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Abstract
Hans Antonson: Landscape and Ödesbölen: The Province of Jämtland, Sweden,
before, during and after the Medieval Agrarian Crisis.

This study examines landscape change in the Province of Jämtland during c. 1000–
1750 AD. Settlement and arable cultivation are two of the most important sources
in this study. They are therefore treated in depth, particularly farmsteads that were
deserted during the late medieval agrarian crisis, so-called ödesbölen, and their
ancient field-traces. The dissertation contains four major investigations.

In the first investigation 610 possible ödesbölen were identified. The desertion
was estimated at 50 per cent. The second investigation had its focus on the
geographic location, and the conclusion was that the ödesbölen may have been
deserted when the climate turned colder in the 14th century. The third investigation
concerned medieval agriculture. Using historical maps and detailed mapping of
ancient field traces it was established that the annually cultivated acreage decreased
from the High Middle Ages until early modern times. This probably means that the
agrarian crisis caused a change in the agrarian regime, from predominant arable
farming to predominant stock-raising. The fourth investigation was whether the
ownership or the use of the ödesbölen created obstacles to recolonization when the
crisis subsided. This turned out not to be so in the case of ownership, but may have
been so with regard to communal forest grazing. According to historical maps the
ödesbölen in Jämtland were finally recolonized about 200 years later than for
example in southern Sweden. The reasons probably were wars and a worse climate.

The dissertation is capped off with both a model and a description of landscape
change in Jämtland. Characteristic for the development of the landscape has been
fluctuations in settlement. The ödesbölen are part of a pattern in which they are
colonized, deserted, recolonized and again deserted in a cyclical course of events.
The openness of the landscape is not part of this course of events.

Keywords: Agrarian history, early modern period, Sweden, Brunflo, Revsund,
Sundsjö, parish, settlement, deserted farms, hamlet, farmstead, the Black Death,
climate, change of agrarian regime, ownership, forms of cultivation, historical
maps, medieval diplomas, registers of taxpayers, ancient farmland, field mapping,
archaeology.
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Förord

Att skriva denna bok har varit kul. Arbetet inleddes med att professor Ulf
Sporrong vid kulturgeografiska institutionen i Stockholm, bjöd in mig och
flera andra tänkbara doktorander till ett seminarium i Jämtland, maj 1988.
Sedan antogs jag till forskarutbildningen hösten samma år. Under de drygt 15
år som jag har varit inskriven som doktorand har arbetet tagit drygt 3 ½ år av
min fria tid. Däremellan har jag arbetat med natur- och kulturmiljöfrågor som
statlig handläggare och forskare. Eftersom avhandlingsämnet är en av mina
hobbyer har jag emellanåt kunnat lägga arbetet åt sidan för att vila tankarna.
Med resultatet i hand kan jag, lite förvånad, konstatera att arbetet relativt sett
har följt den ursprungliga idén i avhandlingspromemorian från 1993.

Även om skrivandet mestadels varit en fritidssyssla har framförallt kost-
samma fältarbeten och annan källmaterialinsamling kunnat genomföras tack
vare generösa bidrag från Landsprosten Erik Anderssons Minnesfond.
Ekonomiska bidrag har även erhållits från Svenska Turistföreningens fond för
vetenskapliga undersökningar, Axel Lagrelius fond för geografisk forskning,
Lillemor och Hans W:son Ahlmanns fond för geografisk forskning, Carl
Mannerfelts fond, Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet
samt min nuvarande arbetsplats, Statens väg- och transportforskningsinstitut
(VTI). Arbetet är tryckt med bidrag från Kungl. Gustaf Adolfs Akademien
samt från Länsstyrelsen i Jämtlands län. Länsstyrelsen har dessutom bekostat
översättning till engelska samt formgivning.

Det sägs ofta att avhandlingsarbetet är ett ensamarbete. Sett ur en aspekt är
det sant exempelvis vid en jämförelse med min ordinarie forskartjänst vid
VTI, inom vilken man ofta arbetar i olika skräddarsydda forskningsgrupper.
Men sett ur en annan aspekt är det långt ifrån ett ensamarbete. Många
människor har varit synnerligen engagerade på olika sätt i min avhandling. Till
dessa vill jag rikta ett varmt tack!

Flera av mina kollegor har hjälpt till med fältarbeten. Fil. kand. Torsten
Håkansson, docent Christer Persson och fil. dr Ulf Jansson har hjälpt till med
de arkeologiska utgrävningarna vid Eisåsen. Fil. kand. Pär Connelid, fil. lic.
Catharina Mascher, Ulf Jansson och fil. lic. Madeleine Bonow har hjälpt till
med detaljkarteringar i fält av ödesbölen, härliga jämtlandsresor med mycket
skoj. När jag medverkade i en kurs om skötsel av ängsmarker och
kulturvärden träffade jag Lars Svensson från Sunnestbyn i Revsunds socken.
Lars har med stor gästfrihet låtit oss fältkarterare bo på sin fina gård. Dessa
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vistelser är oförglömliga med alla fester, nattbad i Revsundssjön och våffel-
gräddning vid fäbodstugan!

Personalen vid Lantmäteriverkets forskningsarkiv i Gävle, däribland
byrådirektörerna Gertrud Wiking och Ronnie Engström, har på olika sätt
hjälpt mig med de historiska kartorna, exempelvis vad gäller det första
tragglandet med handstilstydning. Detsamma gäller Sven Magnusson vid
Lantmäteriet i Östersund.

Personalen vid VTI:s bibliotek, däribland Mia Klein, Catharina Arvidsson
och Mats Berggren, har ihärdigt och med blixtens hastighet lånat litteratur för
min räkning. Detsamma gäller 1:e bibliotekarie Carita Backman vid
humanistisk-samhällsvetenskapliga biblioteket vid Linköpings universitet.
Catharina har dessutom nitiskt kontrollerat hela referenslistan.

VTI-forskaren Rune Karlsson har byggt två, i mitt tycke komplicerade,
databaser, dels ödesböleregistret, dels registret om åkerarealer. Runes
strukturerade tänkande medförde att avhandlingsarbetet tog ett kraftigt kliv
framåt. VTI:s statistikexpert, fil. lic. Mats Wiklund har med stort tålamod
försökt förklara statistiska beräkningar och har till slut genomfört några av
dem.

Löpande har 1:e antikvarie Anders Hansson vid länsmuseet i Östersund
tillsammans med professor Stig Welinder vid Mitthögskolan, Östersund, hållit
mig uppdaterad om pågående jämtländsk forskning.

Katarina Strömdahl vid Kulturgeografiska institutionen i Stockholm har
renritat planer och profiler över utgrävningarna vid Eisåsen. Fil. dr Lars Wåhlin
vid Kulturgeografiska institutionen har hjälpt till med layout och över-
sättningar till engelska.

Stefan Ene, också vid Kulturgeografiska institutionen, samt Ulf Jansson har
ofta hjälpt mig med digital karthantering. Idag är kunskap i detta ämne en
förutsättning för att kunna genomföra en studie som i mångt och mycket
bygger på geografiska data.

Docent Ulf Segerström, Centrum för miljövetenskaplig forskning vid
Umeå universitet har lämnat värdefulla synpunkter om pollenundersökningar
och fil. dr Hans Linderholm, Geovetarcentrum vid Göteborgs universitet har
hjälpt mig tolka dendrokronologiska undersökningar.

Min uppsatshandledare och tillika licentiatopponent docent Birgitta Roeck
Hansen, Stig Welinder, kulturmiljökonsulten Stefan Höglin, docent Lennart
Folkeson vid VTI, fil. lic. Elisabeth Gräslund Berg vid Kulturgeografiska
institutionen i Stockholm samt min mamma Kerstin har läst mitt manuskript
och lämnat många värdefulla och beaktansvärda synpunkter.

Ulf Sporrong har under hela avhandlingsarbetet visat sitt intresse och sitt
stöd. Han har bjudit med mig på intressanta seminarier och symposier och har
engagerat sig i hur arbetet från licentiatuppsats till avhandling skulle läggas
upp.
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Med mina nära vänner Ulf Jansson och Stefan Höglin har jag regelbundet
diskuterat avhandlingsprojektet, hemma, på krogen, i fält och så vidare. Då
Stefan och jag vid ett av dessa tillfällen diskuterade bebyggelseförändringar
nämnde han att dessa kunde liknas vid ett paraply som fälldes ut och in.

Ett särskilt stort tack riktar jag till Sten Gauffin som mycket generöst har
låtit mig ta del av alla sina opublicerade fältkartor över ödesbölen i Alsens
socken. Dessa publiceras nu för första gången i min avhandling. Tack vare
kartorna har mina forskningsresultat blivit mycket tydligare.

Ett stort tack riktar jag även till fil. dr Johan Berg vid Kulturgeografiska
institutionen i Stockholm och professor Janken Myrdal vid avdelningen för
agrarhistoria, SLU i Uppsala, för att de tog sig an uppgiften att granska mitt
avhandlingsmanuskript på slutseminariet den 21 oktober 2003.

Flera andra personer har i stort och i smått varit till stor hjälp, exempelvis
deltagarna vid slutseminariet samt kollegor vid olika antikvariska myndig-
heter.

Mamma och pappa har alltid backat upp mig i arbetet och på många sätt
visat sin omtanke. Tyvärr drog skrivandet för långt ut på tiden för att pappa
skulle kunna närvara vid disputationen, något han ofta såg fram emot. Mina
tankar går även till min svärfar, Bernt Forseby, kartograf och GIS-expert, som
jag haft många givande samtal med.

Att under en längre tid samtidigt hålla minst tre bollar i luften (avhandling,
familj och heltidsarbete) har varit en rejäl prövning. Något sådant klarar man
inte av utan hjälp, stöd och förståelse från familj och arbetskamrater, först och
främst min älskade hustru Åsa, men även mina närmaste VTI-medarbetare
Lennart Folkeson, tekn. dr Göran Blomqvist och fil. dr Mats Gustafsson.

Mina två handledare har dock betytt mest för avhandlingen. Professor Mats
Widgren har varit min handledare sedan 1990, ungefär samtidigt med att han
inledde ett ödegårdsprojekt, och Ulf Jansson har sedan januari 2003 varit
biträdande handledare. Båda har med stor energi engagerat sig när det har
funnits något att engagera sig i. Med kort varsel har de alltid varit anträffbara
och löpande kommit med värdefulla synpunkter på avhandlingsarbetet.

En doktorsavhandling i all ära, men sedan jag bildade familj har jag insett
att guldkanten i tillvaron är just där, hos familjen, Åsa och sonen Elis. Även
om avhandlingsskrivandet mellan januari och juni 2003 pågick under normal
kontorstid, förstod jag inte hur mycket familjen trots allt påverkades, förrän
det visade sig att ett av Elis’ första ord var karta.

Lundsbol och Linköping mars 2004

Hans Antonson
hans.antonson@vti.se
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1 Upptakt, frågeställning och disposition

För den som reser genom den svenska landsbygden är det tydligt att
landskapet skiljer sig kraftigt åt i olika landsändar. Bebyggelse och hävdad
mark bär sannolikt de mest iögonfallande skillnaderna. Husen kan exempelvis
vara byggda av trä eller ha putsade fasader och vara hopklumpade i byar av
olika storlek eller vara spridda i form av ensamliggande gårdar. På samma sätt
är det för den hävdade marken, exempelvis åker som ibland täcker stora
slättbygder, ibland syns som små spridda fläckar i en skogsbygd. Åkerns
lokalisering skiljer sig också åt. Ibland ligger den nära någon sorts
centrumområde såsom sockenkyrka eller en affär, ibland finner man åkermark
långt borta från bebyggelsen. Vägskyltar vittnar om att vissa gårdars och byars
namn har gemensamma drag, och andra inte. Dessa karaktärsdrag och många
fler har under lång tid lockat till sig turisters och forskares intresse runt om i
Sverige, Europa och världen, däribland mitt. Intresset brukar bottna i den
enkla frågan, varför ser det ut som det gör? Mitt intresse har av olika skäl
riktats mot landskapet Jämtland, som denna avhandling skall behandla.
Jämtland är beläget mitt i Sverige kring latitud 63° N, och är ett historiskt
administrativt landskap som gränsar till Norge, se Figur 1.

I slutet av 1980-talet tog Torsten Håkansson1 och jag fram ett register över
medeltida ödegårdar utifrån Riksantikvarieämbetets fornminnesregister.2

Redan här kan jag nämna att gårdsödeläggelsen inträffade under en period
som har kommit att kallas Den senmedeltida agrarkrisen. Perioden har getts
lite olika dateringar men i huvudsak sträcker den sig från år 1350 till 1500
e.Kr. Jag återkommer till krisen och ödegårdar i Avsnitt 2.4.3, 3.2 och 3.3. I
början av 1990-talet genomförde jag en regionindelning av landskapet
Jämtland utifrån bebyggelse och odling.3 Bebyggelsens lokalisering dels före
medeltiden, se Figur 27, dels delar av den under 1700- och 1800-talen
sammanställdes, se Figur 28. Insikten om de goda förutsättningarna att studera
landskap i Jämtland växte fram under dessa arbeten. Kartorna över
bebyggelsespridningen visade att stora förändringar hade inträffat mellan
vikingatid och 1800-talets slut. Insikten om bebyggelseförändringarna,

1 Kulturgeograf och kvartärgeolog vid Stockholms universitet.
2 Antonson, 1992.
3 Antonson, 1993a.
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resulterade i formuleringen av avhandlingens övergripande frågeställning: Hur
förändrades landskapets bebyggelse (gårdar och ödegårdar) och odling under
medeltid och tidigmodern tid i Jämtland? Även en följdfråga formulerades:
Vilka drivkrafter låg bakom förändringarna?

Figur 1. Landskapet Jämtland (1) och Jämtlands län (2) i förhållande till Sverige.
Ur Antonson, 1994, s. 277.

Föreliggande avhandling syftar till att behandla landskapsförändringar i det
administrativa landskapet Jämtland före, under och efter den medeltida
agrarkrisen (huvudsakligen ca 1000–1750 e.Kr. med vissa utblickar) för att se
om andra källmaterial och angreppssätt än de som hittills har använts kan ge
en ny bild av förloppet.

Jämtlands medeltida historia är välundersökt inom ramen för en lång
internationell forskningstradition4 som idag är särskilt framträdande i
England.5 Jämtlands medeltida agrarhistoria behandlades ingående senast
inom ramen för Det Nordiska Ödegårdsprojektet (se Avsnitt 2.4.3, 3.2 och

4 I Norge var man tidigt ute, redan under 1910- och 1920-talen, exempelvis Edvard Bull, Torkel
Aschehoug och Sigvald Hasund (Bjørkvik & Dybdal, 1972), M.M. Postan presenterade sina
forskningsresultat om England 1939 och den tyske forskaren Wilhelm Aabels Wüstungen-forskning
presenterades 1943 (Prange von, 1972).

5 Med forskare som John Hatcher, Christopher Dyer, Joan Thirsk, Barbara Harvey och Martin Bailey.
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3.3).6 Men faktum är att den senmedeltida agrarkrisen i liten utsträckning är
undersökt utifrån ett geografiskt perspektiv i Sverige. Det vanliga är att olika
undersökningar tagit fram enstaka kartor med prickar som visar bebyggelsens
spridning under denna tidsperiod, men forskarna har sällan låtit kartorna
utgöra underlag för någon frågeställning.

Svenska kulturgeografer har ofta studerat kolonisation utifrån övergivna
(fossila) spår som människan lämnat efter sig såsom åkermark, gravar och
bebyggelselämningar, men har även studerat bebyggelse och landskap genom
historiska och moderna kartor. Att kulturgeografer använder uppgifter ur
medeltida brev och tidigmoderna räkenskaper förekommer men är inte
speciellt framträdande. Jag tror att ett konsekvent användande av båda
källmaterialgrupperna, såväl kamerala källor som historiska och moderna
kartor utifrån ett geografiskt perspektiv, kan öka befintliga kunskaper. Det kan
exempelvis minska risken för onödigt stora tidsglapp i en undersökning. Jag
menar att det ligger ett stort värde i att även studera bebyggelsen i detalj,
genom fältstudier, eftersom sådana undersökningar kan svara på helt andra
frågor än vad arkivmaterialen kan göra.

Valet av Jämtland beror huvudsakligen på den synnerligen goda tillgången
på bra källmaterial, såväl fältmaterial som skriftligt material. Ett av dessa
källmaterial består av ödegårdar. Till skillnad från stora delar av Europa i
allmänhet och Sverige och Norge i synnerhet så finns det i Jämtland ett helt
unikt källmaterial i form av lämningar efter medeltida gårdar. Det unika är inte
att det finns lämningar utan att lämningarna dels är många, dels inte består av
fragment utan spår av hela ödegårdar.7 Ett centralt begrepp inom jämtländsk
ödegårdsforskning är ödesböle. Det är den dialektala benämningen på en öde-
lagd gård, företrädesvis från medeltid. De ödesbölen som man antar ödelades i
samband med den senmedeltida agrarkrisen torde vara en av Europas största
koncentrationer i sitt slag. Kännedomen om ödesbölen har i Jämtland varit
utbredd. Peter Olsson publicerade 1889 i Jämtlands fornminnesförenings
tidskrift en rad uppgifter om dessa. Ett flertal av uppgifterna erhöll han
muntligen från Jämtlands bönder, men han byggde även sina uppgifter på
äldre skriftliga källor såsom diplom och jordeböcker.8 Uppgifter om ödesbölen
finns också att hämta i den äldre litteraturen. John-Otto Hagström skrev 1751:

6 Under 1970- och 1980-talen pågick i Skandinavien ett stort forskningsprojekt kallat Det nordiska
ödegårdsprojektet. Projektet startade 1968 och summerades i en rapport 1981. I Det nordiska öde-
gårdsprojektet medverkade forskare inom en rad olika discipliner, företrädesvis historiker och
ekonomhistoriker men även arkeologer. Medverkande var förutom Sverige även Norge, Danmark,
Finland och Island. Projektet hämtade sina resultat från ca 36 undersökningsområden (Gissel, 1981a,
s. 23). Under projekttiden trycktes 14 publikationer i projektets egen serie. Men av projekt-
summeringen från 1981 framgår det att projektresultaten även byggde på en stor mängd otryckta
rapporter (Gissel, et al, 1981, s. 284–288). Rapport nummer 7 kan ses som en sammanställning av
sådana rapporter från Norge (Bjørgo, et al, 1981) liksom en artikel som tar upp ödegårdsforskning
efter 1976 i bl.a. bygdeböcker (Marthinsen, 1996).

7 Antonson, 1992.
8 Olsson, 1889a, s. 77–91; Olsson, 1914, s. 20–28.
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Ödeshemman, heta ock ödesbölen i Jemtland, ock äro de parker,
hwarest fordom warit hemman af åker och äng, och nu äro emot en
wiß penninge-summa af Kronan uplåtne, samt brukas til fäbod-
ställen eller slåtter af wißa hemmansbrukare, hwilka derföre årligen
betala afradspenningar. Uti hwar enda soken i hela landet finnes så-
dana lemningar, der åker i forna tider warit i fult bruk, men nu ligger
dels för fäfot, dels bär mycket litet hö, dels ock wilda skogen.9

Samtidigt har den under 1500- och 1600-talen krigshärjade landsdelen gene-
rerat stora administrativa arkiv, från såväl svensk som norsk/dansk sida.
Jämtland har dessutom ingått som studieområde i Det Nordiska Ödegårds-
projektet genom den norske historikern Helge Salvesens försorg. Han har
exempelvis på ett mycket trovärdigt sätt daterat ödeläggelsen,10 och
identifierat en sannolik befolkningstillväxt under högmedeltid.11 Det finns
således en möjlighet att utnyttja befintliga resultat samtidigt som de kan
kompletteras. Eftersom källmaterialet är synnerligen gott avseende de
medeltida gårdarna kommer den senmedeltida agrarkrisen att få en central
plats i avhandlingen.

När jag som anställd vid Riksantikvarieämbetet höll kurser om landskapets
förändring för statliga tjänstemän vid länsstyrelser och länsmuseer i Norrland
1996–1998 kritiserades kurserna som alltför sydsvenskt orienterade, trots att
kurserna med stor möda skräddarsytts för att spegla Norrland. Utbudet i
föreläsningar speglade dessvärre forskningsläget. Jag tror att denna avhandling
till del kan förändra den rådande situationen.

Avhandlingen är disponerad i två större delar. Den första utgör Kapitlen 2–
5, som kan liknas vid en bakgrundsdel där frågor formuleras samt
forskningsteman, undersökningsområde, metoder och källmaterial presenteras.
Den andra delen består av Kapitlen 6–9 och består av egna undersökningar i
arkiv eller i fält. Allt sammanfattas i Kapitel 11 där också slutsatser
formuleras. Avhandlingen bygger delvis på min opublicerade licentiat-
uppsats.12 Det är främst huvuddelen av avhandlingens Avsnitt 2.3, Kapitel 5, 6
och 9 som på något sätt fanns med i licentiatuppsatsen. Samtliga är dock
omskrivna och alla data har av olika anledningar bearbetats ytterligare, vilket
har medfört att resultaten från uppsatsen inte okritiskt kan lyftas in i
avhandlingen.

9 Hagström, 1751, s. 28.
10 Salvesen, 1979, Avsnitt 3.4.1 samt s. 168–169.
11 Salvesen, 1979, s. 147.
12 Antonson, 2000.
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2 Undersökningsområdet

Av olika skäl har jag valt att studera det administrativa landskapet Jämtland.
Den huvudsakliga anledningen är den synnerligen goda tillgången på olika
typer av källmaterial.

Ibland är källmaterialet så omfattande att det inte är en rimlig arbetsinsats
att studera vissa frågor för samtliga socknar. Jag har därför valt att i några
detaljundersökningar begränsa mig till Brunflo, Revsunds och Sundsjö
socknar, se Figur 2, som ligger sydöst om Östersund. Socknarna gränsar till
varandra. Valet är gjort med bakgrund av att socknarna ligger inom olika
näringsgeografiska områden och förefaller dessutom ha koloniserats av bönder
vid olika tidpunkter. Brunflo ligger inom Storsjöbygdens bördiga
jordbruksområde med större gårdar, medan Revsund ligger i en ren skogsbygd
där åkerbruket är mindre. Brunflo verkar vara koloniserad tidigare än både
Revsunds och Sundsjö socknar (se Avsnitt 6.2.1).

Ibland är emellertid källmaterialtillgången inom dessa tre socknar inte
tillräcklig för att en analys skall kunna genomföras. När så är fallet får
analysen istället omfatta hela landskapet Jämtland.

2.1 Administrativ indelning och tillhörighet

Jämtland utgör ett landskap och ingår i ett län. Länet omfattar även landskapet
Härjedalen. Innan länsindelningen tog vid var Jämtland ett norskt
lagmansdöme, något som kan liknas vid ett svenskt eller danskt landskap.
Jämtlands län bildades 1810 efter olika tillhörighet.13 Från 1570 löd Jämtland
som ett underlän till Trondheims län (Amt).14 Från 1645 löd det under
Härnösands län tillsammans med Medelpad och Ångermanland.15 1654
upplöses länet och de tre landskapen fördes till Gävleborgs län.16 1762 bildade
Jämtland åter ett gemensamt län med Medelpad och Ångermanland, kallat
Västernorrlands län.17 År 1810 bildas det nuvarande Jämtlands län bestående
av Jämtlands och Härjedalens landskap.18

13 Bromé, 1954, s. 19; Swedlund, 1962b, s. 389.
14 Bromé, 1945, s 204.
15 Bromé, 1954, s. 16.
16 Bromé, 1954, s. 19.
17 Swedlund, 1962a, s. 53–56.
18 Bromé, 1954, s. 19.
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1 Alanäs 14 Hackås * 26 Lockne * 38 Ragunda *
2 Alsen * 15 Hallen * 27 Marby 39 Revsund *
3 Aspås 16 Hammerdal * 28 Marieby 40 Rätan
4 Berg * 17 Hotagen 29 Mattmar 41 Rödön *
5 Bodsjö 18 Håsjö 30 Myssjö 42 Ström
6 Borgvattnet 19 Häggenås 31 Mörsil 43 Stugun
7 Brunflo * 20 Hällesjö * 32 Norderö 44 Sundsjö *
8 Bräcke 21 Kall 33 Nyhem 45 Sunne *
9 Fors 22 Klövsjö 34 Näs 46 Undersåker *
10 Frostviken 23 Kyrkås 35 Näskott 47 Åre *
11 Frösö * 24 Laxsjö 36 Offerdal * 48 Ås *
12 Föllinge 25 Lit * 37 Oviken * 49 Åsarna
13 Gåxsjö * = 1300-talssocknar

Figur 2. Socknar i landskapet Jämtland utifrån 1800-talets sockengränser.
En asterisk visar socknar nämnda under 1300-talet.
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Landskapet Jämtland saknar idag administrativ funktion. Även socknarna hade
tidigare en administrativ funktion. Därför är uppgifter om gårdar och
människor vid de flesta arkiv katalogiserade efter sockentillhörighet. Inom
Jämtlands landskap fanns enligt 1900-talets jordregister 49 socknar, se Figur
2. Jämtland har under 1500- och 1600-talen hört ömsom till Norge ömsom till
Sverige till följd av en rad krig. Det kan vara på så sätt att Jämtland under
högmedeltid (1050–1300) i politiskt hänseende varken hörde till Sverige eller
Norge, utan anses av vissa forskare ha varit självstyrande utan kung.19 Tiden
då Jämtland kom under den norska kronan är omdiskuterad, dels har den satts
till år 1178 (kung Sverres genomtåg i Jämtland),20 dels satts till 1200-talets
mitt.21

Jämtland kristnades under svensk påverkan och hörde under hela
medeltiden till Uppsala ärkestift ända fram till freden i Stettin år 1570.22

Sockenbildningen i Jämtland har daterats till 1200-tal.23

2.2 Landskapets naturbetingade förutsättningar

I väster mot Norge ligger fjällkedjan, även benämnd Kölen. Kölen består till
stora delar av kalfjäll, se Figur 3a. Kölen reser sig på flera ställen till mer än
1500 m.ö.h. Nedanför kalfjället finns en busk- och lövskogszon. I övrigt består
Jämtland av ett kulligt landskap ca 300–400 m.ö.h, genombrutet av stora
älvdalar (framförallt i NNV-SSO) och med Storsjön centralt belägen. Den
största älven är Indalsälven som rinner från landskapets västra del, passerar
genom Storsjön och fortsätter förbi Ångermanlandsgränsen i sydost, se Figur
3b.

De stora jordbruksbygderna är idag belägna vid Indalsälven och runt
Storsjön. De rika jordbruksbygderna kring Storsjön, Alsensjön och
Offerdalssjön kallas i vardagligt tal för Storsjöbygden. Jämtland har mycket
goda odlingsförutsättningar jämfört med andra delar av norra Skandinavien, i
synnerhet Norrlands övriga inland. Detta beror främst på god jordmån och ett,
relativt sett, förmånligt klimat.

