare uppbyggnad av kyrkans jordegendomar 
under 1400-talet (Sandnes 1987, s. 201 ff). Johnsen lutar närmast åt att de 
kyrkliga institutionerna i Bohuslän under samma tid hade konstant eller möj
ligen något minskat jordinnehav.

När det gäller jordegendomens fördelning är Bohuslän alltså inte på nå
got sätt typiskt för Norge under äldre tid. Olika kyrkliga institutioner hade 
i jämförelse med såväl Sverige som Norges helhet ett ganska begränsat jord
innehav. I stället så är det kronan som framträder som den stora jordägaren 
i länet.

Orsaken till kronans starka ställning som jordägare i Bohuslän är inte 
klarlagd. Man har dock antagit att denna ställning var etablerad redan före 
1200-talet, d.v.s. under striderna kring rikssamlingen. Andreas Holmsen har 
utgått från att kungen under rikssamlingen skaffade sig ett betydligt jorda
gods runt om i landet. Det bör i stor utsträckning ha gått ut över självägande



bönders jord. En skillnad från det senare medeltida tillägnandet av jord är 
att denna tidiga uppbyggnad av kronogodset bestod av hela gårdar, inte 
gårdsparter som senare. Genom det kungliga årmannsombudet, som fram
träder i lagtexterna, kan man, enligt Holmsen, också skymta en partiell drift 
av avelsgårdar, d.v.s. av kungens underlydande drivna storgårdar (Holmsen 
1966a, s. 78). Årmannsombudet var dels gårdsförvaltare på kronans stor
gårdar och deras underlydande landbogårdar, men hade också rollen som 
kronans ämbetsman (KLNM).

Att kronan redan under tidig medeltid var en stor jordägare i länet fram
går av de dokumenterade donationerna till klostren under 1300-talet, men 
det sannolika är att kyrkans egendomar redan innan dess byggts upp hu
vudsakligen på donationer från kungarna under 1100-1200-talet. Ett ytter
ligare faktum som talar för detta är att tillkomsten av sockenkyrkorna och 
deras prästgårdar väsentligen ligger före den tid då det finns skriftliga källor. 
Grunderna för det kyrkliga markinnehavet måste alltså ha byggts upp i ett 
tidigt skede av kristnandet. Man måste också anta att Kastelle kloster redan 
från dess grundande under 1100-talet baserades på tidigare kronogods 
(Johnsen 1905, s. 64). Bland de egendomar som återfinns i klostrets jorde- 
böcker från 1300-tal finns ett flertal hela byar på Hisingen, Inland och Tjörn. 
Klostrets egen ladugård med tillhörande egendom ”Toska mylna” värdera
des till 11 markebol och motsvarade alltså tre eller fyra helgårdar (jfr nedan 
om markebolets storlek). Dessutom ägde man följande hela byar och av käl
lorna att döma kan de höra till ursprungsgodset: Vena i Ytterby, Brunstorp 
i Säve, Tolleby och Säby i Stenkyrka, Häggvall och Habborsby i Valla. Det 
kan alltså på goda grunder antas att detta i sitt ursprung skulle kunna till
höra det äldsta kronogodset.

Vi kan alltså redan på denna nivå urskilja ett drag som skiljer Bohuslän 
från både resten av Norge och från Sverige: en mycket stor andel kronojord. 
En betydande del av kronogodset ligger dessutom samlad i stora byar. Det 
gäller även biskopsgods och framförallt jord tillhörig Kastelle kloster, som vi 
alltså kan anta har ett ursprung som kronogods. Om dessa byar en gång har 
varit kungliga storgårdar, som Holmsen antar, ligger det nära till hands att 
se tegskiftets ursprung i den tid då landboväsendet infördes i stället för en 
samlad gårdsdrift. Vi har alltså anledning att särskilt se på skiftessystemen i 
de byar som i sin helhet är ägda av en jordägare.

2.3 Jordvärdering
Innan vi går vidare till äganderätten sedd utifrån brukarens perspektiv ska vi 
först beröra en fråga som är intimt förknippad med såväl landbosystemet 
som arvssystemet och som sannolikt också haft betydelse för tegskiftet. I 
samtliga nordiska länder förekom under medeltiden någon form av jorda- 
talsräkning eller jordvärdering (se art. Jordmått och Byamål i KLNM). Sam
bandet mellan fast jordvärdering och tegskifte har framhållits av Göransson,



som menar att de svenska exemplen visar att förekomsten av ett fast etable
rat system för jordvärdering är en nödvändig förutsättning för ett tegskiftes- 
system grundat på andelsprincipen (Göransson 1985, s. 66). I detta samman
hang har den medeltida norska jordvärderingen sällan diskuterats. Tvärtom 
har det skrivits att det norska jordvärderingssystemet inte kan motsvara det 
i Sverige och Danmark utnyttjade byamålet (Björkvik i art. Byamål i KLNM).

I Öst- och Nordnorge tillämpades under medeltiden en jordvärdering ba
serad på markebol, öresbol och örtugsbol (1 markebol = 8 öresbol = 24 ör- 
tugsbol). Räkningen var baserad på det medeltida myntsystemet och skulle i 
princip motsvara landskylden, d.v.s. arrendet.

Räkningen i öresbol möter oss i Bohuslän första gången fast utformad på 
1300-talet. Tidigare källor som talar om jordagods i Bohuslän kan inte tas 
som intäkt för att någon bolräkning då var införd. De 50 gårdar som Håkon 
Håkansson på 1200-talets slut donerar till Dragsmarks kloster nämns ex
empelvis i urkunden endast som ”L. mansi com omnibus agris, pratis...” (50 
gårdar med alla åkrar, ängar. SD I: 882). När Haakon V. Magnusson år 1317 
skänker jord till S:t Mikaels kapell på Tönsberghus så omtalas det däremot 
som 109 1/3 markebol. Största delen av detta jordagods låg i 95 gårdar i Älv- 
syssel och Ranrike (Johnsen 1905, s. 104-6). När Oslobiskopen Eysteins jor- 
debok från slutet av 1300-talet förtecknar allt kyrkligt gods i Bohuslän är 
jordvärderingen också konsekvent genomförd. En mycket stor del av de bo
huslänska gårdarna nämns; gårdar och gårdparter uppräknas där med sin 
jordvärdering. Gösta Framme har exempelvis beräknat att Röde bok näm
ner över hälften av de gårdar som fanns i Vätte härad under 1300-talet 
(Framme 1985, s. 18).

Värderingen av jorden är i detta fall kopplad till myntsystemet och det nor
ska medeltida jordvärderingssystemet kan alltså föras till en grupp av besut- 
tenhetsmått som är baserade på jordens värde (jfr art. Jordmått i KLNM). 
En sådan fast jordatalsräkning växte under tidig medeltid fram i de skandi
naviska länderna. I Danmark tillämpades en räkning i bol, som anses ha sitt 
ursprung i ett gammalt helgårdsbegrepp. I Östsverige tillämpades attungs- 
taxering respektive marklandstaxering (Östergötlands lagsaga resp. Mälar
dalen, se Göransson 1985), vars ursprungliga syfte varit livligt omdiskute
rat. Beträffande marklandstaxeringen i östra Mellansverige har flera olika 
drivkrafter berörts. Man har velat söka ursprunget i framväxten av landbo- 
systemet och se jordvärderingen ursprungligen som ett uttryck för jordens 
värde mätt i arrendepriset. Man har också velat se ursprunget i ett behov av 
legalt pris på jorden vid arvskiften, som underlag för fasta skatter på jord 
och som delningsgrund vid skifte inom ett byalag (se Hannerberg 1977, s. 33 
och där refererad litteratur). Det norska jordvärderingssystemet i markebol, 
öresbol och örtugsbol har mera sällan diskuterats i detta sammanhang (jfr 
utbredningskartorna i Göransson 1985, där det medeltida Norge utelämnas).

Man kan ifrågasätta om detta särskiljande av den norska öresbolsräk- 
ningen är motiverad. Alldeles oavsett det ursprungliga syftet med jordvärde



ringssystemet så är det nämligen uppenbart att det i alla de nordiska länder
na har kommit att fylla de flesta av de olika syften som diskuterats:

* jord värdering vid arrende
* jord värdering vid köp och arv
* underlag för fasta skatter på jord
* delningsgrund vid skifte och nyodling

Den norska jordatalsräkningen har ansetts ha sitt ursprung i landskylden och 
har alltså ursprungligen införts som en värdering av landbojorden, men se
dan överförts till att gälla all jord. För norska förhållanden har man särskilt 
påpekat den roll som jord värderingen spelat i det s.k. ”skyldeiesystemet” (se 
nästa avsnitt).

Öresbolsräkningen hade alltså sin blomstringstid under 1300-talet, men 
anses ha förlorat i betydelse efter den senmedeltida agrarkrisen då landskyl
den föll olika mycket från gård till gård. Den nya landskylden fick i stället 
namn efter de varor som den betalades med (smör, spannmål, hudar etc.) 
(Björkvik KLNM art. Byamål). För norra Bohuslän har Framme visat att 
öresbolsräkningen började dö undan redan under 1400-talet. I stället an
vänds i exempelvis domböckerna, i alla sammanhang då det gäller jord, en 
beräkning baserad på landskyld i den viktigaste skatte- och landskyldsper- 
sedeln spannmål, mätt i skäppor, sättingar och skrull. Genom ett skiftesbrev 
från 1664 där öresbolsräkningen används parallellt med den nya jordvärde
ringen blir det möjligt att rekonstruera sambandet mellan den gamla och den 
nya räkningen. För varje öresbol betalades vid denna tid 1 skäppa d.v.s. 1/6 
tunna i landskyld (Framme 1985, s. 26-7). Denna uppgift stämmer också 
med det av Arcadius angivna förhållandet (Arcadius 1883, s. 39).

För södra Bohuslän tycks förhållandena ha varit annorlunda. Arcadius 
anger att landskylden där, till skillnad från i norr, utgick i penningar och be
räknades efter ”den jorden åsatta värderingen i öres och penningbol” (s. 39). 
Han anger att landskylden i södra Bohuslän under den norska tiden uppgick 
till 1 mark per öresbol. Sannolikt avser Arcadius att detta gällde under den 
första svenska tiden. På en helgård gick enligt Arcadius 24 öresbol (Arcadi
us 1883, s. 87).

Öresbolsräkningen har alltså varit långt mer seglivad i södra Bohuslän än 
i norra. Den har uppenbarligen fortsatt att spela en roll in i den svenska ti
den. Det framgår av flera oberoende källor. Till att börja med så möter vi be
greppet öresbol på 14 olika ställen i 1568 års jordebok för Bohus län. Upp
gifterna är jämt spridda över de områden som täcks av denna jordebok och 
förekommer i socknarna Hålta, Solberg, Ucklum, Ödsmål, Ljung, Säve och 
Torslanda. Det rör sig oftast om smärre jordparter som kronan äger i odels- 
gårdar och uppbär landskyld från. En notering kan ha följande utseende:

”Aff ij 0ritzbol iord Krongodtz
j pd smor



ij. s. lantz
ij hester” (Jbl568, s. 493).

I något fall har det också lyckats mig att spåra dessa kronoparter bakåt i ti
den. Exempelvis redovisas under Askesby i Säve två små jordeparter som 
också omnämns i ett brev från 1487 (DN III, 962, se vidare om detta brev i 
avsnitt 5.3).

I jordeboken förekommer endast sorten i öresbol som jordvärdering och 
detta sammanhänger troligen med att det då i första hand är mindre parter 
som redovisas på detta sätt. Räkning i örtugsbol förekommer inte, i stället 
anger man kvotdelar av öresbol när så behövs. Markebol förekommer på ett 
ställe och då som marknamn och i en form som tyder på att begreppet vid 
tillfället hade förlorat sin tidigare innebörd:

”Enn aff enn kiercke iord som ligger till Kungelff kiercke heder Marckbolett” (Jb 1568, s.
476).

I samtliga fall då jordens storlek anges i öresbol i 1568 års jordebok finns en 
enkel relation mellan kronolandskylden 1568 och öresbolstalet. Landskyl- 
den anges konsekvent till 1 skilling per öresbol (Vigerust 1991, s. 50ff). Det 
tyder alltså på att det i motsättning till det som Björkvik anger för övriga 
Norge fanns ett fast förhållande mellan öresbolstalet och landskylden i sö
dra Bohuslän ännu under 1500-talet. Eftersom denna relation är så fast kan 
jordebokens uppgifter om krono- och kastellehemmans landskyld i skilling 
också utnyttjas för att dra slutsats om deras värdering i öresbol (se nedan un
der byanalyserna).

Från 1600-talet finns likaledes olika källor som ger en bild av öresbols- 
räkningen som ett levande fenomen i södra Bohuslän. Ett gott exempel är 
domböckerna från Orust från perioden 1662-67 (Orust och Tjörns dombok, 
I) där öresbolsräkning används i samtliga tvister om arv och åsäte. Man mö
ter här en jordatalsräkning fast förankrad i allmogen. Flera dokument kring 
de förvärv som sätesgården Sundsby gjorde under perioden 1580-1650 re
fererar också till öresbolsräkningen som ett levande begrepp (Johnsen 1905, 
s. 145-148).

I lantmäterikartorna förekommer undantagsvis en värdering av jorden i 
öresbol och det avser då ofta mindre andelar ägda av kyrkan. Den äldsta lant
mäterikartan över en enskild gård (Valler i Romelanda 1666 - se avsnitt 5.3) 
redovisar kyrkans 2 öresbol. I detta fallet kan jordeparten återfinnas i Röde 
Bok. Samma förhållanden gäller i Granneby i Hålta, där tre olika mindre jor
departer redovisas med sitt öresbolstal. Ibland kan dock hela byns olika jor- 
detal anges i kartbeskrivningen.

Öresbolsräkningen hade alltså in i svensktiden en förankring bland all
mogen och fungerade dels för att hålla reda på mindre jordparter ägda utan
för byn, dels vid arvsskifte, men sannolikt också som delningsgrund vid skif
te av olika slag. Någon jordebok som förtecknade all jord enligt denna



värdering fanns dock inte. När den första svenska jordeboken upprättades 
1659 infördes dels alla de olika utskylder som utgått under den norska tiden, 
dels som mantal det norska gårdatalet, d.v.s. uppdelningen i hela, halva och 
fjärdedelsgårdar. Endast i undantagsfall antecknades öresboltal och då oftast 
för mindre jordparter, som kronan eller kyrkan ägde i skattehemman. Vid 
jordrannsakningar 1732-1733 försökte man att ta reda på allmogens upp
fattning om jordvärderingen och förde faktiskt in sådana anteckningar i jor
deboken från och med 1736.1 samband med storskiftets genomförande dis
kuterades också möjligheten att utnyttja öresboltalen som delningsgrund för 
skifte i några av de sydbohuslänska häraderna, men eftersom många hem
mans proportioner mätt i övriga utskylder skilde sig från öresboltalens pro
portioner lät sig detta inte göras (Thulin 1911, s. 188-89).

Öresbolsräkningen har uppenbarligen någon gång varit ett fungerande 
och generellt system för jordvärdering i Bohuslän. Vid svensktidens början 
kan vi bara fastställa att det motsvarat en realitet när det gäller arvskifte. I 
äldre källor förefaller det dessutom som om öresbolet haft en mycket nära 
relation till faktiska ytor på marken (jfr nedan avsnitt 5.3). I norsk litteratur 
har också gjorts försök att fastställa öresbolets storlek (jfr Björkvik KLNM 
0yresbol). Efter genomgången av det bohuslänska kartmaterialet kommer 
jag att återkomma till denna diskussion (se nedan avsnitt 4.4).

2.4 "Skyldeiesystemet"
I Röde bok förtecknas en stor mängd gårdar, men framförallt mindre gård
parter, som de kyrkliga instanserna ägde. Dessa småandelar följer sedan går
darna framåt i tiden och i lantmäterimaterialet kan vi ofta återfinna samma 
gårdsparter angivna som ett visst antal öresbol kyrkans jord. Det rör sig he
la tiden om ideella andelar, d.v.s. de är så små att de inte kan ha brukats för 
sig. Vad kyrkan ägde var alltså rätten till arrendeinkomsterna. Detta kyrkli
ga innehav var resultatet av en rad donationer från 1200-talet och framåt. 
Vad som däremot inte framgår, vare sig av Röde bok eller av kronans 1500- 
talsjordeböcker, var att även odelsmän, d.v.s. skattebönder, i stor utsträck
ning var innehavare av sådana mindre ideella andelar i gårdar och gårdsbruk. 
Detta system för arv och ägande av jord var generellt för Norge och har kom
mit att kallas för ”skyldeie” (Holmsen 1976). Upphovet till systemet ser 
Holmsen just i donationerna till kyrkan.

Arcadius beskriver förhållandena under den första svenska tiden på föl
jande sätt:

”Leilaendingar under ofrälse personer voro jemförelsevis fåtaliga. De voro åbor på preste- 
bordsh:n samt på odelsmäns skatte h:n. De, som tillhörde det senare slaget, voro i de fles
ta fall sjelfve odelsmän, i hvilkas heman ingingo smådelar, som genom arf och skiften kom
mit att tillfalla andra personer, oftast deras anhörige. Plägseden att taga landskyld för en 
hemmansdel gaf under denna period allt mer vika för bruket att afstå den mot lösen eller 
sjelf bruka den” (Arcadius 1883, s. 37).



Det centrala i detta system var att man hade en uppdelning mellan å ena si
dan brukningsenheten och å andra sidan skyiden. En kameralt hemman kun
de bestå av flera olika ideella andelar, men åsätet, rätten att bruka den sam
lade jorden, låg i en mans händer. Han hade att betala landskyld för dessa 
olika andelar till olika delägare. En och samma bonde kunde äga en stor del 
av gården själv, men var samtidigt tvungen att betala arrende till såväl kyr
kan, kronan som till andra odelsbönder för de andra i gården ingående an
delarna. Vid arvskifte behöll vanligtvis medarvingarna sina andelar och er
höll landskyld från den som ärvde åsätesrätten.

De första svenska domböckerna innehåller flera exempel på hur detta sys
tem fungerade i praktiken. Ur den publicerade domboken för Orust och 
Tjörn kan vi ge ett exempel på ett rättsfall där man tvistar om åsätet. Peder 
Östensson stämde sin syster om åsätet på gården Reorseröd i Långelanda 
(Orust):

”Peder Östensson, som thienner j Engaas i Langlandh sougen, haffde steffbnedt hanns sös- 
ster Ragnill Östendsdaatter och hindies mandh Hellie Biörnsön, som paa derris oddells- 
gaardh Reorsrödh j Langelandh sougen, hannd och i rette mötte, och haffde forshreffne 
Peder Hielliesönn attthalle for handh besidder samma halffue gaardh Reorsrödh, som 
handh meedh sin hustru jehon ehr wdj eigende 2 1/1 örboll iordh, och hanndh forshreff
ne Pder egier der femb örboll och mendte haffue samma Reorsrödh frembfor hanns söster 
och hindies manndh. Forshr Forshreffne Hiellie haffde breff och beuisligheedh, att hanndh 
haffuer forstragtt hands husturs elste broder Esbiörn, som er wdtenlandstz, 16 rixdaller, 
och derforre haffuer hanns odell femb örboll i pandth och brugh, och siddenn betaldt i 
forshreffne Esbiörns gieldh 19 daher. Forshreffne Peder erböedh sight at betalie dee 16 
(rix-) daher hans broder optoug aff Hielliee for hand wdrijste nu 16 aar siddenn. Och en- 
dellige mendte hanns söster medh hindies mand Hiellie att wige for honnom aff Reorsse- 
röed och begierrit domb, om dee iche kundhe nöijies medh landskyldh. Ressolution: Thj 
haffuer wj om denna sagh saa for rett affsagtt, att effterdj Hiellie Börgesön medh sin hus
tru sielff eiger 2 'A örboll j Reorseröedh, och haffuer sin elste broders jordh i pandt och 
brugh, och her tiullis om samma Essbiörn ehr leffuendhe eller död, saa maa endnu forsh
reffne Hiellies Biörgessön medh sin hustrue brugge dierris egien och forshreffne elsta brod- 
hers iord i Reorsrödh, och forshreffne Peder maa bruge sinne femb örboll jordh i Reors- 
röedh om hannd saa wiell, och hielpe sig tillsammell i fierre aar hereffter, kommer jche 
forshreffne elste broder jnden des her, da biör Hiellies Biörgesön med sin hustru att wigg- 
we Reorssrö Reorssröedh, och forshreffne Peder Östensson att nyde samme Reorsrödh till 
brugh och besiedellsee som enn broher frembfor söster, som louenn byder” (Orust och 
Tjörns dombok 1, s. 174-175).

Tvisten om Reorseröd gällde alltså åsätet, rätten att bruka gården hel och 
odelad. Om äganderätten fanns egentligen inga tvivel. Efter ett arvsskifte äg
de de tre barnen Esbjörn, Peder och Ragnill var sin andel i gården. Eftersom 
kvinnan ärvde hälften mot mannen uppgick deras andelar i gården följande:

Esbjörn: 5 öresbol (pantsatt sin andel till svågern Helge)
Peder: 5 öresbol 
Ragnill: 2 xh öresbol
(totalt 12 72 öresbol, d.v.s. ungefärligen en halvgård)



Ragnill och Hiellie (Helge), som var gifta, innehade alltså sammanlagt 7 xh 
öresbol av gården och brukade också gården hel och odelad. Den yngre bro
dern, som tjänade som dräng på en annan gård i socknen, hävdade inför rät
ten sin rätt att lösa den äldre brodern Esbjörns skuld och i stället för honom 
njuta åsätet. Eftersom Esbjörn varit utomlands länge och det tvivlades om 
han ännu levde menade Peder sig som äldste kvarlevande son ha rätten till 
åsätet.

De olika andelarna i gården var endast ideella andelar och de berättigade 
normalt innehavaren endast till landskyld, d.v.s. arrendeinkomster från går
den, och inte till någon rätt att bruka sin andel. Bestämmelserna om åsätes- 
rätten syftade till att förhindra hemmansklyvning och bevara skattekraften 
på gårdarna. I detta fall gjorde den svenska rätten ett avsteg från bestäm
melserna om åsätesrätten och beslöt att Peder skulle få rätt att tills vidare 
bruka sina 5 öresbol, d.v.s. 2/5 av gården. Om äldste brodern Esbjörn inte 
dök upp inom fyra års tid skulle gårdens nuvarande brukare Hiellie Börjes
son och hans hustru Ragnill få vika från gården.

Ägande- och arvssystemet ledde alltså i Norge ofta å ena sidan till en långt 
driven ägosplittring, där varje gård kunde ha flera delägare, men å andra si
dan fanns - i alla fall från 1500-talet - regler som skulle garantera att bruk- 
ningsenheten hölls intakt. Mot splittringen av ägandet stod en konsolidering, 
eller snarare ett vidmakthållande av själva brukningsenheten. Enligt en så
dan syn skulle det alltså inte finnas något samband mellan ägosplittring (i 
ideella andelar) och tegsplittring på marken.

Bestämmelserna kring bygsel och kring åsätesrätten borgade för att den 
kamerala gården hölls samlad. Ägoandelarna skulle normalt inte mätas ut 
på marken. Men i undantagsfall kunde detta ske och man sade då att man 
märkte ut tegarna ”steint og reint” (Björkvik art. Tegskifte i KLNM). I ex
emplet ovan från Orust gjorde den svenska nya häradshövdingen också ett 
sådant undantag från den norska rätten och lät tillsvidare den yngre brodern 
flytta in på gården och bruka sin andel. Det framgår naturligtvis inte av tex
ten, men rimligtvis så måste också detta ha lett till ett skifte på marken av 
Reorseröds åker. Det normala var annars att en ägare av en sådan gårdpart 
inte hade några andra rättigheter än landskylden.

2.5 Horisontella rättighets för delningar
Jag nämnde inledningsvis under avsnitt 2.1 begreppet horisontell rättighets- 
fördelning. I det begreppet innefattar jag alla typer av överenskommelser och 
sedvanerätter som på olika sätt reglerar nyttjandet av ett markstycke mellan 
brukare av jorden, oberoende av dessas ställning (landbor, odelsbönder, 
adel). Det som ur källsynpunkt karaktäriserar sådana rättighetsfördelningar 
är att de så gott som aldrig antecknas i jordeböckerna. Vare sig de är base
rade på rättigheter som fördelas inom en by, mellan byar och gårdar eller på 
högre nivå, så rör det sig om rättigheter som automatiskt följer bruknings-



enheten. Det är först i samband med rättstvister som den typen av rättighe
ter dyker upp i det äldre källmaterialet.

I lantmäteriakterna behandlas denna typ av rättigheter i olika utsträck
ning beroende på syftet med förrättningen. Jag kommer i behandlingen av de 
enskilda byarna närmare in på en del av dessa förhållanden. Sådana rättig- 
hetsfördelningar förekommer på såväl åker, äng som utmark. Den tegskifta- 
de åkern är naturligtvis det mest iögonfallande exemplet. I flera av de äldre 
kartorna redovisas inte tegskiftet, utöver anteckningen om att åkern ligger 
”teg om teg”. Utöver tegskiftet av åkern förekommer dessutom i Bohuslän 
ofta något som antingen benämnes åresskifte eller stångdelning av ängen. 
Ängen kan sålunda antingen vara tegskiftad eller också lämnas den oskiftad 
och delas istället av byamännen årligen med hjälp av stång. Det är framför
allt det äldre kartmaterialet som lämnar upplysningar om detta. Stångdel
ning av ängen förekommer exempelvis i följande nedan behandlade byar: 
Vävran i Hålta socken, Honeröd i Romelanda socken, Grålös i Skee socken, 
Bö i Stenkyrka, Arendal i Tanum, Häggvall i Valla, Valler i Romelanda. Före
komsten av ett sådant bruk tydligt visar att man inom byarna vid kartans tid 
haft ett fungerande byamål.

Bohuslän kännetecknades före storskiftets tid också av omfattande betes- 
allmänningar, s.k. hamnar. De kan dels rekonstrueras på basis av de äldre 
kartorna, men från och med storskiftet förekommer också kartläggningar av 
dessa utmarksområden, med förteckningar över vilka som hade rättigheter.



Kapitel 3

Landskapet

3.1 Inledning
Oslobiskopen Jens Nilsson lät under sina visitationsresor i stiftet under 1590- 
talet föra resedagböcker. Genom dem får vi på många punkter en detaljerad 
bild av det bohuslänska landskapet hundra år före de första storskaliga kar
torna. Hans beskrivningar av gårdar och byar är ett utmärkt komplement till 
det sena 1500-talets jordeböcker. Vad gäller själva bebyggelsestrukturen är 
uppteckningarna synnerligen precisa. Han noterar alla gårdar och ödegårdar 
man passerar och hur vägen går i förhållande till gårdarna:

”en gaard heder Remme igiennem gaarden, ” (JN, s. 123).

För de bebyggelseenheter som omfattar flera gårdar med samma namn får vi 
också en beskrivning av bebyggelsestrukturen. Om Valex-gårdarna i Skee he
ter det exempelvis:

”til 3. gaarde heder Valesgaaarde, de 2. ligger östen for aaen i en tungaard, den 3. gaard 
ligger lige vester fra de 2. gaarde på den vestre side ad ellfuen, ret hos elf” (JN, s. 122).

De koncentrerade byarna med tegskifte omnämns ofta som liggande i en 
”tungaard”:

”3. gaarder kallis Torby liggendis udj en tungard udi Herrestad sogn” (JN, s. 161).

”3. gaarde kallis Groland, liggendis sammen udj en tungaard strax synden for aaen” (JN, 
s. 169).

Förutom begreppet tungaard förekommer också klase som beskrivning av en 
bebyggelsegruppering. Några andra begrepp för att beskriva gårdarnas sam
hörighet i vad som på svenska skulle kallas by finns inte. Den beskrivna be
byggelsegrupperingen stämmer dock med de äldsta kartornas bild.

När de svenska lantmätarna hundra år senare skulle avmäta och beskriva 
dessa gårdsgrupper fanns ingen tveksamhet om att använda samma termer 
som i det gamla Sverige. De enheter som Nilsson skulle benämnt som tre går
dar i en klase kallar lantmätaren för byar. För att betona samhörigheten skri
ver lantmätaren ofta att gårdarna i en by ligger ”i byalag samman”, eller att 
ensamgårdar kan bilda byalag med andra gårdar och byar.

I Arcadius avhandling om den första svensktiden hävdas dock bestämt att 
bebyggelsen i Bohuslän vid denna tid bestod av ensamgårdar:

”Egentliga byar funnos icke, utan i allmänhet enstaka gårdar, något som här liksom i Nor
ge, sammanhörde med den odlade bygdens belägenhet i smala, från hwarandra skilda da



lar. Dock var det vanligt, att gårdar, som i äldre eller nyare tid blifvit skiftade mellan flere 
egare, hade de olika egarnes tegar blandade om hvarandra, emedan hvarje egare enligt det 
gamla skiftessättet skulle hafva sin lott i olikartade jordar, som kunde finnas på gården. 
På somliga ställen, i synnerhet der dalarna vidgade sig till slätter, förekom det ock, att en 
större gård fått flere mantal sig åsatta, hvarigenom bysamhällen uppstod, som företedde 
likheter med Sveriges och Danmarks” (Arcadius 1883, s. 115).

Det är inte klart vilka källor som Arcadius stödjer sig på. Det kan finnas 
skildringar från 1600-talet som uppmärksammat ett norskt inflytande i be
byggelsebilden, men det mest sannolika är att Arcadius ger uttryck för den 
allmänna uppfattningen under 1800-talet om skillnaden mellan svensk och 
norsk agrarbebyggelse. Skillnaden mellan Arcadius under 1800-talet förfat
tade akademiska skildring av bebyggelsesituationen och de samtida källor
na från 1500- respektive 1600-talet är dock intressant. Mellan Nielsens re- 
sedagböcker och de svenska lantmätarnas beskrivningar finns bara språkliga 
skillnader. Dansk/norskan innehåller inget ord som fullt ut motsvarar det 
svenska bybegreppet. Därför är det naturligt att dessa olika observatörer ut
trycker sig på olika sätt om likartade förhållanden. Förhållandet ensam
gård/by i ett norsk/svenskt sammanhang kräver dock en längre utredning.

3.2 By och ensamgård
Bebyggelseformer i Norge - by eller ensamgård?
I norska bebyggelsehistoriska översikter påpekas ofta den totalt domineran
de ställning som ensamgårdsstrukturen har haft framförallt på Östlandet. 
(”Enkeltgårdene har i 0st-Norge trolig holdt sig i sin gamle skikkelse”, Ol
sen 1926, s. 45). Inom Norge talar man också om en motsättning mellan öst 
och väst, där föreställningen om ensamgårdarna i Östnorge och Tröndelag 
blivit en självklar och odiskuterad utgångspunkt för all bebyggelsehistorisk 
forskning. På det norska Vestlandet å andra sidan fanns redan tidigt stora 
bebyggelsekoncentrationer och man har i olika sammanhang diskuterat i vil
ken utsträckning som de kan jämföras med de kontinentala byarna (se ned
an). I ett skandinaviskt komparativt perspektiv talar man dessutom ofta om 
motsättningen mellan å ena sidan Östnorge och å andra sidan Sverige och 
Danmark (se t.ex. Björkvik art. Byamål i KLNM; Salvesen 1979, s. 72-81).

Utifrån en allmän kännedom om Nordens bebyggelsehistoria har man allt
så anledning att förvänta sig att Bohuslän, som en del av det gamla Östnor
ge, också ska präglas av ensamgårdar. Så har förhållandet också beskrivits i 
översikter över Nordens kulturlandskap (Helmfrid 1979). Kartan över Grå- 
lös (se ovan) visar å andra sidan på en bystruktur av ett slag som är jämför
bar med stora delar av Sverige och med de ”mangbolte” gårdarna på Vest
landet. Som kommer att framgå nedan är inte heller Grålös något unikum i 
Bohuslän. En försvarlig del av Bohusläns hemman låg på 1600- och 1700- 
talet i byar.



Hur ska nu denna skenbara motsättning kunna förklaras? Är Bohuslän ett 
undantag från den dominerande ensamgårdsbebyggelsen på det norska Öst
landet? Eller återspeglar den antagna skillnaden mellan Östnorge och Sveri
ge i huvudsak skillnader i terminologi, källmaterial och forskningstradition? 
När frågan är formulerad på det sättet inser man att de bohuslänska byarna 
hamnar mitt i skottgluggen mellan norsk och svensk bebyggelsehistorisk tra
dition.

Begreppet by så som det används i den svenska bebyggelsehistoriska forsk
ningen tar i första hand fasta på att mer än ett hemman finns förtecknat un
der samma namn i det kamerala källmaterialet, de äldsta jordeböckerna från 
1500- och 1600-tal (Helmfrid 1962, s. 12). Många gånger innebar detta ock
så i Sverige också en hög grad av samverkan mellan de enheter som konsti
tuerar denna ”kamerala” by. Detta samarbete kan naturligtvis inte beläggas 
utifrån jordeboken. Den samhörighet som ett gemensamt namn utgör gör 
dock att man med visst fog kan tala om en by. När jag hädanefter kommer 
att skriva om bybegreppet utifrån de äldsta kamerala uppgifterna kommer 
jag att använda begreppet kameral by.

I sitt verk ”Svenska byar utan systematisk reglering” definierade Sigurd 
Erixon en by som tre eller fler gårdar som ”ligger så nära ihop att deras od
lade arealer eller hemägor berör varandra eller är blandade med varandra” 
(Erixon 1960, s. 195). Helmfrid vänder sig mot kravet på att en by måste in
nehålla tre gårdar eftersom det varken funktionellt eller genetiskt finns nå
gon skillnad mellan två och tre gårdar (Helmfrid a.a.). Till samma slutsats 
kommer också Helmut Jäger som menar att redan två gårdar är en grupp
bebyggelse (Jäger 1977, s. 67). Begreppet by definieras sammanfattningsvis 
av Ulf Sporrong som

”... två eller flera gårdar - tidigare fast bosatta och mantalsatta driftsenheter inom jord
bruket med avgränsat ägoområde (byterritorium eller ägovälde), vari alla har sina ägor en
skilt, samfällt eller i ägoblandning” (Sporrong 1990, s. 468).

Denna definition knyter nära an till den som kommer till uttryck i de äldsta 
lantmäterikartorna. Två eller fler hemman som uppträder under samma 
namn betecknas generellt som en by. Begreppet tar fasta på ett tillstånd vid 
de äldsta jordeböckernas tillkomst under 1500-talet, som sedan kommit att 
fossiliseras i de följande jordeböckerna. På de äldsta kartorna återges ofta 
dessa kamerala hemman med ett hustecken alldeles oberoende av om det se
dan 1500-talet skett en hemmansklyvning så att det på varje hemman satt 
flera åbor. I praktiken är denna hemmansindelning också oftast grunden för 
den numrering som än idag kan avläsas på den svenska ekonomiska kartan. 
Redan vid tiden för kartornas tillkomst under 1600-talet var hemmansklyv- 
ningen dock ofta ganska omfattande och det kunde sitta flera åbor på ett ka
meralt hemman. Mellan dessa åbor i samma hemman måste ett byalags- 
liknande förhållande ha funnits, men i kartläggningen betraktas de sällan 
som byar. Man talar t.ex. i en lantmäteriakt från en sådan hemmansklyvd



gård i Värmland (i stället för byalag) om ”hela gårdens grannar” (Sundborg 
1985, s. 78; jfr Widgren 1988).

Det i Sverige använda bybegreppet inom landskapsforskningen är alltså 
mycket nära knutet till 1500- och 1600-talets källmaterial och i viss mån kan 
man säga att det dessutom inte är kronologiskt helt entydigt. Den kulturge
ografiska forskningens bybegrepp återspeglar ofta 1500-talets kamerala för
hållanden när det gäller mängden av hemman och det sena 1600-talets eller 
tidiga 1700-talets förhållanden när det gäller bebyggelsens gruppering och 
den funktionella gemenskapen.

Utöver gemenskapen inom byn fanns dessutom ofta i det äldre agrarland
skapet en funktionell gemenskap i fråga om tegblandning i åker och äng och 
gemensamma hägnader som sträckte sig utanför den kamerala byn. Denna 
typ av samverkan betecknades av lantmätaren ofta med begreppet byalag - 
ett begrepp som för övrigt flitigt användes av de tidiga lantmätarna i Bohus
län för att beskriva gårdars förhållande till varandra vare sig de uppträder 
under gemensamt namn eller ej.

Enligt min mening har alltså många norska författare överskattat skillna
derna mellan svenskt och norskt när det gäller den äldre agrarbebyggelsens 
grad av koncentration. En nykter motsats till historikernas, arkeologernas, 
etnologernas och ortnamnsforskarnas betoning av ensamgården utgör geo
grafen Aadel Brun Tschudis översikt i Norges geografi:

”Det er en förenkling av virkeligheten å oppgi enkeltgårder som karakteristiskt for be
byggelsen i Norge.------Enkelgårder, dobbeltgårder och gårdklynger kjennetegner da det
skiftende biide av landbruksbebyggelsen i Norge. Men frekvensen av selve bosetningsty- 
pene og deres geografiske fordelning vet vi lite om” (Tschudi 1977, s. 193-195).

Ett av skälen till att många norska författare har överbetonat skillnader mel
lan Sverige och Norge är att man inte har känt till det svenska bybegreppet 
utan satt likhetstecken mellan detta och det europeiska storbybegreppet (fr. 
village, eng. village, ty. Dorf). I norska språket finns egentligen ingen term 
som täcker det svenska begreppet by. Begreppet landsby har på norska en 
tonvikt mot stora byar av kontinental typ. (”Jeg har aldrig hort at der i en 
landsby kun var 3 Maeend”, Olafsen 1914; se också Stigum 1970).

De nordiska språken saknar alltså den distinktion som i den internationella 
terminologin görs mellan Dorf och Weiler, mellan village och hamlet och mel
lan village och hameau. För att räknas till storby (village etc.) bör enheten ha 
minst tio självständiga gårdar, ofta fler. Dessutom räknar man ofta med en viss 
grad av funktionsuppdelning och specialisering inom en storby. Det ska åt
minstone finnas en kyrka (Adams 1977, s. 64; Uhlig 1972). I det europeiska 
perspektivet är alltså den allt övervägande delen av både Sverige och Norge 
präglad av ensamgårdar och små gårdsgrupper (eng. hamlets). Endast delar av 
Vestlandet i Norge, en del av de norrländska älvdalarna, Dalarna, centrala Väs
tergötland, delar av Vadstenaslätten och Skåne i Sverige hade före skiftena nå
got som skulle kunna kallas storbybebyggelse av europeisk standard.



Skillnaderna mellan norska och svenska bebyggelseformer har alltså över
skattats i en del av den äldre litteraturen. Till stor del kan skillnaderna visas 
bero på skild terminologi. Detta har påpekats av Ambrosiani som visat att 
begreppsparet by/gård i Sverige många gånger kan motsvaras av paret 
gård/bruk i Norge (Ambrosiani 1974, s. 42). Om vi tar vår utgångspunkt i 
1500-1600-talets jordeböcker och skattematriklar i de bägge länderna är det 
ingen tvekan om att de termer man har använt i den bebyggelsehistoriska 
forskningen har bidragit till att förstora skillnaderna mellan svensk och 
norsk bebyggelsehistoria. I grova drag kan vi sätta upp följande schema, som 
åtminstone för stora delar av Sverige och Norge ger en ganska likartad bild 
i de bägge länderna:

Norge: Sverige:
Navnegård By
Matrikkelgård Jordebokshemman (kameralt hemman)
Bruk Abo/brukningsenhet

I det kamerala källmaterialet framträder redan på 1500- och 1600-talet ett 
flertal namnsatta enheter i Norge alltså på precis samma sätt som de sven
ska byarna. Det är inte ovanligt att i norskt källmaterial från 1500-1600-ta- 
len finna att det under ett och samma gårdsnamn redovisas ett flertal hel
gårdar (som i sin tur kan ha varit uppdelade i flera bruk). Som hela gårdar 
redovisas t.ex. i Alvim i Tune socken (Östfold) sju enheter (Skattematrikke- 
len 1647,1 Östfold fylke, s. 136). På Östlandet som helhet fanns det år 1723 
sammanlagt 2 490 sådana kamerala byar (navnegårder), med två eller fler 
hemman (matrikkelgårder) (jfr tab. i Holmsen 1979, s. 240 f).

Bybegreppet som det diskuterats av Helmfrid och Erixon har både en 
kvantitativ och en funktionell aspekt. Om vi till att börja med håller oss till 
den kvantitativa aspekten är det lätt att visa att det kan finnas större likhe
ter mellan Sverige och Norge än vad en äldre litteratur velat göra gällande. 
Givetvis krävs dock fler undersökningar för att man ska kunna uttala sig om 
de övergripande regionala variationerna.

När det gäller de funktionella aspekterna - graden av samverkan och ägo
blandning - är källmaterialet och forskningsläget så olika i de bägge länder
na att några generella slutsatser inte är möjliga utan djupare studium. Det är 
möjligt, men ännu inte bevisat, att de östnorska namngårdarna generellt sett 
har en mindre grad av ägoblandning än de svenska byarna. För de gamla nor
ska områden som under stormaktstiden kom under svenskt herravälde är det 
tack vare det utbyggda svenska lantmäteriet dock möjligt att närmare bely
sa problemet. Det gäller inte bara Bohuslän utan också Jämtland, där Salve- 
sen har berört frågan. Jag tror dock att han också har fallit i fällan och över
skattat skillnaderna mellan Jämtland och övriga Norge när det gäller 
byväsendet (Salvesen 1979, s. 76; frågan har senast behandlats av Antonson 
1993, s. 36ff).

I bybegreppet har många författare också velat lägga en genetisk aspekt.



Bebyggelsesamlingar som vid en viss tidpunkt har sett likartade ut kan visas 
ha en skild bakgrund. Därav har uppkommit en distinktion mellan ”äkta” 
och ”oäkta” byar. Den genetiska aspekten har exempelvis betonats som en 
viktig skiljelinje mellan de mangbolte tunen på Norges Vestland och ”äkta” 
byar. Även om man under historisk tid har haft gårdsgrupper av storlek som 
en kontinental by har man i norsk forskning tidvis hävdat att bebyggelse
formen inte är ”oprindelig”, utan enbart en utveckling från en ursprunglig 
ensamgård och därför inte kan klassificeras som en landsby. Detta argument 
drevs av Olafsen 1914 och var riktat mot Meitzen, som i sitt stora verk om 
Europas bebyggelse också berörde några norska exempel och argumentera
de för att dessa representerade en ursprunglig bybebyggelse (se ovan avsnitt 
1.2).

Olafsen argumenterar mot Meitzen i sakfrågan om de norska bebyggelser
nas ursprung, men i den argumentationen använder han tidstypiskt Meitzens 
kontinuitetstanke. Han menar att de stora byarna i Danmark och Tyskland

”er opstaaet derved, at flere paa samme Tid optog Jorden og delte den i en Msengde brug”
(Olafsen 1914, s. 19).

Med den kunskap vi idag har om de kontinentala och de svenska byarnas ur
sprung vet vi att ett sådant resonemang inte håller streck. Senare arbeten har 
visat att de medeltida byarna till stor del har utvecklats ur grupper av en
samgårdar och mindre gårdsgrupper. Föreställningen om de västnorska by
arna som ”oäkta” vilar alltså i sin tur på en felaktig uppfattning om de eu
ropeiska storbyarnas ”äkthet” och ursprunglighet. Tanken om att söka den 
ursprungliga bebyggelseformen går tillbaka på den kontinuitetsteori som do
minerade europeisk kulturlandskapsforskning fram till tiden för andra 
världskriget. Denna teori har sedan genomlidit en omfattande empirisk pröv
ning, med negativt resultat. Diskussionen kring detta tycks, med ett ofta för
bisett undantag (Ronneseth 1974), inte ha nått Norge. Den omfattande, 
norska professionellt drivna, lokalhistoriska forskningen har i stället under 
lång tid byggt på tankar som formulerades av Magnus Olsen om en konti
nuitet från den ursprungliga järnåldersgården (Olsen 1926; för en kritik av 
detta s.k. urgårdsbegrepp se Widgren 1990).

Som forskningsläget är idag kan man alltså inte överbetona det genetiska 
innehållet i bybegreppet och försöka skilja ut ursprungliga byar från någon 
slags oäkta byar, så länge de i källmaterialet från 1500-1600-tal framträder 
på samma sätt. Utgångspunkten för retrogressiva studier av bebyggelsen 
måste av praktiska skäl vara källmaterialet från 1500-1700-tal och natur
ligtvis kan man med den utgångspunkten använda begreppet oäkta byar om 
de ensamgårdar som under 1700- och 1800-talet genom hemmansklyvning 
utvecklades till byar. Om man däremot i det retrogressiva resonemanget upp
rätthåller skillnaden mellan ”äkta” och ”oäkta” byar riskerar man att ham
na i en hopplös återvändsgränd ofta utan källmaterial som kan belysa de fak
tiska förhållandena under vikingatid och medeltid.



By och gård i Bohuslän - tidigare forskning
Så långt i argumentationen bör det alltså stå klart att problemet med byar 
kontra ensamgårdar i Bohuslän inte kan lösas med svepande formuleringar 
om ett norskt ensamgårdssystem. Som jag nedan kommer att visa kan man 
inte heller kritiklöst använda ekonomiska kartor eller moderna jordeböcker. 
Den litteratur som mer uttalat gett sig in på problemet ger inte heller några 
möjligheter till en heltäckande bild.

För Bohusläns del finns endast ansatser till undersökningar av det faktiska 
förhållandet mellan byar och ensamgårdar. I Mårten Sjöbecks resebeskrivning 
från 1932 talas det om att södra Bohuslän haft ett bylandskap upp till trak
ten av Stenungsund och inklusive Tjörn, (1932, s. 86) men inte Orust ”där
för är det i likhet med Halland ålderdomligare än norra Bohuslän” (a.a. s. 54). 
Det är oklart om Sjöbeck hämtat sin uppfattning ur litteratur eller om han vi
darebefordrar en självsyn. Som framgår nedan är uppfattningen i alla fall kor
rekt: på Hisingen och Inland kommer vi att finna att en markant högre andel 
av hemmanen ligger i byar än vad fallet är i mellersta och norra Bohuslän.

Erik Ljungner ger i sin avhandling ”Terräng och jordbruksbebyggelse i Bo
huslän” (1939) en delvis motsatt bild. Genom analyser av äldre kartor och 
jordeböcker söker han visa att det som på laga skifteskartor och till stor del 
ännu i terrängen framstår som byar i själva verket är sena skapelser och att 
de tillkommit till följd av hemmansklyvning från 1600-talet och framåt. Han 
visar exempelvis hur Bärby på Toseslätten i Tunge härad, som på 1843 års 
generalstabskarta består av 10-11 gårdar i en klunga, går tillbaka på endast 
fyra ursprungsgårdar, som på 1600-talet dessutom hade sina ägor helt skil
da från varandra. Han ger även några exempel från Ljungs socken i Inlands 
Fräkne härad som också tyder på samma utveckling. Hans konklusion är: 
”Vi finna alltså i det äldre Bohuslän en bebyggelse av ensamgårdar samt av 
byar med jorden åtskild” (Ljungner 1939, s. 83).

Ljungner har uppenbart inspirerats av Olafsen och ser framväxten av by- 
samfälligheter i Bohuslän som en sen företeelse betingad av att nykolonisa
tion under 1600-1800-talet inte längre är möjlig. Man skulle då naturligt 
fått en tillväxt och hemmansklyvning inom de centrala lägena med god till
gång till odlingsjord.

Frågan om byar och ensamgårdar i Bohuslän berörs också av Kjerstin Cull- 
berg (1982). Hon menar utifrån sin analys av nio socknar i olika delar av Bo
huslän att bybebyggelsen inte varit vanligare i södra Bohuslän än i norr, som 
tidigare litteratur velat göra gällande. Cullbergs beräkningar är dock helt ba
serade på ortnamnspublikationernas uppgifter om by eller ensamgård (jfr 
min kritik ovan). Samtidigt har hon bara tagit med de enheter som genom 
fornminnen eller ortnamn kan visas vara ”gamla” bosättningar”. Det är där
för synnerligen oklart vilken tid hon menar att översikten ska representera: 
järnålder eller 1800-tal. Vidare har hon redovisat statistiken på ett sådant 
sätt att byar med två gårdar viktats lika tungt som byar med åtta gårdar. Det



vanliga i bebyggelsehistoriska översikter är annars att beräkna andelen av 
gårdar som ligger i koncentrationer av olika storlek (jfr t.ex. Lindgren 1939, 
Skarin 1979). Backa socken på Hisingen har exempelvis fem byar och tio en
samgårdar och har alltså 33 procent byar enligt Cullbergs sätt att räkna. Ser 
vi däremot till hur Backas 39 hemman fördelar sig på olika bebyggelsetyper 
så finner vi att 74 procent av gårdarna i Backa ligger i byar.

3.3 De kamerala byarnas storlek - en statistisk översikt
Någon fullständig översikt över relationen mellan ensamgårdar och byar i 
Bohuslän baserad på det faktiska historiska materialet föreligger alltså inte. 
Det som skrivits om förhållandet mellan byar och ensamgårdar i Bohuslän 
är antingen baserat på svepande generaliseringar eller, som i Ljungners fall, 
ett litet antal fall som ges allmän giltighet. Det är uppenbart att det finns ett 
behov av att genom en heltäckande genomgång ge en bild av bebyggelsens 
utbredning och karaktär i länet.

Om det ska vara möjligt att göra en sådan översikt måste vi tills vidare 
utelämna den funktionella definitionen av bybegreppet. I vilken utsträckning 
de hemrr.an som nämns under ett och samma bynamn hade ägoblandning i 
åker, i äng, utmark eller kanske helt saknade ägoblandning, kan vi utifrån de 
skriftliga källorna inte skaffa oss någon uppfattning om. Till den delen åter
kommer jag i nästa avsnitt, där kartmaterialet utnyttjas för att analysera de 
olika bytyperna i Bohuslän. Det vi här talar om är alltså kamerala byar/jorde- 
registerenheter, som består av ett avgränsat territorium med hemman som 
uppträder under samma namn, oberoende av graden av ägoblandning. Den 
norska motsvarigheten till detta begrepp är namngård, d.v.s. flera matrikel
gårdar som uppträder under samma namn.

Denna undersökning har sin kronologiska tyngdpunkt i ett källmaterial 
från perbden 1530-1740 och frågan är alltså om det för den perioden går 
att på et: enkelt sätt teckna en heltäckande bild av bebyggelsestrukturen. I 
flera sammanhang har man tidigare framhållit hur konservativ jordeböcker- 
nas hemnansindelning är. I princip går det ofta att från fastighetsbeteck- 
ningarna på dagens ekonomiska karta läsa sig till den gårdsindelning som 
återfinns i Gustav Vasas jordeböcker (Enequist 1968). Bohuslän har dock 
annat källmaterial och en annan bebyggelsehistoria än Sverige och det visar 
sig snart att man måste iaktta en större försiktighet vid sådana retrogressiva 
slutledniigar.

Den första fråga som vi har anledning att ställa oss är i vilken utsträck
ning son den moderna jordeboken (exempelvis hemmansbeteckningarna i 
beskrivnngen till 1930-talets ekonomiska karta) återspeglar en territoriellt 
samlad eihet. Här ligger en stor källa till felslut.

Den nuvarande fastighetsindelningen i Bohuslän är uppenbart i sitt ur
sprung biserad på en genomgång av de olika hemmanen som gjordes någon 
gång uncer 1800-talet. De äldsta svenska jordeböckerna var avskrifter av de



danska och där förtecknades samtliga hemman enskilt och under sina res
pektive jordnaturer. Fram till 1825 skedde inga stora förändringar i dessas 
indelning. Då fördes dock informationen över i ett enhetligt register som i 
likhet med i övriga Sverige var baserat på byar och inte enbart på hemman 
(Thulin 1935, s. 100). Gårdarna numrerades inom det som vid skrivbordet 
uppfattades som byar, d.v.s. gårdar med samma namn. Då utgick man tydli
gen från en rikssvensk standard enligt vilken det bara kan finnas en by eller 
ensamgård med samma namn i varje socken. I jorderegistrets mening blev då 
exempelvis alla gårdar med namnet Röd i en socken betecknade som gårdar 
i en och samma by oberoende av sina lägen i socknen. I princip är det denna 
numrering som vi idag har på den ekonomiska kartan över Bohuslän. Ännu i 
den jordebok som ligger till grund för registret på lantmäteriverkets forsk
ningsarkiv är gårdarna ordnade på detta sätt. Vid den ekonomiska kartering
en på 1930-talet upptäcktes många sådana oegentligheter och i beskrivning
arna till den första ekonomiska kartan har man genomgående noterat sådana 
tidigare ”falska” jorderegisterenheter, dock utan att ändra numreringen.

Några exempel på vad detta kan leda till ges i det följande. Den absolut 
vanligaste namntypen som på detta sätt har sammanförts under en jordere- 
gisterenhet är Röd. Röd i Valla socken på Tjörn är ett bra exempel. I lant
mäteriverkets register får vi intrycket att Röd i Valla består av fem hemman 
och alltså skulle vara den största byn i socknen. I beskrivningen till den eko
nomiska kartan skiljs Röd nr 3 ut och man påpekar att den till skillnad från 
de andra Röd-gårdarna i Valla inte ligger på Tjörn utan på ön Mjörn. En 
kontroll på kartmaterialet visat att de fyra övriga Röd-gårdarna visserligen 
gränsar till varandra, men deras samhörighet är svag. Inägomarken ligger se
parat till Öster-, Mellan- och Väster Röd och det är endast i utmarken som 
de gränsar till varandra. Dessutom finns ett Lilla Röd som ursprungligen var 
namnet på en gård som låg i byalag med Mellan-Röd, men sum sedan flyt
tats ut till ett eget läge norr om de andra gårdarna.