Större delen av Jämtlands jordarter består av morän eller torv. Men i de
centrala delarna finns den kalkhaltiga moränleran, se Figur 3c. Att moränleran
har haft en stor betydelse för den äldsta bebyggelsens lokalisering framgår
tydligt vid en jämförelse mellan de äldsta bygderna och förekomst av
moränlera.24 Berggrunden utgörs av kalksten, granit, skiffer och gnejs. I delar
av fjällkedjan, inom Storsjöbygden och i ett stråk från Storsjöbygden till

19 Bull, [1927] 1970; Hallencreutz, 1996, s. 33ff; Sehlin, 1929, s. 92.
20 Hallencreutz, 1996, s. 10 samt not 5.
21 Bull, [1927] 1970, s. 31.
22 Sehlin, 1929, s. 67.
23 Brink, 1996a, s. 183.
24 Lundqvist, 1969; Antonson, 1993a, s. 9.
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Ström finns kalksten. Den yngre bebyggelsen, företrädesvis 1700-talets
nybyggen, lokaliserades däremot ofta till sjö- och älvsediment.25

Figur 3a–c. a) visar förekomsten av kalfjäll, b) de större sjöarna och vattendragen
och c) förekomsten av moränlera.

Klimatet är gynnsammare i Storsjöbygden än i övriga delar av landskapet.
Detta beror på att varma vindar från väster lyckas passera fjällkedjan vid några
bergspass, bland annat vid Storlien. I beskrivningar av klimatet från 1700- och

25 Antonson, 1993a.
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1800-talen framställs Jämtland som hårt ansatt jämfört med övriga Sverige.26 I
Storsjöbygden föll den första snön ofta i oktober och smälte inte bort förrän i
april.27

2.3 Gård eller by, bruk eller åbo

Bebyggelsen utgör en central del i avhandlingen. Den utgörs i föreliggande
studie av såväl befintliga (icke ödelagda) som ödelagda gårdar och byar samt
säsongsbebodda platser såsom fäbodar. Bebyggelsen har i de olika källorna
registrerats på olika sätt samtidigt som Sveriges och Norges olika forsknings-
traditioner använder olika begrepp. Eftersom Jämtland varit ömsom svenskt
ömsom norskt är det av stor betydelse för det fortsatta arbetet att reda ut
begreppen så att väldefinierade enhetliga begrepp kan användas. 28

Gunnar Bodvall tillämpade ett kameralt bybegrepp för svenska för-
hållanden, där byn utgjordes av en bebyggelse med samma namn, och som i
jordeboken hade eget eller egna skattetal.29 Inom denna definition ryms också
ensamgården. Gabriel Thulin i sin tur skilde på by och enstaka bosättningar.30

Sigurd Erixon var av en annan uppfattning och definierade en by som en
grupp på mer än två lantgårdar som gränsade till varandra på så sätt att deras
åkermark rörde vid, eller låg blandade med varandra.31 I betänkandet till en
förordning angående jordregister kan läsas att ordet by framledes skulle
beteckna två eller fler jordeboksenheter med gemensamt namn men som skiljs
från varandra med ett nummer och ibland ett särskilt gårdsnamn.32 I senare tid
har man dock inom svensk forskning kommit att betona gemenskap mellan
gårdar i olika former. I Nationalencyklopedin definierar Ulf Sporrong en by
som två eller flera gårdar vilka skall ha varit bofasta och mantalssatta med ett
avgränsat ägoområde, vars ägor ligger enskilt, samfällt eller i ägoblandning.
Inom byns territorium skall gemensamma beslut ha fattats.33

Norska förhållanden kan tyckas vara en aning annorlunda än de svenska.
Bybegreppet i en svensk–norsk jämförelse har tidigare behandlats av Mats
Widgren.34 En vanlig föreställning är att det i Norge endast finns gårdar (läs
ensamgårdar) och inte byar som exempelvis i Danmark, Sverige och stora
delar av Västeuropa. Men vad är en norsk gård? Andreas Holmsen skrev att
det finns geografiska skillnader i hur allmogen förr definierade begreppet. I de
västra delarna samt i Nordnorge var betydelsen en samling av gårdsbruk som

26 Antonson, 1993a, s. 9.
27 Wichman, et al, 1968, 118ff.
28 Helmfrid, 1976, s. 36.
29 Bodvall, 1959, s. 45.
30 Thulin, 1890, s. 10f.
31 Erixon, 1960, s. 195.
32 Rhodin, et al, 1905, s. 111.
33 Sporrong, 1990, s. 468.
34 Widgren, 1997, s. 39ff.
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sannolikt härstammade från en ursprungsgård. Där benämndes gården i ental
såsom Austreimgarden. Men i bygderna kring Trondheimsfjorden och i
Östlandet var betydelsen endast gårdsbruk. Där benämndes gårdarna i flertal
såsom Habbarstadgarda.35 I dessa områden var samlingsnamnet knutet till de
gårdar som uppstått ur en ursprungsgård.36 Inom norsk historisk forskning
skiljer man således Östnorge från Västnorge. I Västnorge var bebyggelsen samlad
i byliknande grupper, men i Östnorge var bebyggelsen utspridd, vilket kan
liknas vid ensamliggande gårdar.37 För att förstå de norska förhållandena
måste några viktiga bebyggelsebegrepp ur den bosättningshistoriska litteraturen
ges en förklaring. Dessa är navnegård, matrikkelgård och bruk.

Matrikkelgård är en nyskapad vetenskaplig term avseende en gård som
finns medtagen i matrikeln (det vill säga de offentliga registren för fast
egendom vilket motsvaras av det svenska jordregistret). Termen är tillkommen
för att kunna särskiljas från det allmänna begreppet gård, som i Norge har
flera olika betydelser.38 Bruk är en del av en gård och utgjorde i historisk tid
ofta en självständig brukningsdel. I litteraturen finns ytterligare en term på
bebyggelse, navnegården. Den är tillkommen för att man lättare skall förstå
matriklarnas historia. Även navnegården är en nyskapad teknisk term
avseende en eller flera matrikkelgårdar med samma namn (som man har
antagit ursprungligen utgjorde den gård ur vilken en bebyggelseanhopning har
utvecklats).39

Holmsen beskrev skillnaden mellan Norge samt Sverige och Europa redan
1956. Han konstaterade att det norska språket saknar en inhemsk term för ”the
European conception of village or hamlet” eller för ”the Swedish by” som i
det norska språket betyder stad.40 Han skrev också att den danska termen
landsby i Norge endast används om byar i andra länder.41 Egentligen leder
hans beskrivning av denna problematik inte till någon slutsats huruvida det i
Norge har funnits eller finns byar på samma sätt som i exempelvis Sverige.
Han konstaterar endast att bybegreppet saknas i Norge. Paul Borgedal
konstaterade dock, att det ibland händer att flera av navnegårdarnas
matrikkelgårdar har husen placerade så nära varandra att det påminner om en
mindre landsby.42

Att begreppet gård i Norge motsvaras av såväl ett hushåll som en stor
mängd hushåll som ligger på samma plats, föranledde en kommentar från
Björn Ambrosiani redan 1974. Han skrev att den yngre järnålderns ensam-
gårdar mycket sent i tiden växte i antal genom delning, något som i Sverige
betecknas som ”the establishment of hamlets (by, Norw. landsby) and the

35 Holmsen, 1979, s. 13.
36 Holmsen, 1979, s. 13; Holmsen & Lunden, 1966, s. 105f.
37 Widgren, 1997, s. 39.
38 Borgedal, 1959, s. 67, 87 & Holmsen, 1979, s. 13f.
39 Holmsen, 1979, s. 14; Borgedal, 1959, s. 66; Sandnes, 1973, s. 193.
40 Holmsen, 1956, s. 30. Min kursivering.
41 Holmsen, 1956, s. 30.
42 Borgedal, 1959, s. 95.
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relationship between gård (farm) and bruk (holding in Norway) seems to
correspond closely with the relationship by–gård in Sweden”.43 Mats Widgren
har presenterat motsvarigheterna till de båda ländernas bebyggelsebegrepp
enligt Figur 4:

NORGE SVERIGE

Navnegård By

Matrikkelgård Hemman

Bruk Åbo

=

=

=
Figur 4. Norska och svenska bebyggelsebegrepp för samma företeelse

enligt Widgren, 1997, s. 39 ff. och Ambrosiani, 1974, s. 39ff.

Helge Salvesen betonade i sin recension av Widgrens bok, Bysamfällighet och
tegskifte i Bohuslän 1300–1750, att by i Sverige och navnegård i Norge har
olika begreppsmässig status.44 Han påpekade att Widgren helt riktigt hade
iakttagit likheter mellan de båda begreppen för några regioner såsom för
Vestlandet. Till dessa lade han själv till några provinser, nämligen de
östligaste fjällbygderna samt vissa delar av Nordnorge. För övriga Norge
menade han att ”Navnegården i Norge er kansje i større grad et kunstprodukt,
rekonstruert på grunnlag av navnet og senere kilder uten særlig sterkt indre
fellesskap mellom brukene.”45 Medan han för den svenska byn skrev att den
”omfatter et vel definiert antall bruksenheter, hvor alle som bor i byen er seg
bevisst hvilken by de tillhører.”46

För Jämtlands vidkommande har bebyggelsebegreppen framförallt
behandlats av Sigurd Erixon och Helge Salvesen. Erixon kunde urskilja olika
bebyggelsetyper och skilde mellan enböle, tveböle och klyvlag eller
släktbyar.47 Enböle motsvarade ensamgården, det vill säga en gård med åker
och äng samlad intill huset. Tveböle var två intilliggande gårdar vilka hade
uppkommit genom en enkel delning av en ensamgård. Även tvebölet hade sin
åker- och ängsmark samlad intill bebyggelsen, men marken kunde vara svagt
ägoblandad. Klyvlagen slutligen, var utvecklade tvebölen, och bestod således
av en större grupp gårdar. Åkern var indelad i tegar som låg blandad mellan
olika ägare och bebyggelsen kunde ligga samlad såväl som spridd.

Salvesen menar att Jämtland liksom bland annat Dalarna, redan under
medeltid hade byar av sydskandinavisk typ.48 Den europeiska likheten tonas

43 Ambrosiani, 1974, s. 42.
44 Salvesen, 1998, s. 236.
45 Salvesen, 1998, s. 236.
46 Salvesen, 1998 s. 236.
47 Erixon, 1960, s. 196ff.
48 Salvesen, 1979, s. 54.
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dock ned i ett annat arbete, eftersom den ger andra associationer.49 Han menade
att de jämtländska byarna ”i virkeligheten [var] en form for klyngetun”.50

Klyngetun kallas i den norska forskningen även för flermannsbosetningar och
mangbølte gårder (tun). I Norge återfinns klyngetun på Vestlandet och i
gränstrakterna mot Jämtland och Härjedalen. Det kan liknas vid en speciell
bebyggelsetyp där bebyggelsen har etablerats tätt samman genom gårds-
delning. Att bebyggelsen har etablerats på detta vis, i stället för att som i
Östnorge och Tröndelag ligga som ensamgårdar, berodde enligt Salvesen på
att alla bönder skulle ha kortast möjliga väg till de bördiga så kallade
hemåkrarna.51

Salvesen menade att byarna i 1568 års jordebok skattetekniskt kunde vara
uppdelade i flera kamerala gårdar enligt följande princip:

Enn gård Ottersiö
Skatte peningar 7 öre

Annen gården ibidem.
Skatte peningar 7 öre52

De samtida tiondelängderna hade registrerat ett flertal bondenamn under
respektive kameral gård. Salvesen menade att bondenamnen motsvarades av
bruk (brukningsenhet). Orsaken till att det under en by kunde finnas flera
kamerala gårdar tolkade Salvesen som att det inte registrerades i jordeboken
när nya bruk (tiondebönderna) tillkom inom en jordeboksby.53 Däremot
registrerades detta när gårdar etableras utanför jordeboksbyns område, något
som skulle kunna liknas vid ett avgärda hemman. När en gård etableras
utanför jordeboksbyns område redovisas den i jordeboken som ytterligare en
gård med samma namn (annen gården).54 Jag har tidigare visat att bondenamn
i tiondelängderna motsvarades av gårdar vilka löd under en by.55 Byn
motsvarades av ett kameralt hemmansnamn vilket återfinns i jordeboken. Att
jordeboken ibland har registrerat en by uppdelad i flera gårdar (annen gården,
tridie gården etc.) menar jag är av redovisningsteknisk art och har inget att
göra med om byn var stor eller liten. De tjänstemän som förde jordeböcker och
jordregister var inte konsekventa när det gällde registrering av bebyggelsen
vilket medförde att den tog sig olika uttryck i samma källa, trots att de i
verkligheten var lika.56

49 Salvesen, 1996a, s. 44.
50 Salvesen, 1996a, s. 47.
51 Salvesen, 1996b, s. 6.
52 Jämtländska räkenskaper, 1944, s. 75.
53 Detta torde även gälla jordeboksgården. Enligt Salvesen kunde det finnas flera bondenamn i

tiondelängderna per jordeboksgård.
54 Salvesen, 1979, s. 71.
55 Antonson, 2000, s. 82–83.
56 Antonson, 2000, s. 84–96.
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Erixon använder termen böle om bebyggelsen medan Salvesen använder
termen by. Böle kan härledas ur ordet bol, med betydelsen bebyggd plats. Det
finns jämtländska ortnamn där by ingår. Exempel på detta är Fannbyn i Rödö
samt Sundsjö socknar och Östbyviken i Hallens socken. Bynamn bildades i
Skandinavien redan under vikingatid och härleds ur verbet bo.57 Under
medeltid kom det att beteckna såväl en gård som en samling av gårdar.58 Trots
att namnen redan existerade under medeltid torde inte bybegreppet ha
utnyttjats som uttryck för en viss typ av bebyggelse i någon högre grad. Som
uttryck för en viss typ av bebyggelse förefaller den inte vara så gammal i
Jämtland, vilket sannolikt kan härledas till de båda ländernas olika språkbruk.

Vid en genomgång av hur begreppen används i de historiska källorna kan
konstateras att termen by sällan förekommer i diplommaterialet, som vanligen
nämner gård eller gods tillsammans med ett ortnamn. I räkenskaperna från
1560- och 1570-talen, är förhållandet i princip detsamma, men i något enstaka
fall nämns ett ortnamn följt av termen by, som exempelvis ”Rödens byn”.59 De
norska rannsakningsprotokollen från Baltzarfejden, 1613, samt domböcker
och landstingsprotokoll från tiden 1621 till 1648, nämner endast gård.
Däremot uppträder termen by i de svenska kartorna. På Johan Christoffersson
Stenklyfts karta från 1646 beskrivs utöver socknar även ”Byiar och Gårdar”.
Termen är i de historiska kartorna i allmänt bruk från sekelskiftet kring år
1700. Lantmätarna benämner såväl ensamgårdar som grupper av gårdar som
byar.60 Det förefaller alltså som om bybegreppet i Jämtland introducerades
med den svenska administrationen.

Att bybegreppet introducerats så pass sent behöver inte betyda att det under
medeltid inte fanns byar i funktionell eller fysisk bemärkelse. Språkbruket kan
ha varit ett annat.

För att sammanfatta denna översikt kan det konstateras att bybegreppet
definieras på två sätt, dels efter koncentrationsgrad av bebyggelseenheter, dels
efter funktionell samverkan mellan bebyggelseenheter. Tidigare studier har
visat att man i Sverige och Norge använder olika termer för samma
företeelser, exempelvis gård och by samt bruk och åbo. Men vad gäller den
faktiska bebyggelsebilden torde inte skillnaderna mellan länderna ha varit
speciellt stora. Samma fysiska uttryck som bebyggelsen uppvisar i Östnorge
eller Västnorge finns också i Sverige, där gårdarna kan vara ihopklumpade
eller spridda en och en över ett stort (by)område.

57 Brink, 1984, s. 74f.
58 Flemström, 1983, s. 34 f.
59 Jämtländska räkenskaper, 1948, s. 318.
60 Backen i Norderö socken bestod av 1 hemman vilken kallades för ”Backen by” (LSA Y38-2:1, år

1698), samtidigt som grannbyn Ålsta vilken bestod av tre hemman, kallades för ”Åhlsta bÿ” (LSA
Y38-5:1, år 1710).
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2.4 Den agrara förändringen i Jämtland 1000–1750

I följande tre avsnitt tecknas översiktligt den agrara förändringen i Jämtland.
För att förstå likheter och skillnader med vissa delar av Europa görs en
motsvarande beskrivning för dessa delar i Avsnitt 3.2.

2.4.1. Viss förhistoria fram till 1050

Ett av de tidigaste karterade spåren av jordbruk i Jämtland torde härröra från
järnålder. Pär Connelid har studerat odlingsspår från järnåldern vid
Undromsskogen på Rödön.61 Spåren framträder i form av odlingsrösen och så
kallade skålade åkerytor. Förutom odlingsspår återfanns rester av hus.

Den förhistoriska jordbruksbygdens utbredning kan även studeras genom
gravhögar och ortnamn, källmaterial som bland annat arkeologen Klas-Göran
Selinge utnyttjat. Hans studie av gravhögarnas lokalisering visade att
bebyggelsen företrädesvis var lokaliserad till områdena runt Storsjön och
Indalsälven, se Figur 27.62

Figur 5. Den förhistoriska centralbygdens kärnområde i Jämtland utifrån sakrala/
/kultiska ortnamn, delvis efter Brink, 1996a, s. 159 och Flemström, 1983, s.
41. Till dessa platser kan ytterligare tre osäkra sakrala ortnamn läggas, vilka
har påträffats i de historiska kartorna.63 1 = Lund, 2 = Hov och 3 = Vi.

61 Connelid, 1991, s. 75.
62 Selinge, 1972b, s. 25; Selinge, 1976, s. 49.
63 I Lits socken finns en plats kallad ”Hovslägden” nära krönbebyggelsen Husås (LSA Y31-15:1 från

1765, skifte 4). I Näskotts socken på en plats som idag kallas Åsmyren ca 2 km. NV om kyrkan, har
namnen ”Hofsmyran” och ”Hofsvedjan” påträffats (LSA Y41-9:1 från 1816, skifte A77). Enligt den
ekonomiska kartan (19E 5e från 1970) ligger Åsmyren inom byn Smedsåsen. Denna gränsar till
Prästbordet i fastighetens ena del, i den andra ligger byn Kingsta mellan Prästbordet och den del av
Smedsåsen där Åsmyren ligger. I Ovikens socken nära Joxåsens by 1,5 km. söder om gamla kyrkan,
finns en plats kallad ”Hofs sved” (LSA Y43-31:1 från 1832, skifte G 227–228). Enligt ekonomiska
kartan (18E 7f från 1970), ligger byarna Norrgården och Fastgården mellan Joxåsen och Prästbordet.
Även om Norrgården och Fastgården ingick i en tidigare bygd (Antonson, 2000, s. 96) kilar bygden
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Resultatet stämmer väl överens med förekomsten av hedniska gudanamn i
dagens ortnamn såsom Frösön (Frö), Norderö (Njärd), Torvalla (Tor) etc. Men
även andra namn antyder den förhistoriska bebyggelsens utbredning såsom de
sakrala/kultiska Hov-, Vi- och Lund-namnen samt namn med ändelsen -om,
vilka ofta utgör så kallade hem-namn med en datering i äldre järnålder (500
f.Kr.–500 e.Kr.) , se Figur 5.64

Stig Welinder lägger stor vikt vid en elits agerande från 900 e.Kr. och
framöver. Spåren av dessa är tydliga och han bygger det bland annat på
ortnamnen Hov- och Vi-, förekomsten av höggravar samt kyrkornas läge och
ålder. Dessa hövdingar kunde upprätthålla sin maktposition genom blot.65 Han
menar att den yngre järnåldern var en expansiv tidsperiod såväl vad gäller
befolkningsökning som uppodling.66

Hur en normalstor gård från denna tid såg ut är svårt att avgöra med hänsyn
till det ringa källmaterialet. Connelid menade att den undersökta gården
Undromsskogen bör ha omfattat mellan 1 och 1,5 hektar åkermark som
besåddes årligen. Enligt pollendiagram skedde under folkvandringstid (ca
375–550 e.Kr.) en igenväxning av landskapet, något som syns i att granpollen
ökade på bekostnad av björkpollen, samtidigt som pollen från kultur-
indikerande örter och en minskade.67 Ett annat och nyare pollenprov från
Norderön visar att de folkvandringstida åker- och betesmarkerna i Storsjö-
bygden var små till ytan eftersom de har gett svaga avtryck i pollenproverna.68

Enligt pollenproverna odlades korn under vikingatid i Brunflo socken men
först under medeltid på Norderön även om analys av makrofossil utifrån
arkeologiska fynd visar att korn odlades där redan under folkvandringstid.69

Under yngre järnålder (500–1050 e.Kr.) ändras skogens sammansättning
genom att andelen gran minskade samtidigt som det skedde en ökning av
örtvegetation som gav ett öppnare landskap. Det skedde en röjning av marker
såväl för odling som för bete.70

Björn Gunnarsson och Hans Linderholm har genom dendrokronologiska
undersökningar från västra Jämtland, söder om Undersåker, kunnat konstatera
att Jämtland har haft ett varmare klimat under 900- och första halvan av 1000-
talen (Medieval Warm Period), se Figur 6. Utifrån jämförelser med andra
dendrokronologiska studier i Sverige, exempelvis en undersökning från

in sig mellan Joxåsen och Prästbordet som alltså inte gränsar till varandra. Till detta kan anföras att
Stefan Brink på ett tydligt sätt har visat hov-namnens geografiska närhet till en kyrka med
tillhörande prästgårdsfastighet, som i Jämtland ofta kallas Prästbordet (Brink, 1996a, s. 158).

64 Flemström, 1983, s. 27f, 41.
65 Welinder, 2003, s. 511–512; se även Brink, 1996a, s. 158.
66 Welinder, 2003, s. 525.
67 Hemmendorff & Påhlsson, 1986, s. 15.
68 Wallin & Oskarsson, 2002, s. 14, 25.
69 Wallin & Oskarsson, 2002, s. 8, 12, 25.
70 Wallin & Oskarsson, 2002, s. 14.
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Torneträsk i Norrbotten, konstateras att undersökningen inte endast äger lokal
utan även regional relevans.71

Figur 6. Klimatförändringen i Jämtland 909–1998 e.Kr. Diagrammet baseras på
trädtillväxt (fossila och levande) avläst genom årsringarnas bredd (regional
curve standardised chronology). Efter Gunnarson & Linderholm, 2001, s. 3.

2.4.2. Högmedeltid 1050–1300

Jämtland kristnades under svensk påverkan och de äldsta kyrkorna från 1100-
till 1200-talen anses bära svenska drag.72 Några av de tidiga kyrkorna var
byggda som privatkyrkor av stormän såsom Skånkeättens kyrka i Hackås
socken och Västerhus kyrka i Frösö socken.73 Stig Welinder menar att den
lokala hövdingaeliten var tvungen att anamma kristendomen för att kunna
upprätthålla sin maktposition genom handelsnätverk.74 För att säkra tillgången
på handelsvaror organiserade eliten en exploatering av utmarkerna, där stora
resurser fanns i form av hudar från vilda djur samt råvaror för
järnframställning.75 Welinder tar inte ställning till huruvida uppodlingen av
ödesbölen var initierad av en elit, men han menar i en annan artikel att
ödesbölen förefaller ha ingått som en integrerad del i exploateringen av
utmarkernas resurser.76

Sockenbildningen i Jämtland har daterats till 1200-tal.77 Stefan Brink har
konstaterat att sockenindelningen i huvudsak följde de förhistoriska bygderna,
se Figur 7a-b, vilket även avslöjas av sockennamnen vilkas majoritet är så
kallade bygdenamn.78 Detta kan jämföras med Sydskandinavien där de flesta

71 Gunnarson & Linderholm, 2001, s. 3 (Figur 3) & 6. Figuren på s. 3 har tolkats efter muntligt samråd
med Hans Linderholm 2004-01-20.

72 Sundström, 1989, s. 175ff. och Hildebrandt, 1989, s. 153ff.
73 Sehlin, 1929, s. 63; Brink, 1996a, s. 163.
74 Welinder, 2003, s. 519, 525.
75 Welinder, 2003, s. 525.
76 Welinder, 2002, s. 111.
77 Brink, 1996a, s. 183.
78 Brink, 1996a, s. 158, 172, 175.
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sockennamn härstammar ur by- eller gårdsnamn, men där också
privatkyrkorna var vanligare än i Norrland.79

Endast en frälsesläkt (Skånke) förefaller ha funnits, troligen var det
Norrlands enda.80 Därför kan endast några enstaka gårdar räknas som
regelrätta storgårdar, bland annat Hov i Hackås socken och Ösa i Ås socken.81

Figur 7a–b. Sockenutvecklingen. a) = förhistoriska bygder (fylld markering) och
b = modersocknar sammanslagna med annexsocknar (streckad linje).
Ur Brink, 1996a, s. 173. Publicerad med tillstånd från författaren.