Ett annat exempel av liknande slag är jorderegisterenheten Tanum, i sock
nen och häradet med samma namn. Jorderegisterenheten består dels av Ta- 
nums prästgård uppe vid kyrkan och vägen (nr 1), dels av Taiums by (2-7), 
som enligt storskiftesakten N.116 138-3 består av fem gårdar med samlad 
bebyggelse, sannolikt med ägoblandning i åkern, och som ligger helt utan 
kontakt med prästgården, ca 5 km mot nordväst. På den seraste upplagan 
av ekonomiska kartan (Gula kartan 1994) har denna jorderegisterenhet (Ta- 
num nr 2-7) fått namnet Tannam.

Förhållanden av detta slag verkar regelmässigt ha rättats till i samband 
med att den ekonomiska kartan gavs ut i länet på 1930-talet, men har tydli
gen inte generellt upptäckts vid publiceringen av ortnamnen cm denna skett 
före publiceringen av den ekonomiska kartan. De äldre ortnamnspublika- 
tionerna tycks enbart vara baserade på en äldre jordebok utan närmare kän
nedom om gårdarnas faktiska lägen.

Utgår man enbart från jordeboksmaterialet eller från de delar av ort-



namnspublikationen som utkommit före den ekonomiska kartan löper man 
alltså risken att få en felaktig bild. Det finns ett visst antal jorderegisteren- 
heter som i källor från perioden 1825 till 1930-talet felaktigt angetts som by
ar eller som fått ett för högt hemmanstal därför att de enbart konstruerats 
vid skrivbordet 1825. Jorderegisterenheterna kan alltså vara sammansatta av 
byar och ensamgårdar från skilda delar av en socken. Andelen hemman som 
ligger i byar överskattas om man litar på dessa källor.

Den andra frågan som vi har anledning att ställas oss när vi har rensat ut 
de ”byar” som inte ens har territoriell samhörighet, är i vilken utsträckning 
som antalet hemman i de kvarstående representerar ett kronologiskt entydigt 
skikt. Kan vi förvänta oss att numreringen i registret, i likhet med övriga Sve
rige, går tillbaka på de hemman som nämns i 1500-talets jordeböcker?

En granskning av uppgifterna i det tidiga 1900-talets jordebok, dels på lant
mäteriverkets forskningsarkiv, dels i ortnamnspublikationerna visar på två 
komplikationer. Å ena sidan förekommer ett stort antal ödegårdar och ängar 
med egna nummer i jorderegistret. Möjligtvis kan de representera ett medel
tida bebyggelsemaximum, men definitivt inte 1500-1600-talets bebyggelsesi
tuation.

Å andra sidan verkar det inte vara ovanligt att antalet nummer i jordebo- 
ken ökats på till följd av händelser långt efter 1500-talet. Att ett hemman 
fick flera åbor är inte något sådant direkt skäl. Till följd av det gamla nor
ska systemet för disposition och arv av jord var det dock inte ovanligt att en 
gård kunde bestå av flera andelar med olika jordnatur. Det svenska systemet 
kunde inte hantera en sådan avart och någon gång har man i jordeboken fört 
en sådan gård under lika många hemmansnummer som det hade jordnatu
rer. Det kunde, som man kan se i ortnamnspublikationen, leda till att en li
ten ensamgård plötsligt uppträder som en kameral by med tre hemman. I så
dana fall har jag valt att låta situationen så nära fredslutet i Roskilde som 
möjligt vara vägledande och försökt att komma så nära 1600-talets kame
rala hemman som möjligt.

Den ekonomiska kartan från 1930-talet är alltså inte fullt användbar ef
tersom hemmanstalen ställvis är baserade på sena hemmansklyvningar i stäl
let för 1500-talets gårdsindelning. 1600-talets jordeböcker hade naturligtvis 
legat rätt i tiden, men dels tagit lång tid att excerpera, dels krävt omfattan
de kartkontroller för att man skulle kunna kontrollera om de angivna gårds
namnen verkligen motsvarade territoriellt samlade enheter.

I denna översikt har därför en kombination av källor använts. I beskriv
ningen till den ekonomiska kartan har kontrollerats om enheten där uppgetts 
bestå av skilda enheter i olika delar av socknen. När det gäller storleken på 
bebyggelseenheterna har ortnamnspublikationens uppgifter ur äldre jorde
böcker varit vägledande. Byarnas hemmanstal i den följande statistiken ba
seras på den äldsta uppgiften som återfunnits i ortnamnspublikationen och 
avses beskriva förhållandena vid 1600-talets mitt.

Denna kombination av uppgifter har varit möjlig för de 12 härader där
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ortnamnspublikationen kommit ut. För vissa härader saknas ännu ort- 
namnspublikation (Tanums, Tunge, Sotenäs, Stångenäs och Tjörns härader). 
För dessa härader har i stället en kontroll direkt mot 1665 års jordebok ge
nomförts i syfte att rensa ut eventuellt senare tillkomna kamerala byar. Sam
manställningen är utförd av Martin Teern som i en seminarieuppsats vid kul
turgeografiska institutionen närmare redovisar underlagsmaterialet och 
tillvägagångssättet (Teern 1988).

Som framgår av fig. 3:1 dominerar ensamgårdsbebyggelsen i största delen 
av länet. Den koncentrerade bebyggelsen dominerar på Hisingen (utom Röd
bo och öarna), i Inlands södra härad (utom Romelanda) och på delar av 
Tjörn. Sjöbecks lite impressionistiska slutsatser om bybebyggelsens koncen
tration till södra Bohuslän kan alltså sägas vara verifierad av denna översikt. 
I mellersta Bohuslän ligger mindre delar av bebyggelsen i byar, det finns näst
an inga större byar. I norra Bohuslän däremot finns i de stora socknarna 
Skee,Tanum och Kville ett mindre antal ganska stora byar, som Grålös i Skee, 
Arendal, Ryk, Säm, Gerum och Tanum i Tanums socken, samt Kville, Edsten 
och Vidingen i Kville

3.4 By ty per i Bohuslän
Kartan fig. 3:1 ger alltså en grov bild över de kamerala byarnas spridning i 
landskapet, men säger inget om den faktiska funktionella samhörigheten 
mellan hemmanen i en sådan kameral by. De funktionella aspekterna på by
begreppet berör huvudsakligen det som jag ovan har kallat den horisontella 
rättighetsfördelningen. Det är därför naturligt att man i jordeböcker och and
ra äldre handlingar endast undantagsvis kan få sådana aspekter belysta. 
Nyckeln till den funktionella aspekten av bybegreppet ligger naturligtvis i det 
äldre lantmäterimaterialet.

Redan en första bläddring bland bohuslänska lantmäteriakter visar på en 
stor variationsrikedom. Några ytterligheter har redan berörts. Grålös i Skee 
har såväl ägoblandning i åkern, årsskiftad äng som gemensamt utnyttjad ut
mark och uppfyller alla krav som kan ställas på en funktionell bygemenskap. 
I avsnittet om de kamerala byarnas storleksfördelning redovisades jordere- 
gisterenheten Röd i Valla, där fyra hemman Röd visserligen ligger samlade 
inom samma territorium, men till största delen har sina ägor skilda från gran
nen. Endast utmarken är gemensam för dessa fyra hemman.

Mellan dessa båda ytterligheter av kamerala byar visar det tidiga lantmäte
rimaterialet på ett helt spektrum av ägoblandning och samfälligheter mellan 
gårdar i samma kamerala by och mellan olika jorderegisterenheter. Inte heller 
när vi går in på bybegreppets funktionella definitioner kan vi alltså utan un
dersökning åstadkomma någon generalisering som är giltig för hela Bohuslän.

Min genomgång av bohuslänska lantmäteriakter skedde på följande sätt. 
På lantmäteriverkets arkiv i Gävle genomgicks alla äldre (före 1750) akter 
från landskapet Bohuslän över byar med tre hemman eller fler. Inledningsvis



gjordes en genomgång av registret. Alla pärmar som innefattade kartor som 
uppfyllde dessa bägge kriterier plockades fram och i dessa pärmar har samt
liga kartor före 1750 gåtts igenom, d.v.s. även ensamgårdar och tvågårds
byar.

Huvudsyftet var att vaska fram samtliga äldre tegskifteskartor med tre el
ler mer hemman inblandade. Genom att en mycket stor del av det övriga ma
terialet gicks igenom så gav genomgången också annan värdefull informa
tion om ensamgårdar, ödegårdar, tegskifte mellan två hemman och om olika 
former av ”byalag” mellan ensamgårdar.

I de följande kapitlen kommer olika exempel ur denna genomgång att be
handlas med betoning på ett litet antal kartor med fullt utbildat tegskifte. 
Fig. 3:2 visar med några skissartade exempel hur andra kamerala byar kan 
framträda i kartmaterialet.

C

Fig. 3:2 Bytyper i Bohuslän. Ett schematiskt diagram.



A. Ensamgårdar inom gemensamt territorium (ex. Röd i Valla)
Ett visst antal av de kamerala byarna består av enskilt liggande ensamgårdar 
vars inägor inte gränsar till varandra. Bebyggelsebilden under tidigt 1700-tal 
får oftast rekonstrueras med hjälp av flera akter. ”Byn” har aldrig karterats 
som en helhet. Hemmanen har endast namnet och utmarken gemensamt. Ef
tersom utmarkerna dessutom oftast utnyttjades gemensamt med flera andra 
gårdar är deras funktionella samhörighet, så som den kan utläsas från kar
tan, inte större än mellan andra ensamgårdar med skilda namn. Det är kar
tor av den typen som fått Ljungner att karaktärisera Bohusläns bebyggelse 
som bestående dels av ensamgårdar, dels av byar med jorden åtskild. Röd i 
Valla är inte de enda gårdar med Röd-namn som uppträder på detta sätt (se 
bl.a. Röd i Torsby). Måhända har en sen kolonisation på tidigare utmarks- 
områden gjort att Röd som namntyp sammanfaller med denna typ av byar. 
Ett annat exempel på en kameral by av denna typ är Hammar i Lyse. Även 
större byar i mer centrala lägen kan uppträda på samma sätt. Restad i Hål- 
ta bestod t.ex. av fem hemman uppdelade på tre avskilda inägoområden.

B. Klungby med fullständigt särägosystem
Även byar som idag kan framträda som mindre agglomerationer kan under 
1600-1700-tal ha haft sina ägor så väl åtskilda att de kunnat karteras hem
man för hemman. Hjärtums by i socknen med samma namn är ett sådant 
exempel. Genom sina tårtbiteformade inägobitar bildar de en by, där inägor- 
na visserligen stöter mot varandra, men bildar ett fullständigt särägosystem. 
Det finns också flera exempel där prästgården bebyggelsemässigt tycks ingå 
i en by, men har sina ägor helt åtskilda från denna.

C. Gles radby med fullständigt särägosystem
Även med helt samlad inägomark kan en by ha ett fullständigt särägosystem. 
I avsnittet nedan om egaliserade byar behandlas Vena i Ytter by, där tre hem
man visserligen har sina inägor samlade inom samma område, men fullstän
digt saknar ägoblandning.

Gemensamt för byar av typen A, B och C är att de vid storskifte av inägor 
ofta kunnat hanteras hemman för hemman. Man kunde som i byn Holm i 
Torsby ställa in storskiftet eftersom ett enkelt utbyte mellan två av gårdarna 
skapade ett fullständigt särägosystem ”hwarefter de sig förmena hafwa sina 
inägor i rena Storskiften” (N.121 15-1, 1762). I andra fall storskiftades till 
följd av hemmansklyvningen varje hemman för sig. Så skedde exempelvis i 
Kyrkeby i Säve (N.115 21-2, 1821)

D. Delade byar med samfälld äng
Tillgången på odlingsbar mark kunde i flera fall göra att byns åker var upp
delad i två skilda partier, medan ängen var samfälld, antingen tegskiftad el
ler årsskiftad mellan hemmanen. Björke i Skee är ett exempel på en sådan by. 
Byns fyra, likstora kronohemman låg på den äldsta kartan uppdelade i två



Fig. 3:3 Sörby och Utby i Valla på Tjörn. Exempel på byalag mellan skilda gårdar. 
Efter geometrisk avmätning av Johan Kempensköld 1699 (N.130 12-1).

skilda lägen, med var sitt tegskiftat åkerparti. Förhållandet har paralleller till 
uppdelningen i ”holmar” i Östsverige, men har i Bohuslän sannolikt inte haft 
samma bakgrund i organisatoriskt hänseende (jfr Helmfrid 1962, s. 154ff).

E. Klungby med tegskiftad åker och samfälld äng 
Denna typ av byar behandlas närmare i kapitel 4

F. Bylag mellan skilda kamerala enheter
De äldre lantmäteriakterna innehåller flera exempel på skilda kamerala hem
man och byar som anges ligga i byalag. Oftast är det den gemensamma ängs
marken som konstituerar detta byalag. Hemmanet Utby och tvågårdsbyn 
Sörby i Valla på Tjörn är exempel på en sådan byalagsbildning som är så 
stark att den funktionellt bör betraktas som en by. Liknande byalagsbild- 
ningar förekommer på andra håll i Bohuslän, men jag har ett intryck att de 
är särskilt vanliga på Tjörn.



I fig. 3:3 återges informationen från den äldsta kartan över Sörby och Ut- 
by. Som framgår av kartan är Utbys respektive Sörbys åker helt åtskilda. Sör
bys åker är tegskiftad på ett enkelt sätt mellan Stora och Lilla Sörby. Ängens 
ägomönster är mer komplicerat:

* Vi har dels två större särägda ängspartier i direkt anslutning till åkern. I 
Utbys äng finns också stora ”inbrytningar” från Sörby.

* I kartans östra delar finns också partier som brukas gemensamt med års
skifte mellan de bägge Sörby-hemmanen.

* Längre ner mot bäcken i söder finns tre ängsområden med delvis skild ka
raktär. Inom ett område delar Stora Sörby och Utby på ängen i ett enkelt 
tegskifte. Mönstret bryts endast av en teg som tillhör Lilla Sörby. I ett an
nat parti deltar alla tre hemmanen och i den yttersta delen deltar förutom 
Utby och Sörby även granngården Östra Hjälteby i ett tegskifte.

Sörby-Utby är ett exempel på en byliknande bildning, vars samhörighet san
nolikt blivit allt större efterhand som ytterligare ängsmark har tagits i bruk 
och i synnerhet när de uppodlats till åker. När storskifte senare skulle ge
nomföras i ett sådant byalag fick de bägge kamerala byarna bilda ett skiftes
lag. Sörby och Utby storskiftades gemensamt vid två tillfällen (1761 och 
1802).

Hur de olika bytyperna fördelar sig över Bohuslän är inte klart. Det finns 
inga tydliga regionala variationer utöver vad som framgått i avsnittet om by
storleken. De bytäta områdena på Hisingen och Inland innehåller såväl byar 
med fullständigt särägosystem som helt tegskiftade byar. Samma förhållan
de gäller också i de bytäta centralområdena i socknarna Tanum och Skee i 
norr.

Inte heller ger oss ägandeförhållandena någon enkel nyckel till fördel
ningen mellan bytyperna. Bland de tegskiftade byarna finns både byar ägda 
av kronan eller tidigare av klostren och byar med blandade jordnaturer. Jag 
återkommer dock i nästa kapitel till skillnaderna i tegskiftets utformning i 
dessa olika typer av byar.

Under alla omständigheter har tillgången på odlingsbar mark i stor ut
sträckning styrt de olika bebyggelsetypernas utbredning. I många smala dal
gångar förekommer byar med särägosystem av typ A eller C. I bredare slätt
bygder förekommer oftare fullt tegskiftade byar eller byalagsliknande 
bildningar av typ E och F.



Kapitel 4

Skiftesformer på 1700-talskartorna: 
morfogenetiska analyser
Vi kan nu återvända till vår inledande fråga kring vilken utveckling som lig
ger bakom tegsplittringen i 1700-talets bohusbyar. Vid genomgången på lant
mäteriverkets forskningsarkiv påträffades sammanlagt 14 tegskifteskartor 
från tidigt 1700-tal. Två av dessa från norra Bohuslän har redan översiktligt 
berörts: Grålös och Arendal. Följande kapitel analyserar de återstående 12 
kartorna, som samtliga är från södra Bohuslän. Här utnyttjas också några 
andra kartor som utan att vara tegskifteskartor ändå innehåller ett indirekt 
källmaterial till åkerdelning och tegskifte. Inledningsvis ska några enkla tolk- 
ningsnycklar till tegskifteskartor, hämtade från tidigare litteratur, presenteras.

4.1 Hemägoblock och hemägo kretsar, enkelskifte 
kontra tegskifte

I byar med ofullständig tegblandning finns ofta tendenser till särägosystem i 
form av s.k. hemägoblock eller hemägokretsar. Även om ägoblandning före
ligger kan varje gård ha huvuddelen eller en stor del av sin åker samlad i ett 
hemägoblock i direkt anslutning till bebyggelsen. En grupp av tegar till en 
gård kan på liknande sätt skilja ut sig genom att de ligger nära varandra utan 
att bilda ett samlat block, vilket av Erixon har karaktäriserats med ordet 
hemägokrets. Flera av de byar utan systematisk reglering som Erixon stude
rade kunde uppvisa en sådan gruppering av tegarna (Erixon 1960, s. 229 ff). 
Förhållandet har vanligtvis tolkats så att hemägoblocket eller hemägokret- 
sen skulle vara en rest av ett äldre särägosystem.

Ljungner uppmärksammade i sina studier över Bohuslän att de flesta by
ar han undersökte hade ”jorden åtskild”, d.v.s. att ett äldre skifte hade kun
nat ske enligt en särägoprincip. I den mån han fann tegskifte, menade han 
att detta alltid var yngre. Den äldre skiftesprincipen valde han att i motsätt
ning till tegskiftet benämna enkelskifte (Ljungner 1939, s. 83).

Dessa bägge principer för delning av gårdar finns - för västnorska förhål
landen - utförligt diskuterade av Ottar Ronneseth (1974). Inom sitt under
sökningsområde på Vestlandet hänför han dem dels till den äldre landskaps
lagen Gulatingslagen, dels till Magnus Håkanssons (Lagaböter) landslag. 
Gulatingslagen föreskriver angående skifte av odelsjord att det kan ske ge
nom att inägomarken delas rätt av:

”dei kann skifta garden etter midten, utan dei tykkjer noko anna er rettare” (Gulatingsla
gen 87, s. 115).



Stora delar av Gulatingslagens avsnitt om odelsskifte ligger också till grund 
för den senare landslagens bestämmelser om odelsskifte, dock utan att me
ningen om att ”skifta efter mitten” finns med. Landslagen innehåller också 
bestämmelser om skifte av landbojord. Där behandlas uttryckligen en skif
tesprincip som innebär en uppdelning av smala tegar:

”Saaledes skal jord skiftes, at alle har jevnbrede og jevnlange og jevngode teiger efter lands-
kylden” (Magnus Lagaboters landslov VII: 15).

Dessa bägge delningsprinciper går i Norge under benämningen grensedeling 
respektive teigdeling och motsvarar det som Ljungner kallar enkelskifte re
spektive tegskifte. För enkelhets skull kommer jag fortsättningsvis att an
vända Ljungners termer. Ronneseth hävdar att skifte av jord enligt tegskif- 
tesprincipen är yngre än enkelskiftet. Dels förekommer i den äldre av de två 
lagarna, d.v.s. Gulatingslagen, endast enkelskifte, dels kan han i fält visa att 
tegskiftet är yngre än enkelskiftet. Det innebär dock inte att man i och med 
senmedeltid upphört att skifta jord efter det äldre enkelskiftet. När man en 
gång skiftat jord efter tegskiftesprincipen inom en gård/by hade man dock av 
naturliga skäl oftast avskurit sig från möjligheten till enkelskifte.

Som Ljungner visat så låter sig alltså bägge dessa skiftesprinciper lätt på
visas i de äldsta bykartorna från Bohuslän. Många gånger är det också lätt 
att hitta exempel på hur man i samma by tillämpat bägge skiftesprinciperna.

Enkelskifte och tegskifte i samma by: Brunstorp i Säve
Kartan över Brunstorp i Säve (E. Kuus 1700, N.115 5-1) återger visserligen 
inte något tegskifte, men är likafullt ett mycket illustrativt exempel på en by

A,B och C

Fig. 4:1 Brunstorp i 
Säve. Efter geometrisk 
avmätning av Erik 
Kuus 1700 
(N. 115 5-1).
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Fig. 4:2 Förhållandet 
mellan enkelskifte, teg
skifte i åkern och teg
skifte i samband med 
uppodling av äng.

där båda de tidigare omtalade skiftesprinciperna är representerade. Byn be
stod 1700 (liksom 215 år tidigare - se avsnitt 4.3) av tre kamerala hemman, 
varav ett var dubbelt så stort som de två andra. Grovt sett kan byns inägo- 
mark delas in i tre partier. Längst i sydost låg åker och äng till den större går
den, i nordost låg åker och äng till de båda mindre gårdarna och i nordväst 
låg åker och äng som brukades gemensamt av de tre hemmanen efter deras 
storlek. Utvecklingen bakom kartbilden låter sig enklast tolkas enligt vidstå- 
ende diagram (fig. 4:2).

Ägomönstret måste rimligtvis ha uppkommit genom att man först delat 
byn i två delar genom ett enkelskifte. Då har man också avsatt ett parti av 
ängsmarken i nordost till gemensamt bruk sannolikt i form av årsskifte. Se
dan har den norra delen av byn delats ytterligare en gång och de två hem
manen som är markerade B och C på kartan har skapats. Vi vet inte hur åker
marken i nordost var delad, men sannolikt fanns där ett regelbundet tegskifte 
mellan de två norra hemmanen. Efterhand har man kommit att odla upp äng
en i nordväst och då sannolikt tegskiftat den mellan de tre hemmanen.

Detta mönster återkommer ofta när tre hemman är inblandade och ger en 
enkel och tydlig illustration till hur ett till synes komplicerat tegskiftesmön- 
ster kan ha uppkommit. Följden är alltså: (1) enkelskifte (2) tegskifte av en 
av dessa enheter, (3) uppodling och tegskifte av ängen. Jag har tidigare upp
märksammat ett liknande fall i Västergötland (Verled i Hålanda, se Widgren 
1986, s. 10f). Häggvall i Valla på Tjörn är ytterligare ett exempel på samma 
förlopp (se nedan).



I avsnittet om egalisering återkommer jag till Brunstorp - det visar sig näm
ligen att det går att fastställa ett hitre datum för den uppdelning som vi ser 
på kartan. Här kan vi nöja oss med att fastställa en relativ kronologi där det 
först skett ett enkelskifte av åkern i två delar, sedan ett tegskifte av en del av 
åkern och slutligen ett tegskifte som är resultatet av en uppodlad åreskiftes- 
äng. Det ska dock observeras att kronologin helt och hållet är relativ - det 
innebär i princip att de tre skiftena kan ha följt kort tid efter varandra.

4.2 Ett antal oregelbundna tegskiften
Vid en första genomgång av tegskifteskartorna visade det sig att de byar som 
hade de mest komplicerade, till synes slumpmässiga, skiftena var byar med 
blandad jordnatur i det äldsta kamerala materialet. Mot dessa stod en grupp 
av byar som under norsktiden legat under en ägare. Dessa hade oftast lik
stora gårdar, d.v.s. var egaliserade och hade därmed mycket enklare skiften. 
De bägge typerna av byar behandlas här var för sig. Jag återkommer i nästa 
avsnitt till de egaliserade byarna.

Jag kommer alltså nedan att behandla åtta byar med oregelbundna och 
svårtolkade skiften. De har också ett blandat ägande, ofta med inslag av så
väl odelsjord, adelsjord, kyrkojord och krono. I några fall leder de i förra av
snittet behandlade principerna till en viss grad av förståelse, i vissa fall kan 
ytterligare slutsatser dras av en vidare morfogenetisk analys och i ytterliga
re några kan det äldre kamerala materialet förklara delar av tegmönstret. Det 
skall dock visa sig att många kartor motstår sådana tolkningsförsök.

Toreby i Harestad
Toreby karterades 1703 av Johan Kempensköld (N.32 14-1, Harestad 1). 
Syftet med karteringen var att återfinna ägorna till ett obebyggt kronohem- 
man på mantal. Kartan är alltså en dokumentation av den faktiska häv
den och innebär inte något nytt skifte av åkrarna. Kempensköld misslyckas 
dock med att återfinna ägorna till den halva kronogården.

Enligt kartbeskrivningen räknades följande hemman till byn:
”Wästergården Skatte 1 dito 6 öb Crono 
Mellangärden Skatte 1 
Östergården Crono 1 för dätta varit Skatte 
Obebyggt Cronohemman lh finns intet till 
Lillegården Skatte 1 warit frälse, förmedlat till ]h”.

Byn återges med sex hustecken som ligger samlade på en utskjutande udde 
mot slätten vid Harestad kyrka. Kempensköld förefaller regelmässigt ha an- 
gett ett hustecken för varje åbo (se t.ex. kartorna över Stenungsbyn och Väv- 
ran) och vi kan därför anta att de sex hustecknen ska tolkas så att två av de 
fyra befintliga kamerala hemmanen varit hemmansklyvna vid kartans tid
punkt.



Fig. 4:3 Toreby i Harestad. Geom. avmätning J. Kemp ensköld 1703 (N.32 14-1).



Än idag är flera av byns gårdar samlade på samma udde. En viss förflytt
ning av bebyggelsen har dock skett inom den gamla byplatsen och två av 
1700-talets mangårdsbyggnader ligger enligt kartan öde på en höjd norr om 
vägen, uppe på berget där idag ingen bebyggelse återfinns.

Inägomarken till Toreby kan indelas i tre huvudsakliga teglag. Samtliga 
gårdar har del i alla teglagen och vi kan alltså knappast urskilja några hem- 
ägogrupper mer än möjligtvis Västergårdens oregelbundna teg norr om be
byggelsen.

Det norra teglaget ligger högre än resten av marken - i sin helhet över 10- 
meterskurvan - och bör alltså ha varit det parti som först kunnat tas i bruk. 
Ägotegarnas bredder är oregelbundna och varierar mellan 6 och 28 meter. 
(Möjligtvis kan man urskilja en modal fördelning, där en brukningstegbredd 
på ca 7 meter kan ligga under och ägotegarna alltså haft bredder på 7, 14, 
21 resp. 28 meter). De båda östligaste hemmanen är klart underrepresente- 
rade i detta teglag.

I mitten ligger ett inägoområde som till stora delar består av äng. Till stör
sta delen ligger detta område under 5-meterskurvan och det förefaller vara 
ett äldre ängsområde som nyligen tagits upp till odling. De olika åkertegar
na sträcker sig olika långt ner mot madmarkerna. Även här är tegbredderna 
oregelbundna. Ängsmarkens parcellindelning utanför åkermarken följer 
åkerns, vilket kan tyda på att området ursprungligen tegskiftats som äng. Se
dan har de olika gårdarna tagit upp detta till åker olika långt ner.

Det sydligaste inägopartiet består av ett stort ängsområde, där uppdel
ningen mellan gårdarna förefaller relativt regelbunden. Även om ingen enkel 
parcellföljd kan iakttas så förefaller det ändå som om gårdarna där har del i 
ängen i förhållande till sin kamerala storlek. Lillegården har genomgående 
färre tegar eller hälften så stora tegar som de andra gårdarna.

Jens Nielsen beskriver Toreby på 1500-talets slut som en samlad by:
”3. gaarder kallis Torby liggendis udj en tungaard udi Herrestad sogn” (JN, s. 161).

I samtida jordeböcker nämns dock sammanlagt fem kamerala gårdar. Tore
by bestod under norska tiden av tre skattegårdar (Västergården, Mellangär
den och Östergården), samt en frälsegård (Lillegården). Dessutom förekom
mer i 1500-talsmaterialet ett prästebolshemman. Det går sannolikt tillbaka 
på de 13 öresbol som Torsby kyrka vid 1300-talets slut ägde i Toreby (RB 
s. 331, jfr också Johnsen 1905 s. 47). 11568 års jordebok nämns samma åbo 
på såväl frälsehemmanet som prästebolhemmanet. 1568 betalade nämligen 
”Anners i Tornebi” 2 pund smör för prästebolshemmanet och samtidigt för
tecknas en ”Anners Suensen i Torneby” för frälsehemmanet. 11665 års jorde
bok återkommer samma fem kamerala hemman, men det tidigare präste
bolshemmanet anges nu som ett halvt krono (jfr dock Thiselius uppgifter 
s. 238 om ett prästebolshemman 1685). Som åbo på såväl frälsehemmanet 
som det halva kronohemmanet anges ”Oluff i Thoreby”. Dessa uppgifter skul
le snarast tyda på att det halva kronohemmanet, som Kempensköld förgäves



Fig. 4:4 Glose i Torsby. Geom. avmätning J. Kempensköld 1703. (N.121 8-1).



efterspårar, kommit att läggas under frälsegården (Lillegården). Då är det 
dock förvånande att frälsegården trots detta har en så liten åkerareal på 
1700-talet. Ett argument för att den försvunna kronogården, eller delar av 
den, sedan 1500-talet lagts under det största skattehemmanet är givetvis de 
6 öresbol krono som enligt kartan ingår i Västergården. Inget i 1500-tals- 
materialet tyder på att kronan då hade delar i den största skattegården (JB 
1568, s. 476-479). Vem som på 1700-talet stod för landskylden och bru
kade marken till den försvunna kronogården är alltså inte på något sätt 
klart.

Det går knappast att utifrån de kamerala uppgifterna tolka tegskiftets 
princip. Bortsett från den försvunna gården motsvarar de kamerala värde
ringarna på 1500-talet i stort respektive hemmans åkerareal 1703, med två 
likstora skattegårdar (9,1 resp 10,3 tid) och en större skattegård (11,2 tid), 
samt en mindre före detta frälsegård som på svensktiden satts till mantal 
(6,6 tid).

Vi får alltså nöja oss med att konstatera att Toreby uppvisar ett oregel
bundet - eller slumpmässigt fördelat skifte. Det går inte att utesluta en spon
tant framvuxen åker delning men det är också möjligt att det finns någon slags 
princip till grund. Det är symptomatiskt att Toreby som domineras av skat- 
tejord på detta sätt har ett oregelbundet och svårtolkat skifte.

Glose i Torsby
Glose by i Torsby socken ligger ut mot havet med åker- och ängsmarkerna 
på ett lerplan med uppskjutande bergshöjder. De stora vidderna i landskapet 
återspeglas också i kartan. Ingen av de andra tegskifteskartorna från Bohus
län ger ett så omfattande intryck av tegsplittring över en stor yta.

Kartan upprättades 1703 av Johan Kempensköld och hade två uttalade 
syften:

”först att utforska en 'h obefintlig Cronogård och för det andra att efter öre och örtug gö
ra en delning emellan tvenne Cronohemman.” (N.121 8-1, 1703).

I motsats till vad fallet var i Toreby så lyckades man här avgränsa kronoöde- 
gården på marken.

Uppenbarligen har genom tidernas lopp en förskjutning skett av åkerin
nehavet till de tre kronogårdarna och deras åkerinnehav motsvarade inte 
längre deras ränta. Problemet löstes genom att två av kronogårdarna läm
nade mark till den tredje. Sammanlagt fem tegar fördes över från de bägge 
andra kronogårdarna och ingen ytterligare klyvning av tegar behövde ske. 
På samma sätt förfors med den obefintliga kronogården. I detta fall är de äld
re jordeböckerna tydliga och det är av 1659 års och 1665 års jordebok klart 
att kronoödegården brukas under en av frälsegårdarna. Västergården får 
alltså lämna ifrån sig fyra tegar i södra gärdet, varav en har tillkommit ge
nom delning. I norra gärdet lämnas tre tegar varav en tillkommit genom del-
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Fig. 4:5 Vävran i Hålta. Geom. avmätning J. Kempensköld 1704. (detalj ur N.42 
23-1).



ning. Sammanlagt leder återetableringen av kronoödegården till att tre nya 
tegar tillkommer.

Denna förrättning ger alltså en bild av hur smärre omföringar av mark 
mellan gårdar kan leda till ökad parcellsplittring. I detta fall var tydligen par
cellsplittringen redan från början stor och i flera fall fanns redan tillräckligt 
små tegar till hands för att föra över till en annan gård. Därför är resultatet 
av omföringen måttligt.

De äldre kamerala uppgifterna går inte omedelbart att hänföra till de åt
ta kamerala hemman som kartan 1703 opererar med. På åtta olika ställen i 
1568 års jordebok nämns vad som förefaller vara 6 olika åbor. Kronoinne- 
havet är uppenbarligen mindre än 1703 och det finns alltså inte något stort 
samlat, gammalt kronoinnehav i Glose. Det förklarar i och för sig varför de 
tre kronogårdarna uppträder med olika utskylder 1703. Ett äldre innehav 
hade sannolikt lett till att de tre kronogårdarna varit egaliserade

Vävran i Hålta
Kartan (N.42, 231) upprättades 1704 av Johan Kempensköld med syftet att 
”utgranska en dito obefintelig l/4ding Crono”. Denna gård kallad Lilla Wäf- 
ran uppges varken ha ”huus eller huustompt, ej heller rättelig beskied om 
dess ägor”. Eftersom lantmätaren inte lyckas att avgränsa denna på marken 
kommer han till slutsatsen att den bör avföras ur jordeboken.

Kartan upptar utöver denna obefintliga kronogård sju hemman och ett 
torp. Sex av gårdarna var vad gäller arealen ungefärligen likstora och hade 
mellan 7 och 9 tunnland åker. Halvgården Ågården hade knappa 4 tunnland. 
Gårdarnas andel av en mindre samslått fördelades också på ett enkelt sätt ef
ter sex hela andelar och en halv. De sex hela hemmanen var på 1500-talet 
samtliga frälse (Henndrick Billis gods, JB 1568, s. 496) varför det inte finns 
några meningsfulla uppgifter i 1500-talets jordebok som kan belysa gårdar
nas äldre storleksfördelning.

En antydan om att byn redan under medeltid var stor ges av de olika namn 
på brukningsenheter i Vävran som redovisas i Röde bok (Holme bole, j bo
le Andbiarnar, j bole Neiridz Amunda sonar, OGB VI: 1, s. 24-27).

Kartan visar ett fullständigt genomfört tegskifte utan några uppenbara 
principer för utläggningen. Även ängen är tegskiftad. På ängen kan man möj
ligtvis urskilja en antydan till en återkommande tegföljd mellan gårdarna, 
särskilt i den sydöstra delen. Frånvaron av hemägogrupper eller andra ore
gelbundenheter i tegarnas storlekar gör att det inte enbart utifrån kartan går 
att komma vidare i analysen. Bristen på äldre källmaterial kring gårdarnas 
storleksförhållanden gör också att principen bakom detta tegskifte tills vi
dare är höljd i dunkel.



Fig. 4:6 Granneby i Flålta. Efter geom. avmätning av D. Falk 1721 (Hälta 6).



Granneby i Hålta
Granneby karterades 1721 av Dominicus Falk (Hålta 6, N.42 71). Karte
ringen skedde på order av landshövdingen efter beslut på tinget. Något ut
talat syfte finns dock inte angivet i beskrivningen till kartan. Man kan möj
ligtvis anta att det kan hänga samman med att hemmanet Stora Granneby 
var kronohemman och utgjorde ”Rustningsstomb No 72 av Södre Compag- 
niet”. 1721 bestod Granneby enligt karttexten av följande tre hemman:

”Stora Granneby 1 mtl krono varav Hålta k:a äger 8 öresbol och Kungälvs k:a 12 öres- 
bol

Lilla Granneby Skatte 1 mtl förmedlat till V2, med ”upslojorden 4 öresbol Crono, som 
inget vet var den finns”

Krusegården Ofrimans frälse V2, ”förmedlat til 3/8 uti båtsmans gäld och agument til 
rusthåldet Wäfra av södre Compagniet”.

Gårdarna är både i sina värderingar och i sina åkerinnehav olika stora. Åker
marken ligger huvudsakligen samlad nordväst om byn i ett 250 m brett och 
250-400 m långt teglag. Tegarnas bredder är oregelbundna och deras före
komst i tegföljden till synes slumpmässig. Teglaget fortsätter mot nordost i 
form av ängstegar. De ängstegar som finns närmast åkern fortsätter på sam
ma oregelbundna sätt, men längre mot öster vidtar en ordnad parcellföljd 
där Storegården, Lillegården och Krusegården förekommer med bredder som 
ungefärligen motsvarar deras del av åkern. Utifrån bredderna på kartan kan 
de olika gårdarnas andel av ett hypotetiskt byamål uppskattas till 52, 27 re
spektive 21 procent för de tre gårdarna. Åkerarealen för de tre gårdarna för
håller sig som 54, 30, respektive 16 procent. Det är alltså en stor överens
stämmelse mellan åkerinnehavet och andelarna vid ängens teglag. Någon 
form av byamål har uppenbarligen förelegat vid ängsuppdelningen.

Kartans text innehåller också upplysningar om ett kyrkligt innehav i Sto
ra Granneby. Hålta kyrka uppges äga 8 öresbol. Innehavet kan eventuellt 
motsvara de 6 2/3 öresbol som Hålta kyrka enligt Röde bok ägde i Granne
by på 1300-talets slut (Johnsen 1905, s. 44). Kungälvs kyrka ägde enligt upp
gifter på kartan 12 öresbol. Det kan i sin tur motsvara de 2 markebol och 1 
örtugbol (16 1/3 öresbol) som kyrkan enligt Röde bok ägde i Granneby på 
1300-talets slut (jfr Johnsen 1905, s. 44).

Stora Granneby ägdes alltså till stor del av två sockenkyrkor men det fram
går inte av kartan hur stor del som ägdes av kronan. I 1568 års jordebok 
framgår dock att kronans andel då bör ha motsvarat 3 öresbol (JB 1568, s 
495: ”iij s. Lannz”, d.v.s. 3 skilling i landskyld). Om vi antar att dessa för
hållanden varit konstanta mellan 1568 och kartans tillkomst, kan Stora 
Granneby alltså vid kartans tidpunkt anses bestå av 23 öresbol (8+12+3). 
Det antagandet förutsätter att inga ytterligare delägare fanns i gården.

Lilla Granneby anges vid kartläggningen 1721 som skatte, men har ingått 
i ett tidigare byte och varit frälse fram till 1694 (jfr OGB V:l, s. 5). Under 
detta hemman brukas också en mindre del som anges som ”upslojorden 4



öresbol”. 1 1568 års jordebok framgår att det senare Lilla Granneby då bru
kades av Suennd som dels stod som åbo till ett frälsegods, dels brukade ”en 
opslog iord” av prästegods. Uppenbarligen rör det sig om en mindre andel 
jord som ursprungligen tillhört en kyrklig instans i Oslo. Det sammanlagda 
öresboltalet för Lilla Granneby kan dock inte beräknas utifrån dessa upp
gifter. Inte heller för det andra frälsegodset finns någon värdering. Av foring
en som anges till endast två hästar kan vi dock dra slutsatsen att hemmanet 
även då var i storlek som en halvgård eller mindre.

Genom att använda den storleksrelation mellan gårdarna som kommer till 
uttryck i ängen (52, 27 respektive 21 procent) som ett hypotetiskt byamål 
kan gårdarnas värdering i öresbol rekonstrueras till följande:

Stora Granneby 23 öb
Lilla Granneby 12 öb
Krusegården 9 öb

Om de 20 tunnland åker som fanns i byn 1721 skulle fördelas enligt detta 
byamål skulle det ske på följande sätt:

Beräkningen ovan tjänar endast till att antyda möjligheten att ett byamål, 
med konstans åtminstone från 1500-talets slut kan ligga bakom såväl åkerns 
tegskifte på kartan och ängens uppdelning.

De äldre uppgifterna om Granneby är oklara. 1542 års jordebok innehål
ler uppgifter om kronolandskylden för den senare Stora Granneby, om skat
ten för Oslo-jorden, men också om skatter, som inte direkt kan härledas till 
några av de senare gårdarna, bl.a. 16 skäppor malt från ödegården i Gran
neby, vilket i storlek motsvarar en stor helgård. Att antalet brukare i Gran
neby tidigare varit stort framgår också av Röde boks uppgifter. Uppgifterna 
om Granneby förekommer i tre skilda sammanhang och vi får sammanlagt 
i Granneby följande åbor/hemmansnamn:

”Suanka fiordonge” (tolkat som 'A av ett hemman, OGB VI: 1, s. 6)
”bole Arna krabba”
”bole Arna Rseidarsyni”
”bole Asmundar kononghs”
”bola Asmunda rauz”
”Hsellobole”.

Tabell 1
Hyp.värdering Hyp.åkerareal Faktisk åkerareal

Stora Granneby 23 öb
Lilla Granneby 12 öb
Krusegården 9 öb

10,4 tid 10,8 tid
5,5 tid 5,9 tid
4,1 tid 3,3 tid



Namnens ursprung finns närmare beskrivna i OGB. Sammanlagt nämns allt
så sex brukningsdelar, men det är naturligtvis inte säkert att alla då existe
rande brukningsdelar omnämnts. Under alla omständigheter hade Granne
by redan på 1300-talet karaktären av en by, sannolikt med flera brukare än 
under 1500-talet.

Gundela Lindman har i en studie i Granneby jämfört den här behandlade 
kartan och kartan från laga skiftet 1833 med lavdateringar av Grannebys 
stenmurar. Det visar sig där att de äldsta dateringarna härstammar från sent 
1400-tal och 1500-tal. Dessa äldsta dateringar överensstämmer med gärdes- 
gårdarnas sträckningar på 1700-talskartorna (Lindman 1988). Det skulle 
alltså innebära att den på kartan dokumenterade indelningen i inägor och ut
mark skulle härstamma från senast 1400-1500-tal.

Sammanfattningsvis har vi alltså i denna by starka indikationer på att den 
till synes slumpmässiga fördelningen av tegar i själva verket går tillbaka på 
ett byamål som vi kan följa till åtminstone 1500-talets slut.

Lökeberg i Hålta socken
1730 genomförde Dominicus Falck en avmätning av byn (N.42 14-1, Hålta 
4). Syftet med karteringen framgår ej av texten men vid karteringstillfället 
var alla hemmanen kronogårdar:

1. Västergården 1 Crono
2. Sörgården 1 Crono
3. Norgården 72 Crono förm. till 3/8. 1692 beviljat till byte
4. Östergården Crono 'U som 1692 beviljats till byte

Gårdarna låg samlade i en koncentrerad klunga på en höjd centralt i byn. På 
kartan ser vi åker dels i form av den gamla åkern, dels i form av en nyligen 
uppodlad åker i kohagen, som uttryckligen sägs tagits upp till havreodling. 
Den äldre åkern benämns för vissa av gårdarna som ”odelsåker”. Ser vi till 
tegmönstret i den äldre delen av åkerpartiet framträder i förstone inga regel
bundna drag. Åkrarna förefaller slumpmässigt fördelade mellan gårdarna.

De två mindre gårdarna 3 (Norgården) och 4 (Södergården) har dock var 
sitt hemägoblock i direkt anslutning till bebyggelsen. De två större gårdarna 
har inte på samma sätt något hemägoblock, men uppträder parvis i största 
delen av åkermarken. Parförhållandet kan enklast tolkas så att de bägge en 
gång utgjort en enhet, som sedan skiftats i två likstora delar. Särskilt utmär
ker sig ett parti omedelbart väster om bebyggelsen där de två stora krono- 
gårdarna helt dominerar. Det partiet kan en gång ha utgjort ett motsvarande 
hemägoblock för en samlad gård bestående av de senare gårdarna 1 och 2.

Det kamerala materialet ger stöd åt dessa två gårdars samhörighet. Vid 
karteringstillfället var visserligen även de bägge smågårdarna av krononatur, 
men de hade dessförinnan varit frälse. De hade 1692 till följd av organise
ringen av båtsmanshållet dragits in till kronan. Under norsktiden fanns allt-



Fig. 4:7 Lökeberg i Hälta Efter geom.'i i i i i
\i i j j I I / avmätning D. Falk 1740 (Halta 4).



så två mindre frälsehemman och två större kronogårdar. De ursprungliga 
kronogårdarna hade 1730 lika ränta, de hade vidare så gott som lika stor 
areal i odelsåkern (omräknat i moderna mått 4,8 resp. 4,9 hektar).

I det äldre jordeboksmaterialet framträder Lökebergs by - så långt det går 
att följa - ungefärligen på samma sätt som i kartmaterialet. 1568 förekom
mer dels två likstora kronohemman, dels två mindre frälsehemman, som då 
ingick i Hendrick Billis respektive Erick Rosencrantz gods. Frälsehemmanen 
förtecknas för foringen med 2 hästar var, vilket tyder på att de skulle mot
svara halvgårdar. Ett av frälsehemmanen står dessutom förtecknat för skatt 
i form av 1 tunna malt som ”haffuer standet y forbud och besettning y lang 
tid” (Jb 1568, s. 497).

De bägge kronogårdarna betalade 1568 var och en 24 skilling i landskyld. 
Som landskylden förhåller sig till den gamla öresbolsräkningen i 1568 års 
jordebok för Inland kan vi dra slutsatsen att dessa hemman vart och ett an
sågs för 24 öresbol. Med ledning av andra uppgifter i jordeboken vågar vi 
också dra slutsatsen att de var gårdar större än genomsnittet. De skattar 
bland annat motsvarande 3 famnar ved jämfört med det normala 2, samt bi
drar till foringen med 8 hästar. 1542 års jordebok anger en landskyld på 2 
mark per gård. Det är oklart om detta avser en högre landskyld - det borde 
motsvara 32 skilling och alltså lika många öresbol. Flera av kronogårdarna 
i Hålta har dock denna höga landskyld i 1542 års jordebok.

Eftersom det för de bägge kronogårdarna så tydligt anges vad som då an
sågs för den gamla åkern - odelsåkern - ges det här möjligheter att jämföra 
åkerarealen med öresboltalet. Mot ett öresboltal på 24 svarar alltså i detta 
fall en åkerareal på 9,7 resp. 9,9 tid. Det ger en yta på öresbolet på 0,40 re
spektive 0,41 tid åker.

Sammanfattningsvis ger kartbilden tillsammans med det kamerala mate
rialet bilden av en by som ursprungligen haft tre olikstora hemägoblock när
mast bebyggelsen. Tegmönstret återspeglar dels ett tidigt skifte av en stor kro- 
nogård i två egaliserade parter, dels en successiv tillväxt av åkern med viss 
ytterligare tegblandning som följd.

Bö i Stenkyrka
Kartan upprättades 1728 av Dominicus Falk och visar fyra gårdar Bö samt 
Rösseldalen i ett oklart tegskifte (N. 106 9-1). Kartan redovisar fem hemman 
och en ödegård:

1. Bö Berg Skatte 1 1687 förm. till 3 A
2. Bö Dampegård Skatte ’A
3. Bö Nedergård Castelle 1
4. Bö Västergård Skatte 1 förm. till 3A
5. Rösseldahlen Crono ’A Ödegården Signeröd för vilken endast 

Västergården betalar skatt



Äkern består av två olika sorters jordar. Dels ”lermullejord” å kornet 3, dels 
”sandfim och dyjord” å kornet 2. Den sämre åkern är del av ett större parti 
i den s.k. ängshagan och kartan ger där ett intryck av en pågående uppod
ling av ängsmark. Ju längre ned mot ängen man kommer desto enklare teg
följder redovisas. Det finns alltså mycket som talar för att skillnaden i korn
tal också återspeglar en skillnad i ålder. Äkern på lermulljord bör höra till 
den äldre.

Ser vi så till bebyggelsesituationen så finner vi att den huvudsakliga bebyg
gelsen är samlad kring en bergshöjd centralt mellan de bägge typerna åker
jord. Skilt från detta centrala läge ligger dels hemmanet Rösseldalen, där re
dan namnskicket tyder på en självständigare roll, dels Bö Dampegården som 
på kartan redovisas med två skilda hemmanstecken utanför den centrala be-



Fig. 4:8 Bö i Stenkyrka. Efter geom. avmätning. D. Falk 1728 (N.106 9-1).

byggelseplatsen. Ett av dessa lägen sägs i karttexten ha tillkommit endast tre 
år före karteringen d.v.s. 1725. Ser man till åkerbilden verkar det mest san
nolik att det östligaste hustecknet representerar den utflyttade hemmansdelen.

Inom området med lermulljord är parcellföljden oregelbunden, men några 
iakttagelser kan göras. Rösseldalen har ett parti av hemägokaraktär i direkt 
anslutning till bebyggelsen. Inom detta parcellkomplex finns även smala 
åkertegar till granngårdarna men de ger intryck av att ha skurits ut ur ett 
större tidigare hemägoblock. Nedergården har ikaledes ett större parti i di
rekt anslutning till bebyggelsen. Boberg och Västergården saknar motsva
rande hemägoblock. Möjligtvis har dessa båda gårdar tidigare utgjort en en
het - det kan antydas av det parti i norra delen av åkern där de bägge har tre 
ganska smala tegar var i en enkel varannantegsföljd.



I den sämre åkerjorden finns två teglag med enkel följd mellan de fyra 
egentliga Bö-gårdarna. Sedan följer dels uppodlad äng, dels en fast tegföljd i 
ängen och där tycks överallt Rösseldalen uppträda likvärdig med Bö-går
darna.

Sammantaget ger kartan ett intryck av att Bö by och Rösseldalen ur
sprungligen haft sina ägor mer åtskilda. Rösseldalen tycks under en period 
ha legat som en avgärdad enhet söder om bäcken, med egen kohage, men om
given av betesmark till Bö:s by. Det är först ner mot sjön som man påträffar 
gemensam betesmark för Bö och Rösseldalen. Kartan visar alltså en pågåen
de integrering av tegmönstret mellan Bö-gårdarna och Rösseldalen, som tar 
sig uttryck dels i Rösseldalens kärnåkrar, där Bö-gårdarna har påtagliga an
delar, dels i periferin ner mot ängen. Mellan dessa bägge zoner finns en zon 
där Bö-gårdarna odlat upp två teglag utan medverkan av Rösseldalen.

Bebyggelsen å andra sidan visar ingen koncentrationstendens utan kan 
eventuellt snarare tyda på en slags spontan utflyttning - som i fallet Dämpe- 
gården. Mot en koncentration av bebyggelse, som ju borde vara en naturlig 
följd av integrationen i parcellerna, har förmodligen verkat det faktum att 
det finns hemägotendenser i den bästa åkern.

Sammankopplingen mellan kartan 1728 och uppgifterna i 1500-talets jor- 
deböcker ger vissa problem. I 1568 års jordebok förekommer sammanlagt 
sex olika namn i Bö/Rösseldalen. Dessutom förekommer samma Esbiörn bå
de i Rösseldalen och i Bö. Det verkar alltså i förstone som 1568 års jordebok 
nämner sju olika kamerala hemman i Bö/Rösseldalen.

Av uppgifterna i jordeboken kan man dessutom dra slutsatsen att flera av 
dem tycks vara av normal storlek: skattegårdarna 14 skäppor malt = högsta 
skattesatsen, en kronogård 28 skilling i landskyld, Kastellegården 24 skilling 
i landskyld samt ett frälsegods (Arffuid i Bö) med 4 hästars foring m.m.

Med tanke på byns totala storlek förefaller det inte sannolikt att byn skul
le haft två helgårdar på 1500-talet som försvunnit på 1700-talet. Förkla
ringen tycks delvis ligga i att den gård som hörde till Kastelle kloster finns 
nämnd i 1568 års jordebok dels som kronogods och dels som Kastelle, men 
under olika åbo-namn.

I Kastelle jordebok, som återfinns finns i slutet av 1568 års jordebok för
tecknas bl.a. Olle i B00 med en landskyld på 24 skilling och en foring på 4 
hästar. Under Kastelle i jordebokens huvuddel står Gunner för foringen på 4 
hästar. Förmodligen är det samma Gunner som förekommer under Krono- 
godset med en landskyld på 28 skilling. Vad kommer så skillnaden i land
skyld från? Det framgår delvis av 1530 års jordebok där Sybiorn finns för
tecknad dels under ”Semmie” med 24 skillings landskyld, dels under 
kronogodset med 4 skilling landskyld. Kastelles egendom i Bö finns inte med 
i klostrets jordebok 1485 utan har uppenbarligen förvärvats under perioden 
1485-1568. Det kan enligt Johnsen ha skett även efter reformationen (John
sen 1905). Vigerust anser dock för troligt att den tillkommit i perioden 
1485-1523 till följd av makeskifte eller gåva (Vigerust 1991, s. 217).



1700-talets Bö Nedergård som i kartbeskrivningen anges som Kastelle har 
alltså sannolikt tillkommit genom att 4 skillings landskyld (4 öb?) kronojord 
under 1500-talet lagts samman med 24 öb Kastelle-gods. Denna samman
lagda enhet betecknas i 1568 års jordebok som krono och i 1530 års jorde- 
bok uppträder de 24 öresbolen under rubriken ”Semmie”.