Helge Salvesen menar att befolkningen ökade i antal under högmedeltid. Detta
bygger han på Gejvalls skelettmaterial från kyrkogården i Västerhus by på
Frösön.82 Befolkningsökningen ledde till en bebyggelseexpansion då nytt land
togs i anspråk. Denna kan identifieras redan under den yngre järnåldern (även
om det saknas uppgifter om befolkningsökning från denna tid) och fortsätter
under högmedeltiden. Denna expansion syns bland annat i ett förändrat
ortnamnsskick. Namn vilka slutar på ändelsen -sta och -by eller namn som
innehåller ordet böle brukar enligt ortnamnsforskare härstamma från
vikingatid eller högmedeltid.83 Helge Salvesen har kommit fram till att böle
med tiden fick en ändrad innebörd och under senmedeltid blev
ödeindikerande.84 I Jämtland finns en stor mängd uppgifter om ödegårdar.
Som tydligare kommer att framgå nedan är den dialektala benämningen

79 Brink, 1996a, s. 175.
80 Brink, 1996b, s. 160.
81 Ahnlund, 1948, s. 301; Brink, 1996b, s. 215.
82 Salvesen, 1979, s. 147.
83 Flemström, 1983, s. 30, 34 och 36; Salvesen, 1979, s. 131.
84 Salvesen, 1979, s. 131.
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ödesböle. I Riksantikvarieämbetets fornminnesregister har många av dessa
kommit att registreras som fossil åkermark.85 Audun Dybdahl har i 1500-talets
jordeböcker funnit mer än 300 ”ödegods” vilket han menar är detsamma som
ödesbölen.86

Vikingatidens tydliga kulturpåverkan i landskapet fortsatte i början av
högmedeltid, vilket kan ses i pollenprovernas ökning av pollen för en och
kulturindikerande örter; ”pollenkurvan för sädesslagen får från och med nu ett
sammanhängande förlopp”.87 Detta stöds även av Wallins nya pollenunder-
sökningar som visar att odlingsverksamheten blev ”mer omfattande”.88 Dessa
visar också att odling av råg påbörjades först under 1300-talet i Brunflo-
bygden.89 Att råg introducerades så pass sent var sannolikt generellt för
Jämtland som helhet. Råg nämns inte i de nordsvenska medeltidslagarna
(Hälsingelagen, Dalalagen) men väl i dem från södra Sverige. Samtidigt visar
tiondeskatten från 1570-talet en betydligt högre andel betalning i råg för södra
Sverige än för exempelvis Dalarna, Medelpad och Hälsingland.90 Råg nämns i
den norska Frostatingslagen daterad till 1260.91 Vid ödesbölet Svedäng i
Alsens socken har vid en intilliggande mosse ett pollenprov tagits. Det visade
att det skedde en uppgång för både en, kulturindikerande örter samt halvgräs
och spannmål.92 Flera pollenundersökningar från bottensediment av Eisåstjärn
vid ödesbölet Eisåsen i Bergs socken har genomförts. Men dessa har varit
svåra att datera och kan därför inte beskriva vegetationsförändringen i detalj
för den aktuella undersökningsperioden, det vill säga 1000–1750 e.Kr.93

Utöver dessa finns ett prov från en mosse knappt 2 kilometer sydväst om
Eisåsen som Jan Lundqvist har genomfört.94 Vår egen pollenundersökning
från Eisåstjärn visar en uppgång av hampa, groblad och mållor (kultur-
indikerande arter), en nedgång av björk samt en uppgång av tall i zon Eis 3.
Denna zon skulle i analogi med Jan Lundqvists undersökningar sluta ca 415–
465 e.Kr. I zon Eis 4 fortsatte tall att öka liksom hampa, en och ängs-
syra/bergssyra (kulturindikerande). Kolpartiklar dyker upp i proverna vilket
indikerar erosion av en tidigare brandröjd åker.95 Åsa Zetterströms
undersökning från samma sjö visar på likheter men även på skillnader med vår
undersökning av Eisåstjärn. Framförallt har hon funnit pollen från spannmål i
fas 3. I denna zon uppträdde en rad kulturgynnade växter (en, ljung, gråbo,
groblad, mållor, nässlor och syror) samtidigt som mineralkurvan stadigt ökade

85 Antonson, 1992.
86 Dybdahl, 1972, s. 135.
87 Hemmendorff & Påhlsson, 1986, s. 15.
88 Wallin & Oskarsson, 2002, s. 14.
89 Wallin & Oskarsson, 2002, s. 25.
90 Myrdal, 1985, s. 64–69.
91 Hagland & Sandnes, 1994, s. 187.
92 Gauffin, 1981a, s. 40.
93 Björck, et al, 1996; Zetterström, 2001; Zetterström, [2002].
94 Lundqvist, 1969, s. 334 ff.
95 Björck, et al, 1996, s. 342.
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vilket indikerar att marken hade brukats och med bruket följde erosion. Denna
fas torde i grova drag kunna dateras till 0–1300 e.Kr.96 I ett försök till en
sammanfattning av vegetationsförändringen för Eisåsen tror jag att det har
funnits en tidig bosättning före högmedeltid med betesdrift men utan
spannmålsodling. Spannmålsodlingen påbörjades under högmedeltid då
terrassåkrarna bildas. Den fortsatte in i senmedeltid då den dock upphörde.
Istället fortsatte betesdriften och ängsbruket i oförändrad grad.

Under högmedeltid fanns både kallare och varmare tidsperioder. De
varmare perioderna var under första halvan av 1000-talet samt under 1200-
talets andra hälft.97

Det är svårt att ur litteraturen kunna rekonstruera hela den högmedeltida
bebyggelsen. Det beror på att uppgifter om gårdarna ur samtida skriftliga
källor är få. Även bebyggelsespår som kan ge högmedeltida dateringar är
svåra att identifiera utan arkeologiska undersökningar. Det saknas exempelvis
gårdsanknutna gravfält, eftersom gravläggning skedde på kyrkogården. Spår
av medeltida bebyggelse har ofta raderats ut eftersom många gårdar legat kvar
på samma plats ända fram till idag. I stället för att identifiera samtliga gårdar
torde det räcka med att rekonstruera bebyggelsens utbredning inom de större
högmedeltida bygderna. Det kan ske utifrån enstaka uppgifter om bebyggelsen
såsom exempelvis ödesbölen. Ödesbölen representerar endast en del av
bebyggelsen, nämligen de gårdar som lades öde. Uppgifter om ödesbölen är
sällan medeltida, men arkeologiska utgrävningar har visat att många varit
bebodda under första hälften av 1300-talet. Om ödesbölen speglar de
högmedeltida bygderna, kan man konstatera att det har skett en kraftig
bebyggelseexpansion jämfört med Selinges karta (jämför Figur 24 med Figur
27). Nya områden togs således i anspråk under högmedeltid. Det är oklart
huruvida det också skedde en inre expansion inom de äldre odlingsbygderna.

Handel var en viktig näringsgren i Jämtland och skinnhandeln anses ha
utgjort dess bas. Handelsresor till såväl Norge (Levangermarknaden) som
Sverige anses ha förekommit under högmedeltid och fortsatt långt in på 1700-
talet.98 Under 1600- och 1700-talen exporterades bland annat hantverks-
produkter, ost, smör, talg, järn och skinn vilka byttes mot bland annat hästar,
sill och torkad fisk.99 Älgjakten är i de skriftliga källorna första gången belagd
1301100 men arkeologiska utgrävningar av fångstgropar visar dateringar allt
från 2500 f.Kr. till 1500 e.Kr.101

Hur den högmedeltida gården såg ut och fungerade är fortfarande otill-
fredsställande undersökt. Men en viss kunskap kan erhållas från några under-
sökningar av ödesbölen. Sten Gauffin har undersökt ödesbölena Svedäng i

96 Zetterström, 2001, s. 2–3.
97 Gunnarson & Linderholm, 2001, s. 3.
98 Ahnlund, 1948, s. 472f, 476f; Wichman, 1962a, s. 203ff; Bull, [1927] 1970, s. 82–87.
99 Sehlin, 1929, s. 286; Bromé, 1954, s. 372; Wichman, 1962a, s. 207f.
100 Ahnlund, 1948, s. 465.
101 Melander, 1989, s. 123.
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Alsens socken och Fagmon i Lits socken.102 Ett bebyggelseläge har påträffats,
med husgrunder, vilket tyder på att Svedäng utgjorde en ensamgård.103

Åkermarken, full av bland annat odlingsrösen, åkerterrasser och åkerhak,
omfattade ca 3,6 hektar och många tecken tyder på att hela åkerytan ”inte
brukats samtidigt”.104 Gauffin menade att det hade skett en utsugning av
åkrarna eftersom mycket jord hade transporterats från de övre delarna av
åkern, där alven (jordlagret närmast under matjorden) hade frilagts, till de
nedre delarna.105 På gården fanns häst, nöt, svin samt får/getter och även fynd
av fisk och småvilt påträffades vid den arkeologiska undersökningen.106

Fagmons åker påminner till sitt utseende om Svedäng men var betydligt
större, hela 7,7 hektar.107 Denna siffra jämför Gauffin med 1700-talets
åkerareal i den intilliggande Kallsta by, som då var nästan dubbelt så stor, 14,7
hektar.108 Kallsta bestod av fyra gårdar och därför framför Gauffin en hypotes
om att Fagmon kan ha bestått av 3 brukningsdelar, något som han sedan
avvisar.109 Gauffin presenterade samtidigt tidigare opublicerade uppgifter om
åkerarealen vid andra ödesbölen i Alsens socken som han har detaljkarterat:
Svedaunet 7,3 hektar, Kårbacken 5,2 hektar samt Källa 2,1 hektar.110

När de ödelagda gårdarna togs i bruk är för Jämtlands del omöjligt att
komma åt utifrån det skriftliga källmaterialet. Ett sätt att komma åt en
etableringsfas är genom en indirekt metod, som ofta använts i Norge (se
Kapitel 4). Den utgår från ortnamn, där olika ortnamnstyper representerar
olika tidsepoker. Metoden har av svenska forskare inom Det nordiska
Ödegårdsprojektet ansetts som osäker eftersom den delvis bygger på
ofullständiga dateringar.111

Den enda riktigt säkra dateringsmetoden torde vara arkeologiska under-
sökningar. Det är inte många ödesbölen som har undersökts arkeologiskt i
Jämtland. Några få är välundersökta. En etableringsfas för Elversböle
(Åslägden), i Kyrkås socken har daterats till mellan 900-tal och tidigt 1000-
tal112 och vid en utgrävning av Lövåsen (Lövåskyrkan) i Lockne socken
påträffades artefakter från 1200-tal.113 Fagmon i Lits socken etablerades kring
1000-talet och odlades i ca 400 år.114 Svedäng i Alsens socken etablerades
omkring år 1000 och förefaller ha legat öde vid en marköverlåtelse från år
1410. Sten Gauffin har dessutom undersökt ödesbölet Kårbacken i Alsens

102 Gauffin, 1981a; Gauffin, 1989, s. 135–144.
103 Gauffin, 1981a, s. 45.
104 Gauffin, 1981a, s. 18.
105 Gauffin, 1981a, s. 37, 43.
106 Gauffin, 1981a, s. 34.
107 Gauffin, 1981a, s. 140.
108 Gauffin, 1981a, s. 142.
109 Gauffin, 1981a, s. 138ff.
110 Gauffin, 1989, s. 140.
111 Österberg, 1977, s. 43–45.
112 Blomberg, 1948, s. 107
113 Nilsson, 1952, s. 39, 41.
114 Gauffin, 1981a, s. 45; Gauffin, 1989, s. 135–144.



33

socken. Kårbacken har daterats till ca år 500 e.Kr.115 Kyrklägdan på Frösön
undersöktes av Michael Olausson och har varit kontinuerligt bebodd från 400-
talet fram till början av 1500-talet e.Kr. då gården ödelades. Spår av flera hus
från olika tidsperioder påträffades, bland annat två medeltida hus.116 Vid en
undersökning av ödesböle RAÄ 68 i Håsjö socken daterades en grav, en grop
och ett odlingsröse. Graven daterades till tiden runt år 1000 e.Kr. och gropen
var ungefär 100 år äldre. Odlingsröset daterades till 1500-talet e.Kr.117 År
1985 undersöktes Böle (Kröveggien) ödesböle i Åre socken. Daterbart kol
påträffades i bland annat en husgrund samt i åkerterrasser. Kolproverna
daterades till 1200-tal respektive 1400-tal e.Kr.118 Vid utgrävningarna av
ödesbölet Skårsta i Frösö socken framkom att en initial röjningsbränning
troligen skett mellan 1000- och 1200-talen e.Kr.119 Tillsammans med
kvartärgeologen och kulturgeografen Torsten Håkansson har jag genomfört
undersökningar av ödesbölet Eisåsen i Bergs socken år 1992. Kol från bottnen
av en terrasskant daterades till mellan 700- och 800-tal e.Kr.120 Vid
Mitthögskolan driver Stig Welinder sedan 1997 ett arkeologiskt
forskningsprojekt kallat Eisåsvallen – ett föränderligt ödesböl. Projektet genom-
förs tillsammans med Anders Hansson vid Länsmuseet i Östersund och Roger
Engelmark vid Umeå universitet. Avsikten med projektet är att försöka
belägga att ödesbölen har varit ”en kort episod i ett långt och komplext
förändringsskede”.121 Welinder menar att tidigare hypoteser om kolonisation
och ödeläggelse av ödesbölen har varit en återvändsgränd. Ödesbölet är enligt
honom ett uttryck för förändring, från en viss funktion via skattlagda gårdar
till en annan funktion, kanske fäbodar.122 De dateringar inom Eisåsen som
hittills har erhållits inom ramen för Welinders projekt hamnade inom
tidsintervallet 1000–1450 e.Kr. Ett prov avvek kraftigt i tid och daterades till
mellan 20 och 210 e.Kr.123 Inom ramen för projektet finns även en osteologisk
analys publicerad. Den visar att det funnits tamboskap på gården (nöt, får, svin
dock har häst och get inte identifierats) samt att man bedrivit jakt (älg, hare,
ekorre, bäver, tjäder) och fiske.124 Undersökningarna visar att Eisåsen var en
självförsörjande gård mellan ca 1200 och 1400.

Sammanfattningsvis kan sägas att flera av de undersökta ödesbölena hade
anlagts vid övergången mellan förhistorisk och historisk tid, det vill säga
under 1000-talet, men att några förefaller vara betydligt äldre, se Figur 8. De
flesta kända ödesbölen saknar dessutom gravhögar vilket tyder på att

115 Salvesen, 198[?], s. 7, not 6. Dateringen är okalibrerad.
116 Olausson, 1989, s. 115ff.
117 Sundström, 1983; Sundström, 1984.
118 Karlenby, 1985. Ett annat kolprov från husgrunden daterades till 400-tal.
119 Hansson, 1998, s. 2.
120 Björck, et al, 1996, s. 342f.
121 Welinder, 1999.
122 Motsvarande tankegång finns i Antonson, 1993b.
123 Oskarsson, 1999, s. 5ff; Hansson, 2003, s. 8.
124 Olson & Storå, 2002.
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gravsättningar skedde på kyrkogården och att gårdarna etablerades efter det att
kristendomen vunnit terräng under 1000-talet.

Figur 8. 14C-dateringar från arkeologiska utgrävningar av ödesbölen inom
landskapet Jämtland. Linjer med en centrumpunkt avser okalibrerade
dateringar och övriga linjer avser kalibrerade dateringar.

2.4.3. Senmedeltid 1300–1500

Från år 1314 är sockenindelningen för första gången känd i Jämtland genom
den så kallade Viennetiondelängden. Stefan Brink har gjort en samman-
ställning av olika källor från 1314–1319, 1316 samt 1319. Källorna uppvisar
skillnader mellan vad som ansågs vara socken och annexsocken. Enligt
Viennetiondelängden fanns vid denna tid 20 socknar med 12 annexsocknar125

vilket kan jämföras med 1900-talets jordregister som omfattar 49 socknar, se
Figur 2.

Under senmedeltid inträffade den företeelse som för Jämtlands del är väl
undersökt, den medeltida agrarkrisen. Utan tvekan är Helge Salvesen den
person som hittills ägnat den senmedeltida agrarkrisen i Jämtland mest
uppmärksamhet. Ödeläggelsen hade enligt honom inte en orsak utan flera
orsaker, vilka även kunde samverka. Dessa var a) jordförsämring, åkerjorden
blev utmagrad på grund av gödselbrist,126 eller att åkern hade minskat i storlek
genom att matjorden plöjdes bort. Matjorden transporterades sakta från åkerns

125 Brink, 1996a, s. 164, 167. Jämför med Sehlin, 1929, s. 66 f; Ahnlund, 1948, s. 528 och Bull,
[1927] 1970, s. 23.

126 Salvesen, 1979, s. 166, 175.
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övre till dess nedre del där den avsattes i en stor terrass,127 b) press på
naturresurserna, det blev markbrist vilket ledde till en social differentiering,128

c) flytt från marginellt liggande gårdar till centralt liggande gårdar vilka hade
blivit lediga129 och slutligen d) pest däribland digerdöden.130 Salvesen behand-
lade även frågan om klimatet som orsaksfaktor. Han var ambivalent i sin
diskussion men avfärdade inte helt frågan om det försämrade klimatets in-
verkan, även om hans källmaterial var för vagt för att påståendet skulle kunna
beläggas. Han menade att klimatet i bästa fall kunde vara ”en katalysator for
utvikling i en bestemd retning”.131 Samtidigt varnade han för den stora faran
med att ”havne i naturdeterministiske tankebaner”.132 De orsaker Salvesen
räknar upp känns igen från äldre arbeten. John-Otto Hagström skrev 1751, att
orsakerna till ödeläggelsen torde varit 1) krig mellan Norge och Sverige, 2)
hårda år, 3) fel plöjningsteknik, 4) förläning av boställen samt 5) svarta
döden.133

Klimatet i Jämtland blev enligt Gunnarsons och Linderholms dendrokrono-
logiska studie åter kallare under 1300-talets första hälft och under nästan hela
1400-talet, se Figur 6.134

Salvesen studerade socknarna Hackås, Undersåker samt Åre och beräknade
ödeläggelsen till ett genomsnitt på 40%.135 Denna siffra kan sägas inta en
mellanställning inom Norden. Digerdöden bör ha nått Norrland senast 1350.
Salvesen kunde belägga att ödeläggelsen av gårdarna inte hade förekommit
före 1350, till skillnad från övriga Europa. Ödeläggelsen bör ha fortsatt
åtminstone till 1450 kanske ända in i 1500-tal,136 även om den då hade
avmattats betydligt.137 Salvesen nämnde exempelvis att ödesbölet Böle i
Undersåkers socken var bebott 1490 men måste ha ödelagts före 1550.138

Liknande exempel finns för Sunne socken.139 Salvesen menade att en 1300-
talsdatering från en husgrund på ödesbölet Fagmon i Lits socken, sannolikt
också skall ses som en datering för ödeläggelsen.140 Utifrån diplommaterialet
kunde han i stora drag avgränsa ödeläggelsen genom direkt och indirekt
uttryckta ödeuppgifter.141 En indirekt uppgift är en indikation på ödeläggelse,

127 Salvesen, 1979, s. 141. Se även figur 37, s. 139.
128 Salvesen, 1979, s. 166. Se även s. 112 och 147.
129 Salvesen, 1979, s. 71. Han lutade emellertid åt att en dylik omflyttning var mindre trolig

(Salvesen, 1979, s. 77).
130 Salvesen, 1979, s. 172.
131 Salvesen, 1979, s. 174. Se även s. 95.
132 Salvesen, 1979, s. 173.
133 Hagström, 1751, s. 29ff.
134 Gunnarson & Linderholm, 2001, s. 3.
135 Salvesen, 1979, s. 154.
136 Salvesen, 1979, s. 105ff, 169.
137 Salvesen, 1979, s. 108.
138 Salvesen, 1979, s. 106.
139 Nordqvist, 1999.
140 Salvesen, 198[?], s. 7.
141 Salvesen, 1979, s. 101ff, särskilt 103f och 109f, om benämningen direkt belägg, se s. 105, not

143a.
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exempelvis när ett ortnamn i ett diplom inte uppträder i senare källor såsom i
jordeböckerna (jämför med negativa och positiva belägg i Kapitel 4). Den sena
ödeläggelsen styrks än så länge av de arkeologiska dateringarna presenterade i
föregående avsnitt.

Tiden för den jämtländska ödeläggelsen kan jämföras med norska
Stjørdalen på andra sidan den jämtländska gränsen. Där inträffade den värsta
ödeläggelsen mellan 1350 och 1430 men fortsatte i mindre omfattning till i
början av 1500-talet.142 Befolkningsförändringen hade en central roll i
Salvesens studier, även om han påpekar att hans studie framförallt var en
bosättningshistorisk undersökning som inte nödvändigtvis syftade till att
rekonstruera befolkningstalet.143 Utifrån Geijvalls undersökningar av skelett-
materialet från den medeltida kyrkogården på Västerhus ägor, i Frösö
socken,144 kunde Salvesen se en stagnerande befolkningstillväxt under delar av
senmedeltiden.145 Som ett indicium för en befolkningsminskning såg han dess-
utom en minskning i antalet diplom. Från tiden närmast efter 1350-talet sjönk
antalet diplom till en bråkdel av föregående och efterföljande perioder.146

Hur många hushåll eller gårdar som ödegårdarna hade utgjort före krisen
kunde Salvesen inte tydligt fastställa, men att en del av ödegårdarna hade
utgjort enbölen menade han framgår av de gårdar som har bevarats fossilt.147 I
det fall källmaterialet angav att en hel by hade blivit demografiskt öde så var
det sannolikt inte en mångbölt by utan ett enböle eller tveböle.148 Salvesen
menade att det kunde ha skett ödeläggelse av bruk inom en by, även om han
inte kunde belägga någon sådan.149

Ödeläggelsen i Jämtland torde ha avsatt spår i sockenindelningen av
landskapet. Stefan Brink konstaterar nämligen att antalet pastorat vid mitten
av 1300-talet minskade från 20 till 11 stycken.150 Detta tyder på att det hade
varit en betydande befolkningsminskning. Johan Jonsson har studerat de
jämtländska ödegårdarna och kommit fram till att de inte endast låg i perifera
lägen. Han menar att ungefär 64 procent av ödegårdarna fanns inom den
medeltida gårdens ägor.151

142 Salvesen, 1979, s. 158.
143 Salvesen, 1979, s. 71
144 Salvesen, 1979, s. 99 not 132.
145 Salvesen, 1979, s. 158, 167, 172. Not 132.
146 Salvesen, 1979, s. 168.
147 Salvesen, 1979, s. 161.
148 Salvesen, 1979, s. 77. Salvesen definierade aldrig enbölen, tvebölen eller mångbölen. Men utifrån

en  diskussion  om  antalet  bönder  per  by  torde  han  med  enböle  ha  avsett  en  gård  med  endast  en
bonde, det vill säga ett bruk (Salvesen, H. 1979, s. 161). Med tveböle avsågs sannolikt två bruk, och
så vidare.

149 Salvesen, 1979, s. 161.
150 Brink, 1996a, s. 168.
151 Jonsson, 1998, s. 31.
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Agrarkrisen förefaller också ha satt spår i husbyggandet som enligt Jan
Raihle förefaller ha upphört vid mitten av 1300-talet för att åter sätta igång vid
mitten av 1400-talet.152

Enligt Wallins pollenprover från Norderö, Frösö och Brunflo socknar kan
inget spår av den medeltida agrarkrisen identifieras.153 Men enligt pollen-
provet som togs vid ödesbölet Svedäng visade det sig att det under 1300-talet
skedde en ”nedgång av kulturindikerande växter … samtidigt som en viss
beskogning sker, framförallt av gran. Under medeltidens sista skeden röjs
skogen och Svedäng tycks börja användas som slåtter- eller betesmark”.154

Nedgången gäller såväl en, vildgräs, smörblomma och älgört men inte
halvgräs och spannmål.155 Antalet spannmålspollen var dock för få för att
kunna göra ”närmare analyser”.156 Vårt eget pollenprov från ödesbölet Eisåsen
visar att i zon Eis 4 fortsatte tall att öka liksom hampa, en och ängs-
syra/bergssyra (kulturindikerande). Kolpartiklar dyker upp i proverna vilket
indikerar erosion av en tidigare brandröjd åker. Slutet på denna zon kan i
analogi med Lundqvists undersökningar dateras till ca 1440–1570 e.Kr. I zon
Eis 5 ökade björk på bekostnad av tall och gran. Senap (åkersenap eller
vitsenap) påträffades i denna zon och kolfragmenten ökade i antal. En ökade
kraftigt till dess att sedimentprovet tog slut.157 Åsa Zetterströms undersökning
från Eisåstjärn visar att de kulturgynnade växterna minskade i antal och
sädespollen försvann i fas 4 (1300 e.Kr. fram till idag). Även mineralkurvan
går tillbaka. En och gräs ligger dock på en konstant nivå.158

Under agrarkrisen nådde böndernas järnproduktion sin topp i Jämtland
enligt Gert Magnusson. Den skogsbundna (jmf. strandbundna) järnproduk-
tionen inleddes kring 1000 e.Kr. Den ökade sedan kraftigt mot 1400-talets
början, gick därefter kraftigt tillbaka till mitten av 1600-talet för att avslutas
vid mitten av 1800-talet. Magnusson jämförde de samlade 14C-dateringarna
från skogsbundna järnframställningsplatser med antalet järnskattade gårdar
utifrån räkenskaper från 1500-, 1600-, 1700- och 1800-talen. 14C-kurvans
senare del sammanfaller ”på ett slående sätt” med kurvan över de järn-
skattande gårdarna enligt Magnusson, se Figur 9.159 Han menade att
järnproduktionen borde ses som en kompensation för nedgången i jordbruket
under den medeltida agrarkrisen, där järnet blev en viktig skattepersedel.160

Magnussons tolkningar går emot såväl Edvard Bulls som Janrik Bromés. Båda

152 Raihle, 1990, s. 32.
153 Wallin & Oskarsson, 2002, s. 25.
154 Gauffin, 1981a, s. 42.
155 Gauffin, 1981a, s. 40.
156 Gauffin, 1981a, s. 42.
157 Björck, et al, 1996, s. 342.
158 Zetterström, 2001, s. 2–3.
159 Magnusson, 1986, s. 174.
160 Magnusson, 1986, s. 305.
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menade att järnet inte hade särdeles stor betydelse för böndernas försörjning i
Jämtland under 1400- och 1500-talen.161

Figur 9.  Kurva som visar att järnproduktionen i Jämtland var stor under senmedel-
tid, och att produktionen kan ha varit kopplad till beskattning. 1 = det
samlade antalet 14C dateringar från skogsbundna järnframställningsplatser,
2 = järnskattade gårdar i procent av det totala antalet gårdar och 3 = antalet
järnskattade gårdar. Efter Magnusson, 1986, s. 174.

Från mitten av 1400-talet, det vill säga efter ödeläggelsen eller parallellt med
dess sista fas, skedde en ny bebyggelseexpansion. Enligt Edvard Bull
inträffade denna i bland annat sydvästra Jämtland mot Härjedalen, och kan
studeras genom att nya socknar (Föllinge, Rätan och Klövsjö samt Överhogdal
i Härjedalen) anlades. Samtidigt ökade gränstvister såväl mellan Jämtland och
Härjedalen som mellan Jämtland och Sverige.162 Ett kungligt brev från 1471
skall kanske ses som ett led i bebyggelseexpansionen. De jämtländska bönder
som ville odla upp kungens gårdar, och dit hörde många ödegårdar, kunde få
gårdarna gratis till ”odel og eie”.163

En sådan bebyggelseexpansion som Edvard Bulls undersökningar har
antytt, och som stora delar av Europa genomgick, kunde emellertid inte

161 Bull, [1927] 1970, s. 141;Bromé, 1945, s. 48 ff.
162 Bull, [1927] 1970, s. 108ff.
163 Borgedal, 1959, s. 46.
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Salvesen belägga i sin forskning. Däremot menade han att ödegårdarna aldrig
kom att återkoloniseras som regelrätta jordbruk.164 Gert Magnusson har frågat
sig om Jämtlands många ödesbölen är resultatet ”av ett misslyckat försök med
en omläggning av den agrara produktionen” till åkerbruk, där tekniken inte var
tillräckligt utvecklad för att gårdarna skulle kunna leva vidare, något som
resulterade i ödeläggelse.165

När ödegårdarna nämns i det skriftliga källmaterialet (speciellt jordeboken
1568) tyder allt på att de inte var bebodda. Trots detta hade de ett ekonomiskt
värde, varför Salvesens slutsats var att de torde ha utgjort ängsmarker.166 Även
Selinge angav att de hade använts för annat ändamål än åkerbruk, nämligen
som fäbodar, slåtterängar och betesmarker av de närliggande gårdarna.167

Beläggen för ödesbölenas ändrade funktion efter agrarkrisen saknas i princip
helt. Det är först genom de historiska kartorna från mitten av 1600-talet som
det tydligt framgår hur de ändrades.