Nr. 2 Bö Dampegård anges i kartan som Vi mantal skatte, men sannolikt 
motsvaras den av ” Arffuid i B00” som står uppsatt under Lauritz Olsens gods 
i 1568 års jordebok. Den slutsatsen är här endast dragen av gårdens storlek, 
det är inte sannolikt att de två skattegårdar som anges i jordeboken kan mot
svara den lilla areal och det halva mantal som Dampegården har 1728. Fräl- 
segodset i Bö kan också följas längre tillbaka. Den Anders Olsson som nämns 
i 1528 års svenska räkenskaper har enligt Nordström (1925, s. 47) tillhört 
lågadeln och skaffat sig 10 öresbol i Bö 1517, vilket också storleksmässigt 
ungefärligen motsvaras av Dampegårdens 1700-talsstorlek.

I de kamerala uppgifterna förekommer ytterligare en uppgift som inte di
rekt kan hänföras till någon av 1700-talets hemman: 1568 betalar ”Esbiorn 
i B00” 1 tunna malt i skatt. Man skulle naturligtvis kunna tänka sig att det 
är samme Esbiorn som står för landskylden på 1 mark (16 skilling) i Rössel- 
dalen. Men i 1530 års jordebok står två helt skilda namn Trwnd respektive 
Byrry förtecknade för denna tunna respektive för Rösseldalen. Samme Trond 
skrivs förmodligen Troendt i 1528 års uppgifter (efter Thiselius 1926-1927).

Byn Bö och dess tidigare ägare har behandlats i en serie uppsatser av Nord
ström och Rönnäng, p.g.a. dess anknytning till Bohusläns äldre frälse. Bö var 
nämligen under 1300-talet huvudgård för den så kallade Drottningsläkten, en 
stormansätt som i källorna framträder under kungastriderna på 1100-talet. 
Lagman Jon Sauleson Drottnings fader Saule var bosatt i Islsenningaby eller 
Islendinghaboo som Bö kallas i äldre källor (Nordström 1925 som refererar 
till RB, s. 229 och DN III: 413). Det intressanta i detta sammanhang är att 
skattläggningen av de två gårdarna Boberg och Bö Västergården i 1544 års 
jordebok tyder på att de tidigare haft status som frälse (Nordström och Rön
näng 1935, s 122). Som visades ovan har dessa två gårdar också i tegskiftet 
en samhörighet som kan tyda på att de en gång brukats som en gård. Vige- 
rust har tidigare hållit för troligt att Nedergården donerats eller makeskiftats 
till Kastelle under perioden 1485-1523. Det förutsätter att även den tidigare 
tillhört en större jordägare. Jag har ovan visat att Dampegården sannolikt är 
den gård som Anders Olsson 1517 köpte. Säljaren var en ättling till den tidi
gare omtalade Saule, som hade sin huvudgård i Bö (Nordström 1925 s. 46).

Man kan alltså hypotetiskt anta att de fyra centrala gårdarna i Bö i sitt ur
sprung går direkt tillbaka på Drottningssläktens huvudgård. Det är alltså 
möjligt att tegskiftet i Bö i sitt kärnområde återspeglar en momentan eller 
gradvis uppsplittring av en tidigare huvudgård. I takt med ökad uppodling 
har sedan tegskiftet i sina perifera delar även dragit in den separat liggande 
Rösseldalen.



Groland i Spekeröd
Groland karterades 1738 av Torsten Lohnt (N.104 12-1). Byn bestod då av 
två hela och ett halvt skattehemman. På kartan återges också kronohemma- 
net Krokslycke som ligger i ägoblandning med Grolands by. För de tre skat
tegårdarna anges utöver räntan också öresboltalet enligt följande:

Östergården xh skattehemman 12 öresbol
Mellangärden 1 skattehemman 16 öresbol
Västergården 1 skattehemman 14 öresbol

Dessutom nämns en fjärdedels gård Houg som är ”afhyst under Grolands 
By”. Gården är nämnd i Röde bok (RB s. 344) och tycks sakna brukare 1568 
(Jb 1568, s. 514). Läget för denna ödegård framgår också av kartan som ang
er namnet Högen drygt 400 m NNV om byn. Denna brukas som äng under 
de andra gårdarna och av de andra hemmanens andel av dess skatt framgår 
att den är fördelad efter hemmanens öresboltal.

Åkern består dels av ”Longflatorne” där varje hemman dels har var sin 
bred teg i anslutning till respektive bebyggelse, dels deltar i ett tegskifte med 
oregelbundna bredder. Längre ner mot ån ligger ”Damäckrorne” där även
ledes alla hemman har tegar i oregelbundna bredder och en oregelbunden 
följd. Detta område ger intryck av att vara en äng under uppodling. De ned
re delarna av tegarna ligger fortfarande som äng.

Av det äldre kamerala materialet framgår att Östergården varit krono fram 
till 1729 (OGB VI: 1, s. 169). Räntan för ödegården betalades 1659 av den 
mindre av skattegårdarna, vilket bör motsvara Västergården. Samma för
hållande framgår också av Jb 1568. För Östergården anges en landskyld på 
12 skilling, vilket alltså stämmer väl med kartans uppgifter om 12 öresbol. 
Av uppgifterna om skattegårdarna framgår att deras storleksrelation sanno
likt varit densamma som på kartans tid.

I Jens Nielssons visitatsboger omtalas Groland på följande sätt:
”3. gaarde kallis Groland liggendis sammen udj en tungaard strax synden for aaen og i 
synder fra Spigerud 4 pilskud” (JN s. 169).

Förutom den intressanta uppgiften om ödegården ger denna karta mycket få 
möjligheter till morfogenetisk analys. Det är helt enkelt fråga om ett tegskif
te mellan tre olika stora gårdar. Vid jämförelse mellan åkerarealen och öres
boltalet kommer man till en mycket nära överensstämmelse vare sig man räk
nar på hela åkerarealen 1738 eller på åkerns kärnområde vid de s.k. 
Långflatorna. Det förefaller uppenbart att storleksfördelningen från 1500- 
talet ligger till grund för tegskiftet.
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Stenimgsbyn, Norums socken
I det äldre skriftliga källmaterialet figurerar två olika byar med namnet 
Stenungsbyn. I Ödsmål finns idag jorderegisterenheten Byn, som i äldre 
handlingar benämnes (Nördre) Stenung. Förklaringen uppges enligt OGB va
ra att benämningen ursprungligen avsett en större bebyggelse som sträckt sig 
runt hela det berg på vars olika sidor Byn i Ödsmål och Stenungsbyn i No
rum senare legat (OGB VI: 1, s. 102).

Kartan över Stenungsbyn i Norum är utförd 1704 av Johan Kempensköld 
i samma manér som kartan över Vävran med en vacker och tydlig infärgning 
av tegarna till de skilda hemmanen (N.84. 31-1).Vid karteringen fanns föl
jande fem hemman i byn:

”Östergården Skatte xh 
Wästergården Crono rusthåll 1 
Uppegården Crono rusthåll 1 
Nedergården Crono rusthåll 1
Mellangärden Cronohemman 1, nykiöpt till skatte. D:o 2 xh örisbol kyrkans”. 

Karttexten säger vidare:
”1 byalag samman, Åkrar och ängetegar hwar om hwarandra som hwidare af Chartan är 
att see. Afmätt efter Ordres till den ändan, huruwyda Cronohemmanen kunna efter Öre 
och Örtug resolveras till dehling”.

Inledningsvis nämns en tvistäng på 32 tunnland och dessutom en äng och en 
kohage, som 60 år tidigare lagts till Stenungsön från byn. Byn hade vid
sträckta ängsmarker i nordväst och dessa har uppenbarligen en gång tillhört 
den därutanför liggande Stenungsön. Stenungsön och Stenungsbyn bildade 
tillsammans med Askerön det s.k. Stenungsögodset som till stora delar har 
en gemensam historia (se nedan).

Det mest iögonenfallande på denna vackra karta är det stora åkerpartiet i 
norr, med beteckningarna 17-18. Partiet benämnes ”Långflatan” och består 
till största delen av lermulljord å kornet 3 1h men också av gålldniulljord å 
kornet 3. Tegarna i denna Långflatan är upp till 400 meter långa och har en 
karaktäristiskt omvänd S-form (se nedan avsnitt 5.2). I Långflatan domine
rar de gårdar som på 1700-talet och framåt benämnes Uppegården (mörkt 
rosa, åkertegarna 17 och 18) och Nedergården (ljust rosa, 25-26).

Sydväst därom finns ”Sinåkrarna” som sägs bestå av lermull, men ”med 
rörväxter uti” och anges ha gett 4:e kornet. Där dominerar Västergården med 
sina gråa tegar (9 och 10) men de två mindre gårdarna Östergården och Mel
langärden är också representerade (dock icke till sin fulla andel).

Dessa åkerpartier ger alltså intryck av en ursprunglig hemägogruppering, 
som av något skäl kommit att lösas upp. Granngårdar har ”kommit in” i 
andra gårdars hemägor och vi får första steget till ett oregelbundet tegskifte. 
När man ser på kartan frågar man sig vad som lett till att de två smågårdar- 
na kommit att få tegar inne i dessa bägge förmodade hemägogrupper.



Fig. 4:10 Stenungsbyn i Norum. Detalj ur geom. avmätning av J. Kempensköld 
1704 (N.84 31-1). Observera hur tegarna i det största gärdet utgörs av en omvänd 
S-form. Sambandet mellan denna tegform och plöjningen diskuteras i avsnitt 5.2.



Den övriga åkermarken är mer uppsplittrad och ger intryck av pågående upp
odling, med flikiga åkerfigurer i inägomark dominerade av äng. Vi har dels 
”Hagarna” (åkrarna 15,16,22,24), där Uppegården dominerar tillsammans 
med Nedergården, på samma sätt som in Långflatan, dels ”Lyckan” som dels 
består av en nordlig del där de två smågårdarna delar marken, dels en syd
lig del där Västergården har sin mark.

Om vi tar hänsyn till de olika parcellernas fördelning och framförallt när 
vi ser till vilka gårdar den omgivande ängsmarken tillhör så kan Stenungs- 
byn delas in i två eller tre huvudsektorer. Norr om bäcken återfinner vi ängs
marken till Uppegården och Nedergården (markerad med grönt), samt en 
större del av deras åkermark. Söder om bäcken finns de andra tre gårdarnas 
ängsmark, och också större delen av deras åker. De två smågårdarna har en 
del av ängen i ”lyckan” gemensam. Västergården har ensamt ängen runt Sin- 
åkrarna. Bakom kartans oregelbundna bild finns alltså en grunduppdelning 
i tre olika sektorer. När kartanalysen letts så långt kan alltså följande hypo
tetiska släktträd för gårdarna sättas upp:

(grön äng, rosa nyanser i åkern)

Norra byn Södra byn

ÖstergårdenVästergården

Stenungsbyn

Uppegården Nedergården Västergården Mellangärden Östergården

Enligt kartmaterialet fanns i Stenungsbyn tre helgårdar krono samt två hal
va mantal: ett krono och ett skatte. De tre hela kronogårdarna var olika sto
ra och de uppträder i 1568 års jordebok och i 1542 års jordebok med unge
färligen samma storleksrelationer. En kontroll i 1665 års jordebok bekräftar 
sambandet mellan kartans uppgifter och de äldre kamerala. 1568 års jorde
bok anger landskylden i mark och skilling för de olika gårdarna och det blir 
därmed möjligt att rekonstruera ett för 1500-talet gällande öresboltal för de 
fyra kronogårdarna. Den halva kronogården uppträder dock i jordeboken 
med delvis andra skyldigheter än de tre helgårdarna Förutom kronoland- 
skylden betalar denna dessutom skatter som en vanlig skattegård. Vi har allt
så anledning att anta att den skattlagts vid en annan tidpunkt än kronogår
darna och att den eventuellt kan ha haft ett ursprung som skattegård.



I det äldre historiska materialet talas om Stenungsgodset eller Steningö- 
godset. Rutger von Ascheberg fick efter fredslutet en donation på 400 daler 
och bland det gods som ingick i Aschebergs egendom märks tre gårdar i Sten- 
ungsbyn, fyra gårdar på Askerön och en halvgård på Stenungsön (Thiselius 
1926-1927). Stenungsögodset omnämns också i ett 1500-tals brev i DN.
I 1568 års jordebok uppträder de gårdar som sedan skulle komma att ingå i 
Aschebergs gods i ett sammanhang och på ett likartat sätt. Sambandet mel
lan dessa gårdar är också klart på 1700-talskartan, där delar av Stenungs- 
byns ängsmark lagts till Stenungsön och där stora delar av ängsmarken de
las endast mellan de tre stora kronogårdarna.

Den morfogenetiska tolkningen av kartan får alltså ett visst stöd av de ka
merala uppgifterna. De tre gårdar som ingick i Stenungsgodset framträder 
som samlade ännu på 1700-talet. Särskilt gäller detta Uppegården och Ne- 
dergården som dominerar kraftigt i Långflatan och man kan lätt föreställa 
sig att hela detta teglag ursprungligen tillhört en samlad gård.

Frågan är så om det kamerala materialet kan skapa någon ytterligare klar
het i hur tegmönstret uppkommit. En viss klarhet kan vi få om vi anslagsvis 
delar upp byns åkermark i en äldre och en yngre del. Vi har dels åkrar som 
på grund av sina namn och sina figurer kan antas vara äldre. Det gäller den 
s.k. ”Långflatan” som med sin kompakta form ger ett ursprungligt och fullt 
uppodlat intryck. I viss mån kan det samma sägas om ”Sinåkrarna”. Åker
marken i ”hagarna” och ”lyckan” ger både av namnet och av den flikiga 
åkerfiguren intryck av att vara äng under uppodling. Det intrycket förstärks 
också av byns storskifteskarta (N.84 31-2, 1771) där ytterligare ängsmark 
odlats upp inom dessa partier och de olika teglagen flutit ihop. Långflatans 
karaktär av kompakt block är vidare helt utsuddad vid detta tillfälle.

Vi kan alltså anta att Långflatan och Sinåkrarna representerar en ur
sprunglig kärnåker. Det antagandet får också stöd i jämförelsen med går
darnas kamerala storlek på 1500-talet. Om öresboltalens giltighet som bya- 
mål prövas på den totala åkerarealen 1704 varierar åkerarealen per öresbol 
mellan 0,46 och 0,78 tunnland per öresbol. Variationen minskar markant 
om samma prövning i stället utförs på den delen av byns åker som förefaller 
äldst, vilket framgår av följande tabell:

Tabell 2
Öresbol Total Åker Åker i Lång D:o

åker (tld)/öb) flatan och tld/öb
(tid) Sinåkern

1. Uppegården 48 22,1 0,46 16,2 0,34
2. Nedergården 21 14,1 0,67 7,8 0,37
3. Västergården 14 11,1 0,79 7,0 0,50
4. Östergården ? 5,8 - 4,3 -
5. Mellangärden 12 7,7 0,64 4,7 0,39



Det råder en god överensstämmelse mellan gårdarnas värdering under 1500- 
talet och deras åkerinnehav i den förmodat äldsta delen av åkern. Tegmön
stret i den äldsta delen kan alltså vara resultatet av en medveten uppdelning 
utifrån jordvärderingen.

Tolkningen av Stenungsbyns tegmönster blir alltså den att vi har två kla
ra hemägogrupper: en nordlig där Uppegården och Nedergården dominerar 
(Långflatan), en sydlig där de övriga tre gårdarna dominerar (Sinåkrarna). 
Den genealogiska tolkningen av byns tegmönster är inte osannolik, men den 
utgör inte den enda förklaringen till mönstret. Byns uppdelning kan inte en
bart förklaras som en ”spontan” delning. Samtidigt har det nämligen åt
minstone under en del av denna utveckling funnits ett byamål efter vilket 
åkern delats. Bakom det till synes spontant framvuxna oregelbundna teg
mönstret har funnits en kontroll i form av jordvärderingen i öresbol. De tre 
stora kronogårdarna tycks gå tillbaka på ett äldre samlat jordeinnehav och 
det är möjligt att det skifte vi ser på kartan återspeglar en uppdelning av den
na äldre enhet. Särskilt märkbart är naturligtvis detta i den stora samlade 
åkern Långflatan.

Oregelbundna tegskiften - en sammanfattning
En stor del av ovan behandlade tegskiften framstår onekligen fortfarande 
som svårtolkade och ger intryck av att vara resultat av flera processer där 
successiv klyvning, sammanläggning och makeskiften mellan gårdarna lett 
till ett komplicerat och till synes slumpmässigt mönster. I några fall har det 
dock varit möjligt att komma längre. Med enkel morfogenetisk metod har 
det varit möjligt att se tegskiftet som resultat av gårdsklyvning och uppod
ling. I vissa fall är kartan - som i Brunstorp, eller mer komplicerat som i Sten- 
ungsbyn - ett tydligt exempel på en sådan process. Det är också tydligt att 
den generation kartor jag har koncentrerat mig på är tillkomna alldeles i bör
jan av en fas av uppodling, så att det äldre mönstret fortfarande är relativt 
lätt synligt. I de fall som en sådan enkel morfogenetisk analys inte har varit 
möjlig har det dock i flera fall visat sig att det finns ett mycket tydligt sam
band mellan gårdarnas värdering i öresbol och deras andel av den äldre, mer 
ursprungliga åkern. Tegskiftet som det kommer till uttryck på kartan kan 
alltså egentligen inte karaktäriseras som något ”spontant” eller oregelbun
det skifte. Bakom skiftesförfarandet måste ligga ett medveten process där en 
etablerad och fast förankrad jordvärdering legat till grund. Detta byamål 
motsvaras i flera fall av jordens värdering i öresbol, så som det framkommer 
ur karttexten eller kan rekonstrueras ur äldre jordeböcker. Redan på detta 
stadium av undersökningen kan vi alltså slå fast att öresbolet i likhet med 
andra samtida skandinaviska jordamått haft funktion som byamål och inte 
bara som värdering vid köp, arv och arrende. På denna punkt skiljer sig mi
na slutsatser från de som tidigare framhållits kring den norska öresbolsräk- 
ningen.



4.3 Egaliserade byar
Såväl klostrens som kronans innehav av jord i Bohuslän låg i många fall sam
lade i byar, där samtliga gårdar var av samma jordnatur. Gårdarna i dessa 
byar framträder i 1500-1600-talsmaterialet oftast som likstora. Ursprunget 
till denna egalisering är ett omdiskuterat fenomen som bl.a. berör den even
tuella förekomsten av vikingatida och tidigmedeltida storgårdar under kro
nan, kyrkan eller klostren. Egaliseringen skulle i så fall ha uppkommit under 
senare medeltid då dessa storgårdar skulle ha uppdelats i landbogårdar.

Egaliseringen som fenomen har behandlats av bl.a. Helmfrid (Helmfrid 
1962, 139 ff.). Han ser egaliseringen som resultat av olika processer, dels en 
medeltida upplösning av storgårdar i flera landbogårdar, dels en senare ega
lisering som ofta går att belägga i 1500- och 1600-talens jordeböcker och ge
ometriska jordeböcker.

Frågan kring egaliseringar och förekomst av brytegårdar i Bohuslän har 
senast behandlats av Tore Vigerust i en avhandling om Kastelle klosters jord
innehav under medeltid. Han visar att systemet med huvudgårdar (bryte- 
gods) bör ha varit relativt vanligt förekommande i det kyrkliga godset i Öst- 
norge. I Bohuslän nämns i Röde bok exempelvis en bryte under Jörlanda 
kyrka 1399. Anrås i Tanum socken fungerade på 1300-talet som kungens 
brytegård och av breven framgår att bryten på Anrås hade i fullmakt att sva
ra för underliggande landbogårdar. Jordetalet på Anrås har rekonstruerats 
till 11 markebol, vilket alltså bör omfatta ett relativt stort jordagods. Vige
rust pekar också på byn Vesten i Hjärtum, som under medeltiden sannolikt 
var en brytegård under Oslobispen (Vigerust 1991, s. 74-76).

Kastelle klosters byar
Kastelle kloster hade omkring år 1300 mellan 7 och 11 huvud- eller bryte
gårdar. Vigerust menar att Säve, Brunstorp, Solberg, Svensby, Vena, Lille- 
Konghelle och Karlsbåge utmärker sig dels i kraft av sitt stora jordatal, dels 
p.g.a. landskyldens sammansättning med inslag av malt och korn. Möjliga 
huvudgårdar är också Torske, Tunge, Guddeby och Häggvall (Vigerust 1991, 
s. 76).

En jämförelse mellan den äldsta bevarade jordeboken för Kastelle från 
1354 (DN 2) och en yngre från 1485 (DN14), visar att flera av dessa byar 
uppträder som samlade enheter i den äldre av dessa jordeböcker och sedan 
förekommer som egaliserade byar i den yngre. Denna uppdelning av de äl
dre huvudgårdarna i flera mindre landbogårdar, som alltså skedde under sen
medeltid, motiverades enligt Vigerust av senmedeltidens befolkningsminsk- 
ning, som skulle försvårat för bryten att skaffa arbetskraft till storgården. 
Fördelen för klostret skulle också bestå i större antal dagsverken, som land
borna hade att utföra för klostret samt i ökade intäkter i form av havre, smör 
och malt. Vigerust tolkar den processen som en ”aktiv godsstyring fra klos-



terets og dets ombudsmenns side” (Vigerust 1991, s. 78). Sammanlagt ledde 
uppdelning av klostrets stora egendomar till en ökning av gårdsantalet un
der klostret med 13 gårdar.

Samtidigt som en stor del brukningsenheter i andra byar ödelädes till följd 
av den medeltida krisen tillkom alltså gårdar till följd av denna uppdelning. 
Vigerust antar att denna uppdelning - i likhet med den bättre belagda av 
Oslobispens gods - skedde efter 1390.

Det intressanta i detta sammanhang är att jämförelsen med kartmateria
let gör det möjligt att datera den gårdsindelning, som ligger till grund för skif
tet. Åtminstone tre av Kastelies klosters byar har ett kartmaterial som gör en 
sådan jämförelse möjlig.

Brunstorp i Säve
Kartan över Brunstorp i Säve har redan berörts i avsnitt 4.1 som ett exem
pel på en möjlig kronologisk relation mellan ett enkelskifte och ett därpå föl
jande tegskifte (fig. 4:1). Visserligen redovisas inte tegmönstret men relatio
nen mellan å ena sidan en gård med i huvudsak särägosystem och två andra 
med tegskifte framstår ändå tydligt ur kartbeskrivningen. Brunstorp bestod 
fram till 1704 av tre kastellehemman. 1 1568 års jordebok framträder precis 
som på kartan tre gårdar, varav en är dubbelt så stor som de andra. Den stör
re av gårdarna betalar i landskyld 24 skilling, en av de mindre saknar upp
gift om landskyld, men har i övrigt samma utskylder som den andra mindre 
gården, som står förtecknad för 12 skilling. I Kastelies jordebok från 1485 
är den större gården förtecknad för landskyld 24 skilling och de bägge min
dre för 1 gylden (DN 14, s. 125-26). Den äldsta jordeboken för Kastelle har 
dock bara en samlad uppgift om Brunstorp (DN 2, s. 265). Uppdelningen på 
marken går alltså tillbaka till åtminstone 1485. Den relativa kronologin som 
framgick av den morfogenetiska analysen (se ovan avsnitt 4.1) antydde att 
denna enhet först enkelskiftats i två likstora enheter. Sedan skulle en av des
sa ha klyvts genom tegskifte. Någon sådan successiv uppdelning kan inte be
läggas i det kamerala materialet. Processen enkelskifte - tegskifte kan alltså 
ha åstadkommits vid ett tillfälle, även om det inte kan uteslutas att klostrets 
medvetna uppdelning av denna tidigare brytegård skett i två steg mellan 1354 
och 1485.

Häggvall, Valla
Byn karterades 1735 av Torsten Lohm (N.130 12-1). De tre hemmanen var 
då av skattenatur och lika såväl i sina utskylder som i sitt åkerinnehav. Kar
tan är ett skolexempel på den utveckling som redovisades inledningsvis (av
snitt 4.1). Det finns tre partier av åkermark: dels gården A:s relativt samla
de och kompakta hemägoblock, dels de bägge gårdarna B och C som på ett 
enkelt sätt i tegskifte delar tre teglag i byns västra del. Utöver detta före-
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kommer ett teglag i nordost där alla tre gårdar
na har del. Det är tydligt att detta teglag har upp
odlats från ängen och alltså bör betraktas som 
ett sekundärt tillskott tillkommet efter en ur
sprunglig uppdelning av åkern. I likhet med 
Brunstorp var Häggvall före reformationen lagt 
under Kastelle kloster och förtecknas alltså än
nu 1568 som kastelle hemman. Två av gårdar
na står i Jb 1568 uppsatta för en landskyld på 
15 skilling och 2 denarer. En av gårdarna saknar 
landskyld, vilket sannolikt är en felskrift efter
som Jb 1574 förtecknar dem alla för samma 
landskyld. I konsekvens med förhållandet mel
lan öresboltal och landskyld i 1568 års jordebok 
bör de alltså räknas som 15 Ve öresbol. I Kastel
le klosters äldre jordeböcker förekommer Hägg
vall på samma sätt som en egaliserad by 1485 
(DN 14). I den äldre jordeboken från 1356 
(DN2) finns endast en samlad uppgift om Hägg
vall. Den uppdelning i tre likstora gårdar som vi 
finner på kartan går alltså tillbaka på en stor- 
leksfördelning mellan gårdar som fanns åtmins
tone under 1400-talets slut. Det är därför rim
ligt att anta att även kartans tegskifte går till
baka till åtminstone denna tidpunkt.

Vena, Ytterby
Vena var enligt Vigerust en medeltida huvud
gård (Vigerust 1991, s. 76), men delades alltså 
upp på tre likstora gårdar. Som framgår av kar
tan fig. 4:12 skedde detta inte som ett tegskifte. 
Egaliseringen/uppdelningen kunde här genom
föras med bibehållande av ett särägosystem. 
Gårdarna har 12 skillings landskyld vardera i Jb 
1568 och samma värdering kan utläsas ur upp
gifterna 1485 (DN 14, s. 124). Gårdarna är lik
stora även i åkerinnehavet och den uppdelning 
vi ser på kartan i rektangulära block kan alltså 
gå tillbaka på ett enkelskifte genomfört åtmins
tone före 1485.
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Egaliserad kronoby: Honeröd i Romelanda
Kartan över Honeröd som utfördes 1728 av Dominicus Falk syftade till en 
omfördelning av de fem likstora kronogårdarna i Honeröd. Byn skulle ”af- 
tagas och sedermehra dehlas”. Syftet har varit att förbättra underlaget för 
två av kronogårdarna i byn. Det är dock helt uppenbart att den tegbild som 
avbildas på kartan avser förhållandena före denna nya delning. Det framgår 
av att de gårdar som skulle reduceras till halvgårdar på flera av sina tegar 
har en delning i proportionen 1 till 2 ritad med streckad linje och med bok- 
stavsmarkeringar på kartan. I grunden har ett ganska enkelt och egalitärt teg
skifte legat och storleksförändringen av gårdarna har skett genom att anta
let parceller har ökat.

Läget före förrättningen var att byn bestod av fem likstora kronogårdar 
om vardera 1 mantal förmedlat till 3A. Räntan på gårdarna har varit 26 Daler 
10 öre silvermynt på samtliga utom nummer 1 Håhlegården som har 26 D 
21 72 öre. Samtliga hemman i byn brukades vid karteringstillfället som bo
ställen eller löningshemman till tre befattningshavare vid Lifkompaniet och 
gröna dragonerna. Syftet med förrättningen var att till Fouriere-bostället och 
Förste trumslagarebostället lägga ett fjärdedels mantal av det som tidigare 
varit dessas löningshemman. Västergården skulle dock kvarstå som 3A-hem- 
man efter denna operation:

Håhlegården 3A —> XU 
Nedergården 3A —> xh 
Mellangärden 3A —> 1 
Övergården 3A —> 1 
Västergården 3A —>3A

Före denna omskiftning kan följande kartanalys göras:
Åkern kan uppdelas i olika partier: I det s.k. Långgärdet som består av ”me
delmåttig god lermuhlsiord------ å kornet 3” finns två stycken större teg
lag.

A. ”Själva långgärdet” bestående av ett ca 210 m brett och upp till 550 m 
långt åkerområde, vilket är indelat i 15 långa tegar, som var och en alltså är 
ca 14 meter breda. Dessa 15 tegar har ingen uppenbar ordningsföljd, men 
förefaller vara slumpmässigt lottade mellan de fem gårdarna så att var och 
en av dem har fått tre tegar. Möjligtvis finns det en - av någon anledning 
störd - enkel följd (Nederg., Överg., Västerg., Mellang., Håhleg.) som grund 
för tre teglag inom detta komplex. Vid nydelningen har en tredjedel av de gi
vande gårdarnas tegar på ett enkelt sätt överförts till grannen utan större be
kymmer. På detta sätt har skapats en ny tegföljd som vore omöjlig att tolka 
utan kännedom om Falks operationer.

B. Norr om detta egentliga Långgärde finns ett åkerstycke som i samma 
riktning är 160-280 m långt och 140 m brett. Det är på ett enkelt sätt inde-



Fig. 4:13 Honeröd i Romelanda. Efter geom. avmätning av D. Falk 1728. (Rome- 
landa 2).



lat i tre teglag där varje gård förekommer i enkel och samma följd (dock ej i 
samma följd som i det större långgärdet). Dessa femton tegar är något sma
lare - ca 10 m breda. I det nordligaste teglaget är vissa av parcellerna endast 
nyttjade som äng.

Sammanfattningsvis så kan man alltså om detta Långgärde säga att det 
företer en enkel uppdelning mellan de fem gårdarna, som har kunnat åstad
kommas med enkla breddmätningar.

Norra gärdet
I det s.k. Nordgärdet är läget mer komplicerat. Det ligger högre upp och be
står av sandmull och klassas till 2:a kornet. I den nordöstra delen är möj
ligtvis en lika enkel uppdelning för handen i två till tre teglag, men i den söd
ra delen av gärdet förekommer över 30 m breda, närmast blockformiga 
åkerstycken. Det förefaller som de i sitt ursprung har utgjort några slags hem- 
ägoblock till de fem gårdarna i byn.

Nolängen
Denna äng, som direkt ansluter till norra gärdet är i enskilt bruk, d.v.s. den 
är skiftad i en enkel parcellföljd (dock icke identisk med någon av de andra). 
Denna äng betecknas som mager mossbelupen hårdvall av lerblandad sand
jord 1/2 palm på tunnlandet. Utöver detta finns också mindre ängsmarker 
som nyttjas som åreskiftesäng.

Kartanalysen ger alltså vid handen att tegskiftet utgör en på olika sätt ge
nomförd tegdelning av egaliserat slag. Den intressanta frågan är när denna 
egalisering kan ha genomförts. Om vi till att börja med tittar på 1568 års jor- 
debok så finner vi här under rubriken kronogods samma fem gårdar om
nämnda, var och en med 1 marks landskyld. Det motsvarar 16 skilling och 
alltså lika många öresbol. En av gårdarna skiljer visserligen ut sig vad gäller 
skatten och betalar till skillnad från de andra 2 pund smör, men inget heste- 
gangskorn och inget vapenvite. Att landskylden är den samma på alla går
darna torde dock tyda på att de behandlas helt lika i övrigt.

1542 års jordebok är mer dunkel. Det är oklart om den endast uppger tre 
olika åbonamn i Honeröd. Den sammanlagda landskylden är dock lika som 
1568 och består av 5 mark för hela byn. Den är dock uppdelad på endast tre 
gårdar, varvid två av gårdarna betalar 2 marks landskyld. Utöver detta 
nämns under Torbiörn dessutom en utskyld på 2 pund smör. Det är oklart 
hur det ska tolkas vad avser tidpunkten för egaliseringen. Redan i 1528 års 
skattemantalsförteckning omnämns nämligen fem åbor (Thiselius 1927, 
s. 198). Det kan alltså betyda att jordebokens uppgift 1542 endast avsåg nå
gon form av kamerala enheter och att uppdelningen på marken redan var ge
nomförd i form av det på kartan dokumenterade tegskiftet. Utifrån dessa 
uppgifter kan inga säkra uppgifter om tidpunkten för egaliseringen dras; det 
är dock först 1568 som vi säkert vet att byn var egaliserad.



En svensk kronoegalisering? Utby, Herrestad
Utby i Herrestad karterades 1718 av Dominicus Falk. (N.36 51-1, Herrestad 
2). Något uttalat syfte med karteringen anges inte, men den skedde på upp
drag av

”Hans Hög. Grefwelig Excellens Kongl. Rådet Fältmarskalken och General Gouverneu
ren Axel Gustav Mörners Nådige Ordres gifwen General Mönstringsplatsen i Uddevalla
den 18 Marti Ao 1715”.

De sex Utby-hemmanen var alla av krononatur och lagda till ”Majorens 
Compagnie”. Inget i karttexten tyder på att någon omfördelning av marker
na skett i samband med Falks förrättning. Vi har alltså anledning att anta att 
kartan återger en äldre situation och inte utgör någon omskiftning av ägor
na.

De sex hemmanen anges som lika i storlek och deras åkerareal är också i 
stort sett den samma. Den varierar mellan drygt 7 tunnland för Framgården 
och knappa 9 för Nedergården.

Tegskiftet ger vid en första anblick ett oorganiserat intryck, men vid en 
närmare granskning framgår att man på ett originellt sätt åstadkommit ett 
enkelt skifte av egaliserad karaktär. Till att börja med finner man sex ca 40 
meter breda tegar omedelbart nordost om byn. De är olika långt uppodlade 
ner mot dalbotten, men det kan inte råda någon tvekan om att avsikten med 
denna tegindelning har varit att åstadkomma en jämlik delning av den cen
trala delen av åkermarken. Tegföljden följer gårdarnas läge i byn från norr 
till söder (Nordgården, Nedergården, Framgården, Pålsgården, Toften och 
Sörgården). Varje hemman har drygt två tunnland åker i denna del av åkern. 
Jordmånen anges till ”grund mullfimma lössjord med måssa beblandad kor
net Vh ”. Boniteten är trots detta den högsta inom byn. Eftersom dessutom 
alla hemman har del på detta regelbundna sätt måste området tolkas som ett 
kärnområde för åkermarken.

Runt byplatsen finns den övriga åkermarken huvudsakligen i fyra ytterli
gare teglag, samt i en lycka i den nordliga ängen. Tre av de övriga teglagen 
har i stort sett samma jordmån som den centrala, östra åkern. Där delar går
darna två och två på marken. Ett femte teglag omedelbart norr om byn är 
indelat på ett mer komplicerat sätt, men vid en närmare granskning ser man 
att uppdelningen återgår på två av de gårdspar som förekommer tillsammans 
i de andra teglagen.

Längst i norr förekommer slutligen ett mindre inhägnat område i ängen, 
där alla gårdar har del. Denna som i texten benämnes ”lyckan” ger ett in
tryck av ett senare tillskott till åkermarken.

Den enda slutsats som kan dras utifrån kartan är att man har velat åstad
komma ett fullt jämlikt skifte mellan sex likvärda gårdar. Möjligtvis skulle 
de sex likstora tegarna nordost om byn kunna ses som ursprungliga, medan 
de övriga teglagen, där två och två av gårdarna delar på marken, skulle kun-



Fig. 4:14 Utby i Herrestad. 
Efter geom. avmätning 1718 
av D. Falk (N.36 51-1).



na vara tillagda senare. Det enda vi säkert vet är dock att den tidigare nämn
da lyckan tagits upp senare. I övrigt kan tegskiftet i Utby mycket väl ha lagts 
ut vid ett och samma tillfälle.

Frågan är så om det kamerala materialet kan ge upplysning om när detta 
har skett. Utby saknar medeltida belägg, vilket i och för sig inte är så kons
tigt om byn i sin helhet hört till kronan. Då har vi inte någon anledning att 
vänta oss några omnämnanden i Röde bok och inte heller i några överlåtel
sebrev. Det äldsta belägget från Utby är från 1544 års jordebok. (Ett möjligt 
belägg från 1531 i GI:s reg. 7 s. 270 nämns i OGB, men kan också avse Ut
by i Bro sn).

11544 års jordebok är Utby-gårdarna inte likstora till sin landskyld. I stäl
let anges sex gårdar med en landskyld på 5, 4, 8, 5, 3 respektive 4 pund smör. 
Även i andra utlagor var de sex gårdarna olikstora. Dessa storleksrelationer 
mellan gårdarna kvarstår i 1574 års jordebok, i 1625-1626 års jordebok och 
ännu i en av de sista danska jordeböckerna som förvaras i Riksarkivet (1650- 
tal). I den första svenska jordeboken 1659 är gårdarna likstora. I den jorde- 
boken förekommer dessutom ett flertal anteckningar som kan tyda på att fle
ra gårdar i Utby legat öde. Flera av dem antecknas för befrielser från olika 
avgifter för viss tid framåt. Den kamerala egaliseringen av Utby-gårdarna är 
alltså direkt förknippad med försvenskningen. Den rimliga tolkningen av teg
skiftet är alltså att det uppkommit vid ett skifte under den allra första svensk
tiden då gårdarna efter en ödeperiod fått nya landbor. En motsatt tolkning 
skulle naturligtvis kunna vara att gårdarna redan tidigare haft ett likstort 
ägoinnehav i åkern, men endast i kameral hänseende ”hyfsats” i samband 
med den första svenska jordeboken. Det verkar dock mindre sannolikt med 
tanke på att den gamla värderingen för vissa gårdar är dubbelt så stor som 
för andra.

Egaliserade byar - en sammanfattning
Detta avsnitt har egentligen bara kunnat snudda vid ett stort och forsk- 
ningsvärt problemkomplex av stor betydelse för den äldre bebyggelsehisto
rien. Frågan om brytegårdars uppdelning på landbogårdar är värt ett eget 
studium med utgångspunkt från lantmäterimaterialet. Det för denna under
sökning centrala resultatet är att anknytningen mellan kartorna och Kastel
le klosters jordebok möjliggjort en datering av kartornas skiftesmönster. För 
de tre Kastelle-byar, som behandlats förefaller det ganska klart att skiftes
mönstret går tillbaka på åtminstone 1400-tal. De två egaliserade kronobyar 
som redovisats här tillåter dock inte lika tidiga dateringar och i fallet Utby 
verkar det snarast sannolikt att vi har att göra med en 1600-talsegalisering.



4.4 Öresbolets areal
Av genomgången av akter från 1700-talets början är det alltså uppenbart att 
räkningen i öresbol varit levande i södra Bohuslän långt in i svensktiden. Den 
senaste uppgiften jag har om öresbolet som delningsgrund är från en stor- 
skiftesakt från 1783 för Nedre Giösby i Spekeröd. Att det levat kvar som del
ningsgrund vid skifte behöver i och för sig inte betyda att det haft en enhet
lig storlek. Man kan i princip tänka sig att öresboltalet från början varit en 
jordvärdering vid köp och arrende men sedan kommit att fossiliseras enbart 
som byamål. Det kan ha varit giltigt enbart inom byn eller hemmanet och 
haft som viktigaste uppgift att klargöra ägandeandelarna för brukare eller 
andra jordägare i hemmanet.

I frågan om öresbolets storlek har i Norge framförts olika möjligheter till 
tolkning. De har sammanfattats av Vigerust (1991, s. 47). En uppgift från 
1500-tal säger om det bohuslänska öresbolet:

”itt 0ris boll vere saa godt (eller ieffn godtt i andre lunder) som mand kand sae j tonne
korn paa och hoie thill itt nodt” (efter lagmann Laurits Olsson, här citerat efter Vigerust).

Öresbolets åkerareal har av Hasund beräknats till 4 dekar, d.v.s. 0,4 hektar 
(Björkvik, art. 0yresbol, KLNM). Efter att Bohuslän blev svenskt sattes vid 
en del tillfällen öresbolet till ett svenskt tunnland (Vigerust 1991, s. 48). På 
en karta över byn Valler i Romelanda anges 25 öresbol motsvara 26 tunn
land åker och äng (N.89 80-1, 1666). Det finns alltså flera uppgifter som ta
lar för att det skulle vara i storleksordningen 1 tunnland.

Frågan är så om det äldre kartmaterialet kan utnyttjas till att ge en upp
fattning om vilken yta (åker eller äng) som det sydbohuslänska öresbolet har 
omfattat. Redan vid genomgången av några av tegskifteskartorna stod det 
klart att det var möjligt att för ett stort antal hemman jämföra åkerarealen 
vid 1700-talets början och det öresboltal som anges antingen i kartbeskriv
ningen eller som kan utläsas ur 1568 års jordebok.

Därför utvidgades kartgenomgången inom ett mindre område till att om
fatta inte bara byar med tegskifteskartor utan alla de fall då det varit möjligt 
att dokumentera såväl öresbolsvärderingen som åkerarealen. Denna genom
gång gjordes i tre av de sydbohuslänska häraderna: Inlands södra, Inlands 
norra och Tjörns härader. På det sättet kunde åkerareal och öresboltal jäm
föras i 47 olika fall. Det rör sig dels om enstaka gårdar i byar, dels om hela 
byar.

Ett problem här är naturligtvis i vilken utsträckning som det är meningsfullt 
att göra en jämförelse mellan en jordvärdering med rötter i medeltiden och 
arealuppgifter från tidigt 1700-tal. 1700-talets expansion av åkermark var 
omfattande och särskilt i Dominicus Falks kartor från 1720-talet omtalas of
ta den pågående uppodlingen. Han gör i flera förrättningar en distinktion 
mellan å ena sida den ”gamla odelsåkern” och nyare uppodlingar av ”hav



rejord” i ängsmarken. När dessa uppodlingar skett under de senaste 10-20 
åren anmärker han detta särskilt. I det följande har sådan mark inte inräk
nats i åkermarken utan i ängsmarken eftersom det är uppenbart att de till
kommit under 1700-talets första decennier.

Men även i de kartor som tillkommit runt sekelskiftet, vilket gäller fram
förallt Kuus och Johan Kempenskölds karteringar, kan det finnas möjlighet 
att avgränsa ett kärnområde i åkern som förefaller att ha varit längre i hävd. 
Vissa delar av åkern utmärker sig ofta med ett avsevärt högre korntal än de 
andra delarna. I de flesta fall gäller detta lermylla eller mullrik sand i mot
sats till mer perifera åkerpartier ner mot ängen som utmärks av ”skarp lera” 
eller ”lerfimma” eller ”fimma”. Med detta avses uppenbarligen jordar med 
en lägre mullhalt. Ofta ligger de mullrika områdena i nära anslutning till be
byggelsen och flerkärniga byar med bebyggelsen utspridd kan ha flera såda
na hemägopartier med högre mullhalt. Man kan rent hypotetiskt anta att des
sa åkrar har en längre hävdkontinuitet än den med mindre organisk halt.

Ett illustrativt exempel på detta är säteriet Gullbringa i Hålta socken. När 
Dominicus Falk 1730 mätte upp och beskrev säteriet fanns det ett stort par
ti mitt för säteribyggnaderna där jorden beskrevs som skarp lera och med en
dast l Vi som korntal. Öster respektive väster därom återfinner vi två större 
partier med lermylla och mullrik sand. I 1568 års jordebok förtecknas två 
kronogårdar under Gullbringa och det finns alltså anledning att anta att lä
get för dessa bägge gårdar varit just i anslutning till de bägge tidigare kärn- 
åkrarna.

Där det varit möjligt att på detta sätt avgränsa ett mer mullrikt kärnom
råde, som klart och tydligt ligger före uppodlingen av ängen har detta gjorts 
utifrån kartorna och deras beskrivningar. Varje hemman eller by som före
kommer i följande statistik har alltså dels angivits med den åkerareal som 
kartan anger (minus det som uttryckligen tillkommit under 1700-talets för
sta decennier), dels med en mera hypotetiskt uppskattning av en ”kärnåker” 
eller ”gammelåker”. Detta uttryck saknar mig veterligen grund i Bohuslän 
men har tidigare använts av Ronneseth om förhållanden i Rogaland (1974) 
och av Carlsson på Gotland (1979).

I tabell 3 återges uppgifter från 47 enheter. Medelvärdet för åkerareal per 
öresbol är 0,56 tunnland. I de fall som det varit möjligt att avgränsa en kärn
åker har också dess areal jämförts med öresboltalet. Utan att man ska dra 
några stora slutsatser från ett så litet material så förefaller det ändå finnas ett 
relativt fast förhållande mellan åkerarealen och öresbolet. Det är uppenbart 
att värdena för den avgränsade ”kärnåkern” samlar sig omedelbart under ett 
halvt tunnland (se diagrammet fig. 4:15, som återger arealförhållandena i de 
gårdar där en kärnåker kunnat avgränsas).

Exempel på hur dessa förhållanden kan ha sett ut konkret i de skilda by
arna ges ovan i exempelvis Granneby och Stenungsbyn. Från dessa data ver
kar det omedelbart föga sannolikt att det bohuslänska öresbolet skulle ha 
motsvarat ett tunnland eller 0,4 ha medeltida åker. Snarare tycks det röra sig



Tabell 3

Socken By/gård Öres-
bol

Åker
areal

Åker/öb Kärn-
åker

Kärn-
åker/öb

Harestad Sjöhed 61 5,31 0,89 3,81 0,64
Hålta Gullbringa 48 17,59 0,37 8,7 0,18
Halta Lökeberg 1 24 9,69 0,40 9,69 0,40
Hålta Lökeberg 2 24 9,94 0,41 9,94 0,41
Hålta Stora

Granneby 232 10,75 0,47 7,81 0,34
Jörlanda Håberg, N.

Töreby 22 16 0,73
Jörlanda Anrå 48 32,25 0,67
Jörlanda Berg 16 12,09 0,76
Jörlanda Kyrkeby 1 16 8,13 0,51 6,75 0,42
Jörlanda Kyrkeby 2 16 8,13 0,51 6,75 0,42
Jörlanda Källsby 1-2 32 18,75 0,59
Jörlanda L. Håby 103 5,88 0,59
Jörlanda Raröd 1 16 6,44 0,40
Klövedal Pilane4 24 5,4 0,23 4,81 0,20
Klövedal Vik 24 3,19 0,13
Norum Stenungsbyn 1 48 22,11 0,46 16,22 0,34
Norum Stenungsbyn 2 21 14,1 0,67 7,84 0,37
Norum Stenungsbyn 3 14 11,05 0,79 7,00 0,50
Norum Stenungsbyn 5 12 7,7 0,64 4,67 0,39
Romelanda Honeröd 1 16 9,31 0,58 6,38 0,40
Romelanda Honeröd 2 16 9,75 0,61 6,18 0,39
Romelanda Honeröd 3 16 9,34 0,58 5,93 0,37
Romelanda Honeröd 4 16 10,31 0,64 6,12 0,38
Romelanda Honeröd 5 16 9,5 0,59 6,12 0,38
Solberga Solberg 1-3,

Varberg 45,33 29,36 0,65
Solberga L. Rönning 2 4 3 0,75
Solberga Skår 12 6,94 0,58 6,00 0,50
Solberga Torp 24 13,06 0,54 12,06 0,50
Solberga Vallby 1-3 48 35,63 0,74 33,88 0,71
Spekeröd Groland 1 125 7,78 0,65
Spekeröd Groland 2 14 9,47 0,68

1 Där inte annat anges bygger öresbolsvärderingen på landskylduppgifter i Jb 1568.
2 Se texten om Granneby i Kapitel 4.
3 Rekonstruerat öresboltal, efter på uppgifter i N.103 13-1 (1720).
4 Jfr uppgifter i Thiselius 1926-1927.



Socken By/gård Öres- Åker- Åker/öb Kärn- Kärn-
bol areal åker åker/öb

Spekeröd Groland 3 16 10,28 0,64
Spekeröd Gössby 1 26é 18,07 0,70
Stenkyrka Bö 3 28 6,18 0,22 4,31 0,15
Stenkyrka Bö 5 16 4,25 0,27 3,31 0,21
Stenkyrka Häller 20 10,25 0,51
Torsby Tofta 1 327 12,75 0,40
Torsby Tofta 2 16 6,63 0,41
Torsby Åkerhög 24 10 0,42
Valla Habborsby 1-2 40 21,06 0,53 5,00 0,13
Valla Häggvall 1 15,16 9,59 0,63 6,59 0,43
Valla Häggvall 2 15,16 9,06 0,60
Valla Häggvall 3 15,16 9,06 0,60
Valla Svanvik 1-3 76 28,31 0,37 17,31 0,23
Ytterby Vena 1 12 7 0,58
Ytterby Vena 2 12 8,8 0,73
Ytterby Vena 3 12 10 0,83

Medelvärde 0,56 0,38
Standardavvikelse 0,16 0,14

5 Öresbolsvärdering av Groland framgår av 1700-talskartan, se Kapitel 4. 
6N.104 16-1 (1706).
7 N.121 38-1 (1726).

om ca 1/3 tunnland. Ett visst stöd åt kärnåkerns samband med den gamla 
värderingen ges av spridningsmåttet. Standardavvikelsen är också något läg
re för kärnåkerns förhållande till öresbolet än för åkermarken vid kartans 
tid. Analysen stämmer alltså dåligt med den äldre tolkningen att öresbolets 
åkerareal skulle ha motsvarat 1 tunnland (eller 0,4 hektar). En möjligt tolk
ning är att öresbolet - i enlighet med förhållande i Valler i Romelanda 1666 
- motsvarat 1 tunnland åker och äng. Ängen skulle då arealmässigt uppgå 
till ungefär det dubbla mot åkern. Det är under alla omständigheter föga san
nolikt att det sydbohuslänska öresbolet någonsin motsvarat 1 tunnland årli
gen besådd åker.



tld/öb
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o^towAcnooVioo^o
-------- 1---------1-------- 1-------- 1--------- 1--------- 1--------- 1---------1--------

Habborsby 1-2 llllllllllllllllllllll I

Bö 3 iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiilll l

Gulibringa iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii i

Pilane llli||iiiii|iiiiiiiiiiiiiiiiiiinii l

Bö 5 iiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiilllllltill l

Svanvik 1-3 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  I

Stenungsbyn 1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  i

Stora Granneby iiiiiiiiiiiiiiiiiiilllillllllliiiiilililillilliiiiiillliilll l

Honeröd 3 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  I

Stenungsbyn 2 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i

Honeröd 4 lllllllllllllllllllllllllillllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  I
-

Honeröd 5 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilillllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliii  I

Honeröd 2 illillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  I

Stenungsbyn 5 lllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiilliiiiiii i

Honeröd 1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllk I

Lökeberg 1 lllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Lökeberg 2 lllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllll

Kyrkeby 1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  I

Kyrkeby 2 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  I

Häggvali 1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilH i

Skår iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  i

Stenungsbyn 3 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy I

Torp lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I

Sjöhed iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin  I

Vallby 1-3 lllllllillllllllllllllllllllliiiiiilllllllllliliiliiillliilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy  i

Fig. 4:15 Öresboltalets förhållande till åkerytorna på kartmaterialet. Diagrammet 
visar tunnland åker per öresbol. Med skraffering anges en rekonstruerad kärnåker- 
areal.



Kapitel 5

Tegskifte under medeltid?

SA Medeltidens bebyggelseutveckling
Man kan alltså konstatera att de skiftesprinciper vi återfinner på kartorna i 
flera fall går tillbaka till äldre förhållanden. Gårdsindelningen i 1500-talets 
jordeböcker stämmer så gott som alltid överens med den gårdsindelning som 
tegskiftet är ett uttryck för. Dessutom har jag i flera fall kunna visa på mind
re andelar som fortfarande spelar'en roll i ”byamålet” vid kartornas tid, men 
som uppenbarligen har ett medeltida ursprung. Källmaterialet har dock inte 
lett oss längre tillbaks i tiden än till 1500-talets jordeboksmaterial för de fles
ta byarna och för Kastelle klosters gårdar till de senmedeltida egaliseringarna.

Frågan är så om det går att visa att denna tegsplittring går tillbaka till hög
medeltid. Källmaterialet kommer aldrig att på samma sätt som för 1600- och 
1700-talet ge oss den fullständiga bilden av hur ett tegskifte för denna tid 
kan ha sett ut. Vi får i stället närma oss frågan indirekt genom att se om för
utsättningarna för ett tegskifte i den form vi ser på kartorna fanns under me
deltid.

Byarnas storlek
En första förutsättning för tegskifte är naturligtvis att det har funnits byar 
och att de varit av minst samma storlek som under 1600-1700-talet. Det är 
egentligen endast i Kastelle klosters jordebok som vi kan få några direkta 
uppgifter om hela byars storlek under medeltid. Det är då oftast i egalisera- 
de byar och egentligen ger det ju inga upplysningar om de oftast ganska till
trasslade skiftena i byar med blandad jordnatur eller där skattegårdarna do
minerar.

Röde boks uppgifter kan dock, även om de nästan aldrig täcker hela by
ar, användas för att analysera gårdsantalet i byarna. Gösta Framme har för 
Vätte härad behandlat frågan under rubriken ”Hemmansklyvning under 
medeltiden”. Flan bygger där på Jorn Sandnes slutsats att när gårdar och par
ter benämns med superlativer tyder det på att man har att göra med tre eller 
flera. Komparativer skulle då tyda på en delning i två parter. Sammanlagt sju 
byar i Vätte härad framträder i Röde bok med superlativer och bör alltså un
der medeltid ha omfattat minst tre enheter. (Framme 1985, s. 98). I Röde bok 
förekommer inte bara begreppet gård (ex. ”j ofsta gardenom j Kolsne”), men 
även begreppen stuga och tomt. I Gr ålös och Hjältsgård förekommer exem
pelvis såväl stugor som tomter. Det är inte helt klart, men det är möjligt att



de tre begreppen bildar en hierarki där en gård delats i tomter, som sedan de
lats i stugor, som Framme visar i fallet Hjältsgård (s. 99). Under alla om
ständigheter visar undersökningen i Vätte härad på en mycket långt driven 
hemmansklyvning under medeltid, där byarna inte bara delats i de senare 
kända gårdsenheterna, men också kluvits ytterligare i tomter och stugor.