Orsaken till omvandlingen till ängsmarker ansåg Salvesen ha varit jordens
nyttjandeformer och ägostruktur.168 Han vände sig delvis emot den, inom
forskningen, förhärskande mortalitetshypotesen på 1970-talet och menade att
förändringar i dödligheten inte kunde anses vara den enda orsaken till
befolkningsförändringen under senmedeltid. Självklart hade en hög dödlighet
betytt mest för att hålla befolkningsöverskottet på ett minimum, men
orsakerna borde även sökas i sociala och ekonomiska förklaringsfaktorer.169

Den ekonomiska förklaringsfaktorn beskrev han enligt följande resonemang:
tillgången på jord måste ha varit stor eftersom ödeläggelsen var stor. Till detta
kan läggas att förutsättningarna för en befolkningstillväxt var goda, men trots
de goda förutsättningarna infann sig aldrig någon befolkningstillväxt. Den
hämmade befolkningstillväxten orsakades av en omläggning i jordbruksdriften
från ett spannmålsinriktat jordbruk till ett boskapsinriktat jordbruk.170

Tydliga belägg för driftsomläggningen sammanfattade Salvesen i sju
punkter:171 1) utmarken hade blivit mer eftertraktad eftersom det var där de
stora ängs- och betesmarksresurserna fanns,172 2) härlighetsbegreppet (det vill
säga jordbruksmarken med allt vad där tillhörde) fick en fastare innebörd,
dels fortsatt åkerbruk, dels övergick utmarken från att uppfattas som ett viktigt
komplement till den huvudsakliga jordbruksdriften till att uppfattas som en av
grundförutsättningarna inom jordbruket,173 3) ödegårdar lades till bebyggda

164 Salvesen, 1979, s. 95, 170.
165 Magnusson, 1989, s. 173.
166 Salvesen, 1979, s. 55ff. Se även Dybdahl, 1972, s. 135ff.
167 Selinge, 1972a, s. 122.
168 Salvesen, 1979, s. 97, 170.
169 Salvesen, 1979, s. 98.
170 Salvesen, 1979. Diskussion kring en förändrad jordbruksinriktning finns på s. 94f, 122, 169.
171 Salvesen, 1979, s. 167.
172 Salvesen, 1979, s. 94, 124.
173 Salvesen, 1979, s. 121.
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gårdar vilket innebär att de ansågs vara viktiga inom jordbruksekonomin,174

4) jordpriserna ändrades, de mest eftertraktade gårdarna kom att bli de som
hade mycket utmark,175 5) ortnamn indikerar en övergång från åker- till
ängsbruk (ortnamn sammansatta med suffixet eller prefixet -lägd, som i
exempelvis Salomslägden),176 6) efterfrågan på päls var stor i Europa177 och
7) handeln var omfattande och jämtarna besökte många marknader.178 En
viktig del inom det mer boskapsinriktade senmedeltida jordbruket i Jämtland
var jakt och fångst.179

Att odla upp ödegårdarna skulle således medföra att de kvarvarande
gårdarnas nya jordbruksinriktning kom ur balans, eftersom de hade blivit
beroende av ödegårdarnas ängsproduktion. Enligt Salvesen förefaller den
förändrade jordbruksinriktningen inte alls ha varit lika fundamental i Jämtland
som i Mellaneuropa. Han menade att den kunde ha varit orsakad av Jämtlands
(klimatologiskt) marginella belägenhet.180

Den sociala förklaringsfaktorn bestod av flera delar. Skillnaden mellan ett
jordbruk där tyngdpunkten låg på boskapsskötsel och ett jordbruk där
tyngdpunkten låg på åkerbruk, anger han vara att boskapsskötseln var mycket
mindre arbetsintensiv förutsatt att man satsar på köttprodukter och inte på
mjölkprodukter. Å andra sidan var den betydligt mer arealkrävande.181 Att
odla upp ödegårdarna skulle således medföra att de kvarvarande gårdarnas nya
jordbruksinriktning kom ur balans med jordbrist som följd.182 Det
boskapsinriktade jordbruket verkade med andra ord i sig självt hämmande på
befolkningstillväxten.183 Den hämmade uppodlingen ledde till färre ingångna
äktenskap vilket i sig innebar färre födslar.184 Familjernas yngre söner var
normalt den grupp som var intresserade av att ta upp nya gårdar. Genom de
färre födslarna hölls denna grupp på en låg nivå och utgjorde aldrig något
egentligt hot mot systemet.185 Uppgifter för den sociala förklaringsfaktorn
hämtade Salvesen bland annat från historiska kartor. Dessa ägnas stor
uppmärksamhet i hans jämtlandsstudie och källan till dessa utgjordes av
Sigurd Erixons studier om jämtländska byar. Ytterligare två aspekter
behandlade han inom ramen för denna förklaringsfaktor, dels ägande och dels
nyttjande. I Jämtland fanns egentligen inga godsägare utan bönderna var

174 Salvesen, 1979, s. 56f, 88ff, 91f.
175 Salvesen, 1979, s. 124 samt tabellerna 31 & 32. Senare under 1500-talet visar det sig att det var de

stora byarna som hade tillskansat sig ödesbölen, s. 92.
176 Salvesen, 1979, s. 131ff.
177 Salvesen, 1979, s. 44.
178 Salvesen, 1979, s. 43ff.
179 Salvesen, 1979, s. 94, 118, 121.
180 Salvesen, 1979, s. 122.
181 Salvesen, 1979, s. 95.
182 Salvesen, 1979, s. 176.
183 Salvesen, 1979, s. 95.
184 Salvesen, 1979, s. 97.
185 Salvesen, 1979, s. 99, 176.
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nästan uteslutande självägande.186 Bönderna var organiserade i olika former av
lag både vad avsåg ägande och nyttjande.

Hur dessa lag organiserade betesdriften och hur betesdriften praktiskt
nyttjades utvecklade Salvesen inte vidare. Han utvecklade däremot tankarna
om egendomsaspekterna utifrån den kollektiva bystrukturen.

Salvesen kom fram till att de jämtländska byarna var av sydskandinavisk
och tysk typ vilket bland annat innebar att de kunde vara stora.187 De
kollektiva drag han lyfte fram utgjordes av det invecklade ägosystem som
framförallt återspeglades i en starkt tegindelad åkermark.188 Tegblandningen i
Jämtland var enligt Salvesen ”svært utbredt”.189 Salvesen kom fram till att
ödegårdar ofta hörde till en hel by. Alla ägande bönder samt laget inom byn,
som kunde bestå av uppemot mellan fem och tio bönder, var tvungna att
samtycka när ett ödesböle skulle återuppodlas till en regelrätt gård.190 Något
som de delägande bönderna inte utan vidare gick med på, ”snarere tvert imot”
som Salvesen uttryckte det.191 Hur han kom fram till storleken på laget och
därmed antalet ägare till en ödegård är oklart.192

Av 14C-dateringarna, se Figur 8, framgår att ödesbölen fortfarande be-
boddes och brukades under 1400- och 1500-talen e.Kr.

2.4.4. Tidigmodern tid 1500–1750

Ekonomiska och sociala faktorer hjälpte således till att bibehålla en låg
befolkningstillväxt under senmedeltid och tidigmodern tid. Förhållandet kom
dock att bestå även under 1500-, 1600- och 1700-talen enligt Salvesen.193

Denna bild bekräftas av Lennart Andersson Palms senare forskning.194 Enligt
Bromé torde orsaken även kunna sökas i de många krigen mellan Sverige och
Norge.195 Hela tidsperioden omfattade ett flertal krig som kom att åsamka
jämtarna stort lidande, se Figur 10. Bland krigen kan nämnas ett mindre intåg
av svenskarna i Jämtland 1519, Grevefejden 1532, Det nordiska sjuårskriget
1563–1570 (freden i Stettin), Baltzarfejden det vill säga Kalmarkriget 1611–
1613 (freden i Knäred), Ulfeltsfejden samt Hannibalfejden 1644–1645 (freden
i Brömsebro), 1657–1658 års krig (freden i Roskilde), Kampen om Skåne eller
1677–1679 års krig (freden i Lund) samt Den stora ofreden även kallat Det
stora nordiska kriget 1700–1721 (Freden i Nystad, intermezzon skedde dock i

186 Salvesen, 1979, s. 96.
187 Salvesen, 1979, s. 54, 78.
188 Salvesen, 1979, s. 79, 96, 177.
189 Salvesen, 1979, s. 76.
190 Salvesen, 1979, s. 96f, 177.
191 Salvesen, 1979, s. 96.
192 Kanske utgör figurerna 16 och 22 grunden för detta i Salvesen, 1979.
193 Salvesen, 1979, s. 85f.
194 Palm, 2000, s. 101–102, 263–265, särskilt s. 265 där Palm skriver att hans och Salvesens

”allmänna resultat [är] helt förenliga”.
195 Bromé, 1954, s. 148ff, 350.
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Jämtland endast år 1711).196 Några krig förefaller ha varit mindre plågsamma
än andra för jämtarna, exempelvis Grevefejden och Hannibalfejden.197

Nödåren under denna tid ödelade många gårdar. År 1647 befalldes att dessa
ödegårdar skulle bebyggas och sättas i hävd för att inte gå förlorade till
kronan.198 Den låga befolkningstillväxten skall jämföras med Lennart
Andersson Palms senare studier som visar på en kraftig befolkningsökning
under 1500- och 1600-talen i Sverige som börjar mattas av under första halvan
av 1700-talet.199

Utifrån Gunnarsons och Linderholms dendrokronologiska studier förefaller
Jämtland under detta tidsintervall omfattas först av en varmare period under
större delen av 1500-talet, därefter en kallare period mot slutet av 1500-talet
och fram till mitten av 1600-talet.200

Någon översiktlig bild av 1500-talets kolonisationsområde finns inte att
tillgå. Men jämfört med tiden före digerdöden förefaller det ha inträffat en
bebyggelseexpansion, om än i blygsammare skala. Antalet socknar ökade
under perioden enligt Erasmo Ludwikssons beskrivning för år 1575. Det fanns
då 38 stycken samt 3 kapellförsamlingar.201 Utifrån jordeböckerna från 1500-
talets svensktid verkar det som om bebyggelsens utbredning fortfarande höll
sig inom det högmedeltida kolonisationsområdet.

Kungens ägor beskrevs första gången i räkenskaperna 1565 men sägs ”ha
legat där av ålder”.202 Sammanlagt bestod kronans innehav av 13 hela gårdar,
3 halvgårdar, delar i 13 gårdar samt 29 ödesbölen, enligt Edvard Bull ”ikke
noen helt liten godsmasse”.203

Ett utmärkande drag för hela det norrländska landskapet har under denna
tid varit fäbodkulturen. De tidigast belagda fäbodarna i Norrland är från 1500-
tal.204 Denna datering kan dock komma att flyttas bakåt utifrån senare tiders
arkeologiska undersökningar. I Ängersjö på gränsen mellan Hälsingland och
Härjedalen har man påträffat bebyggelserester som skulle kunna ha utgjort en
fäbod. De har daterats till övergången mellan vikingatid och medeltid.205 Jørn
Sandnes menade dock att fäbodbruket i Norge utvecklades under 1100- och
1200-talen, men att det inledningsvis endast var fråga om bete och slåtter.206 I

196 Bromé, 1945, s. 64ff, 221ff. 1954, s. 92ff, 418ff, 492ff; Ahnlund, 1948, s. 362f.
197 Ahnlund, 1948, s. 595 ff; Bromé, 1945, passim.
198 Bromé, 1954, s. 153.
199 Palm, 2000, s. 78–79.
200 Gunnarson & Linderholm, 2001, s. 5. Hans Linderholm har telefonledes (2004-01-20) meddelat att

kurvan från 1700 och fram till idag ligger för högt, orsakat av att källmaterialet bestod av äldre träd
som växer långsammare vilket ger ett annat avtryck i årsringarna jämfört med yngre träd.

201 Ludwiksson, [1575] 1953.
202 Jämtländska räkenskaper, 1944, s. 112.
203 Bull, [1927] 1970, s. 96.
204 Myrdal & Söderberg, 1991, s. 243.
205 Magnusson, 1989, s. 170ff. Det är inte med säkerhet belagt att mjölkhantering har förekommit vid

Ängersjö (Gammelvallen). Det finns anläggningar som kan ha haft en kylande funktion såsom
stendämme i bäck samt källargropar under träbyggnader (Karlsson & Emanuelsson, 2002, s. 131).

206 Sandnes, 1991, s. 219.
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Frostatingslagen finns ”seter” nämnt.207 Termen fäbod har tolkats mycket olika.
Jesper Larsson har definierat det och menar att bland annat mjölkhantering
måste ha förekommit för att platsen och bruket i sig skall kunna klassas som
en fäbod.208

Under perioden ges nya inblickar i kronans markinnehav. Kronan ägde
avradsland något som Hülphers kallar för ”Cronoallmänningar”.209 Kronans
allmänningar utgjordes vid mitten av 1700-talet i huvudsak av stora skogar,
ödemarker och fjäll, men kunde även ligga inom de äldre odlingsbygderna. De
kunde bestå av ödesbölen, ödelagda gårdar, fäbodar, mulbeten och fisken.
Genom de äldre historiska kartorna går det att i detalj studera gårdens
utseende. Den bild av jordbrukshushållningen som framkommer via kartorna
är ett landskap som i hög grad baserades på animalieproduktion, med stora
ängsarealer och ett utvecklat fäbodbruk. Åkermarken brukades mestadels i
två- respektive tresäde. 210

Janrik Bromé var av åsikten att en viss hemmansklyvning inom de
befintliga jordbruksbygderna kunde skönjas under 1500-talet. Han hänvisade
till en recess från 1539, där det bestämdes att när flera arvingar fanns på en
gård skulle den äldsta sonen besitta gården men ge övriga arvingar deras
respektive andel i jord, annat eller arrende.211 Man kan säga att Salvesen inte
fann något stöd för denna hemmansklyvning. Till detta kan dock anföras att
om det fanns ett förbud för en viss verksamhet, torde det också ha funnits en
pågående verksamhet att förbjuda. Bromé angav vidare att hemmansklyv-
ningen förbjöds av Kristian IV:s förmyndarregering år 1590.212 Av detta brev
framgår att det i Jämtland satt så många bönder på gårdarna att de tillsammans
inte kunde så tillräckligt med utsäde. Detta berodde på att arvingarna inte ville
skifta utan själva bruka sina smålotter som var spridda på flera gårdar.213

Samma innebörd finns i ett svenskt brev från 1555. Brevet skrevs av Gustav
Vasa och gällde bland annat allmogen i hela Norrland.214 Hemmansklyvningen
torde knappast ha upphört genom detta förbud eftersom svenskarna drev
igenom ett nytt förbud år 1684.215 Vid 1700-talets mitt mjukades detta förbud
upp.216 Ett komplement till hemmansklyvningen blev anläggande av torp. Om
ett hemman inte tålde att klyvas skulle det undersökas om istället torp eller
nybyggen kunde anläggas på utmarken.217 Befolkningsökningen tog under

207 Hagland & Sandnes, 1994, s. 194.
208 Larsson, 2003, s. 138.
209 Hülphers, 1775, s. 13f.
210 Antonson, 1993a.
211 Bromé, 1945, s. 30f.
212 Bromé, 1945, s. 31.
213 Holmsen & Lunden, 1966, s. 113.
214 Österberg, 1977, s. 134ff.
215 Wichman, 1962b.
216 Wichman, 1962b, s. 79.
217 Wichman, 1962b, s. 85f.
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första hälften av 1700-talet fart, och ökade därefter i rask takt.218 Detta ledde
bland annat till en inre kolonisation inom de gamla bygderna.219

Från och med mitten av 1600-talet uppträdde en mindre kolonisationsvåg
av finländare.220 De kallades för ”rågfinnar” och skall ha kommit från
Hälsingland och Dalarna.221 Finländarna fick inte kolonisera annat än
kronoallmänningar och inte närmre än två mil från en bolby.222 Kolonisationen
förefaller ha varit koncentrerad till avradslanden inom Hammerdals och
Ströms socknar, men förekom även i gränstrakterna mot Ångermanland och
Medelpad som exempelvis i Fors och Ragunda socknar.223 Under andra hälften
av 1600-talet fick finländarna rätt att anlägga nybyggen.224 Det verkar dock
inte ha varit finländarna som stod för huvuddelen av nybyggesetableringen,
utan svenskar. Det är inte tydligt klarlagt om det var söner från centralbyg-
derna som anlade nybyggen eller utsocknes. Dock förefaller det senare troligt
eftersom bönderna upprepade gånger klagade hos riksdagen på att nybyggare
hade slagit sig ner på deras avlägset liggande ängs- och betesmarker.225 Detta
skulle knappast ha varit fallet om nybyggarna var kända av markägarna. För
perioden 1801-1850 skriver Sten Rudberg i linje med detta att nybyggarna
sällan utgjordes av folk som ”kan ha haft någon andel i den gamla byjorden”
utan ”t. ex. avskedade soldater och i påfallande hög grad dalkarlar”.226 Anläg-
gandet av nybyggen ökade markant i samband med avvittringen enligt 1742
års avvittringsstadga.227 Den statliga avvittringen skilde allmogens mark från
kronans mark, bland annat i syfte att finna lämpliga platser för nybyggen.
Nybyggen anlades främst på de stora ödemarkerna vilka utgjorde huvuddelen
av kronans avradsland.228

Enligt Wallins pollenundersökningar skedde en ökning av åkerbruk och
betesgång under 1700-talet.229

Från 1720-talet och fram till 1770 höll befolkningstillväxten jämna steg
med det övriga landet.230 Befolkningen fördubblades mellan 1720 och 1810,231

se Figur 30. Uppodling och bebyggelseexpansion skedde även inom de gamla

218 Wichman, 1962b, s. 66ff.
219 Wichman, 1962b, s. 83.
220 Bromé, 1954, s. 157.
221 Bromé, 1954, s. 159, 161.
222 Bromé, 1954, s. 160.
223 Bromé, 1954, s. 158, 160.
224 Bromé, 1954, s. 160; Gothe, 1948, s. 161ff.
225 Wichman, 1962b, s. 91–92.
226 Rudberg, 1957, s. 137.
227 Wichman, 1962b, s. 90ff.
228 Wichman, 1962b, s. 92–93.
229 Wallin & Oskarsson, 2002, s. 25. Åkerbrukets omfattning håller därefter i sig ”i ungefär samma

omfattning in i 1900-tal” (Wallin & Oskarsson, 2002, s. 25), något som endast kan betyda att
pollenundersökningen inte har förmått registrera den oerhörda åkerexpansionen under andra hälften
av 1900-talet, se exempelvis (Antonson, 1993a, s. 42–45, 61–64).

230 Wichman, 1962b, s. 70.
231 Wichman, 1962b, s. 77.
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bygderna, vilket kan ses i de historiska kartorna.232 Rätten att klyva ett
hemman utsträcktes under denna period och torplagstiftningen, som var
relativt restriktiv, luckrades upp.233 Andelen backstugusittare och inhysesfolk
minskade markant under 1700-talets andra hälft, vilket Wichman såg som ett
bevis på att gruppen hade ”sällat sig till nyodlarna”.234

232 Wichman, 1962b, s. 83.
233 Wichman, 1962b, s. 79.
234 Wichman, 1962b, s. 76.
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3 Forskningsläget

3.1 Landskap

Av avhandlingens titel framgår min ståndpunkt, att detta är en landskaps-
studie. Landskap är emellertid ett begrepp med många betydelser vilka måste
beskrivas för att min landskapssyn skall bli begriplig för läsaren.

Som förgrundsgestalt till 1900-talets akademiska forskning om landskap
står Carl Sauer. Sauer skrev 1925 artikeln The Morphology of Landscape som
fick ett oerhört genomslag.235 Det han åsyftade var landytans form, eller ”land
shape”.236 Sauer gick emot den dåvarande rådande naturdeterministiska skolan
som menade att människan helt och hållet var styrd av naturmiljön och att
olika kulturer på jorden också återspeglade naturgivna skillnader. Sauer
menade att landskapet inte endast kan förstås utifrån dess fysiska landyta
såsom naturligt avgränsade områden, jordarter och vegetation (naturlandskap),
utan även utifrån människan (kulturlandskap). Enligt Sauer påverkade
människan naturen och påverkades av naturen i ett ständigt pågående
växelspel.

I sin avhandling har Gabriel Bladh utifrån den förda landskapsdebatten
delat in begreppet i tre grupper utifrån relationen mellan människa och
landskap. De tre är betydelselandskap, institutionellt landskap och handlings-
landskap. Utöver de tre behandlas det fysiska landskapet. Mats Widgren har
gjort en snarlik indelning men kallar dem för ”Landskap som sceneri”,
”Landskap som institution” och ”Mark som resurs”.237 Betydelselandskapet
kännetecknas av ett sätt att se, det vill säga hur människan (i grupp eller som
individ) ger landskapet en betydelse genom sina handlingar, påverkade av sina
erfarenheter, sociala och kulturella förhållanden. Den betydelse som
människan ger landskapet kan således vara att det är fult eller vackert
beroende på vem som skapat eller bebor landskapet men lika gärna att det är
andligt och energialstrande beroende på vem som har bott där eller vem man
tror har bott där (exempelvis Finsta gård i Uppland där heliga Birgitta tros
vara född). Bladh påpekar att dessa betydelser som människan ger landskapet,
utformas i ett samspel med det fysiska landskapet. Det institutionella

235 Sauer, 1925.
236 Sauer, 1925, s. 25.
237 Widgren, 2002, s. 28 och Widgren, manuskript.
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landskapet kännetecknas av hur människor på olika samhällsnivåer uppfattar
sitt landskap utifrån olika regler, såväl skrivna som oskrivna. Dessa regler kan
i historisk tid gälla kungens plakat om rätten till utmarkerna, eller hävdvunna
regler som organiserade betesgången på skogarna. Handlingslandskapet
slutligen hör ihop med människans vardag och kännetecknas av hur
människans praktiska handlingar (oavsett upprinnelsen av dessa) påverkar
naturen.238 I föreliggande studie betraktas landskap utifrån Bladhs begrepp
handlingslandskap.

3.2 Agrar förändring 1000–1750 i delar av Europa

Fram till mitten av 1800-talet fick nästan alla människor i Jämtland sin
utkomst via jordbruk. Att studera landskapet fram till denna tid innebär därför
att jordbrukets historia har en central plats i studien. Avhandlingen omfattar i
huvudsak tiden 1000–1750 e.Kr. med visst fokus på senmedeltid, det vill säga
tiden då Europa först genomgick en långvarig kris som sedan avklingade. För
att på ett bra sätt kunna tolka denna tid i Jämtland krävs en inblick i på vilket
sätt Jämtland liknar alternativt skiljer sig från sin omvärld, samt hur
omvärlden kan ha påverkat Jämtland. Denna beskrivning är översiktlig och
behandlar endast vissa delar av Europa.

Vid högmedeltidens början239 genomlevde Europa en kraftig bebyggelse-
expansion. Den vanligaste förklaringen är att befolkningen växte. Denna
expansiva trend kan ses i flera västeuropeiska länder. Vid flera gods i bland
annat England framgår att bönderna fick tillstånd att bryta ny mark under
denna period även på kungens skog,240 i Nederländerna expanderade åker-
marken på kustnära våtmarker med hjälp av invallning och kanalisering,241 det
skedde en teknikförändring med en övergång till tresäde vilket ökade
åkeravkastningen,242 dessutom visar pollendiagram på en kraftig ökning av

238 Bladh, 1995, s. 41–44.
239 Tidsindelningen av medeltiden är inte helt okomplicerad. Antingen kan man dela in perioden i en

tidig (500–1150 e.Kr.) och en sen (1150–1550) del (Slicher van Bath, 1963, s. 24, 132). För Englands
vidkommande delar Christopher Dyer in den senare delen i ca 1200–1520 (Dyer, 1989b). Eller så
delar man in perioden i en tidig (500–1050), en mellan även kallad hög (1050–1300) och en sen
(1300–1500) del (Hollister, [1964] 1998, s. 4, 156, 326). I Sverige brukar vikingatiden traditionellt
avslutas vid 1050 e.Kr. Utifrån den dateringen delar Det Nordiska Ödegårdsprojektet in medeltiden
i vikingatid 800–1100, högmedeltid 1100–1300 och senmedeltid 1300–1500 (Gissel, et al, 1981, s.
289–290). Det skall dock påpekas att senmedeltid i Sverige ibland brukar sluta i och med Kung
Gustav Vasas intåg i Stockholm 1523 och att perioden ibland avslutas 1550. Jag har valt Hollisters
indelning som är mycket lik den indelning som Det Nordiska Ödegårdsprojektet använde. Efter
medeltiden tar den moderna tiden vid, en period som även omfattar nutiden. Den moderna tidens
första del brukar kallas tidigmodern tid och avgränsas vanligen till 1500–1750).

240 Abel, [1966] 1980, s. 26; Postan, [1972] 1993, s. 23–24.
241 Slicher van Bath, 1963, s. 151–153.
242 Abel, [1966] 1980, s. 24.
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spannmålsodling.243 I Sverige visar arkeologiska fynd att utskärsfiske, troligen
av sill, expanderade kraftigt under vikingatid och medeltid.244

Det är inte alltid som man har kunnat belägga anläggningstiden för olika
bebyggelseenheter och därför har forskare använt sig av indirekta belägg för
denna bebyggelseexpansion. Framförallt är det prisutvecklingen på vissa
varor, exempelvis spannmål som visar en stadig långsiktig ökning. Att
priserna varierade kortsiktigt var avhängigt skördeutfallet.245 I början av 1200-
talet såldes vete och boskap till det dubbla eller tredubbla priset mot
1170 e.Kr.246 Andra indirekta belägg från denna tid var bland annat att
räntorna ökade, det vill säga arrendeavgifterna (jordränta) och en mängd andra
avgifter för arrendatorerna (landborna). En bonde kunde i England år 1250 få
betala £ 1 för att få ta över jordbruket från sin far men efter år 1300 fick hans
efterträdare betala £ 3.247 Det feodala godssystemet med en godsägare som
arrenderade ut gårdar till livegna bönder mot betalning in natura eller pengar
samt hade lönearbetare på den del av godset som inte arrenderades ut, var
mycket utbrett i exempelvis Tyskland, Frankrike och England.248

I Skandinavien var situationen en annan. Det förekom feodalism med
huvudgårdar och dagsverksarbetande/räntebetalande bönder eller arrende-
gårdar.249 Samtidigt var andelen självägande bönder mycket större, och i vissa
delar av Skandinavien dominerade dessa bönder.250 Reallönerna sjönk för
bönder och hantverkare, exempelvis i England där en dagsverkare i början av
1200-talet behövde arbeta 24–26 arbetsenheter för att kunna köpa en korg med
varor till skillnad mot senare, 1270–1330 då arbetsprestationen var 27–36
enheter.251 Det var en inflation med få motsvarigheter i historien.252 I England
uppmuntrades många godsägare av de goda tiderna och övergick till en
marknadsorienterad godsdrift med spannmål för avsalu. Landborna blev
ovilliga att fullfölja sina plikter eftersom det blev mindre tid för den egna
täppan. Samtidigt var landbornas arbete på godsen sällan effektiv och utfördes
motvilligt. Det var bättre att hyra daglönare etc. för betalning i pengar, något
som ökade effektiviteten i arbetet.253 Många godsägare ökade därför den egna
jordbruksarealen och övergick från att betala lönearbetare med varor till att
betala med pengar.254 Till skillnad från i England där jordägarna alltså drog
fördelen av den växande marknadsekonomin genom att sälja jordbruks-
produkter med vinst, valde man i Tyskland och Frankrike istället bort den

243 Slicher van Bath, 1963, s. 117.
244 Norman, 1993, s. 179.
245 Abel, [1966] 1980, s. 17–19; Slicher van Bath, 1963, s. 133.
246 Dyer, 1996, s. 310.
247 Abel, [1966] 1980, s. 30.
248 Martin, 1983.
249 Se sammanfattning i Berg, 2003, s. 17–20, 28.
250 Heckscher, [1941] 1985, s. 41–42. Lindkvist, 1979, s. 124.
251 Dyer, 1989b, s. 216–217.
252 Dyer, 1996, s. 310.
253 Rösener, 1996, s. 322–325.
254 Dyer, 1996, s. 311–313.
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egna förvaltningen till förmån för olika former av utarrendering mot betalning
i pengar eller varor.255 Antalet gårdar blev fler under denna tid, inte endast på
grund av nyodling, utan även genom en kraftig gårdsdelning.256 Trots en
växande befolkning skedde dock en tillbakagång i vissa delar av exempelvis
Frankrike mellan 1000 och 1320, det är därför vanskligt att se högmedeltiden
som endast ett samhälle i expansion.257

Mot slutet av 1200-talet och i början av 1300-talet skedde så en förändring
i detta expansiva mönster. En utdragen period av ekonomisk nedgång inleddes.
Utskärsfisket i Sverige minskade.258 Vid inledningen av senmedeltiden började
det ske en nedgång i ekonomin och i befolkningens storlek, något som bland
annat tog sig uttryck i att spannmålspriserna började sjunka.259 Befolknings-
minskningen var dock inte lika snabb som nedgången i ekonomin, något som
resulterade i en sänkning av levnadsstandarden. Missväxten i början av 1300-
talet ledde till stor svält och död. Bönderna började att lämna sina gårdar och
mycket åkermark blev liggande öde.260 Det inträffade en agrarkris under
senmedeltiden. Bönderna fick allt svårare att klara sig och började göra uppror
med krav på bland annat frihet, något som ökade under 1300-talet.261 Sedan
kom digerdöden vid mitten av 1300-talet och befolkningen reducerades
ytterligare. Lennart Andersson Palm tycker sig se en tydlig befolknings-
nedgång i Sverige (inom nuvarande gränser) vid denna tid med ett snitt på 42
procent.262 Hugh Clout sammanfattar att 1300-talet och 1400-talets första hälft
var en tid av social oro i Frankrike orsakad av ekonomiska svårigheter,
stråtröveri, civil olydnad, epidemier, svält och hundraårskriget (1337–1453).
Folk flydde till städerna som erbjöd större säkerhet.263

Godsägarna i Europa såg hur spannmålsinkomsterna föll till följd av att
spannmålspriserna sjönk samt hur arrendeinkomsterna föll när efterfrågan på
jord minskade.264 Detta var början på den period som brukar kallas för
feodalkrisen.265 Det uppstod en stor arbetskraftsbrist och bönderna började
hota godsägarna med att arbeta för andra godsägare som gav bättre villkor.266

Man kan säga att det blev arbetstagarens marknad.267 Godsägarna försökte
stävja denna utveckling genom lagstiftning som skulle tvinga kvar bönderna
vid godset, en lagstiftning som återfinns i såväl England som Sverige.268

255 Rösener, 1996, s. 330.
256 Slicher van Bath, 1963, s. 134–136.
257 Clout, 1977, s. 113–117.
258 Norman, 1993, s. 181.
259 Abel, [1966] 1980, s. 50.
260 Dyer, 1989a, s. 53; Dyer, 1989b, s. 140.
261 Slicher van Bath, 1963, s. 189–190; Martin, 1983, s. 63–65.
262 Palm, 2001, s. 13–21.
263 Clout, 1977, s. 117–118.
264 Harvey, 1991, s. 2. Angående prissänkning se även Abel, [1966] 1980, s. 62.
265 Abel, [1966] 1980, s. 36–37.
266 Martin, 1983, s. 69.
267 Dyer, 1989b, s. 216.
268 Martin, 1983, s. 75; Larsson, 1975, s. 179–180; Dyer, 1989b, s. 218.
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Strategin fungerade emellertid dåligt, och godsägarna i England kunde inte ens
själva hålla fast vid denna lag.269 I Magdeburg, Tyskland var exempelvis det
feodala tvånget så stort att 3000 bönder övergav sina gårdar på 1360-talet.270

Villkoren för bönderna blev efter 1400 bättre genom att jordräntorna sjönk,271

lönearbetarna fick högre löner272 och bönderna började bruka större gårdar.273

Ödegårdar börjar dyka upp i källorna från 1300-talet men framförallt från
1400-talet,274 64 procent (137 av 213) av de ödelagda byarna i Alsace har
daterats till 1300- och 1400-talen. Det var främst små och medelstora byar
samt ensamgårdar som ödelades under 1300- och 1400-talen i Provence, stora
byar där marken hade gödslats under generationer överlevde bebyggelse-
nedgången.275 Ödeläggelsen av landsbygden i Frankrike var emellertid ofta
tillfällig.

Inom Det Nordiska Ödegårdsprojektet kunde man konstatera att det i
Skandinavien förelåg en bebyggelsenedgång från mitten av 1300-talet och
framöver. Ödeläggelsen var utdragen och pågick i vissa delar ända in i 1500-
tal.276 I Danmark kunde nedgången till och med beläggas före 1350.277 I stora
drag kan sägas att nedgången var som störst i de norra och västra delarna
(Norge, Island samt Jylland i Danmark) medan ödeläggelsen var mindre om
inte svag i de östra och södra delarna (Finland, centrala Sverige och de danska
öarna). Men avvikelser finns från denna grovt schematiserade bild.278 I
Skandinavien sjönk räntan överlag.279 I Danmark kunde ett tydligt fall i
jordräntan konstateras för 1300-talet och 1400-talets början. Fallande
jordpriser och jordränta och en fallande produktion var även tydligt för Norge
under senmedeltid.280 Under denna depression ser forskarna idag ofta en
övergång till animalieproduktion för stora delar av Europa inklusive
Skandinavien.281 I England var övergången till fårbete tydlig282 och i Småland
övergick ödegårdarna till att bli ängar.283 Vidare möjliggjorde avfolkningen en
omorganisering av jordbruket vad gäller storlek och arrondering. Godsägarna
på Parisslätten började vid denna tid att övergå från intensivt åkerbruk med
stort behov av arbetskraft till mindre arbetsintensivt åkerbruk eller, som

269 Hatcher, 1994, s. 19.
270 Abel, [1966] 1980, s. 89–90.
271 Dyer, 1989b, s. 147; Abel, [1966] 1980, s. 77.
272 Dyer, 1989b, s. 216–218.
273 Dyer, 1989b, s. 141–142.
274 Abel, [1966] 1980, s. 80–88; Clout, 1977, s. 116, 122–123; Fox, 1991, s. 166; Slicher van Bath,
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exempelvis i delar av södra Frankrike, extensiv animalieproduktion. På slätten
kring Paris ersattes små och medelstora byar, ensamgårdar samt kraftigt
tegskiftade openfield-områden med stora sammanslagna gårdar, men de fick
mycket större tegar än tidigare.284 En rad jordbruksförbättringar introduceras
vilket ökade skördarna. Det skedde en återhämtning från depressionen mellan
1450–1550, samtidigt som befolkningen ökade.285

Under 1400-talet avtog feodalismen, bönderna blev fria med en fast
jordränta och möjlighet att handla fritt på varumarknaden.286 Detta var bland
annat orsakat av ett stort missnöje som ledde till bonderevolter.287 I England
minskade antalet livegna sakta fram till andra hälften av 1500-talet.288 De
frigivna bönderna kom att bli anställda vid godsets egen drift, men i Frankrike
fick bönderna besittningsrätt till den jord de i generationer hade brukat.289 I
Tyskland blev de förvisso fria men förlorade den mark de tidigare hade brukat
och tvingades att bli torpare.290 I samband med att depressionen avklingade
skedde i stora delar av Frankrike en ny bebyggelseexpansion med nyupp-
tagande av jordbruk mellan 1450 och 1550.291 Det ökande antalet gårdar i
Europa berodde bland annat på att ödegårdarna från medeltiden
återuppodlades.292 Det expansiva skedet syns även i det arkeologiska forn-
lämningsmaterialet i Sverige som utskärsfisket lämnade efter sig. Utmed
Norrlandskusten etablerades vid denna tid de första utskärsfiskelägena.293

Sakta började den senmedeltida agrarkrisen avklinga.
Genom Det Nordiska Ödegårdsprojektets undersökningar har det visat sig

att processen med att ta upp ödelagda gårdar och åter odla de tillhörande
markerna tog olika lång tid inom Skandinavien. I Horns härad, Danmark,
påbörjades återuppodlingen redan från och med år 1380294 medan processen
inte påbörjades förrän vid mitten av 1500-talet i Gildeskål-Beiarn-området i
Norge.295 Enligt Lennart Andersson Palm ökade befolkningen i Sverige mot
senmedeltid och vid början av 1500-talet.296 Janken Myrdal har visat att det
var en kraftig bebyggelseexpansion med en årlig ökning på i genomsnitt 0,8%
mellan 1540–1562 och 1571–1600 i Sverige, se Figur 10. Ökningstakten var
lägre vid början och mot slutet av hela undersökningsperioden.297 Det var
emellertid inte bara antalet bruk som ökade, Myrdal menade att det även kan

284 Clout, 1977, s. 120.
285 Slicher van Bath, 1963, s. 144, 178f; Abel, [1966] 1980, s. 99.
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ha skett en ”viss utvidgning av den genomsnittliga åkerarealen”.298

Bebyggelsens snabba expansion var emellertid inte ovanlig utan kan jämföras
med utvecklingen för flera centraleuropeiska länder.299 1500-talets svenska
bebyggelseexpansion finner motsvarigheter också för delar av Norge, även om
det inte finns någon sammanställning som visar normalutvecklingen.300 För
vissa enskilda bygder skedde en kraftig expansion av antalet bruk, exempelvis
skedde det en ökning på 136,5% under perioden 1520 till 1661 i Stjørdalen,
Trøndelag.301 Det skall dock påpekas att det i vissa delar av Skandinavien inte
skedde någon återkolonisation av de ödelagda gårdarna, däribland Jämtland.
Enligt Gustav Vasas bebyggelsepolitik fick den som ville, fritt odla upp
landets allmänningar och ödegårdar. Detta uttrycktes bland annat i ett brev
från 1535 som avsåg Värmland och Småland.302 Detsamma gällde Hertig
Karls politik i Värmland mot slutet av 1500-talet.303 Bakgrunden till detta
torde ha varit kronans intresse av ökade skatteintäkter. Den som koloniserade
utmarkerna eller återetablerade en ödegård kom att bli ägare till gården, mot
erläggande av skatt till kronan. Eva Österberg har bland annat konstaterat att
det fanns ett bondemotstånd mot att etablera gårdar på utmarkerna.
Motståndarna bestod inte endast av bönder vid enskilda gårdar i ödegårdens
omgivning utan även av bondekollektiv, så kallade bygdelag.304 Anledningen,
menade hon, var att motståndarna själva hade intressen i dessa marker. Dessa
intressen utgjordes dock inte av en strävan att etablera nya gårdar, utan av en
strävan att öka de egna gårdarnas utmarksarealer.305 Valter Elgeskog menade
att det var böndernas omsorg om sina skogsbetesmarker som var den
bakomliggande orsaken till böndernas motstånd att etablera nya gårdar på
utmarkerna.306 I Norge fanns en liknande bebyggelsepolitik som den svenska.
Från och med år 1540 kunde de bönder som inom Trondheims stift uppodlade
ödegårdar, erhålla full egendomsrätt mot betalning av skatt (leidang). År 1577
kom samma bestämmelser att också omfatta allmänningarna.307 Såväl i
Sverige som i Norge fanns från kronans sida tvingande möjligheter att dela på
gårdar där det satt två bönder eller där en gård låg som ett underbruk till en
annan gård.308

298 Myrdal, [1987] 1996, s. 124.
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Figur 10. Myrdals hypotetiska kurva över normalutvecklingen i ökningen av antalet
bruk för södra och västra Sverige. Uppgifterna Myrdal bygger sin kurva på
är hämtade från Det nordiska ödegårdsprojektet. Index 1540 e.Kr. = 100.
Efter Myrdal, [1987] 1996, s. 126.

Utöver uppodlingen skedde, över delar av Europa, även en spridning av vissa
teknik- och bruksinnovationer såsom tresädesbruket.309 Under 1500-talet
inträffade en märkbar förändring. Priserna ökade dramatiskt på varor och jord,
en period som kallas för The price revolution.310 Det var behovet av fler hästar
inom den expanderande handeln som drev upp spannmålspriserna.311

Tillsammans med jordpriserna gick även jordräntan upp.312 Detta kan bland
annat noteras för Norge, men inte för Danmark.313 I Sverige skedde en
prisökning först på 1560-talet.314 De ökande spannmålspriserna medförde i sin
tur att uppodlingstakten ökade, och ny mark erövrades från havet i bland annat
Belgien, Nederländerna, Danmark och Tyskland.315 Som effekt av detta ökade
befolkningen åter, men reallönerna sjönk som följd av sjunkande spannmåls-
priser vilket resulterade i en stor arbetslöshet. En ny depression var i
antågande.316 Denna depression brukar kallas för 1600-talskrisen (the General
Crisis).317 Effekterna av krisen var många. I England uppkom svårigheter för

309 Abel, [1966] 1980, s. 109.
310 Abel, [1966] 1980, s. 116–123; Slicher van Bath, 1963, s. 197.
311 Slicher van Bath, 1963, s. 195.
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313 Jutikkala, 1981, s. 139–140.
314 Heckscher, [1941] 1985, s. 77.
315 Slicher van Bath, 1963, s. 199–204; Abel, [1966] 1980, s. 102–104.
316 Slicher van Bath, 1963, s. 205, 207–208; Abel, [1966] 1980, s. 133f, 147, 158–159.
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godsägarna att få arrendatorer samtidigt som det skedde en ökad
gårdsdelning.318 1600-talet var en tid av svår ödeläggelse orsakad av svält,
sjukdomar och det 30-åriga kriget (1618–1648). I Bourgogne, Frankrike, var
även dåliga skördar en bidragande orsak.319 I spåren av kriget följde svält och
pest i Tyskland.320 De åkrar som hade vunnits från havet översvämmades
mellan 1650-talet och fram till 1717, då stormar bröt igenom invallningarna.321

Den danska boskapsexporten minskade kraftigt vid mitten av 1600-talet och
många gårdar lades öde.322 Sjunkande jordpriser i Frankrike var även en effekt
av kung Ludvig XIV ökande beskattning.323 Det blev lönsamt att lägga igen
åkrarna och åter gå över till en ökande grad animalieproduktion. Detta skedde
i många europeiska länder och fortsatte fram till 1700-talets början.324

I början av 1700-talet tog industrialiseringen fart i England, främst
textilindustrin blomstrade.325 Men jordbruket kan i centrala och Västra Europa
inte sägas ha ändrat riktning förrän efter 1750 då den agrara revolutionen
inleddes.326 Med denna skedde även en befolkningsökning.327

I föreliggande avsnitt har en översiktlig beskrivning av den historiska
förändringen mellan 1000 och 1750 e.Kr. tecknats för delar av Europa, utan att
närmare ha gått in på dess orsaker. Detta beror på att den historiska
beskrivningen skulle ha blivit mindre läsbar då forskarsamhället ofta har
kommit fram till flera alternativa förklaringar till ett och samma fenomen. I
följande avsnitt skall därför olika förklaringar till skilda historiska händelser
beskrivas närmare.

3.3 Identifiering av forskningsteman

I inledningen till avhandlingen formulerades en följdfråga, nämligen: Vilka
drivkrafter låg bakom förändringen av landskapets bebyggelse (gårdar och
ödegårdar) och odling under medeltid och tidigmodern tid i Jämtland? I detta
avsnitt går jag igenom olika drivkrafter som forskningen har identifierat i delar
av Norden och västra Europa, under såväl medeltid som tidigmodern tid.

Det finns en rad olika sätt varpå drivkrafterna kan organiseras och
presenteras.328 Inte sällan framförs hypoteser som primära när de egentligen är
sekundära, det vill säga de är orsakade av något som tas upp av en annan

318 Slicher van Bath, 1963, s. 212.
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321 Abel, [1966] 1980, s. 177.
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328 Se exempelvis Grigg, 1982 samt Ogilvie, 1992, s. 417–441.
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hypotes, exempelvis kan Michael M. Postans jordutmagringshypotes föras till
hypoteser som rör arbetskraftens storlek, odlingssystem och klimat.329 Sådana
sekundära orsaker till landskapsförändring har ibland blivit mycket debat-
terade och kan av denna anledning sägas stå på egna ben. Inledningsvis
beskrivs ett flertal teman i mer allmänna ordalag med enstaka kommentarer
om hur de har beaktats av tidigare forskning. Därefter fördjupar jag mig i tre
teman som jag tycker är särskilt viktiga att lyfta fram, eftersom de dels är
aktuella, dels belyser kopplingen mellan människa och natur i landskapet.
Avslutningsvis beskriver jag vilka egna undersökningar jag måste genomföra
för att kunna komma närmare ett svar på avhandlingens övergripande
frågeställning (se Kapitel 1).

3.3.1. Allmänt

Det har skrivits oerhört mycket om farsoter som orsak till krisen vid mitten av
1300-talet.330 Några av de senaste översikterna har skrivits av Dick Harrison331

respektive Janken Myrdal.332 Pesten har gått under många namn, såsom den
stora döden, den svarta döden och digerdöden. Man räknar med att digerdöden
orsakade 1/3 av Europas befolknings död.

Smittan nådde Europa (Grekland, Italien och Frankrike) 1347. Spanien,
England och Tyskland nåddes av pesten 1348 och därefter drabbades Norge
och Danmark 1349 och Sverige 1350.333 För Englands vidkommande har man
beräknat att mellan 34 och 56 procent av befolkningen dog,334 i Italien 40–50
procent, i Languedoc (Frankrike) 50 procent,335 i Tyskland 35 procent (70
procent i staden Hamburg).336 För Skandinavien är källäget inte av samma slag
som för de uppräknade länderna. Istället för att beräkna krisen i avlidna
personer måste krisen beräknas i ödelagda bebyggelseenheter, det vill säga
gårdar och byar vilket dock inte svarar på om orsaken var farsot. Enligt Det
Nordiska Ödegårdsprojektets olika delstudier var ödeläggelsen störst i Norge
med ofta mer än 40 procent ödelagda gårdar, i Danmark var gårdsödeläggelsen
av byar vanligen mellan 15 och 40 procent, i Finland var ödeläggelsen av
gårdar obetydlig eller mindre än 15 procent, på Island mellan 15 och 20
procent och i Sverige oftast mindre än 20 procent (dock förekom stora

329 Harvey, 1991, s. 10.
330 Ziegler, [1969] 1984; Gottfried, 1983; McNeill, [1976] 1994 & Benedictow, [1992] 1996.
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variationer).337 Som framgår i Kapitel 4 nedan, speglar sannolikt denna stora
variation mellan de olika ländernas forskare metodiska skillnader. Emellertid
är det inte alltid som man inom Skandinavien har ansett att digerdöden var den
huvudsakliga orsaken till krisen vid 1300-talets mitt. Norrmännen stödjer
huvudsakligen denna hypotes, men i exempelvis Danmark har orsaken till
krisen ofta kommit att handla om andra faktorer och i Sverige har hypoteserna
ömsom handlat om pest ömsom om andra faktorer.338 Pesten slog dock inte till
endast en gång, den återkom många gånger mellan 1300-talet och 1600-
talet.339

Dick Harrison menar att det inte går att finna endast ett svar på varför det
tog så lång tid innan krisen vände, dock anser han att ”digerdöden väger
mycket tungt”340 och vill därför ”hålla fast vid digerdöden som den största
enskilda orsaken till senmedeltidens demografiska och agrara kris”.341 Enligt
John Hatcher är den marxistiska forskningstraditionen emot att
befolkningsförändring kan ses som en huvudsaklig faktor för social och
ekonomisk utveckling, och kan därför inte se digerdöden som ensam eller
betydande orsak. Hatcher menar att om man låter en sjukdom ges den
huvudsakliga rollen så hotas historikern att bli mer av en krönikör av det
slumpmässiga och bisarra.342 Åsikterna skiljer sig sålunda kraftigt åt.

Till skillnad från farsoter är befolkningstillväxt en orsak till krisen som
människan själv kan sägas ha gett upphov till. Barbara Harvey menade att det
som huvudsakligen kan förklara den ökande fattigdomen i England under
andra hälften av 1300-talet torde ha varit befolkningsförändringen. Men hon
menade att befolkningen i sig inte var en självstyrande faktor i historisk
förändring utan är avhängig underliggande förklaringar såsom exempelvis
jordutmagring, krig och klimatförändring.343 Salvesen har försökt att bedöma
befolkningsförändringen i Jämtland. Det förefaller som om han bland annat
kunde se en uppgång under högmedeltid. Eftersom källmaterialet är magert
har han istället inriktat sig på bebyggelsens förändring och har där lyckats med
att datera den senmedeltida bebyggelsenedgångens början och slut. Jag
bedömer det inte som möjligt att få fram en bättre befolkningsstatistik utifrån
befintligt källmaterial för Jämtland. Därav följer att det inte finns någon
anledning att ifrågasätta Salvesens slutsats om digerdöden som bidragande
orsak till krisen. Digerdöden nådde Trondheim i Norge,344 och det nordligaste

337 Sandnes, 1981a, 102–103.
338 Gissel, et al, 1981, se särskilt Sandnes, 1981b. Jämför exempelvis Erik Ulsig som stödjer pestteorin

(Gissel, 1994, s. 37.) med Svend Gissel som mer ser till handel och klimat (Sandnes, 1981a, 110–
111).

339 Myrdal, 2003, s. 158–165.
340 Harrison, 2000, s. 133.
341 Harrison, 2000, s. 419.
342 Hatcher, 1994, s. 6.
343 Harvey, 1991, s. 20–21.
344 Benedictow, [1992] 1996, s. 97.
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belägget i Sverige härstammar troligen från Hälsingland.345 Att Jämtland, med
ett omfattande handelsresande och som dessutom ligger någorlunda mitt
emellan dessa två områden, skulle ha skonats från pesten förefaller inte troligt.
Inte heller finns det anledning att betvivla Salvesens tidfästelse av
bebyggelsenedgången. Men eftersom det inträffade en bebyggelsenedgång
redan före digerdöden inom Norge346 och stora delar av Västeuropa, kan
pesten antagligen inte ensam ha orsakat hela krisen.

En annat av de teman som i hög grad anses ligga bakom en förändring av
landskapet utgörs av marknaden, det vill säga handel med varor och de pengar
som behövs för detta. Priser kan gå upp och ner på kort sikt beroende på
ändrad tillgång eller efterfrågan. Anledningen till detta kan vara en minskad
tillgång, (exempelvis orsakad av missväxt) eller en ökad tillgång (exempelvis
orsakad av att varulastade båtar angjorde hamn). Den norske medeltids-
historikern Johan Schreiner menade att marknadens fluktuation var avgörande
för de stora förändringarna redan före 1300-talets mitt. Vid denna tid hade
Hansan monopol på sjöhandel och importerade billig spannmål till Norge. Ett
prisfall på spannmål gjorde den olönsam att odla. Samtidigt ökade priserna på
smör och kött vilka tillsammans med torkad fisk kunde säljas med god vinst
på exportmarknaden. Detta resulterade i gårdsnedläggning och en förändring
av kvarvarande gårdar mot övergång från ett i huvudsak spannmålsdominerat
jordbruk till ett mer animalieorienterat sådant.347 Någon stad eller några
permanenta handelsplaster fanns inte under medeltid och tidigmodern tid i
Jämtland. Dock betraktades jämtarna som ett handelsresande folk. Flera
marknader var intressanta, bland annat Frösö marknad (på Frösön i Storsjön)
och Levangermarknaden norr om Trondheim.348 Dessutom torde jämtarna haft
varor att handla med, exempelvis spannmål, järn och pälsverk.349

Ett annat forskningstema rör politik och därtill hörande frågor om skatter,
krig m.m. Krig är naturligtvis en förklaring till förändringar i landskapet. Ofta
anses krig föra med sig direkta och indirekta effekter på bebyggelse, skördar
etc.350 De direkta effekterna är då människor dödas, då byar utplånas så att det
inte fanns någon som kunde bärga skörden eller då det inte fanns någon skörd
att bärga. De indirekta effekterna är då marknadspriserna förändrades på
nationell nivå, exempelvis en ökning av spannmålspriser351 eller en ökad

345 Brink, 1990, s. 42.
346 Sandnes & Salvesen, 1978, s. 166.
347 Schreiner, 1948 se särskilt Avsnitt IV:III, s. 73 ff. Halvard Bjørkvik är mycket kritisk till

Schreiners studie. Han menar bl.a. att Schreiners uppgifter om att det skedde en ödeläggelse före
1350 är tveksam samt att övergången från jordbruksnäringen till andra näringar inte kan ha varit så
stor att gårdar lades öde före 1350 (Bjørkvik, 1970, s. 80–81.) En delvis annan syn än Björkviks
presenterar Jørn Sandnes, som dels presenterar belägg för ödeläggelse före 1350 samt att
fiskenäringen slog ut vissa spannmålsproducerande gårdar (Sandnes & Salvesen, 1978).

348 Ahnlund, 1948, s. 475.
349 Salvesen, 1979, s. 43–44, 164; Magnusson, 1986, s. 305.
350 Slicher van Bath, 1963, s. 206–207; Clout, 1977, s. 117, 123; Abel, [1966] 1980, s. 83.
351 Abel, [1966] 1980, s. 150–151.
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export av tyg.352 Jämtland var under en lång tidsperiod synnerligen hårt
drabbat genom ett flertal krig mellan Sverige och Norge.353 Vilka de kort-
siktiga effekterna var är idag svårt att förstå. Det finns enstaka uppgifter ur
exempelvis historiska kartor om ödelagda gårdar och ensamma änkor som inte
kunde beså jorden. Salvesen har inte kopplat samman krigen med den
långsamma tillväxttakten under tidigmodern tid. Men lägger man in krigen i
Salvesens kurva över antal hushåll i Jämtland 1566–1715, se Figur 11, fram-
träder ett intressant mönster som mycket väl kan indikera att befolkningen under
en lång tid inte växte till sig utan ständigt hölls tillbaka på grund av krigen.

Figur 11. Antal hushåll i Jämtland år 1566–1715. I figuren är även tidpunkterna för
krig som berör Jämtland införda. Delvis efter Salvesen, 1979, s. 86.