Ovan visades för Granneby i Hålta att man utifrån Röde bok bör kunna gö
ra likartade slutsatser även i södra Bohuslän. I denna by, som i 1500-talsma- 
terialet framträder med tre kamerala hemman, fanns alltså under 1300-talets 
slut minst sex brukningsenheter. Liknande uppgifter finns också i Röde bok för 
två andra byar i Hålta (Vävran och Lökeberg, jfr Thiselius 1927, s. 188).

Sammantaget så finns det alltså mycket starka indikationer på en långt dri
ven hemmansklyvning under högmedeltid och det är inte alltför djärvt att 
påstå att den bebyggelsestruktur som möter oss i det tidiga 1500-talets ka
merala hemman i flera byar bör motsvara ett lägre gårdstal än vad som fö
rekommit under högmedeltid. Regelrätta byar med koncentrerad bebyggel
se bör alltså har förekommit i minst lika stor utsträckning vid 1300-talets 
mitt som vid 1500-talets mitt.

Förekomsten av byamål
En fast jordvärdering, som gör skifte och omskifte av byar möjligt, har ock
så ansetts som en av förutsättningarna för ett tegskifte. Av det som skrivits 
ovan i avsnitt 2.3, 4.2 och 4.4 bör det vara klart att öresbolsvärderingen i 
detta fall motsvarat ett byamål. Med tanke på de många källor som för oli
ka gårdar och parter anger denna konsekventa värdering från 1300-talets 
slut fram till 1600-talet finns det ingen som helst tveksamhet på denna punkt. 
Öresbolsvärderingen måste ha kunnat fungera som ett byamål.

Tegformen
En tredje förutsättning för att det på kartorna avbildade tegskiftet ska kun
na sägas gå tillbaka till medeltid är naturligtvis att själva tegformen varit den
samma, d.v.s. att vi kan visa att de långsmala plöjda tegarna som vi ser i kart
materialet går tillbaka till medeltid. Här ger oss fältmaterialet möjligheter till 
konkret studium av åkermarkens former och det kommer nedan främst att 
studeras utifrån de medeltida ödegårdarna.

5.2 Ödegårdarna
Det kan kanske tyckas bakvänt att i detta sammanhang ägna så stor upp
märksamhet åt de medeltida ödegårdarna. Genom att de är ensamgårdar ges 
ju inga direkt upplysningar om det problem som denna studie har som sitt 
huvudtema: tegskiftet. Men på två punkter ger de medeltida ödegårdarna 
nyckeln även till byarnas utveckling. Den ena punkten rör själva dynamiken



i bebyggelseutvecklingen: den enorma expansion - i byar och ut på utmar
ker - som måste ha skett under tidig medeltid. Den andra punkten rör frå
gor kring brukningsteknik och tegform vid denna tid.

Tidigare ödegårdsforskning
I äldre Bohuslänlitteratur finns på vissa ställen uppgifter om de fältspår som 
”digerdöden” efterlämnat:

”Vid tiden straxt före digerdöden, synes åter, af de stora i skogarne igenvallade åkerfälten, 
att jordens odling varit ganska högt uppdrifven, fastän densamma genom nämnda farsots 
förfärliga härjningar åter råkade i ödesmål” Holmberg 1867,1 s. 267.

I Brusewitz bok Elfsyssel nämns på liknande sätt under beskrivningen av 
Grinneröd socken ett fossilt åkermarksområde öster om kyrkan:

”Öster ut härifrån är ett ställe, der man ser märken efter jordbruk, från en längesedan för
gången tiid, nemligen åkerdiken, öfver hvilka leder en väg, på sådant sätt, att man tydli
gen inser att dikena funnits förr än vägen anlades. Sägen är, att odlingarna förskrifva sig 
från tiden före digerdöden, men enligt andra, är dock vägen icke äldre än sedan Carl XII:s 
tid, som lät anlägga den, under sitt norska fälttåg, för att på densamma transportera ka
noner och ammunition” (Brusewitz 1864, s. 133-34).

Tre socknar i södra Bohuslän ingick inom det nordiska ödegårdsprojeket i 
den s.k. Göta älvs-undersökningen som innefattade tre undersökningsområ
den i nuvarande Sverige. Dessa undersöktes av forskare från det land dit om
rådet hörde under medeltid. Undersökningarna i Bohuslän finns tyvärr bara 
indirekt tillgängliga genom de uppgifter därifrån som finns med i ödegårds- 
projektets slutrapport. I de tre undersökta socknarna Torslanda, Ytterby och 
Romelanda har Knut Johannesen ”visat eller åtminstone visat på sannolik
heten för en betydande ödeläggelse av gårdar under sen medeltid” (Gissel 
m.fl. 1981 s. 91). I likhet med de flesta norska undersökningarna visade Jo
hannesen alltså på en hög ödeläggelsefrekvens. Man diskuterade inom öde- 
gårdsprojektet om Norge generellt hade drabbats av en mer omfattande öde
läggelse eller om skillnaden berodde på skillnader i metod. I Norge använde 
man sig av en annan metod att fastställa bebyggelsens omfattning under hög
medeltid (jfr Gissel et al. 1981, s. 26-77).

Oberoende av det nordiska ödegårdsprojektet har Gösta Framme senare i 
Bohusläns nordligaste härad - Vätte - genomfört en omfattande och detalj
rik studie av ödegårdarna. Han ansluter sig till de svenska ödegårdsforskar- 
nas källkritiska tradition när det gäller att fastställa det medeltida gårdsan- 
talet, men till skillnad från dem har han utnyttjat långt fler källor, framförallt 
olika typer av senare material där uppgifter om ödegårdar förekommer: 
domböcker, lantmäterikartor och skattelängder.

Han kommer fram till att mellan 44 och 51 procent av antalet högmedel
tida gårdar ödelädes under senmedeltid. Det är visserligen lägre än de upp
gifter man kommit fram till för Norge som helhet (61-62 procent), men jäm
fört med ödegårdsprojektets undersökningsområden i Sverige är det ett



mycket högt tal (Framme 1985, s. 174). Framme har av Brunius kritiserats 
för att alla ödegårdsindikationer tolkas som spår av senmedeltidens kris, 
utan någon diskussion av andra tidsperioder då gårdar ödelagts (Brunius 
1988). Brunius menar dock att det står helt klart att ödegårdsprocessen drab
bade Vätte härad allvarligt och att Frammes resultat understödjer hypotesen 
att ödeläggelsen var djupare och mer långvarig i Norge än i de andra nor
diska länderna.

En annan möjlighet är ju dock att resultatet framförallt återspeglar den 
stora roll som andra källor än de ”traditionella” kan spela när det gäller att 
teckna den medeltida bebyggelseutvecklingen. Frammes förtrogenhet med 
kartmaterialet och inte minst hans stora fältkännedom står i bjärt kontrast 
till den etablerade svenska historieforskningens arbetssätt.

En mycket stor del av de bohuslänska ödegårdarna förekommer i senare 
jordeböcker och är relativt lätta att identifiera till sina lägen. Det beror van
ligtvis på att de efter ödeperioden snart har kommit att läggas under andra 
gårdar som betalat landskyld och/eller skatt till kronan för dem, som ängs
marker. Efterhand har flera av ödegårdarna återbebyggts och återfinns idag 
antingen under sina ursprungliga namn eller som ”Ödegården”, ”Ögarn” el
ler exempelvis ”Kampetorps ödegård”. Tillsammans med Gösta Framme och 
sedermera även med Björn Winberg (Riksantikvarieämbetets fornminnesin
ventering) lyckades jag identifiera platserna för två av ödegårdarna i Skee 
socken, där det också fanns omfattande fältspår. Ungefär samtidigt identifi-

Fig. 5:1 Ryggade åkrar i Soltvet. Kampetorp, 
Skee socken. Kartan upprättad 1987-88. För 
teckenförklaring se fig. 5:5.



erades lämningarna efter en tredje ödegård i samband med E6:ans utbygg
nad förbi Stenungsund i södra Bohuslän: Kostorp under Munkeröd i Norum.

Soltvet under Kampetorp i Skee
Den medeltida gården Soltvet har i de skriftliga källorna lämnat efter sig ett 
mycket magert material och hade med mer ordinära insatser från historiker 
aldrig kunnat lokaliseras i fält. Följande uppgifter om gårdens historiska käll
material är hämtade ur Frammes skrifter (Framme 1985, 1989).

Soltvet är omnämnt i biskop Eysteins jordebok, den så kallade Röde bok. 
De första uppgifterna om Soltvet i Skee är från 1391. På tre olika ställen för
tecknas de andelar som Skee kyrka ägde i gården: 5 öresbol, 2 öresbol samt 
”2 örtugsbol mindre än 1 markebol”. Om dessa andelar sammantaget avser 
hela gården eller om det också har funnits andra delägare i gården kan vi ut
ifrån Röde bok inte uttala oss om. Dessa uppgifter ger dock sammanlagt ett 
kyrkligt innehav i Soltvet på 1 markebol och 5 öresbol, vilket i jämförelse 
med andra gårdar bör motsvara ungefär en halvgård. Röde Bok ger inga möj
ligheter till närmare lokalisering av gården inom den förhållandevis stora 
socknen Skee.

Inte heller förekommer några uppgifter om Soltvet i senare jordeböcker.

// y.
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Nästa källuppgift är i en dombok från 1794 där en gränstvist mellan två går
dar i Skee behandlas. Vid det tillfället företeer en av de tvistande ett dombrev 
från 1417. Dombrevet finns sannolikt inte bevarat i original, men det visa
des upp i domstolen två gånger under 1700-talet och skrevs vid ett av dessa 
tillfällen 1794 av ordagrannt i protokollet. I dombrevet beskrivs gränserna 
till gården Treje i form av en s.k. delesgång. Som granngård till Treje nämns 
Soltvet. Det framgår inte om gården då var brukad eller öde, men uppgiften 
gör det möjligt för oss att exakt lokalisera det gränssegment på Trejes gräns 
som en gång gränsat mot Soltvet. Därmed blir också en noggrann lokalise
ring av ödegårdens domän möjlig. Soltvet har legat inom det som idag och 
på alla äldre kartor är Kampetorps mark. Uppenbarligen har Soltvet, till skill
nad från många andra ödegårdar, aldrig lagts under någon annan gård som 
ränte/skatteobjekt och därmed finns inte heller några uppgifter i senare jord
böcker. Inte heller finns några uppgifter om att sentida odling eller bebyg
gelse skulle ha förekommit i denna del av Kampetorps domän. Namnet Sol
tvet lever idag endast kvar som namn på ett gränsröse längs denna gräns 
dokumenterat på tre kartor från 1708-1830.

Efter muntliga uppgifter från Gösta Framme besökte jag Soltvet somma
ren 1986 och kunde konstatera att området innehöll ett stort antal ryggade 
åkrar av ålderdomlig karaktär. Tidigare hade sådana ryggade åkrar i Sveri
ge endast dokumenterats i Närke.

En första detalj inmätning av formerna kom till stånd våren 1987 i sam
arbete med Björn Winberg, Raä, ansvarig fältarbetsledare för de tidigare 
fornminnesinventeringarna i området. Torsten Håkansson, Kulturgeografis
ka institutionen, Stockholms Universitet deltog också i dokumentationen. 
Fältdokumentationen avslutades våren 1988 av Åsa Elmesiöö och Bertil Lil- 
jander i samband med en kulturgeografisk fältkurs (Elmesiöö 1992).

Åkermarkens utbredning på Soltvet framgår av kartan fig. 5:1. Tegarna 
ligger tvärs mot den smala dalgången och endast de längsta når upp till läng
der över 50 meter. I områdets västra del har de sannolikt varit längre. De 
övertväras av en sentida brukningsväg och har tidigare fortsatt ut i det som 
idag är åker. Ytan av den karterade åkermarken är ca 2 hektar som alltså är 
ett minimimått. Det kan jämföras med de kamerala uppgifternas 13 öresbol. 
Om man räknar med att ca 1 hektar åker ligger under dagens odling skulle 
alltså varje öresbol motsvara ca 0,15 hektar eller runt en tredjedels tunnland. 
Uppgifterna ligger förvånansvärt väl till i jämförelse med de som meddelats 
på basis av kartmaterialet i avsnitt 4.4.

Krabbetorp under Björke i Skee
Till skillnad från i Soltvet så var de ryggade åkrarna i Krabbetorp kända och 
registrerade, men ej R-märkta på den tryckta kartan, i samband med första- 
gångsinventeringen (Skee sn fl 942). Deras anknytning till medeltida bebyg
gelse var dock inte känd. Gösta Framme kunde dock lätt vid en förfrågan



Fig. 5:2 Krabbetorp under Björke i Skee. Lantmäteriakt från 1703 (N.97 8-1). I 
väster ses två ängspartier markerade med C resp. D. De anges i kartan som Pinne- 
röd respektive Krabbetorps mossäng. De ryggade åkrarna ligger i omedelbar an
slutning till Krabbetorpsängen.
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Fig. 5:3 Ryggade åkrar i Krabbetorp. Kartan upprättad 1988 av Helena Eckerbom 
och Carina Öberg.



1988 konstatera att de härstammade från den av honom belagda ödegården 
Krabbetorp, som sedan ödeperioden lagts under grannbyn Björke.

Nedanstående genomgång av de historiska källorna kring Krabbetorp 
bygger i första hand på Framme 1985, s. 182-185. En mindre andel av Krab
betorp låg på 1300-talets slut under kyrkan i grannsocknen Lur och om
nämndes därför i Röde bok 1391. I jorderannsakningsprotokollet 1665 re
dovisas två ödegårdar som brukas under de fyra gårdarna i Björke by: 
Pinneröd respektive Krabbetorp. Om Krabbetorp sägs att den är

”belägen i utmarken, kan väl uppröjas både till åker och äng, om gårdarna kunde honom 
mista för mulbetets skull; giver till Lurs kyrka 3 skinn årligen; påökas 1 pund smör” (Jra 
1665).

1703 upprättades en karta över Björke och där anges också läget för de mark
stycken som då bar ödegårdarnas namn (se fig. 5:2). Sydväst om gården an
ges ett stort stycke som ”Krabbetorps mossäng” och i beskrivningen anges

”12. Ett litet ringa mossängsstycke , som kallas Krabbetorp, lyder till alla fyra gårdarna 
och skattar apart, nämligen 1/2 riksdalen rill kronan och till Lurs kyurka i penningar 16 
öre silvermynt; giver årligen ringa, mossigt, grovt hö, merendels av 2 15/16 palmar, fjär
departen eller var gårds andel bliver 1 15/32 palmar”.

1700-talets ”Krabbetorps äng” är idag till största delen uppodlad till åker. 
Sannolikt fanns ryggade åkrar även där i ett tidigare skede, men stora delar 
av Krabbetorps medeltida åkermark, liksom sannolikt dess bebyggelse, har 
legat i det nuvarande skogspartiet söder om ängen. Lantmäterikartornas 
uppgifter om ödegårdars lokalisering måste alltså tas för vad de är: uppgif
ter om mark som på 1700-talet hade särskilt värde. Namnet Krabbetorp har 
alltså vandrat från att ha avsett en medeltida gårdsdomän (yta) och dess be
byggelseplats (punkt) till att under 1700-talet avse en mindre del av dess in- 
ägomark (mindre yta).

De ryggade åkrarna i Krabbetorp dokumenterades i fält i samband med en 
kulturgeografisk fältkurs 1988 (se fig. 5:3; Eckerbom och Öberg 1988). Hu
vuddelen av tegarna ligger i en svag norrsluttning som flackar ut mot den i sen 
tid odlade marken i söder. I den flacka, lätt försumpade marken är de förhål
landevis svåra att identifiera. Ryggarnas höjd är där endast omkring 3 dm, 
medan de i andra delar av området kan uppgå till ca 7 dm. Sammanlagt visa
de sig den fossila åkermarken bestå av 37 ryggade åkertegar. Akerparcellernas 
bredd mättes från den ena fåran över till den intilliggande fåran. Bredden på 
parcellerna varierade från 4,4 till 11,8 meter. En översikt över åkrarnas bred
der redovisas i fig. 5:4. Typvärdet är 6 meter. Tegarna i det nordvästra områ
det är idag ca 150 meter långa, men det är högst sannolikt att de en gång va
rit närmare dubbelt så långa. De slutar idag stumt mot den stenmur som 
avgränsar den sena odlingen. Stenmuren överlagrar tydligt de ryggade åkrarna.

Resonemanget om åkertegarnas ursprungliga längd bygger på följande 
iakttagelser: Som framgår av kartan har flera av tegarna i plan en svagt böjd
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form som ett mycket öppet C. Det kan bara tolkas som rester av en s.k. om
vänd S-form, något som utomlands har uppmärksammats flera gånger i sam
band med ryggade åkrar (se t.ex. Taylor 1978, 82f. och Aston 1985, 122f.). 
Förhållandet har tidigare inte dokumenterats i fält i Sverige.

Förutsättningen för att ryggade åkrar med omvänd S-form ska uppstå är 
att man har en plog med vändskiva som vänder jorden till höger. För att kun
na rygga åkrarna så kör man då plogen medsols. Eftersom hela ekipaget kun
de vara långt uppstod problem då man skulle vända för att inte trampa eller 
plöja i det angränsande teglaget. Lösningen på detta är att ta ut svängen re
dan innan man kommit fram till tegens slut. Den som kört bil eller traktor 
med långt släp känner igen operationen. Inför en högerkurva måste man först 
ut ordentligt i vägens vänstra sida. Detta förberedande av vändningen ledde 
naturligtvis i längden till att tegen kurvades mot ändarna. Nu kan man tycka 
att detta lika gärna kunde leda till en S-formad kurva som en omvänd S-kur
va, d.v.s. man kunde förberett svängen såväl åt höger som åt vänster. En möj
lig förklaring till att omvända S-kurvor verkar dominera bilden är att efter
som plogen redan vänder jorden åt höger skulle det krävts alltför mycket 
kraft för att också vända hela plogen åt höger. En vänstersväng lättar i stäl
let på trycket (Aston 1985, s. 122-123).

I teorin skulle detta ju bara påverka den allra yttersta änden av tegen, men 
på kartorna ser vi många exempel på hur hela tegen formats till ett svagt böjt 
omvänt S. En sådan form kan efterhand ha uppkommit när ursprungligen 
raka tegar plöjts med tunga ploglag, men man kan naturligtvis också tänka 
sig att hela teglag redan från början planerats för denna form.

Att döma av det äldre kartmaterialet från Bohuslän så finns denna om
vända S-form framförallt i samband med tegar som är över 300 m långa (jfr



kartorna över Grålös fig.l: 1 och Stenungsbyn fig. 4:10). Om tegarna är kor
tare, som exempelvis i Soltvet där de bevarade tegarna är under 50 meter, ut
vecklas inte denna form.

I den nuvarande åkern norr om de ryggade åkrarna kan idag också anas 
en vag fortsättning på ryggarna ut mot ett parti av åkermarken som består 
av uppodlad torvjord i anslutning till Björkemossen. Vi kan därför uppskat
ta tegarnas ursprungliga sträckning till ca 250-300 meter. Om man på lik
nande sätt ungefärligen uppskattar det sydöstra åkerpartiets ursprungliga 
storlek kommer man fram till att den totala åkerarealen på det medeltida 
Krabbetorp kan ha uppgått till 7-8 hektar.

Utifrån de topografiska förhållandena och läget av åkermarken är det tro
ligast att den medeltida bebyggelsen legat på höjden strax öster om det stör
re åkerpartiet. Den skulle då inte bara ha legat högt, men också centralt in
om åkermarken. Denna höjd har idag rester efter ett torp, Lundekas, 
etablerat under sent 1700-tal eller 1800-tal och som var i drift ännu vid ti
den för den första ekonomiska kartan över området. På samma tomt har se
dan en omfattande uppgrävning skett i samband med grundläggning och av- 
loppsgrävning för ett sedermera havererat sommarstugebygge. Möjligheten 
att återfinna den medeltida bebyggelsen får därför troligen anses som ytter
ligt begränsade.

Kostorp under Munkeröd i Norum
I samband med arkeologiska inventeringar inför utbyggnaden av E6 förbi 
Stenungsund upptäcktes 1986 ett område med fossil åkermark. Man kunde 
konstatera att åkermarken bestod av ryggade åkrar och att dessa överlagra
des av stenmurar av 1800-talskaraktär.

Den äldsta kartan över området är från 1807 och redovisar området, i vil
ket den fossila åkermarken ingår, som ett mindre ägoområde under grann
byn Högenorum. Redan av ägofiguren kan den preliminära slutsatsen dras 
att området utgjort en egen gård, som sedan lagts under en grannby. Kartan 
redovisar också en mindre torpbebyggelse under namnet Kostorp.

Av Gösta Frammes rapport ”Bebyggelseförändringar ca 1300-1700” som 
sammanställdes inför E6:ans utbyggnad framgår att ”Kolstorp” nämns i Rö- 
de bok 1388. Den torde ha bestått av 16 öresbol under medeltid. Sedan 
nämns gården åter 1568, men då som underbruk till Högenorum. Två skif
tesbrev från 1610, som förvaras i gårdsarkivet på Högenorum, omnämner 
Kolstorp som ”ödegärde” och Kostorp anges i likhet med det närbelägna 
Munkegärde till 12 öresbol. I 1659 års jordebok redovisas Kostorp tillsam
mans med Munkeröd och Lövhammar som brukat av Anders Fickesson. Ef
tersom samme Fickesson i ett tidigare dombrev omtalas som ”Anders i Mun
keröd” drar Framme slutsatsen att han varit bosatt på Munkeröd. De 
historiska källorna ger alltså inga upplysningar om någon bosättning på Kos
torp efter 1388.1 stället nämns det uttryckligen som öde i senare källor. Det
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Fig. 5:5 Fossil åkermark i Munkeröd. Sannolikt rester efter den medeltida ödegår
den Kostorp, (Högenorum, Norums sn). Kartan upprättad 1987 av Stefan Höglin.

kan knappast råda någon tvekan om att det rör sig om en ”äkta” medeltida 
ödegård, vars mark sedan utnyttjats från andra gårdar.

Stefan Höglin genomförde 1987 på uppdrag av Riksantikvarieämbetet 
(UV-Väst) en kartläggning av de fossila åkrarna inom området (fig. 5:5, Hög
lin 1995). Kartbilden visar dels (skrafferat) ett mindre område med tegin
delning, som låg under plog så sent som vid den ekonomiska kartläggning
en 1933. Det finns också redovisat på 1800-talets laga skifteskarta. Stefan 
Höglin beskriver dem enligt följande:

”Åkrarna framträder som tegar med varierande bredd och längd. De syd-nord-gående te
garna är 50-60 m långa och 6-9 m breda. De avgränsas från varandra med låga diken och 
i övre kanten av ett åkerhak. De tvärs liggande parcellerna är betydligt smalare och kor
tare och avslutas i öster av en terrasskant. Gemensamt för alla dessa ytor är att de är täm
ligen flacka” (Höglin 1995, s. 31).
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Fig. 5:6 Profiler över ryggade åkrar i Kostorp. Observera att de ursprungligen ca 
10 m breda ryggarna börjat att fällas, så att sekundära fåror bildats med 5-6 me
ters mellanrum. Efter Höglin 1995.

Utifrån anpassningen till en stenmur, som löper i en fastighetsgräns från stor
skiftet kan man dra slutsatsen att dessa åkrar i sin nuvarande form tillkom
mit efter 1807.

De övriga åkerformerna inom området, som i plan inte uppvisar några sto
ra skillnader från de senare åkrarna, skiljer sig dock markant i profil. De öv
riga tegarna har inte bara mellanliggande fåror, men också tydliga ryggar och 
uppfyller alltså kraven på ryggade åkrar.

Ett intressant exempel på de övriga åkrarnas profil ges i fig. 5:6. Profilen 
är hämtad från det västra teglaget. Som framgår av den förhöjda profilen 
finns tydliga ryggar och fåror, men förhållandet mellan fårorna är inte helt 
okomplicerat. Tegarnas ursprungliga bredd låter sig inte enkelt fastställas. På 
ett intervall av 5 till 6 meter förekommer fåror, respektive ryggar men det är 
tydligt att fårorna är olika djupa. Djupare fåror förekommer med ca 10 me
ters mellanrum. En jämförelse med de ryggade åkrarna omedelbart öster om 
detta teglag, som har bredder på runt 10 meter, tyder på att det västra tegla
gets profil tillkommit genom att man påbörjat en fällning av tidigare 10 me
ter breda ryggar. En sådan kan ha skett under de ryggade åkrarnas brukstid; 
liknande fenomen förekommer till exempel på Soltvet. Men det kan också 
tänkas att fällningen skett under senare tid, som en påbörjad anpassning till 
1800-1900-talets ofta smalare åkerformer.

Sammanfattningsvis kan sägas att det skriftliga källmaterialet, kartans in
formation och åkrarnas former entydigt talar för att de fossila åkrarna till 
största delen härrör från en under medeltiden ödelagd gård Kostorp. I sam
band med de arkeologiska exploateringsundersökningarna lyckades man ty
värr dock inte hitta bebyggelsen.



De ryggade åkrarnas ålder
Även om inga daterande grävningsundersökningar genomförts ger under
sökningarna på de tre medeltida ödegårdarna som ett enhetligt resultat att 
de ryggade åkrarna kan dateras till medeltid. I två ytterligare fall har jag i 
samarbete med Gösta Framme vid rekognosceringar i fält och kontroller i 
det historiska källmaterialet kunnat konstatera att lokaler med ryggade åkrar 
kan förknippas med medeltida ödeläggelse respektive med omstrukturering
ar under 1600-tal.

De ryggade åkrarna i anslutning till hemvärnsgården på Massleberg (Skee 
864) är sannolikt lämningar efter ödegården Dombshee på Högstads mark 
(Framme 1985, s. 240), medan de ryggade åkrarna på Blomsholm (Skee 339) 
sannolikt övergivits senast i samband med säteribildningen på 1620-talet. I 
Båtslycke, Spekeröds socken, har Stefan Höglin dessutom dokumenterat ryg
gade åkrar som av källorna att döma övergivits före år 1801 (Höglin 1995, 
s. 35ff).