3.3.2. Det geografiska läget

M.M. Postan har lanserat en hypotes om utmagring av jorden, ”hypothesis of
over-exploitation of land”.354 Han menade redan 1949 att ekonomins tillväxt
under högmedeltid inte berodde på stora tekniska eller ekonomiska framsteg
utan på en befolkningstillväxt. Befolkningsökningen resulterade i att jord-
bruksarealen ökade på bekostnad av skog med hjälp av befintlig teknik. Under
andra hälften av 1200-talet kom denna uppodlingsverksamhet att slå fel. De
jordar som först började fungera dåligt var de sist uppodlade som dessutom låg
i mest perifera lägen. Den försämrade avkastningen ledde till att antalet små
jordbruk, som inte kunde försörja ett hushåll, ökade samtidigt som arrende-
avgifterna ökade till nivåer som översteg vad småbrukarna hade råd med.
Antalet jordlösa ökade. Den försämrade levnadsstandarden följdes av högre
dödstal. Vid 1300-talets början hade det gått så långt att befolkningen började
minska i stället för att, som tidigare, öka. Jordkvaliteten har även betydelse för
produktionskostnaden. Sämre jordar gav sämre avkastning trots samma

352 Abel, [1966] 1980, s. 176.
353 Bromé, 1945, s. 148ff, 350.
354 Postan, [1972] 1993, s. 63–79, 26–28, se även Postan, 1973 samt Postan & Hatcher, 1985 särskilt

s. 75–76.
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insatser, vilket också ledde till att produktionskostnaderna av en viss gröda
minskade per kilo.355

Även om det inte är enkelt att i jordartskartor identifiera sämre jordar går
det att identifiera goda. I Sverige betraktas kalkhaltiga jordar som goda och
det finns en tydlig samvariation mellan åkermarkens lokalisering och kalk-
haltiga jordar för Sverige som helhet.356 Men om detta också stämmer för en
högre skalnivå, inom exempelvis en socken är inte klarlagt. En sådan
samvariation har dock kunnat konstateras för den basiska grönstenen (diorit) i
Kronobergs län, Småland.357

Postans argumentation har även influerat nordiska forskare som försökt att
besvara vilka gårdar som lades öde, de centralt eller de perifert liggande.358

Ödegårdarnas rumsliga fördelning har använts i argumentationen kring
agrarkrisens orsaker. Vad som har betecknats som centralt i dessa samman-
hang kan vara olika beroende på vilken landsände som har studerats. Därför
kom avståndet till en ödegård ofta att mätas utifrån olika centrumpunkter,
såsom större kommunikationsleder, kyrkor, ekonomiska centra, sätesgård men
även avståndet till närmaste granne användes.359 En perifer gård kan indikera
en mindre lämplighet för spannmålsodling men även indikera att perifera
områden klarade sig bättre från pest och epidemier.360 En ödegård nära en stad
kan indikera avhysning för att tillgodose borgarnas husbehovsodling.361

Perifera ödegårdar kan även ses som tecken på en driftsomläggning mot ett
mer animalieorienterat jordbruk orsakat av större efterfrågan på vissa typer av
produkter.362 Salvesen uppmärksammade frågeställningen i sin forskning, där
den geografiska skalan utgjordes av hela det administrativa landskapet
Jämtland. Perifer bebyggelse utgjordes av bebyggelsen i Undersåkers och Åre
socknar medan central bebyggelse låg inom Storsjöbygden, dit Hackås socken
hör.363 Framförallt torde det ha varit de mest marginella bosättningarna som
ödelades i senmedeltid.364 Åkerjorden blev ”utpint”, utmagrad.365

Janken Myrdal har sammanfattat forskningsläget avseende svensk
ödeläggelse i centrum och periferi. Han ser att det före 1350 skedde en
expansion från centrum mot periferin. Centrum utgjordes av äldre tätt-
befolkade bygder exempelvis de centrala delarna av Uppland, Östergötland
och Västergötland. Periferin utgjordes av skogsbygdernas nyodlingsområden.
Därefter i krisens inledningsskede (ca 1350–1450) skedde en kontraktion från

355 Grigg, 1982, s. 49ff.
356 Anrick, 1921.
357 Holdar & Mikaelsson, 1979, s. 31–33.
358 Sandnes, 1981a, s. 105 och där anförd litteratur.
359 Österberg, 1981, s. 71f; Skansjö, 1983, s. 254.
360 Österberg, 1981, s. 72.
361 Skansjö, 1983, s. 278.
362 Skansjö, 1983, s. 268.
363 Salvesen, 1979, s. 123, 154.
364 Salvesen, 1979, s. 77.
365 Salvesen, 1979, s. 166, 175.
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periferin in mot centrum. Under krisens slutskede (ca 1450–1500) skedde en
förnyad expansion mot periferin. En stor del av expansionen tvingades dock
ännu längre ut i periferin på grund av att vissa ödegårdar inte kunde
återkoloniseras.366

Många forskare har varit kritiska till det sätt som marginalbosättnings-
begreppet har använts, exempelvis ett sämre klimat, svårbrukade jordar eller
en tyngdpunkt på boskapsproduktion och en avsaknad av andra näringar i
diskussionerna.367 I olika beräkningar tar forskaren fasta på centrumpunkter i
landskapet, men förhållandet mellan ödegårdar och icke ödelagda gårdar är
inte undersökt. Användandet av centrumpunkter har kritiserats hårt eftersom
det sätts likhetstecken mellan samtliga gårdar utan att beakta olika
näringsinriktningar.

Att marginalbosättningarna lättare skulle påverkas av ett försämrat klimat
är inte en självklarhet. Det har nämligen debatterats huruvida det verkligen har
förekommit en klimatförändring som långsiktigt har påverkat bebyggelse och
åkermark eller om det endast rörde sig om kortsiktiga förändringar (dåliga år).
Ingen verkar betvivla de kortsiktiga förändringarna, däremot finns en rad
auktoriteter inom medeltidshistorisk forskning som betvivlar de långsiktiga
verkningarna368 bl.a. Dick Harrison som menar att det är ”svårt att sätta större
tilltro till denna hypotes”.369

Data till historiska klimatstudier hämtas från skriftliga källor men
framförallt från en rad naturvetenskapliga källor såsom syreisotopmätningar i
såväl inlandsis som tandemalj, undersökningar av pollen ur torvmossar eller
sjösediment samt dendrokronologiska undersökningar.

Hubert H. Lamb har gjort en mycket omfattande sammanställning av
historiska klimatdata och menar att klimatet i Europa inte kan ses som en
helhet. I norra och västra Europa skedde det en klimatförbättring från 900-talet
som men som började avklinga under 1200-talets andra hälft.370 Denna period
brukar kallas för Medieval Warm Period och Lamb menar att medeltemperatu-
ren under denna period var ca 0,7–1,0 ºC högre i England jämfört med
genomsnittet för 1900-talet.371 Under 1300-talet varierade vädret kraftigt
samtidigt som det blev kallare och blötare fram till andra hälften av 1400-talet.
Detta ryckiga klimat finner stöd i en dendrokronologisk serie från Torneträsk i
Sverige.372 En liten förbättring skedde därefter fram till i början av 1500-

366 Myrdal, 2003, s. 200–202, 206–208, 246–247.
367 Skarin, 1979, s. 114; Bailey, 1989, s. 1–17; Dyer, 1989a, s. 55–57.
368 Le Roy Ladurie, 1971, s. 10–12, 244–268 & Slicher van Bath, 1963, s. 7 avseende västra Europa

och Abel, [1966] 1980, s. 69.
369 Harrison, 2000, s. 131–132. Dock anför han själv klimat som en bidragande orsak (Harrison, 2000,

s. 359–360).
370 Lamb, [1982] 1995, s. 84, figur 30. Figuren visar utvecklingen i England men stöds av en stor

mängd naturvetenskapliga och skriftliga data från andra delar av Europa. Se även s. 172f.
371 Lamb, [1982] 1995, s. 179.
372 Briffa, et al, 1990.
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talet373 för att kraftigt försämras mot 1700-talets början, den så kallade lilla
istiden (Little Ice Age). Nya uppgifter som bygger på ett större källmaterial
och som är bearbetade utifrån andra principer stödjer denna bild, men har
korrigerat siffrorna en aning liksom tidsintervallen.374

Figur 12. Karta över klimatologiska marginalområden i Nordeuropa. Spannmåls-
odling är inom skrafferade områden särskilt känslig för miljöförändringar.
1 = klimatologiskt sett mycket marginella områden och 2 = klimatologiskt
sett marginella områden. Efter Parry, 1978, s. 85.

Även om Slicher van Bath var tveksam till de långsiktiga klimatförändringar-
nas påverkan på odling i västra Europa, menade han dock att det mycket väl

373 I en studie gäller det förbättrade klimatet mellan 1350 –1550 e.Kr. (Briffa, et al, 1992).
374 Crowley & Lowery, 2000, s. 52–54. Resultaten identifierar tre tydliga värmeintervall under

medeltiden, 1010–1040, 1070–1105 och 1155–1190. Lilla istiden dateras till 1580–1850.
Medeltemperaturen 1000–1200 e.Kr. var 0,20º C varmare än 1580–1840 AD. Den senare perioden
var 0,45–0,50º C kallare än värmeböljan vid mitten av 1900-talet.
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kunde ha förekommit en påverkan i områden där jordbruk bedrevs under
extremt svåra förhållanden såsom i norra Skandinavien och Alperna.375 Denna
tråd har den engelske klimatforskaren Martin Parry plockat upp. Han har
identifierat klimatkänsliga områden i delar av Europa, se Figur 12.376 Orsaken
till att gårdar lades öde var enligt honom att de har legat på gränsen för möjlig
spannmålsodling. Så fort klimatet i ett långsiktigt perspektiv försämrades,
sköts denna odlingsgräns till en lägre altitud, vilket innebar att gårdar som låg
över denna gräns slogs ut. Parrys undersökningar omfattade såväl Stor-
britannien som det norska landskapet Tröndelag.377 De tröndska gårdar som
ödelades före 1520 låg klimatologiskt sett marginellt, det vill säga högt upp i
dalgångarna. Med klimatförsämringen sjönk odlingsgränsen åtminstone 150
meter mellan 1300- och 1600-talen. Hans resultat får även stöd av forskning
som har kunnat belägga att trädgränsen i flera länder har sjunkit, exempelvis i
svenska fjällen med mellan 100 och 200 meter378 liksom i centrala Europa
(Tyskland, Polen, Tjeckoslovakien) med samma nivå.379 Det försämrade klimatet
efter 1300 hörde dock inte endast samman med en sänkt medeltemperatur.
Komplexa meteorologiska fenomen medförde att vindar och havsströmmar
påverkades.380 En ökande mängd västliga vindar gjorde klimatet blötare.381

Inom Det Nordiska Ödegårdsprojektet har klimatstudier i ett historiskt
sammanhang studerats. I sin diskussion kring klimatet som orsaksfaktor utgick
Salvesen från altitud och nederbörd. Hans diskussion var generell och berörde
främst klimatförändringar för hela Jämtland. Att nederbörd och altitud skulle
ha hindrat en återkolonisation fann Salvesen inte stöd för.382 I Käthe Bååths
undersökningar i Norra Vedbo ingick inte data som kunde peka på en
eventuell temperatursänkning men hon anförde att nederbörden hade ökat med
en högre grundvattennivå som följd, vilket ledde till att lågt belägna gårdar var
tvungna att överges.383 Till skillnad från Bååth undersökte inte Salvesen
sambandet mellan landskapets topografi och ödeläggelse. Helge Halvorsens
studier i Rennebu, Sør-Trøndelag, Norge, pekade däremot på att höjden över
havet hade betydelse. 22 av 24 gårdar, som låg högre upp än 300 meter över
havet, lades öde under högmedeltid.384 Att Parry inte klassade Rennebu som
klimatologiskt mycket marginellt för odling, se Figur 12, men däremot
Jämtland torde bero på skalnivån. Ole Skarin studerade västra Västergötland,
där han menade att ”det försämrade klimatet [på 1400-talet] har drabbat

375 Slicher van Bath, 1963, s. 7.
376 Parry, 1978, s. 106 f. & 128 ff.
377 Studien bygger i vissa avseenden på ett äldre arbete av Jörn Sandnes (Sandnes, J. 1971). Den

sänkta odlingsgränsen har även studerats för andra norska områden, se Jutikkala, 1981, s. 125, 141
samt Sandnes & Salvesen, 1978, s. 86.

378 Karlén, 1998, s. 272–273.
379 Lamb, [1982] 1995, s. 172, 195, 205.
380 Lamb, [1982] 1995, s. 52, 56–58.
381 Lamb, [1982] 1995, s. 199.
382 Salvesen, 1979, s. 96 även not 123.
383 Bååth, 1983, s. 126ff, 142.
384 Sandnes & Salvesen, 1978, s. 86.
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sädesproduktionen men rimligtvis endast haft marginella effekter på
animalieproduktionen”.385 Dick Harrison menade att Skarins studie var vag
och att hypoteser av typen ”dåligt klimat för sädesodling … aldrig [kan]
bekräftas” (min kursivering).386 En sådan hypotes har dock bekräftats av Erik
Bylund och Åke Sundborg för tidigmodern tid i studien Lokalklimatets
inverkan på bebyggelsens läge i Arvidsjaurs socken.387

Bylund och Sundborgs undersökning rörde anläggande av nybyggen i
Norrlands inland under 1700-talet. Den avgörande faktorn för lokalisering var
inte jordarternas kvalitet utan frostländheten. Höstfrosten ansågs vara den
stora faran. Den kunde uppträda tidigt på sensommaren, redan i juli. Flera
nybyggen fick på grund av upprepad missväxt flytta. Men beslutet att flytta
kunde dröja. Perioden mellan etablerandet av nybygget och flytt kunde ta allt
mellan 12 och 51 år. Frost uppträder i sänkor och dalstråk under speciella
betingelser. I dalgångens övre del råder ett relativt kallt klimat, i sluttningen
nedanför denna finns en zon med mildare klimat och i dalens nedre del är
klimatet kallt och frostlänt. Ett undantag från det senare är dock när det ligger
en större sjö i dalgången. Sjöns vattentemperatur hindrar frostbildning. Flera
nybyggen fick flytta sina odlingar från goda jordar lågt liggande i en dal till
sämre högre upp i terrängen. Stöd för denna undersökning ges även i Sten
Rudbergs avhandling, som även behandlar Jämtland.388 Just nattfrostens
betydelse för ödeläggelsen av högmedeltida gårdar har Jørn Sandnes disku-
terat avseende de norska studierna inom Det Nordiska Ödegårdsprojektet.389

Klimat kan ha haft en avgörande betydelse för såväl ödeläggelsen, för den
långsamma återetableringen som för en eventuell övergång till ett animalie-
baserat jordbruk. Inom norsk ödegårdsforskning har man menat att ett
försämrat klimat omöjliggjorde odling på ödegårdar som låg i perifera lägen
på hög höjd över havet jämfört med de gårdar som inte ödelades.390

Forskningstemat har behandlats av Helge Salvesen men kunde inte bekräftas
utifrån det jämtländska källmaterial han hade tillgång till. Han påpekade att
svårigheten med temat är att den kan användas såväl till att förklara en
minskad åkerareal som till att förklara en ökning av åkerarealen, eftersom en
försämring gav lägre skördar vilket ledde till ytterligare uppodling för att
erhålla en oförändrad avkastning. Som tidigare har nämnts blev klimatet,
enligt en nyare dendrokronologisk studie från västra Jämtland, regionalt sämre
från mitten av 1100-talet och under 1200-talet jämfört med den föregående
varmare perioden.

Sammanfattningsvis kan sägas att det förefaller som att en klimat-
förändring har inträffat under senmedeltid i Jämtland. Jämtland har dessutom

385 Skarin, 1979, 44–47, 50, 179.
386 Harrison, 2000, s. 403.
387 Bylund & Sundborg, 1952.
388 Rudberg, 1957, s. 92ff, 102ff, 109.
389 Sandnes & Salvesen, 1978, s. 167.
390 Jutikkala, 1981, s. 125, 141.
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utpekats som ett klimatologiskt mycket marginellt område. Det är tänkbart att
en temperatursänkning inte endast har sänkt odlingsgränsen, utan också ökat
vissa åkrars frostländhet.

3.3.3. Driftsomläggning

Omläggning av jordbruksdrift är ett forskningstema som länge har debatterats
som förklaring till landskapets utseende efter agrarkrisen. M. M. Postan skrev
att det skedde en ökning av animalieproducerande gårdar i England mot slutet
av 1400-talet, när mark särhägnades för fåravel.391 Detsamma konstaterade
Slicher van Bath som fäste uppmärksamhet på den ökande smörtillverk-
ningen.392 Abel noterade att animalieproduktionen ökade, England exporterade
ull, Norge exporterade smör och Ungern exporterade boskap samtidigt som
stora betesmarker hade tillskapats då åkermark hade lagts öde.393 Hur en sådan
övergång har gått tillväga beskriver Harold Fox i en undersökning rörande
Devon och Cornwall i sydöstra England. Övergången från ett i huvudsak
spannmålsorienterat jordbruk till ett i huvudsak animalieorienterat jordbruk
under 1400- och 1500-talen var dock långsam.394 Förändringen kan bland
annat utläsas i 1) de olika markslagens fördelning, där åkermarken minskade
och där framför allt ängs- och hedmark ökade i andel,395 2) en minskning av
antalet gårdar i byar och en ökning av antalet ensamgårdar,396 3) en ökning av
antalet djur över tiden,397 4) en ökning av gårdarnas (ensamgårdar eller i byar)
storlek398 samt 5) att gårdarna började anlägga inhägnader runt sina åkrar i
större grad.399 Fox konstaterade att animalieinriktningen var mindre
arbetskrävande än åkerinriktningen400 och beskrev hur övergången till ett mer
”relaxed system of land use” kunde ske.401 Förklaringen låg i det han
benämnde ”convertible husbandry”. Odlingssystemet under denna period var
tresäde (33% trädad åkermark), men hans analyser visar att andelen träda var
mycket större än vad den borde ha varit inom ett tresädessystem. Vid denna
övergångstid mellan jordbrukets spannmåls- respektive animalieinriktning,
visar dåtidens marknamn att åkermarken fick ligga gräsbeväxt under en längre
tid än normalt, sannolikt permanent i vissa fall (”lengthy period of ley between
crops”),402 för att utnyttjas som betesmarker. Detta system torde ha varit känt i

391 Postan, [1972] 1993, s. 74.
392 Slicher van Bath, 1963, s. 188.
393 Abel, [1966] 1980, s. 70.
394 Fox, 1991, s. 153.
395 Fox, 1991, Tabell 2.17 samt s. 157f.
396 Fox, 1991, Tabell 2.18, figur 2.2 samt s. 164ff.
397 Fox, 1991, Tabell 3.22 samt s. 313 f.
398 Fox, 1991, Tabell 7.9 samt s. 723–730.
399 Fox, 1991, s. 732f.
400 Fox, 1991, s. 157, 167.
401 Fox, 1991, s. 315; Slicher van Bath, 1963, s. 178.
402 Thirsk, 1967, 178.
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Devon och Cornwall eftersom det praktiserades i östra Norfolk.403 Gårdarnas
ökande storlek torde enligt Fox inte ha bidragit med dyra investeringar
(utsäde, dragdjur, magasinsbyggnader) eftersom boskapsjordarna sakta kunde
öka i storlek genom att convertible husbandry praktiserades.404 Systemet med
lång träda går under benämningen leys och förefaller ha en ansenlig ålder i
England, det är belagt redan på 1200-talet.405

Inom Det Nordiska Ödegårdsprojektets undersökningar i småländska
Vedbo, där många ödegårdar hade lagts under de gårdar som inte ödelades,
skedde en övergång från spannmålsodling till bete.406 Bland annat skedde en
övergång i betalning av avrad (arrende) från pengar till smör.407 Men
ödeläggelsen kunde även innebära en möjlighet att ändra jordbruksteknik,
något som tidigare hade varit omöjligt. Så var fallet exempelvis i Vedbo.408

Mats Widgren har, inom ramen för forskningsprojektet Kan man leva på en
ödegård,409 föreslagit att de gårdar som inte ödelades i Vedbo kunde ändra
odlingssystem. Genom att utöka sin åkerareal med ödegårdarnas jord,
möjliggjordes en övergång från tvåsäde till tresäde.410 Detsamma har Aadel
Vestbö anfört för Norra Vedbo i Småland411 och Svend Gissel för Danmark.412

I förarbetet till Det svenska jordbrukets historia menade Janken Myrdal att
det skedde en övergång från en mer intensiv jordbruksproduktion till en mer
extensiv produktion, där en större vikt lades vid djurhushållning. En mängd
uppgifter presenteras som stödjer övergången. Han menar att ödeläggelsen inte
tydligt kan spåras i pollendiagram och ”för nordliga Sverige, från Dalarna
samt utmed Norrlandskusten finns inga tecken på tillbakagång”.413

Landskapets öppenhet bestod, trots färre människor i produktion, åkrarna
lades inte igen när antalet människor blev färre utan omfördes till att bli
ängsmarker och betesmarker.414

Myrdal presenterar även en rad arbetsbesparande åtgärder som belägg för
övergången. Exempelvis, som anförts ovan, att ödegårdens åkermark hade
inlemmats i granngårdens nya odlingssystem, där det kom att utgöra ett helt
åkergärde eller introduktionen av långorvslien för ängsskörd, introduktionen
av längre skäror för åkerskörd, att spad- och hackbruket i princip upphörde,
den stärkta äganderätten till marken (se vidare Kapitel 10) samt att kvinnor
och barn tog över männens sysslor som herdar.415

403 Fox, 1991, s. 309f.
404 Fox, 1991, s. 725.
405 Taylor, 1975, s. 77.
406 Jutikkala, 1981, s. 123. Bååth, 1983, s. 125, 143f.
407 Bååth, 1983, s. 92.
408 Jutikkala, 1981, s. 123. Bååth, 1983, s. 125.
409 Widgren, 1990.
410 Widgren, 1998, s. 263.
411 Vestbö, 1996, s. 61, 81.
412 Gissel, 1981b, s. 166.
413 Myrdal, 2003, s. 211.
414 Myrdal, 2003, s. 227–228, 241, 249.
415 Myrdal, 2003, s. 224–242.
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Inom ramen för Hoset-projektet skrev Salvesen att det i Norge skedde en
ödeläggelse på grund av en klimatförsämring under högmedeltid. Men under
den lilla istiden skedde inte någon ödeläggelse, utan en återuppodling av de
ödelagda gårdarna trots att klimatet hade blivit lika dåligt som under
högmedeltid.416 Kanske skall detta ses som ett bevis på att man i hög grad
hade ändrat produktion till hö, som tål frost.

Även en annan omläggning av driften har noterats i Norge. Fiske ökade på
bekostnad av spannmåls- och boskapsproduktionen.417 Samtidigt skedde en
flyttning från fjordarnas och inlandets jordbruksdistrikt ut mot havet.418 Fisk
exporterades,419 bland annat till England.420

Andra forskare går, eller har gått motsatt väg. Lars-Olof Larsson kunde i
sin stora studie om det medeltida Värend konstatera att det under äldre (hög)
medeltid måste ha skett en stor ökning av animalieproduktionen. Men för
senmedeltid gick han emot dåtidens syn om animalieproduktionens ökade
betydelse. Han menade att boskapsskötseln alltid hade varit en dominerande
näringsgren i gränsbygderna mot skogen (utmarken). När den obetydliga
odlingen föll bort och en gård blev ödegård menar Larsson att det inte finns
någon ”anledning att räkna med någon egentlig ökning av animalie-
produktionen”.421

Kåre Lunden har genomfört beräkningar utifrån markens avkastning. Han
konstaterar att en foderareal (äng) ”gje fleire gonger mindre folkemat (energi)
pr. arealening enn” en spannmålsareal.422 Detta om man räknar på det ur
energisynpunkt mest fördelaktigaste produktionssättet vilket är att använda
foderarealen som hö för mjölkproduktion. Före år 1800 motsvarade 1 hektar
ogödslad naturlig äng (= 180 foderenheter) 56000 kcal (87 kg komjölk) vilket
skall jämföras med 1 hektar kornåker (där avkastningen är 3 kornet) som
motsvarar 175000 kcal plus halm (= 68 foderenheter) vilket motsvarar 21000
kcal tillsammans 196000 kcal.423 Alltså kunde en jord producera 3,5 gånger så
mycket energi om den användes till åker som om den användes till äng för
höproduktion, inklusive de mejeriprodukter som därav följde. Lunden skriver
att åkerbruket dock krävde mer arbetskraft, men att det inte på långt när kan
väga upp den stora skillnaden i energiproduktion mellan åkerbruk och
husdjursskötsel.424 Intressant är att Lunden anger att husdjursproduktionen år
1300 var 30 procent av den totala energiproduktionen och att åkerbruket
motsvarade 70 procent. Detta skall jämföras med tidigt 1800-tal då

416 Salvesen, et al, 1977, s. 149.
417 Sandnes & Salvesen, 1978, s. 152.
418 Sandnes & Salvesen, 1978, s. 82, 152.
419 Sandnes & Salvesen, 1978, s. 152.
420 Dyer, 1989b, s. 61.
421 Larsson, 1975, s. 176–177, 180.
422 Lunden, 1978, s. 687.
423 Lunden, 1978, s. 688.
424 Lunden, 1978, s. 688.
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husdjursproduktionen endast var kring 19 procent (åker 81%).425 Detta innebär
att boskapsandelen var relativt stor i Norge före agrarkrisen, men att basfödan
trots detta var spannmål. I ett annat arbete menar Lunden att det inte skedde
någon egentlig förskjutning i jordbruksinriktningen i Norge.426 Han är kritisk
till tolkningen av de arkeologiska resultaten vid Hoset i Norge som visar att
andelen spannmålspollen minskade vilket betyder att åkerbruket gick tillbaka.
Istället för att se till näringsinriktning och geografisk lokalisering har han
studerat prisförändringar. Enligt Lunden sjönk alla varugrupper i pris under
senmedeltid, men han menar att det endast var en effekt av inflation eftersom
priserna beräknades i silver och silver ökade i pris (en ko kostade 71 gram
silver år 1300 men endast 13,4 gram år 1500). Silver och mynt spelade dock
en underordnad roll i handeln som i praktiken använde sig av ett
varupengasystem, det vill säga ”varerne var i seg sjølve valutaer med visse
kursar”.427 När Lunden på förekommen anledning istället beräknar
prisutvecklingen på varor i mark eller öre, är bilden en annan. Han kan inte se
att priset på spannmål steg så mycket som priset på kött och smör gjorde under
senmedeltid. Kött och smör skall betraktas som lyxvaror. Denna skillnad ser
han som ett uttryck för ett nytt förhållande mellan tillgång och efterfrågan,
vilket innebär att de som hade råd att konsumera dessa varor relativt sett hade
blivit fler eller att de hade blivit ännu rikare.428 Prisökningen till trots ändrade
få bönder sin produktion genom att skaffa fler kreatur. Om så hade skett skulle
prisnivåerna snabbt ha sjunkit till följd av priskonkurrens genom en ökad
tillgång av lyxvaror. Trots detta var prisförändringen hög under hela 1400-
talet vilket Lunden alltså anser är ett tydligt argument mot en omläggning av
driften. Priser på spannmål och hudar sjönk däremot i samma omfattning som
kött och smör steg. Men dessa varugrupper var inte heller att betrakta som
lyxvaror. Lunden menar dock att ”bøndene heldt verkeleg i denne perioden
fleire husdyr per bruk enn før ... Men tyder fleire kyr per bruk også
driftsomlegging frå korn til husdyr?”.429 Enligt Lunden var gårdsödeläggelsen
så omfattande att arealen per kvarvarande gård relativt sett ökade.
Spannmålsproduktionen minskade dock inte i samma höga grad som
brukstalet, vilket skall tolkas som att spannmålsproduktionen per gård faktiskt
ökade. På samma sätt menar Lunden att också antalet kreatur per gård kan ha
ökat, utan en driftsomläggning. Övergången från spannmålsavrad till
smöravrad samt från smöravrad till fiskavrad anser han inte kan stödja
omläggningstanken eftersom smör och fisk ökade kraftigt i pris vilket ledde
till att skatteindrivarna medvetet valde sådana skattepersedlar som de kunde
göra en extra stor vinst på.430 Med detta menar Lunden att basen i

425 Lunden, 1978, s. 689.
426 Lunden, 2002, s. 61–66.
427 Lunden, 2002, s. 61.
428 Lunden, 2002, s. 61–62.
429 Lunden, 2002, s. 63.
430 Lunden, 2002, s. 64–66.
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jordbruksnäringen var åkerbruket eftersom den producerade mer energi, andra
förändringar mot en ökande roll för för kött och fisk är mer att betrakta som en
krusning på ytan och kom aldrig att påverka åkerbrukets dominans som den
huvudsakliga födan.

Lundens analys kritiseras av Myrdal som menar att samma prisökning för
kött även har identifierats i andra europeiska länder, men att man då har pekat
på att produktionsökning och prisökning skedde parallellt. Produktionsök-
ningen beläggs i dessa fall inte genom priserna utan genom markutnyttjande
eller en ökad handel med oxar.431

Hur ser situationen ut i Jämtland? Salvesen och Dybdahl menar att en
ändrad jordbruksinriktning under senmedeltid i Jämtland finner stöd i det
faktum att ödegårdarna hade ett värde i 1568 års jordebok.432 Skattade man för
dem borde de alltså vara ekonomiskt värdefulla för jordbruket.

Salvesen presenterade i sju punkter förhållanden som vittnar om en sådan
jordbruksförändring (se Avsnitt 2.4.3).433 Tre av dessa skall här granskas. I
den första punkten menade han att utmarken hade blivit mer eftertraktad
eftersom det var där de stora ängs- och betesmarksresurserna fanns.434 För
betesmarkspotentialen anser jag att slutsatsen förefaller rimlig, men det saknas
samtida källmaterial för att kunna belägga om de största ängsresurserna
verkligen fanns på utmarken, eller om de fanns på inägomarken. Att
ödegårdarna bestod av ängsmark tog han upp i punkt fem (se nedan). För två
byar, Rogsta och Näcksta i Hackås socken, studerades inägomarken i viss mån
med avseende på ängsmark, dock inte för medeltida förhållanden utan
tidigmoderna.435

Enligt punkt två framgick att härlighetsbegreppet fick en fastare innebörd.
Dels fortsatte åkerbruket, dels kom utmarken att eftertraktas i högre grad och
blev ett av ”fundamentene i agrarnæringen” till skillnad från tidigare då den
endast hade varit viktig. Salvesen antog att den blev mer eftertraktad eftersom
de jämtländska gårdarnas genomsnittsvärde mellan åren 1425 och 1474 ökade
samtidigt som det var en stor spridning i jordpris. Gårdarna kring Storsjön,
Jämtlands centrala jordbruksdistrikt, såldes flera gånger om jämfört med
övriga studerade distrikt. Gårdstätheten i Storsjöbygden medförde att alla

431 Myrdal, 2003, s. 225.
432 Salvesen, 1979, s. 55ff. Se även Dybdahl, 1972, s. 135ff. Påståendena om att jordbruket blev mer

animalieorienterat under senmedeltid jämfört med högmedeltid bygger emellertid på analogislut från
andra länder och på antaganden enligt följande tankekedja; När en kris inträffade kunde det, i ett så
marginellt liggande område som Jämtland, vara svårt att upprätthålla ett lika högt uppdrivet
åkerbruk som det mellaneuropeiska jordbruket med en reducerad befolkningsmängd. Det är därför
rimligt att anta att det skedde en övergång från ett spannmålsinriktat jordbruk till ett jordbruk baserat
på boskapsskötsel, fångst och jakt. Att jordpriserna, från att ha sjunkit efter 1350, åter steg vid 1400-
talets  början,  ses  som ett  belägg för  denna  tanke.  Jorden kom att  åter  bli  dyrbar,  inte  på  grund av
ökad efterfrågan genom en befolkningstillväxt, utan på grund av att boskapsskötseln var mer
arealkrävande (Salvesen, 1979, s. 121f).

433 Salvesen, 1979, s. 167.
434 Salvesen, 1979, s. 94, 124.
435 Salvesen, 1979, s. 73, 75.
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gårdar inom detta område inte kunde klara av en sådan driftsomläggning.
Gårdens värde var under denna tid ”flytende” eftersom bönderna letade efter
kriterier för gårdarnas bruksvärde.436 Jag tycker dock att det är svårt att se hur
prisspridningen för gården som helhet hänger ihop med just utmarken och inte
med åkermarken, eftersom utmarkernas storlek, ängsavkastning eller
djurtäthet inte har redovisats för de studerade byarna, samtidigt som det saknas
en jämförelse dels för åkermarkens storlek, dels för de studerade byarnas
storlek över tiden.

Salvesens punkt fem behandlade det förändrade ortnamnsskicket. Han
menade att gårdsnamn med suffixet -lägd utgör en indikator på att det någon
gång har skett en övergång från ett aktivt åkerbruk till en gräsbeväxt åker
nyttjad som ängsmark. Salvesen byggde sitt resonemang på fyra ortnamns-
belägg.437 Det är därför osäkert vilken trovärdighet en sådan slutsats kan
tillmätas.

Han menade även att det utöver en minskande befolkning fanns en annan
möjlig orsak till att åkerbruket gick tillbaka, nämligen att ”jorda ble utpint”,
till följd av gödselbrist.438 Salvesen kunde dessutom tänka sig att åkerjordens
matjord hade rört sig från åkerns övre del till dess nedre där jorden samlades i
en terrasskant (erosion).439 Några stöd för dessa tankar fann han dock inte
eftersom inga ödegårdar hade undersökts arkeologiskt vid denna tid. Sedan
dess har dock flera ödesbölen undersökts arkeologiskt som har belagt just
detta.440 Utöver dessa punkter har Salvesen sagt att djurhushållningen var
mindre arbetskrävande om inte mejerihantering bedrevs.441

Redogörelsen ovan pekar både på en rad problem och möjligheter för att
vidare studera omläggning av jordbruksdriften. Inledningsvis kan sägas att en
minskning av åkerarealen mellan högmedeltid och senmedeltid/tidigmodern
tid inte behöver betyda att det hade skett en förskjutning till ett
animalieorienterat jordbruk. Det vet man först genom att också studera
betesmarker, ängsmarker, djurtäthet och teknikförändringar.

Åkerbruket skulle kunna ha vidmakthållit sin ställning under senmedeltid
genom introduktion av tekniska nyheter. Det är inte otänkbart att nya
brukandeformer, såsom regelbunden träda, eller andra grödor ökade åkerns
avkastning. Under senmedeltiden ökade på så sätt åkerns avkastning som
dessutom skulle fördelas på färre personer och av denna anledning behöver
inte åkerbruket tolkas som lika arbetsintensivt jämfört med tiden före krisen.

En argumentation om att ödegårdar övergått till att bli höproducerande
marker för en icke ödelagd gård är endast ett indicium på en produktionsom-
läggning. Det är inte ett bevis på en produktionsomläggning eftersom man inte

436 Salvesen, 1979, s. 121.
437 Salvesen, 1979, s. 131ff, särskilt 135f & 163.
438 Salvesen, 1979, s. 141, 175.
439 Salvesen, 1979, s. 161.
440 Exempelvis Gauffin, 1981a, s. 47–54.
441 Salvesen, 1979, s. 91, 94f.
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vet om gården minskade sin ängsareal hemmavid med motsvarande areal äng
som ödegården bidrog med, eller om kreaturen blev mer välgödda istället för
att bli fler eller om skogar och betesmarker betades mindre intensivt. Myrdal
skriver att bönderna strävade efter att hålla landskapet öppet under
senmedeltid, något som han menar framgår av norrländska pollenundersök-
ningar där en tillbakagång (igenläggning) för åker,- betes- eller ängsmarker
inte framträder. Eftersom antalet människor hade blivit färre (det vill säga
mindre arbetskraft), kunde landskapets öppenhet endast vidmakthållas genom
att bedriva ett mindre arbetsintensivt jordbruk, i detta fall med betoning på
boskapsproduktion. Ödesbölena användes därför som ängsmarker. Min
uppfattning är dock att befintliga källor inte entydigt stödjer denna
argumentation. Det finns nämligen flera pollenstudier som visar en
tillbakagång, för både åker, äng och bete, exempelvis studien från Kassjön442

med sina varviga bottensediment (årsvis datering) vid Västerbottens
kustområde, se Figur 13, eventuellt även vid Fisktjärnen443 sydväst om Boden
i Norrbotten samt studierna från Stor-Flen,444 Trygåsvallen445 samt Persbo446 i
Dalarna. Dessa provtagningsplatser ligger såväl nära som långt från fast
jordbruksbebyggelse eller fäbod. Om jordbrukets förändring ger avtryck både
nära och långt borta från en plats där pollenprover tas, tyder det på att
nedgången inte endast är lokalt förekommande.

När en diskussion förs om huruvida det har förekommit en övergång från
ett jordbrukssystem till ett annat, finns det också metodologiska svårigheter
om det är på så sätt att jämförelsen mellan de olika tidsperioderna inte tar sin
utgångspunkt i samma företeelser. Jag menar att så oftast har skett. Ofta beror
det på att data saknas. Det gäller exempelvis de mycket tillförlitliga
uppgifterna om ängsarealer och i vissa fall boskapens antal som finns från
tidigmodern tid (de historiska kartorna) men som saknas för äldre tidsperioder.
Ett annat exempel utgörs av utmarkens värde under högmedeltid och
senmedeltid. Uppgifter om utmarkens värde för tidigmodern tid framgår av de
historiska kartorna. Men för medeltiden är man hänvisad till uppgifter i
diplom. Tillgängliga prisuppgifter ur diplommaterialet avsåg sannolikt hela
gården med allt som därtill hörde. Att utifrån prisuppgifter avgöra vilken del
av gårdens jordbruksinriktning som låg bakom en ökning eller en minskning i
pris framgår helt enkelt inte av diplommaterialet.

442 Segerström, 1997a, s. 45; Anderson, et al, 1995, s. 817; Anderson, et al, 1996, s. 401.
443 Segerström, 1990, s. 27–38; Segerström, 1996, s. 64. Enligt brev från Ulf Segerström daterat 2004-

01-15, är min tolkning möjlig men osäker eftersom det rör sig om mycket svaga spår i
pollenundersökningen.

444 Segerström, 1997b, s. 302.
445 Segerström, 1997b, s. 303; Segerström, et al, 1996.
446 Emanuelsson & Segerström, 2002, s. 180–181, 183. Enligt brev från Ulf Segerström 2004-01-15,

skulle nedgången i jordbruket vid fas IIa kunna vara 1300-tal, uppgången i fas IIc dateras troligen
till 1500–1600-talen.
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Figur 13. Jordbrukets vegetationsförändring enligt Kassjöns pollenarkiv (pollen från
odlingsväxter, ogräs och gräs), efter Segerström, 1997a, s. 45.

Om det inte kan beläggas att det varken skett en förändring i höproduktion
eller djursammansättning och inte heller att utmarken blev mer värd, finns
endast ett markslag kvar att studera, åkermarken. För att identifiera en
förändring över tid kan åkern studeras ur två aspekter, dels erosion dels
storlek. Avseende en möjlig erosion har detta studerats vid några ödegårdar,
däremot saknas undersökningar om huruvida erosion förekom för tidigmodern
tid. Avseende åkerarealen finns inga studier gjorda som visar skillnader
mellan ett högmedeltida och ett senmedeltida/tidigmodernt åkerbruk utifrån ett
jämtländskt källmaterial. Då det kan konstateras att det är viktigt att jämföra
samma parametrar mellan två tidsperioder skall det också påpekas att det är
viktigt att jämföra såväl åker som bete/äng för båda perioderna.

En konstaterad minskning av exempelvis åkerarealen vid en gård säger i
sig inte om åkermarken minskade i betydelse. Det är först när man också
undersöker ängs- eller betesarealerna som det framgår om åkerbruket
minskade i betydelse i förhållande till boskapsproduktion eller om det var en
generell nedgång inom hela jordbruket.

För Jämtlands del kan det sammanfattningsvis sägas att frågan om en
övergång till ett mer animalieorienterat jordbruk del i tidigare studier dels
byggde på ett för magert källmaterial, dels saknade en beskrivning av
utmarken och dels saknade jämförelser av av samma företeelse mellan de
olika tidsperioderna.
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3.3.4. Ägande och nyttjande, hinder för återkolonisation

Jordägande har behandlats inom skandinavisk medeltidsforskning. I en studie
över Nordmarks härad i Värmland, menar Ulf Jansson att en hämmande faktor
för återkolonisation var att ödegården hade kommit att delas upp mellan flera
olika ensamgårdar eller hela byar.447 Även arvseder kan ha hämmat en
återkolonisation av en ödegård. I Sverige ondgjorde sig Gustav Vasa över
allmogens arvseder vilka medförde att gårdar splittrades på flera arvingar, där
ingen ville bli utlöst.448 Uppsplittringen kunde få som effekt att en arvinge
behöll åkern, en annan ängsmarkerna, en tredje fiskevattnen etc, vilket
medförde att gården i praktiken upphörde att existera.449 Dessa förhållanden
kan självklart även ha gällt ödegårdar, speciellt då Jørn Sandnes menade att
ägarna till de ödelagda gårdarna i Norge ofta behöll nyttjanderätten till
desamma, även under tiden då de låg öde.450

Forskningstemat om ägande och nyttjande har redan översiktligt nämnts i
Avsnitt 2.4.3. Den tar fasta på vilka faktorer som hämmade en återkolonisation
av ödegårdar. Salvesen menade att frågan kunde studeras utifrån den
kollektiva samverkan som förekom inom jordbruket, dels genom jordens
ägande där åkermarken låg i ”tegblanding”451 dels genom de kollektiva
brukandeformerna, däribland skogsbetet. Jag tolkar Salvesen på så sätt att
bondekollektivet, oavsett om det gällde ägande eller brukande, i sig utgjorde
hinder för återkolonisation av ödegårdarna. I ett förlängt tidsperspektiv skulle
det betyda att dessa hinder kan ha orsakat att en tidigmodern nybygges-
kolonisationen främst skedde inom de stora ödemarkerna.

Det ägande som Salvesen sätter fokus på var att åkern låg tegblandad i
stora byar av sydskandinavisk typ. Tegblandningen var ”svært utbredt”.452

Med tegblandning avser Salvesen troligen att ägorna till gårdar inom en by var
blandade med varandra (ägoblandade). I sammanhanget skall dock nämnas att
han även talade om tegarna som en ”fordelingsnøkkel”, där alla bönder skulle
få del av såväl den goda som den dåliga jorden.453 Han iakttog samtidigt att
byarna i Jämtland till skillnade från de i sydskandinavien hade en ”mangel på
regularitet”.454 Salvesen byggde sina tankar om tegblandning på Sigurd
Erixons studier om Jämtland, där Erixon bland annat menar att vissa byar var
reglerade enligt den sydskandinaviska solskiftesprincipen.455 Det ger vissa
associationer till sydskandinaviska tegskiften.

447 Jansson, 1993a, s. 61.
448 Österberg, 1977, s. 134.
449 Österberg, 1977, s. 137.
450 Jutikkala, 1981, s. 122.
451 Salvesen, 1979, s. 54.
452 Salvesen, 1979, s. 76; Salvesen, 1996a, s. 50.
453 Salvesen, 1979, s. 80; Salvesen, 1996a, s. 54; Salvesen, 1996b, s. 6.
454 Salvesen, 1979, s. 79.
455 Erixon, 1960, s. 209, 224.
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Av Salvesens undersökningar framgår inte klart hur han menade att
ägandet såg ut på marken vid ett ödesböle. Han hänvisar till undersökningar
som menar att ödesbölen hörde till hela byn (laget) som en kollektiv oskiftad
jord.456 Men han talar också om den utbredda tegblandningen vid byarna. Man
kan därför spekulera i om han istället ansåg att marken på ödesbölet var
tegblandad mellan ödesbölets olika ägare. Ägandet på marken är fortfarande
inte undersökt i något annat sammanhang.

Figur 14. Principskiss över hur ägandet kan ha sett ut på ett ödesböle (grön färg).
De två första skisserna avser en by med totalt fyra gårdar. 1) visar hur den
forna åkermarken är uppdelad i sju tegar tillhörande de fyra gårdarna (A–
D),
2) visar ett samägande mellan gårdarna A–D. 3) visar hur den forna
åkermarken istället är uppdelad mellan tre (i–iii) olika byar (kan vara
ensamgårdar). Streckad linje är ägogränser mellan gårdar och streck-
prickad linje markerar bygräns.

Den andra delen av detta forskningstema omfattar nyttjande. Det får
förutsättas att det fanns en vilja hos jämtarna att jorden skulle vara så
produktiv som möjligt. Formerna för att uppnå detta kunde vara såväl enskilda
som gemensamma, oavsett om jorden ägdes individuellt eller kollektivt.
Därför är också jordbrukets inriktning liksom hur man praktiskt gick tillväga
en viktig faktor för förståelsen av de anspråk som ställdes på jorden. Salvesen
påpekar att kollektiva drag fanns inom det jämtländska jordbruket under
senmedeltid och under 1500-talet. Ett område inom vilket bondekollektivet
hade en framträdande roll var enligt honom skogsbetet. Men hur omfattande
de kollektiva inslagen var och på vilket sätt skogsbetet påverkade ödegårdarna
framgår inte av Salvesen.

456 Salvesen, 1979, s. 94.
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Sammanfattningsvis kan sägas att frågan om hur ödegårdar nyttjades och
ägdes efter agrarkrisen aldrig har studerats på ödegårdarna som sådana, endast
på den fasta jordbruksbebyggelsen från 1600-talet. Resultat som avser
ödegårdar bygger således i stora delar på analogislut.

3.4 De egna undersökningarna

Utifrån beskrivningen av undersökningsområdet samt forskningsläget kan jag
här redogöra för hur arbetet skall läggas upp för att kunna beskriva land-
skapets förändring och vilka undersökningar jag tror kommer att krävas för att
uppnå detta.

Inledningsvis måste bebyggelsen lokaliseras, helst med hög geografisk
precision. Detta bör kunna åstadkommas genom att sammanställa uppgifter ur
olika historiska källor, såsom exempelvis moderna/historiska kartor och
jordeböcker samt genom fältinventeringar.

Utifrån bebyggelsens lokalisering finns en möjlighet att förstå varför
bebyggelsen ligger där den ligger. Ödesbölenas förhållande till annan
bebyggelse, lokalisering till jordarter samt landskapets topografi är några
parametrar som bör undersökas för förståelsen av detta.

Bebyggelsens förändring och utbredning över tiden kan undersökas genom
att bebyggelse vid olika tidpunkter registreras på utbredningskartor, genom att
deras funktion över tiden registreras samt genom att förutsättningar för
gårdsdelning undersöks i skriftliga källor.

Åkerbruket hade stor betydelse för försörjningen under den studerade
tidsperioden. Åkerbrukets funktion, redskap och utseende kan för olika
tidsperioder beskrivas genom analyser av historiska kartor, detaljkartering av
fossil åkermark i fält samt arkeologisk utgrävning av fossila åkrar. Parallellt
med åkerbruk hade boskapsskötseln en viktig roll. Betets funktion på inägor
och utmark kan studeras genom historiska kartor. För att bättre förstå hur
utmarken brukades kan ägandets betydelse lyftas fram i termer av kollektivt
eller individuellt ägande. Ägandet kan undersökas genom historiska kartor
samt genom olika typer av skrifliga dokument såsom jordeböcker och diplom.
Dessa förslag på undersökningar genomförs i Kapitel 6–9.
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4 Metoder

För att en undersökning om landskap i källmässigt hänseende skall kunna
åtnjuta en hög trovärdighet, används ofta en metod som innebär att de
studerade källorna tidsmässigt sammanfaller med den studerade tidsperioden.
Är källorna skriftliga blir denna metod svårare att tillämpa ju äldre perioder
som studeras. I föreliggande undersökning finns ett jämförelsevis stort
skriftligt källmaterial tillgängligt från senmedeltid. De skriftliga källorna från
denna tid utgörs av medeltida brev, så kallade diplom. Mängden är emellertid
inte tillräckligt stor för att forskningsuppgiften skall kunna lösas med
diplommaterialet som enda källa. Jag har därför valt att bland annat utnyttja en
metod som kringgår detta problem, den så kallade retrogressiva metoden.457

I föreliggande undersökning kan spåren i dagens landskap eller ett
källmaterial från en viss tid användas för att belysa förhållanden under
förfluten tid och ge en bild vid olika tidsskikt. Exempelvis kan 1700-talets
byordningar användas för att tolka viss information i 1600-talets kartor. Viss
information i 1600-talets kartor kan i sin tur användas för att belysa 1500-
talets bebyggelsetyper. 1500-talets diplom används för att belysa jordägande
under 1400-talet och dagens fossila åkrar (exempelvis ödesbölen) kan belysa
teknikanvändning och så vidare. Utifrån vissa uppgifter om landskapet från
senare tidsperioder kan ett äldre landskap hypotetiskt rekonstrueras. Metoden
möjliggör således en sådan färd bakåt i tiden, från ett yngre landskap till ett
äldre. Olika landskapselement betraktas som källmaterial.458 Den retrogressiva
metoden (la méthode régressive) beskrevs redan 1930 av Marc Bloch då han
gästade Oslo vid Institutt for sammenlignende kulturforskning. Hans studie
omfattade dock inte något norskt landskap eller företeelse utan den franska
agrarhistorien.459

Den retrogressiva metoden skall inte sammanblandas med den retro-
spektiva metoden. Den retrospektiva metoden kan sägas verka i motsatt
riktning. Den retrospektiva metoden tar utgångspunkt i äldre källor eller
företeelser för att kunna förstå och förklara dagens landskap. Därmed jämförs
ett källmaterial med ett annat, exempelvis dagens landskap. Olika

457 Baker, 1968.
458 Baker, 1968, s. 245.
459 Bloch, 1931, s. VII–XIV (förordet skrevs av författaren den 10 juli 1930).
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landskapselement undersöks för att förklaras snarare än att användas som ett
källmaterial.460 Denna metod används ofta inom exempelvis svensk natur- och
kulturmiljövård. Vägnätet kan utgöra exempel. Dess utseende kan idag
förefalla ytterst ogenomtänkt med märkliga kurvor och långa omvägar. Genom
att se tillbaka på äldre tiders markanvändning kan kurvornas ursprung ges en
förklaring. Vägen kanske tidigare löpte runt en åker som hade ett mycket högt
ekonomiskt värde. Idag kanske åkern är öde eller skogsplanterad och inte alls
har samma höga värde, men vägens sträckning är oförändrad.

En av de pelare som denna studie stödjer sig är bebyggelsen, särskilt de
senmedeltida ödegårdarna. Det finns olika metoder för att identifiera
ödegårdarna. Jag tror att man med den retrogressiva metoden kan komma
mycket långt i arbetet med att identifiera dessa ödegårdar. Inom Det Nordiska
Ödegårdsprojektet var strävan att de medverkande länderna skulle använda
jämförbara metoder när bebyggelsens förändring skulle studeras. När den
medeltida agrarkrisen identifierades, kom bebyggelsen ofta att rekonstrueras
vid två tidpunkter, dels högmedeltid, dels senmedeltid. Det säger sig självt att
ju äldre tider som skall studeras desto svårare blir uppgiften att lösa om man
utgår från samtida skriftliga källor. Inom Det nordiska ödegårdsprojektet hade
man olika uppfattning om hur olika tidsperioder skulle rekonstrueras,
framförallt den högmedeltida bebyggelsen.461 I efterhand kan man också säga
att det inte bara var en fråga om vad forskningen skulle betrakta som en gård,
utan även vad som skulle betraktas som en ödegård. Uppfattningarna skilde
sig tydligt mellan de svenska och norska deltagarna. I Norge användes den
retrogressiva metoden, dock gick den under beteckningen retrospektiv metod.
Idag är det dock allt vanligare att termen retrogressiv används i Norge. Jag har
valt att fortsättningsvis använda mig av termen retrogressiv. Intressant är att
Andreas Holmsen redan på 1940-talet diskuterade metoden.462 Han var mycket
engagerad i Institutt for sammenlignende kulturforskning, där Bloch hade
gästforskat. Den som från Sveriges sida ivrigast kritiserade den norska
metoden var Eva Österberg. Hon menade att endast explicita ödeuppgifter ur
samtida (medeltida) skriftliga källor kunde användas,463 och i viss mån 1500-
talets äldsta jordeböcker vilka enligt henne hade retrospektiv relevans för
senmedeltid.464

Den norska retrogressiva metoden var inte tillräckligt källkritisk enligt de
svenska kollegorna inom Det nordiska ödegårdsprojektet. Den norska
metoden använde sig av en rad olika källor för att identifiera gårdar och
ödegårdar, däribland ortnamn, arkeologiskt material och landsskyldsuppgif-
ter.465 Med denna metod kunde såväl positiva som negativa ödegårdsbelägg

460 Baker, 1968, s. 245.
461 Österberg, 1981, s. 42.
462 Återgivet i Österberg, 1977, s. 39.
463 Österberg, 1981, s. 48.
464 Österberg, 1977, s.48; Österberg, 1981, s. 40.
465 Österberg, 1977, s. 37ff. Österberg, 1981, s. 34ff.
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identifieras. Positiva belägg innebär att uppgifter om medeltida ödegårdar
påträffas för första gången i senare tiders källor. Negativa belägg innebär att
en gård som är belagd i de högmedeltida källorna inte nämns i senare tiders
källor (vilket borde ha varit fallet). En sådan gård ansågs alltså ha blivit
ödelagd.466 Den norska metoden medförde att fler ödegårdsuppgifter
identifierades än då den svenska metoden användes.467 I Det Nordiska
Ödegårdsprojektets slutrapport redovisas ödeläggelsens storlek i en karta, men
som Jørn Sandnes konstaterade är kartan snarare att betrakta som en bild över
metodologiska skillnader.468

Att använda en mängd olika källor för att identifiera gårdar enligt den
norska metoden har en lång tradition. I England arbetade Maurice Beresford
redan på 1950-talet med en mycket varierad uppsättning källor för att
identifiera ödelagda gårdar och byar, såsom ortnamn, flygfotografier, kartor
(nya och gamla), kamerala historiska uppgifter samt fältspår och arkeologiska
resultat från dessa.469

Att tillämpa en så källkritisk hållning som man gjorde i Sverige jämfört
med i Norge, kan innebära problem avseende vissa källmaterial. Eva
Österberg studerade nio värmländska socknar i boken Kolonisation och kriser.
Hon identifierade ungefär 38 säkra ödebelägg,470 utifrån vilka hon drog relativt
långtgående slutsatser om ödeläggelsen.471 För några av socknarna var
beläggen inte fler än mellan en och två stycken.472 Även Ulf Jansson har
studerat medeltida ödeläggelse i Värmland. Hans källmaterial utgjordes dock
av ett senare källmaterial, nämligen äldre historiska kartor från 1600-, 1700-
och 1800-talen. I dessa fann han drygt 80 ödeuppgifter fördelade på 11
socknar (hela Nordmarks härad).473 Han kunde konstatera att kartorna på ett
avsevärt sätt kompletterade uppgifterna i 1500-talets jordeböcker. Bland annat
kunde han bevisa att det bakom jordeboksbenämningarna ”tomt” eller
”tomptstadh” dolde sig ödegårdar.474 Om Janssons och Österbergs slutsatser
kan anses vara generella för Värmland som helhet, skulle ödeläggelsen ha
varit mellan 27 och 30 procent enligt Jansson475 och mellan 11 och 22 procent
enligt Österberg.476 Mot bakgrund av detta är de faktiska skillnaderna mellan
Norge och Sverige kanske inte så stora. Jan Brunius menade dock i en
recension av Ödegårdar i Vätte härad författad av Gösta Framme, att
metodskillnader mellan Norge och Sverige inte spelade någon ”större roll”,

466 Österberg, 1981, s. 36.
467 Österberg, 1981, s. 48.
468 Sandnes, 1981a, s. 104.
469 Aston, 1989.
470 Österberg, 1977, s.117.
471 Österberg, 1977, s.120ff.
472 Österberg, 1977, s.119.
473 Jansson, 1993a, s. 10, 37, ff, 44f, 49, 51.
474 Jansson, 1993a, s. 48f, 64. Jämför med Österberg, 1977, s. 113.
475 Jansson, 1993a, s. 60.
476 Österberg, 1977, s. 118.
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eftersom det föreföll som om krisen faktiskt drabbade Norge hårdare.477

Janken Myrdal menade tvärt emot detta att skillnaderna mellan de båda
länderna i första hand avspeglar ”olika metoders utbredning och källmateria-
lets utseende”.478

Den bebyggelse som inte ödelades måste också identifieras för att en be-
räkning av ödeläggelsen och andra jämförelser skall kunna genomföras. Inom
Det Nordiska Ödegårdsprojektets svenska undersökningar använde man sig
uteslutande av uppgifter från 1500-talets jordeböcker och diplom. Gårdar som
nämns i diplommaterialet på något sätt, en försäljning av någons gård, någon
boende på en viss gård som bevittnade en transaktion, är exempel på sådana
uppgifter. I 1500-talets räkenskaper skall man dock inte ta för givet att alla
gårdar har blivit införda. Av flera skäl kan en gård vara undantagen beskatt-
ning. Det är därför viktigt att kombinera ett flertal räkenskaper, såsom årliga
räntan, tiondet, mantalslängder som förekommer inom ett visst tidsintervall.