Detta material sammantaget visar på ett mycket klart samband mellan me
deltida ödegårdar och ryggade åkrar. När man i Bohuslän började att plöja 
åkrar på detta sätt är svårare att fastställa, men det är sannolikt att de har 
börjat att förekomma under tidig medeltid i samband med införande av plo
gen (Myrdal 1985, s. 77). En hitre datering är inte helt lätt att fastställa. Bru
ket att rygga åkrar har sannolikt fortsatt in i nyare tid. Åkerformerna, som 
de framträder i plan på 1700-talskartorna, ser på alla sätt ut att härstamma 
från oxplöjda åkrar av samma längd och bredd som de ryggade. Brusewitz 
teckningar från mitten av 1800-talet (Kungälv resp. Lökeberg: Brusewitz 
1864; Foss k:a: Cullberg 1982, s. 93) är inte helt klargörande vad beträffar 
åkerformen, men en försiktig bedömning antyder att åkrarna där generellt 
sett är smalare än de ryggade; deras profil är dessutom relativt flack. På 1930- 
talets fotokarta och Mårten Sjöbecks samtida landskapsbilder framträder två 
typer av åkrar: dels ca 7-8 meter breda, flacka åkrar av den karaktär Stefan 
Höglin beskrivit ovan under Kostorp, dels 2-5 m breda åkrar, som på grund 
av sin ringa bredd kommit att få en svagt välvd profil (Sjöbeck 1932, foto nr 
75, 81, 152). De senare är av den typen som i England går under benäm
ningen ”horse rigs” eller ”narrow rigs”. Det rör sig alltså om smala, häst- 
plöjda tegar i motsättning till de äldre oxplöjda, breda, ryggade åkrarna (se 
bl.a. Taylor 1975, s. 143). Sannolikt slutade man på allvar att rygga åkrar
na under perioden 1750-1850. Gadd antar att det i Västergötland skedde i 
samband med övergången till cirkulationsbruk och införandet av lättare plo
gar under 1850-talet (Gadd 1983, s. 233).

De ryggade åkrarna förefaller alltså i Bohuslän att kunna dateras till peri
oden 1200-1800. Den fortsatta bebyggelse- och odlingsutvecklingen har 
dessutom gjort att de i mycket liten utsträckning kommit att bevaras i an
slutning till den åkermark som varit i bruk under denna periods slut, efter
som 1700-talets åkermark också var i intensivt bruk under 1800-talet och



början av 1900-talet. Detta sammantaget gör att de ryggade åkrarna kom
mit att bevaras huvudsakligen där odlingen övergivits före denna period. 
Detta gör att de ryggade åkrarna kan sägas ha blivit något av en ledartefakt 
till den medeltida ödeläggelsen.

Till huvudproblemet om tegskiftets ursprung ger dessa undersökningar 
också ett klart besked. Den åkerform som vi återfinner på 1700-talskartor- 
na: ca 6-7 m breda brukningstegar, upp till 300 m långa och ofta svagt sväng
da som ett omvänt S eller ett C, fanns i samma form redan under högmedel
tid. Ett tegskifte baserat på långsmala, plöjda och ryggade brukningsparceller 
kan alltså ha funnits åtminstone före den senmedeltida agrarkrisen.

5.3 Ägo systemets rumsliga effekter
I avsnittet om skyldeiesystemet behandlades bl.a. de många små ägoparter 
som redovisades i Röde bok. Det var där fråga om mindre andelar som do
nerats till olika kyrkliga instanser. Det är dock rimligt att anta att den upp
splittring av ägande till gårdarna som kommer till uttryck i Röde bok också 
hade sin motsvarighet i en uppsplittring av ägandet på rena odelsgårdar, så 
som vi vet förhållandena var under 1600-talet. Det skulle kunna ligga nära 
till hands att se ett samband mellan denna uppsplittring av ägandet och upp
splittringen av tegarna på marken. Mot ett sådant samband mellan skyl
deiesystemet och tegsplittringen har emellertid framförts avgörande argu
ment baserade på kännedomen om bestämmelserna om bygsel och åsäte som 
de är kända under 1500-1600-talen:

1. Skyldeiesystemet var baserat på ideella andelar. Ägoparterna berättigade 
innehavaren till en viss andel av landskylden, men inte till rätten att bru
ka jorden. Det fanns därför vanligtvis inga skäl att märka ut dessa ande
lar på marken.

2. Det som höll samman systemet och förhindrade en sådan uppsplittring var 
att bygselenheterna var fasta och att bestämmelserna om vem som skulle 
råda över bygseln och vem som skulle inneha åsetesrätten förhindrade en 
sådan uppsplittring. Huvudarvingen (d.v.s. vanligtvis äldste sonen) inne
hade åsetesrätten och rätt till bruk av hela gården odelad, även om han 
alltså betalade arrende till sina medarvingar och andra delägare i gården. 
(Jfr bl.a. art. Tegskifte, KLNM).

Nu ska man komma ihåg att sådan slutsatser vanligtvis är baserade på lag
stiftningen, d.v.s. på normativa källor. När man istället studerar de källor 
som redovisar de faktiska förhållandena visar det sig att man i många fall ut
märkte sådana mindre ägoandelar på marken.



Ägoparter utmärkta ”steint og reint”
I studierna av Glose och Honeröd ovan visades hur smärre hyfsningar och 
omfördelningar av gårdarnas storlek inom en by genomfördes genom att 
man delade befintliga tegar och på det sättet ökade tegsplittringen. Det in
nebär att den ideella ägofördelningen inom en by faktiskt också kunde på
verka den fysiska utformningen på marken. I kartor och äldre historiskt ma
terial finns också uppgifter om att ideella andelar fanns utmärkta på marken. 
Det skulle alltså - när man ser till vad som faktiskt har skett - finnas ett visst 
samband mellan skyldeiesystemet och tegsplittringen.

Tolatorp i Jörlanda, 1359. Brusewitz återger ett bytesbrev från 1359 som 
på 1800-talet ännu förvarades på Tolatorp i Jörlanda. Det berör ett mark
byte mellan Reidar Jonsson, fogde på Bohus och en Tholner Helgesson som 
tidigare innehaft ett markebol i ”Skyrbagom”, vilket syftar på en gård eller 
möjligtvis ett större område kring Bohus, där Kungälv nu ligger. Fogden ut
ser sex män som ska avmäta ett markebol i Tolatorp till vederlag för detta 
förutnämnda markebol. Man kom då också överens om att tre öresbol som 
Reidar Jonsson tidigare innehaft i Tolatorp också skulle läggas till Tholner 
och hans efterkommande. Det intressanta är att man där även beskriver lä
get för dessa tre öresbol: ”ligger austan aarennar undir Gasira fialle” (Bruse- 
witz’ tolkning: som ligger öster om ån under ”Gasira” fjäll”; Brusewitz 1864, 
s. 116-17 och s. 330-31).

I Askesby, Säve sn omtalas i ett brev från 1487 en tvist om marken mellan 
två åbor i byn, som bägge hade mindre innehav av kronojord (två respektive 
fyra öresbol). Det är oklart om man tvistade om rätten att bruka de två öres- 
bolen kronojord eller om man enbart tvistade om var på marken skillnaden 
mellan gårdarna skulle gå. Under alla omständigheter så hade de bägge åbor
na bestämda åsikter om var de två öresbolen befann sig och man tillkallade 
också äldre män som kunde visa var den rätta skillnaden mellan åboens egen 
jord och kronans gick. Brevet kan inte tolkas på något annat sätt än att den
na lilla andel faktiskt då ansågs vara utmätt på marken och motsvarade en 
bestämd yta (DN 962). Dessa kronoandelar i Askeby finns också redovisade 
i 1568 års jordebok. I jorderannsakningsprotokollet 1662 omnämns åter 4 
öresbol kronojord under en av gårdarna i Askesby. Där menas dock att de in
te är delade från gårdens övriga ägor utan av ålder varit brukade under går
den och därför ska belasta gårdens jordeboksränta. Inte heller i de äldsta kar
torna (1760, 1792 på LMV) nämns något om denna kronojord.

Kalsbee, Säve sn. Kartan N.122 31 avbildar ”Twenne Äkrar wed Hem
manet Kalshee Söderg”. Kartan avbildar bara dessa två smala tegar samt be
byggelsen i Assmuntorp och Karlshee. I texten står:

” 1. Twenne Äckror som Cronohemmanet Kalshee Södergården 1/2 efter tingsrättens domb 
af 17 juni 1711 hafwer bortmist, och tilldömbt frälsehemmannen Uppegården och Ned- 
regården i Asmundtorp, hwilka är belägne uti asmuntorps gierde emillan dess åker och 
Eng, bestående af------Afmätt-------efter Högl. Kongl Cammar Collegie-------af Stock
holm 27 maj 1719”.



Fig. 5:7 Valler i Romelanda. Karta upprättad 1666 av Ketil Claesson Felterus (N. 89 80-1).



Kartan förmäler inte hur dessa tegar ursprungligen hamnat under Kalshee, 
men det ligger naturligtvis nära till hands att tänka sig att de motsvarar en 
mindre ägopart, som av något skäl kommit att läggas till en gård i grannbyn.

Valler i Romelanda. Den äldsta geometriska kartan från Bohuslän upp
rättades 1666 över Valler i Romelanda (N.89 80-1), fig. 5:7. På kartan finns 
en teg utmärkt med noteringen ”Ähr kyrkojorden 2 öhrsbohl”. Samma två 
öresbol finns noterade i Röde bok 1388 som ägda av Romelanda prästebol: 
”j Wollum tuasggia oyris boll” (RB, s. 340). Ägoandelen, finns alltså här ut
märkt ”steint og reint” (jfr art Tegskifte , KLNM).

Dessa exempel kan naturligtvis vara särskilda undantag och det går inte 
från detta att generellt visa att ägoparterna var utmärkta på marken. Där
emot så har jag antytt några av de processer som skulle kunna leda till att 
ägoparterna kommit att utmärkas på marken: Från en ägare som redan ha
de ett visst jordinnehav i en by måste det ha varit ett starkt krav att få bru
ka även mindre ägoparter över vilka andra hade brukningsrätten.

Ottar Ronneseth har visat hur sådana omföringar under 1700-talet mel
lan olika delägare i en mangbolt gård kunde leda till en ökning av antalet te
gar. Han menar att sådana processer kan ses som en av drivkrafterna bakom 
tegsplittringen (Ronneseth 1974, s. 215ff.). På Jseren var namngårdarna en
dast bruksdelade och omfattade endast en matrikelgård även om de kunde 
vara stora. Därför kan inte samma fasta regler om åsäte ha verkat där som i 
Östnorge vid samma tid. Mellan brukarna i en och samma gård kunde om
föringar av tegar ske lätt efterhand som ägoinnehavet förändrades.

Gårdsindelningen på Östlandet under medeltid
Vad gäller förhållandena i Bohuslän och övriga delen av det norska Östlan
det finns det inte någon helt klar uppfattning om de medeltida gårdsenhe- 
terna. Skatten var under medeltid i Bohuslän knuten till mindre grupper av 
gårdar som tillsammans bildade en lid (Steinnes 1933, s. 94; Holmsen 1979, 
s. 34). Den konkreta utformningen av liderna har bl.a. studerats av Nord
ström och Rönnäng (1937). Utifrån skattläggningen fanns alltså ingen fast 
gårdsindelning. För Östlandet som helhet (med undantag för Oppland) är 
det först under 1500-talet som skattesystemet kommer att baseras på en in
delning i gårdar. Den första skatten som på ett enkelt sätt har ett förhållan
de till denna gårdsindelning är foringen som tidigast kan dokumenterats till 
1500-talet.

Likadant förefaller det att vara med bygselenheterna. Det som skapar fast
het i detta är ju åsetesrätten, d.v.s. den lagfästa regleringen av vem som ska 
ha brukningsrätten till en bestämd enhet. Enligt Holmsen växer den fram i 
sin kända form först under 1500-talet (Holmsen 1966b). Först 1539 slås det 
fast att åsätesrätten skall gälla oavsett hur stor eller liten egendomen är. I 
samband med det fastslås det också regler för bygselrätten till störste ägaren. 
Holmsen ser dessa båda rättigheter som förbundna med varandra.



Fastheten i systemet och hindret mot att flytta ägoparter mellan bygselen- 
heter är alltså något som för Bohusläns del framförallt karaktäriserar perio
den från tidigt 1500-tal fram till svensktiden. Under denna period bör teg
mönstret alltså ha varit relativt konstant.

Att döma av uppgifterna i Röde bok hade vi alltså under 1200-1300-tal 
en långt driven klyvning av brukningsenheterna i Bohuslän. I tillägg till det
ta sker en utveckling av skyldeiesystemet och en stor mängd mindre ägopar
ter är i omlopp. Någon strikt gårdsindelning verkar knappast vara genom
förd utan man får anta att dels lidindelningen, dels öresbolsvärderingen varit 
de fasta elementen i det kamerala systemet. För en precisering av var enskil
da mindre ägoparter varit belägna använde man sig av olika begrepp: i Vät
te härad exempelvis gård, tomt och stuga (Framme 1985) och på Inland bol 
och fjärding.

Tegsplittringen i de oregelbundna byarna med blandat jordinnehav bör en
ligt detta sätt att se vara ett tidigmedeltida fenomen, då befolkningsökning 
och hemmansklyvning lett till en ökad uppsplittring av marken. Vi vet inte 
hur dessa klyvningar gått till - efter vilka principer som åkermarken delats 
- men det finns knappast något skäl att tro att tegskifte inte varit någon nor
mal delningsprincip då. Små ägoparter i omlopp kan ha bidragit till teg
splittringen. Här har ju samma förhållanden verkat som i Jaerens bruksupp- 
delade matrikelgårdar under 1700-talet. Tegsplittringen kan alltså ha varit 
mer omfattande under tidigt 1300-tal än på 1600-talet.

När många brukningsenheter försvann och andra slogs samman under 
senmedeltid behöver det inte ha skett på samma sätt som de en gång delades. 
Det betyder att de faktiskt fungerande brukningsenheterna under 1400- 
1500-tal kan ha bestått av flera tidigare brukningsenheter som inte haft nå
got samröre tidigare. En stor del av tegsplittringen bör alltså ha funnits kvar 
under 1400-1500-talet. I enskilda fall kan storleksomfördelningar i byarna 
t.o.m. ha lett till ökat antal tegar i analogi med de kända förhållanden från 
1700-talet.

Det som möter oss i 1500-1700-talets källmaterial måste alltså ses som en 
formalisering, uppordning av dessa tidigare ”vilda” förhållanden. Kameralt 
och skattemässigt får vi gårdsindelningen i 1500-talets jordeböcker, ägo- 
rättsligt regleras det genom bygselrätten och åsätesrätten och det rumsliga 
utfallet blir ett fastlåst och reglerat, till de kamerala hemmanen knutet, teg
skifte på marken.



Kapitel 6

Sammanfattning och slutsatser

Denna studie gör inte anspråk på att vara en heltäckande studie av Bohus
läns odlingslandskap och bebyggelse under undersökningsperioden. Jag har 
studerat ett fenomen som har betydelse för förståelsen av de c:a 40 procent 
av Bohusläns gårdar som låg i byar under denna period. Men genom dem 
har jag kommit in på problem kring arv och äganderättssystem som berör 
hela det bohuslänska agrarsamhället.

En viss del av de bohuslänska byarna låg vid norsktidens slut i ägobland
ning och hade, som lantmätaren uttryckte det, åkrarna teg om teg. Jag har 
inte försökt att precisera hur stor andel av byarna som hade tegskifte, men 
förekomsten är i alla fall tillräckligt stor för att man ska kunna säga att det 
var en allmän företeelse i landskapet. Skifte av åker i form av smala tegar var 
ett känt och etablerat begrepp i hela landskapet.

Bohuslän kan alltså sälla sig till ett generellt europeiskt mönster före skif
tenas och moderniseringens tid. Jag har försökt att visa att den norska be
byggelsehistorien inte kan hållas skild från en europeisk utveckling. Mina un
dersökningar i Bohuslän och jämförelsen med bebyggelsen i Norge pekar 
också på att den skarpa gräns mellan en norsk ensamgårdsbebyggelse och en 
svensk bybebyggelse, som varit en etablerad sanning i många skandinaviska 
jämförelser, inte motsvarar den verkliga situationen. Ungefärligen samma 
företeelser har funnits på bägge sidor den gamla riksgränsen. De skillnader i 
det äldre agrarlandskapet som fanns mellan norskt och svenskt gick längs en 
glidande skala och det är sannolikt att variationerna i odlingslandskapets ut
formning inom länderna var större än de skillnader som fanns mellan norskt 
och svenskt.

Samtidigt är det klart att Bohusläns äldre odlingslandskap vid införliv- 
ningen med Sverige uppvisade många särskiljande drag. Variationsrikedo
men i ägoskiftenas utformning är ett sådant särskiljande drag, som skiljer 
Bohuslän från många andra regioner. Tegskiftade byar kunde ligga sida om 
sida med byar med fullständigt särägosystem. Tegskiftets utformning varie
rade från det absolut regelbundna i några av de egaliserade byarna med en 
ägare till det, till synes, helt slumpmässiga och oregelbundna i byar med blan
dat jordinnehav.

Studierna av de tegskiftade byarna i Bohuslän har inledningsvis visat att 
tegskiftet inte, som tidigare författare antagit, är en sen företeelse betingad 
av hemmansklyvning sedan 1600-talet. Dessutom har jag visat att den gam
la norska jord värderingen i öresbol och markebol i motsats till vad man ti
digare antagit, fungerat även som ett byamål vid skifte av jord.

Tegskiftet har i Bohuslän funnits redan under medeltid. Mina argument



för detta baseras för det första på indirekta medeltida uppgifter om att by
arna under medeltid kan ha bestått av lika många eller t.o.m. fler antal bruk- 
ningsenheter än de senare kamerala hemmanen i samma by. För det andra 
visar Kastelle klosters senmedeltida jordeböcker på en gårdsindelning som vi 
också finner i tegskifteskartorna över samma by. Den vid denna tid gällande 
lagstiftningen i Norge omfattade också tegskiftet som en möjlig princip för 
skifte av landbojord. För det tredje har jag visat att den fysiska tegstruktu
ren, som vi ser på 1700-talets tegskifteskartor, kan återfinnas på de medelti
da ödegårdarna i form av ryggade åkrar.

När det gäller drivkrafterna bakom tegsplittringen så har jag i denna un
dersökning inte gått in i debatten om gärdestvånget och tegsplittringens för- 
och nackdelar. Jag menar i det korta avsnittet om den internationella forsk
ningen på området att den aktuella debatten har gjort den frågan inaktuell. 
Det är framförallt Fenoalteas argument att tegsplittringen inte bara var utan 
kostnader utan dessutom något i sig effektivt och produktionsbefrämjande, 
som stödjer en sådan syn.

Vad gäller de specifika faktorer som i det aktuella fallet har lett fram till 
tegsplittringen så visar denna undersökning på flera parallella processer:

1. I de egaliserade byarna under Kastelle kloster har skiftet sannolikt skett 
när man lejt ut jorden till flera landbor. Som faktor bakom detta skifte kan 
man skönja upplösningen av ett storgårdssystem. Detta har skett under 
medeltid. Samma förhållande kan ha gällt i kronans byar, men de fåtaliga 
exemplen i denna undersökning visar också på möjligheten att tegmön
stret där är ett resultat av senare egaliseringar.

2. Årsskiftet av ängen har i flera byar kommit att permanentas både i bibe
hållen ängsmark och i ängsmark som man uppodlat. Denna process tycks 
vara i full gång under den tid som kartorna tillkommer, men den kan na
turligtvis i många byar ha inletts långt tidigare.

3. I några fall har jag kunnat visa att tegsplittringen kan gå tillbaka på en 
successiv gårdsdelning, som i så fall bör ha skett åtminstone före 1500-ta- 
lets jordeböcker, sannolikt under högmedeltid (Stenungsbyn, Lökeberg).

Men för de flesta av de kartor jag behandlat förklarar utvecklingen, enligt 
dessa tre punkter, möjligtvis bara en mindre del av tegsplittringen. Jag har i 
avsnittet om ägosystemets rumsliga effekter kommit in på en annan faktor 
som jag tror haft en avgörande betydelse för tegsplittringen i Bohuslän, näm
ligen systemet för arv och ägande som genom sin speciella utformning kom
mit att bidra till tegsplittringens utformning på ett helt speciellt sätt:

4. Ottar Ronneseth visade att arvsystemet under givna villkor kunde finnas 
med som en viktig förklarande faktor till tegsplittringen på Jasren under 
1700-talet. På grund av den annorlunda gårdsindelningen och bestäm
melserna om åsäte och bygsel skulle de små ägoparterna på Ostlandet där



emot inte ha kunnat bidra till tegsplittringen där. Men förhållandena un
der medeltid var annorlunda. Uppsplittringen på många små ägoparter är 
ett oomtvistat faktum. Bestämmelserna om åsäte och bygsel är av senare 
datum och detta i kombination med frånvaron av fast gårdsindelning un
der medeltid, bör ha möjliggjort att långt friare system för överföringar av 
små ägoandelar mellan olika brukningsenheter. Jag menar alltså att det 
mönster som möter oss på kartorna inte bara är resultatet av de tre fak
torer jag nämnt ovan, men också ett resultat av medeltidens kraftiga ex
pansion och många små ägoparter. För den som ägt små skuldandelar bör 
det ofta ha uppkommit ett behov att konsolidera dessa under eget bruk. 
Det paradoxala i sammanhanget är alltså att en konsolidering av flera små 
ägoparter under samlat ägande kan ha lett till en uppsplittring av marken. 
Jag har också visat att små hyfsningar av hemmanens inbördes storleks
förhållanden under 1700-talet lett till ökat antal tegar (Vävran och Ho- 
neröd). Det antyder också att den sammanläggning av brukningsenheter 
som sannolikt skett under senmedeltid inte nödvändigtvis behöver ha lett 
till en reduktion av antalet tegar.

Enligt ett normativt - på bestämmelserna vilande synsätt - skulle systemet 
för arv, åsäte och bygsel i Norge under 1500-talet leda till uppsplittring av 
ägandet, men även fortsättningsvis sammanhållna brukningsenheter. Jag me
nar inte att tendensen mot konsoliderade brukningsenheter inte funnits i arvs
systemet under medeltid bara för vi inte kan belägga bestämmelserna om åsä
te och bygsel. Däremot verkar det vara ett inneboende väsen i arvssystemen 
att deras huvudprincip egentligen aldrig dominerar fullständigt. Ulf Sporrong 
har visat hur realarvdelningens ägosplittring i Dalarna motverkats genom ett 
giftermålsmönster som verkat i konsoliderande riktning (Sporrong 1988). I 
Östnorge kan det motsatta förhållandet ha verkat. Sammanhållna bruk
ningsenheter kan ha varit grundregeln, men det har funnits en motsatt ten
dens som kommit till uttryck i överföring av tegar mellan brukningsenheter 
och uppsplittring. Vad som slutgiltigt bestämmer denna dynamik mellan å 
ena sidan arvsystemens grundregel och å andra sidan den motverkande ten
densen bör ha varit den allmänna ekonomiska och befolkningsmässiga ut
vecklingen. I medeltidens synnerligen expansiva bohuslänska bebyggelseut
veckling bör tendensen till uppsplittring ha fått ett rejält utrymme.



Källor, förkortningar

Lantmäterikartor
Lantmäteriverkets forskningsarkiv, Gävle: (Kartor från detta arkiv betecknas i tex

ten enligt följande princip N.36 51-1, där N står för Göteborgs och Bohus län, 36 
för Herrestads socken, 51 för jorderegisterenheten Utby och 1 är ett ordnings- 
nummer för akter till denna jorderegisterenhet).

Överlantmätarmyndigheten i Göteborgs och Bohus län (konceptet till ovanstående 
karta betecknas där Herrestad 2, där 2 är ett ordningsnummer för kartor inom 
socknen).

Jordeböcker
Jb 1568 - Jordebok for Båhus len 1568. I NRJ Bd V, h. 2. Oslo 1972 (Original i 

Rigsarkivet, Köpenhamn).
Jb 1542 - Jordebok for Båhus len ca. 1542.1 NRJ Bd. V, h 1, Oslo 1966. (Original 

i Rigsarkivet, Köpenhamn).
Jb 1544 - Jordebok for Viken 1544.1 NRJ Bd. V, h 1, Oslo 1966. (Original i Rigs

arkivet, Köpenhamn).
Jb 1574 - Jordebok för Bohuslän 1574-1575, Riksarkivet, Stockholm.
Jb 1625-1626 - Bohus slotts jordebok (Från norska Riksarkivet överlämnade rä

kenskaper och handlingar, Bohuslän 1574-1625, vol 24). Riksarkivet Stockholm.
Jb 1650 - Jordebok 1650-tal, Riksarkivet, Stockholm.
Jb 1659 - Jordebok 1659, Riksarkivet, Stockholm.
Jb 1665 - Jordebok 1665, Riksarkivet, Stockholm.

Övriga källor
BEK - Beskrivning till ekonomisk karta.
DN - Diplomatarium Norvegicum, Kristiania 1849 ff.
EK - Ekonomisk karta.
JN - Biskop Jens Nilssons Visitatsboger og Reiseoptegnelser 1574-1597. Udg. ved 

I. Nielsen. Kristiania 1885.
Jra - Jorderannsakningsprotokoll 1662. Riksarkivet, Stockholm.
KLNM - Kulturhistoriskt lexikon för Nordisk medeltid.
LMV - Lanmäteriverkets forskningsarkiv.
NRJ - Norske Regnskaber och Jordeboger fra det 16de Aarhundrede. Utgitt for Kjel- 

deskriftfondet ved Arne Odd Johnsen.
OGB - Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län, Lund 1925 ff.
RB - Biskop Eysteins Jordebog (Den rode Bog). Fortegnelse over det geistlige Gods 

i Oslo Bispedomme omkring Aar 1400. Udg. af H.J. Huitfeldt Kristiania 1879. 
SD - Svenskt Diplomatarium. Stockholm 1875-1904.
ÖLM-Gbg - Överlantmätarmyndigheten, Göteborgs och Bohus län.
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Man har tidigare antagit att bohuslänska byar med 
åkrarna i tegskifte skulle vara en relativt sen företeel
se. De skulle ha uppkommit till följd av hemmans- 
klyvning under 16-, 17- och 1800-talen. Denna studie 
visar inledningsvis att en stor del av länets gårdar re
dan vid den första svensktiden låg i byar. Den gamla 
norska jordvärderingen i öresbol fungerade då som ett 
byamål på samma sätt som attung, markland och an
dra jordamått i de andra skandinaviska regionerna.

Mats Widgrens arbete baseras på ett antal tegskif- 
teskartor, uppgifter ur äldre jordeböcker och medelti
da brev samt på fältdokumentationer av medeltida, 
ryggade åkrar. Det visar sig att både jordvärderingen, 
bystrukturen och tegsplittringen har uppkommit redan 
under medeltid. Det bohuslänska odlingslandskapet 
följer där ett generellt europeiskt mönster. Men de for
mer som tegskiftet tagit sig i Bohuslän kan bara för
klaras utifrån de regionala förutsättningarna. De gam
la norska reglerna för arv och ägande spelade en stor 
roll för hur tegsplittringen konkret gick till.

Boken är illustrerad med ett flertal avritningar och 
färgbilder av de gamla lantmäterikartorna.