Det finns som synes fördelar med såväl den norska som den svenska
metoden. De behöver dock inte utesluta varandra. Att använda sig av mycket
sena källor för att studera ödeläggelse har visat sig vara fruktbart. Det är dock
viktigt att dessa källor kritiskt granskas för att förstå vilken typ av uppgifter de
egentligen representerar. Jag har därför valt att även dra nytta av de norska och
engelska erfarenheterna av den retrogressiva metoden när landskapsföränd-
ringar skall studeras.

4.1 Använda metoder

I föreliggande studie kommer inte endast den retrogressiva metoden att
användas, utan även metoder som fyller andra syften såsom studiet av fossila
åkerspår, arkeologiska metoder och analys av ägande och nyttjande.

Vid en kartering av en fossil medeltida gård finns det goda förutsättningar
att studera detaljer om det medeltida åkerbruket. Karteringar kan genomföras
på olika sätt. De karteringar som jag själv har initierat har använt totalstation,
en digital teodolit, som registrerar koordinater i X-, Y- och Z-led, se Figur 15.
De karteringar jag inte har initierat bygger på andra karteringsmetoder och
beskrivs i Avsnitt 8.3.

Kulturgeografer har ägnat stor tid åt att studera fossila fältspår, exempelvis
skrev Sven-Olof Lindquist redan 1968 om hur terrasser hade bildats i
Östergötland.479 Men det går också att studera de fossila åkrarnas form för att
bedöma vilken teknik som användes eller att studera åkrarnas utbredning för
att bedöma åkerarealens storlek, se vidare i Avsnitt 8.1.

477 Brunius, 1988, s. 167.
478 Myrdal, 2003, s. 168, 171–174.
479 Lindquist, 1968, s. 17.
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Arkeologiska utgrävningar är en viktig metod att utnyttja, se Figur 16. De
utgrävningar som jag har genomfört omfattar endast små schakt, så kallade
titthål i marken. De har grävts fram med hjälp av spade respektive skärslev,
beroende på kulturlagrets mäktighet och vad syftet med schaktet har varit.
Titthålen avslöjar inte några stora övergripande strukturer. De kan svara på
frågor som rör tidigare markanvändning vilka har avsatt spår djupt ner i
marken, liksom bidra med dateringar om när en gård har etablerats.
Exempelvis avsätter olika jordbruksredskap olika avtryck i den opåverkade
moränen, leran eller sanden som den kultiverade jorden (matjorden) vilar på. I
övergången mellan morän och matjord finns ofta spår av den röjning som
föregick odlingen. Spåret är i form av ett sot- och kollager från den första
brandröjningen som kan dateras med 14C-metoden, se Figurerna 17 och 35.
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Figur 15a–c (även föregående sida). Detaljinmätning (kartering) av fossila åkerspår.
a) totalstation, b) parallellt med den digitala lagringen ritas en karta för
hand på plats, c) enkel kartering på grund av att skogen är avverkad,
men svårtolkade fältspår på grund av den höga markvegetationen
(ödesbölet Döviksböle i Revsunds socken 1999), d) kartering i tät skog
vilket innebär många stationsetableringar (ödesbölet Bergböle i
Revsunds socken 1991). Foto: a-b) Hans Antonson, c) Ulf Jansson
1999 och d) Pär Connelid 1991.
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Figur 16a-b. Arkeologisk utgrävning av terrasskanten till en fossil åker schakt 3, se
Figur 35) vid Eisåsens ödesböle, Bergs socken.
Foto: Hans Antonson 1992.
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5 Källmaterial

Sammantaget måste källsituationen för landskapet Jämtland betraktas som
tillfredsställande. Emellertid saknas vissa källtyper helt, andra är mer lätt-
tillgängliga eftersom de i så stor omfattning finns att tillgå i faksimil. Nedan
presenteras de för studien huvudsakliga källmaterialgrupperna.

5.1 Medeltida brev, diplom

Ett diplom var ursprungligen ett hopvikt brev. De skrevs på latin, norska eller
svenska. Idag talar man dock om brev i allmänhet från framförallt medeltid.
De är alla i princip lika till sin uppbyggnad och struktur. Vanligen var det
transaktioner av ekonomisk karaktär, många gånger knutna till jorden, som
avhandlades.

Om jämtländska förhållanden finns en ovanligt stor samling av medeltida
brev. Dessa är utgivna i faksimil och omfattar för närvarande perioden fram
till år 1530. De är utgivna i Jämtlands och Härjedalens Diplomatarium som
omfattar tre delar. Den första och andra delen gavs ut av Jämtlands läns
biblioteks diplomatariekommitté,480 och där den tredje delen bearbetades av
Olof Holm.481 Holm har dessutom givit ut ett supplement till dessa tre delar,
där han gör vissa ändringar och korrigeringar. Han har dels funnit några
diplom som diplomatariekommittén hade missat i sin sammanställning, dels
ändrat vissa diploms datering, dels föreslagit att några diplom skall utgå ur
Jämtland och Härjedalens Diplomatarium eftersom de inte behandlar Jämt-
land.482 Till denna samling har dessutom Peter Olsson samt Sven Johan
Kardell gjort sammanställningar i Jämtlands läns fornminnesförenings
tidskrift.483 Av intresse i detta sammanhang är de diplom som tar vid där det
jämtländska diplomatariet slutar. Dessa diplom inleds med nummer 81 och
slutar med 256. I samma tidskrift har dessutom Leonard Bygdén gjort en

480 Jämtlands läns biblioteks diplomatariekommitté, 1943; Jämtlands läns biblioteks diplomatarie-
kommitté, 1946; Jämtlands läns biblioteks diplomatariekommitté, 1956; Jämtlands läns biblioteks
diplomatariekommitté, 1974; Jämtlands läns biblioteks diplomatariekommitté, 1978 och Jämtlands
läns biblioteks diplomatariekommitté, 1985.

481 Holm, 1995.
482 Holm, 1999.
483 Olsson, 1889b; Olsson, 1897–1901; Olsson, 1902–1905; Kardell, 1906–1909 och Kardell, 1910

–1913.
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sammanställning av diplom tillhörande kronofogdebostället Grytan i Brunflo
socken.484 En stor mängd jämtländska diplom finns i det norska diplomatariet,
Diplomatarium Norvegicum. Det har emellertid bedömts vara ett allt för
krävande arbete att dessutom gå igenom dessa.

Diplom ur Jämtlands diplomatarium anges fortsättningsvis med en romersk
siffra för respektive del, efterföljt av brevets nummer (exempelvis II:45).
Grytandiplomen anges fortsättningsvis med ett versalt G följt av brevets
nummer (exempelvis G17). Fornskriftssällskapets diplom anges fortsättnings-
vis med Nr efterföljt av diplomets löpnummer (exempelvis Nr82) och Olof
Holms supplement anges fortsättningsvis med den beteckning som där är
given, ett årtal följt av kolon och en versal bokstav för ordningsföljden inom
samma år (exempelvis 1423:A). När Holm har givit en ny datering till några
diplom i Jämtland och Härjedalens Diplomatarium används diplomatariets
ovan nämnda beteckning, men följt av ett versalt S följt av ett gement u (Su)
som beteckning för supplement.

I det jämtländska diplomatariet finns i början av varje brev en kort
sammanfattning av brevet. Sammanfattningen är emellertid inte helt
tillförlitlig. Personnamn och ortnamn är korrekt skrivna men inte olika typer
av jordkategorier. För diplom II:33, från 1461 framgår av sammanfattningen
att ”Lars i Sinnberg säljer halva gården Löfåsen”.485 Men av brevet framgår att
Löfåsen är ett ”bøle”.486 Att Löfåsen i sammanfattningen anges vara en gård är
alltså fel.

5.2 Räkenskaper

Räkenskaperna för Jämtland finns bevarade från 1500-talets mitt, och har i
några fall återgivits i faksimil under 1900-talet, vilket delvis har styrt
källbearbetningen i föreliggande avhandling. De består av flera delar: jorde-
boken (årliga räntan), tiondelängderna, mantalsregister, lagmansräntan och
rannsakningsprotokoll. Av dessa utgör jordeboken, tiondelängderna och
mantalsregistret de viktigaste. Räkenskaperna är upplagda olika, beroende på
om de upprättades av dansk eller svensk administration. Generellt sett gäller
dock att dessa räkenskaper är bokförda sockenvis. Dessutom förefaller
ortnamnen i de äldsta räkenskaperna vara uppställda i turordning efter den rutt
som följdes då skatten inkasserades. Detta faktum är av stor vikt för att kunna
lokalisera byar och gårdar med samma namn inom en socken.

484 Bygdén, 1916, s. 155ff.
485 Jämtlands läns biblioteks diplomatariekommitté, 1974, s. 34 (II:33, år 1461).
486 Jämtlands läns biblioteks diplomatariekommitté, 1974, s. 35 (II:33, år 1462).
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5.2.1. Jordeböckerna

Jordeboken är en förteckning över den årliga skatten till kronan. Den första
jordeboken är odaterad men torde härröra från 1546.487 Efter personnamn
följer ett ortnamn och skattens eller avradens storlek (antal skinn). Exempelvis
kan det stå; [personnamn] i [bebyggelsenamn] har betalat 3 skinn i skatt och 2
skinn i avrad.

Jordeböckerna från 1565488 och 1568489 har upprättats av den svenska
administrationen. De inleds med ett ortnamn följt av storleken på olika statliga
inkomster (huvudsakligen skatt och avrad). Skatten anges i penningar (tunnor,
spannar, mark och ören). Det står exempelvis: en gård [bebyggelsenamn]
skattepenningar 9 öre, annan gård [bebyggelsenamn] skattepenningar 2 öre
avradspenningar 3 öre, tredje gård och så vidare.

Jordeboken från 1599 är upplagd av den danska administrationen.490 Den
har samma utseende och struktur som jordeboken från 1546 med ett väsentligt
undantag. Personnamnen saknas. Jordeboken från 1611 liknar till sin struktur
1568 års jordebok. Dock är bönderna angivna. Socknarna Kall, Mörsil
Undersåker och Åre saknas. Jordeboken finns vid Riksarkivet.

1666 års avradsbok kan ses som en revisionsjordebok över de objekt som
bönderna lyckats undanhålla från beskattning. Kopia finns vid landsarkivet i
Östersund. Denna avradsbok innehåller många uppgifter om ödesbölen och
fäbodar.

Specialjordeböckerna från 1700, 1795 och 1825 finns vid Riksarkivet. De
är snarlika till sin struktur. Jordeboken från 1795 innehåller bland annat
följande uppgifter: namn, jordeboksnummer, antal jordeboksrökar, jordnatur,
hemmanstal, samt räntan fördelad på olika skatter, exempelvis landsskyld,
silverskatt, skjutsfärdspengar, skinnskatt och prostatull. Det som skiljer 1700
års jordebok från de övriga två är att den saknar uppgift om jordeboksnummer.

5.2.2. Tiondelängderna

Tiondelängderna är förteckningar över kronans tionde. Utgivet i faksimil finns
längder från 1566491, 1568492 samt 1571.493 De är tillkomna under svensk
administration. Inledningsvis tar längderna upp ett ortnamn följt av ett antal
personnamn och den kvantitet (tunnor, spannar, fjärdingar) spannmål som
respektive person betalade. I tiondelängden från 1571 är dessutom storleken
på mantalet angivet, det vill säga summan av antal bönder som är upptagna i
längden. Exempelvis kan det stå: [bebyggelsenamn] [personnamn] 1 tunna. I

487 Festin, 1926, s. 219–243.
488 Jämtländska räkenskaper, 1944.
489 Jämtländska räkenskaper, 1948.
490 Näsström, 1927, s. 4–26.
491 Jämtländska räkenskaper, 1944.
492 Jämtländska räkenskaper, 1948.
493 Jämtländska räkenskaper, 1948.
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Jämtland gick hälften av tiondet till kronan och hälften till kyrkan utom i Fors
Hällesjö och Håsjö socknar där prästen behöll två tredjedelar. Detta skall
jämföras med övriga Sverige där kronan tog två tredjedelar.494

I jordeboken från 1825 finns en kronotiondelängd införd från tiden mellan
1870 och 1871.495 Tiondet betalas i spannmål och längden tar bland annat upp
antalet hemman.

5.2.3. Mantalsregister

Mantalsregistret från 1570 är även det utgivet i faksimil.496 Registret upptar en
extraskatt, upplagd på samma sätt som tiondelängderna, med den skillnaden
att skatten anges i reda pengar (mark och lod).

5.3 Lantmäterikartor

De historiska kartorna har bedömts vara ett mycket användbart källmaterial för
att studera ödesbölen.497 Kartorna finns placerade vid två arkiv. Det ena
arkivet utgörs av Lantmäteristyrelsens arkiv och är för närvarande förlagt till
Lantmäteriverkets forskningsarkiv i Gävle. Dessa kartor är de renovationer
(kopior) som lantmätaren lät tillverka efter uträttad förrättning, för att skicka
till Stockholms slott. Arkivet är avslutat och tillförs således inte nya kartor.
Renovationerna saknar vanligen en fullständig förrättningsbeskrivning. Det
andra arkivet finns vid Lantmäteriverkets lokalkontor, den så kallade
Överlantmätarmyndigheten. Detta arkiv var tills alldeles nyligen levande
såtillvida att kartorna ständigt ajourhölls. De historiska kartorna utgörs av de
fältkoncept som renovationerna bygger på. Arkivet för Jämtland finns för
närvarande vid Lantmäteriet i Östersund. De båda arkiven kompletterar
varandra eftersom flera kartor aldrig renritades. Därför finns ibland en karta
endast i Östersund.

De båda arkiven har olika sätt att beteckna sina kartor. Vid
Lantmäteristyrelsens arkiv är en karta betecknad sockenvis efter by- eller
gårdsnamnets begynnelsebokstav. Principen är enkel även om fel förekommer.
En akt anges enligt följande system, Y32-9:1. Bokstaven Y anger län, 498

siffran 32 anger att det är den 32:a socknen inom länet (i bokstavsordning), det
vill säga Lockne socken, siffran 9 anger att det är den 9:e byn inom socknen,
med andra ord Första by och slutligen siffran 1 som visar att det är den första
kartan som förrättades inom byn eller gårdens, i detta fall från 1750.

494 Jämtländska räkenskaper, 1944, s. XII.
495 Riksarkivet.
496 Jämtländska räkenskaper, 1948.
497 Roeck Hansen, 1990, s. 9.
498 Den gamla indelningen råder, Jämtland har därför bokstav Y och inte dagens länsbokstav Z.
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Kartorna vid Överlantmätarmyndigheten är ordnade kronologiskt per
socken. Den äldsta kartan anges som nummer 1, den näst äldsta som nummer
2 och så vidare. Konceptkartan över Första i Lockne anges enligt följande:
Lockne 11.

5.3.1. Geometriska kartor

De äldsta kartorna finns i den geometriska jordeboken betecknad V1. Den är
odaterad men härrör sannolikt från svensktidens första del, det vill säga 1645
och några år därefter. Det är möjligt att Jakob Christoffersson Stenklyfts
småskaliga karta från 1646 delvis bygger på uppgifter ur den geometriska
jordeboken, men vem som utförde arbetet med den geometriska jordeboken är
inte angivet. Två lantmätare har kommit på tal, dels Jakob Christoffersson
Stenklyft själv, dels Olof Larsson Tresk.499 I boken finns endast delar av Näs
och Hackås socknar karterade. Kartorna redovisar endast inägomarken och
omfattar såväl krono- som skattegårdar, antal åbor, torp och ödegårdar.

En annan kartgrupp utgörs av de geometriska avmätningarna från
sekelskiftet 1700. I Jämtland omfattar de perioden 1693 till 1720. Kartorna är
spridda över flertalet socknar och om det är en by som är karterad är det ofta
hela byn som har karterats. De förefaller i stor utsträckning vara tillkomna i
syfte att utreda kronans egna ägandeförhållanden, då kartorna till övervägande
del innehåller minst ett kronohemman. Det kan exempelvis röra sig om en
kronogård i en by med skattegårdar. Framförallt är tre lantmätare fram-
trädande, nämligen Mattias Busch, Nils Spole och Christoffer Christofferson
Stenklyft. Såväl inägomark som utmark är karterade.

De geometriska avmätningarna är gjorda i samma stil. De är bleka i sin
färgkomposition, och mycket detaljerade. Hussymboler avser kamerala
hemman som även för dessa kartor är att betrakta som gårdsbruk.500 Åker, äng
och betesmarker anges liksom en hel del symboler för bland annat
gärdesgårdar, vägar och odlingsrösen. En beskrivning över själva förrättningen
samt markslag och symboler finns nedtecknad direkt på kartan. Åkermarken
anges i såväl kvadratalnar som i tunnland och i kappland eller kannland.
Ängen anges i kvadratalnar, lass eller golv.

5.3.2. Storskifteskartorna

Storskifteskartorna finns företrädesvis från år 1750 och fram till 1830-talet.
Många olika lantmätare har upprättat dessa. Kartorna omfattar flertalet
jämtländska socknar. Nackdelen med dessa kartor är att de sällan speglar
bebyggelsens utseende före skiftet. Ibland framkommer dock genom det
tillhörande protokollet viss information som berättar om förhållandena före

499 Antonson, 1993a, s. 21.
500 Antonson, 2000, s. 76–78.
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skiftet. Kartorna är detaljrika. Till skillnad från laga skifteskartorna finns
många namn på markområden medtagna.

5.3.3. Småskaliga kartor, översiktskartor

Slutligen används i denna studie olika typer av småskaliga kartor. Framför allt
är det kartor över socknar och avradsland. De förra är från 1850-talet501 och de
senare vanligen från 1700-talets andra hälft. Dessa kartor visar mark-
användningen. Därefter är det Generalstabskartan från 1800-talets andra hälft,
men som reviderades kring år 1930. Denna karta visar höjder (backstreck) och
skog i detalj. Skogen redovisas som löv- respektive barrskog. Bebyggelsen
redovisas som fyllda eller ofyllda små kvadrater. Fyllda utgjordes av hemman.
Bebyggelsens funktion anges, exempelvis om det är torp eller fäbod.

5.4 Fältmaterial

I Jämtland finns många spår av ödesbölen. Dessa spår är idag fossila, det vill
säga de är idag helt övergivna och saknar en funktion.

Spåren betraktas som fornlämningar och finns ibland registrerade i det
svenska fornminnesregistret upprättat av Riksantikvarieämbetet.502 Att tolka
spår av ödesbölen är en relativt ung kunskap.

När Jämtland fornminnesinventerades på 1970-talet var kunskapen om
ödesbölena mycket begränsad, framförallt avseende hur de såg ut på marken.503

Att de uppmärksammades och klassades som fornlämningar var ingen
självklarhet vid denna tid. Norska forskare hade tidigare uppmärksammat att
1568 års jordebok innehöll en rad uppgifter om ”ödisgodz”. Audun Dybdahl
hade i 1500-talets jordeböcker funnit över 300 ödegods vilka han menade var
detsamma som ödesbölen.504

För att fornminnesinventeringen skulle kunna identifiera så många
ödesbölen som möjligt användes uppgifter ur jordeboken. Utifrån namnen på
dessa ödegods, Peter Olssons ödesböleanteckningar samt med hjälp av
markägarnas lokalkännedom kunde inte mindre än 315 uppgifter om ödes-
bölen identifieras i terrängen.505 I registret är ödegårdarna vanligen
registrerade som fossil åkermark, alltså inte som ödesböle eller ödegård.506 Att
så många ödegårdar registrerades och i vissa fall klassades som fornlämningar,
och därmed på ett tydligt sätt skyddades enligt lag, har vi dåvarande chefen för
fornminnesinventeringen, Klas-Göran Selinge, att tacka för. Den fossila

501 Roeck Hansen, 1990; Jansson, 1993b.
502 Antonson, 1992.
503 Selinge, 1972a.
504 Dybdahl, 1972, s. 135.
505 Antonson, 1992.
506 Antonson, 1992.
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åkermarken vid ödesbölen har delvis beskrivits av Leif Gren i boken Fossil
åkermark.507

Under några sommarveckor åren 1990 och 1991 besökte jag många av de
ödesbölen som hade registrerats av Riksantikvarieämbetet. Samtliga forn-
minnesmärkta platser med fossil åkermark samt flera av de platser som inte
var fornminnesmärkta men ändå innehöll fossil åkermark (ej enstaka terrasser
eller odlingsrösen) besöktes i socknarna Alsen, Berg, Brunflo, Frösö, Hackås,
Kall, Marieby, Marby, Myssjö, Näs, Offerdal, Oviken, Revsund, Rödö och
Sundsjö. Utöver dessa har enstaka platser med fossil åkermark besökts i
Lockne socken. Dessutom har jag vid ett flertal tillfällen besökt många
möjliga ödesbölen vilka jag hade identifierat genom historiska kartor. Flera av
dessa utgjorde utan tvekan fossil åkermark.

De flesta av ödegårdarna är idag beväxta med skog, men några är
fortfarande relativt öppna och utgörs av nedlagda fäbodar. De flesta platser
med fossil åkermark har många gemensamma drag, bland annat de stora
terrasskanterna och odlingsrösena. Terrasserna är velodromformade med
vilket menas att det nedre åkerplanet ligger en aning lägre än den åkerterrass
som avslutar åkern, se Figur 17a–c. Dessa åkerterrasser är ofta kraftiga och
utgör åkerområdets nedre avgränsning. Detta drag framträder allt tydligare ju
brantare terrängen är. Principen för hur terrassåkrar har uppstått i Jämtland
bygger delvis på Sven-Olof Lindquists iakttagelser508 och kan ses i Figur 18.

Inom den fossila åkermarken förekommer ibland ett flertal mindre
åkerterrasser. I de fall åkern ligger i en terräng som kraftigt sluttar
förekommer så kallade punktbrinkar det vill säga då åkerbearbetningen
efterhand påfört matjord ovanpå odlingsrösenas övre del. Den övre delen av en
terrassåker avgränsas vanligen av ett tydligt åkerhak. Odlingsrösena kan uppnå
en radie av flera meter. Endast några få områden med fossil åkermark saknar
dessa karaktärsdrag. På flera ödesbölen syns fortfarande spår av stensatta
källor och husgrunder med spismursrösen. Men det är mycket ovanligt att det
inom ett ödesböle finns gravhögar. Några enstaka ödegårdar har undersökts av
myndigheter och av forskare och finns dokumenterade i rapporter eller artiklar
(se Avsnitt 2.4.2 och 8.3).

507 Gren, 1997, s. 67–69.
508 Lindquist, 1968, s. 17.
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Figur 17a–c (även föregående sida). Fossil terrasskant vid ödesbölet Eisåsen,
Bergs socken. Alla bilderna uppvisar ett genomgående drag för fossil
åkermark på ödesbölen. Terrasskanten ligger lite högre än den flacka
åkerytan. a) Fossil terrass i tät skog. b) Två parallella terrasser avslutar
åkern, de har sannolikt olika ålder (se de två gula streckade linjerna).
c) Kalavverkad och skogsplanterad fossil åkermark. I den nedre kanten
av terrassen syns ett odlingsröse. Foto: Hans Antonson 1991.

Figur 18 (följande sida). Principskiss över hur terrassåkrar bildas. a) = Skogsmark.
b) = Brandröjning, ett kol- och sotlager bildas (1). c) = Uppodling. Marken
röjs på sten som hamnar i odlingsrösen (2). Genom odlingen blandas kol-
och sotlagret huvudsakligen med den matjord som successivt bildas (3).
d) = Användandet av årder gör så att matjorden förflyttas från den övre
delen av åkern till den nedre där en terrass bildas (röd pil). I den övre delen
har kol- och sotlagret helt försvunnit under åkermarken, i den nedre delen,
under terrasskanten, finns endast ett tunt lager kvar, dit årdret aldrig nådde,
utom under odlingsrösen och nedanför terrassen där kol- och sotlagret inte
blev omrört av odling (blå linje visar den ursprungliga markytan).
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6 Ödesbölenas antal och ödeläggelsens storlek

För att kunna svara på frågor som rör ödegårdarnas geografiska läge krävs att
de först identifieras. Som framgår nedan är detta redan gjort i vissa avseenden.
Fornminnesregistret tar upp fossila spår av ödesbölen, Helge Salvesen har
identifierat ett flertal i de tre socknar han studerade. Ingen har dock systema-
tiskt för hela landskapet kombinerat kamerala källor, diplom och uppteck-
ningar med de historiska kartorna. Nedan beskrivs ett sådant förfarande.

6.1 Begreppet ödesböle

I litteraturen nämns begreppet ödesböle. Som tidigare framgått är ordet i Jämt-
land en dialektal form för ödegård. I Kapitel 1 citerades John-Otto Hagström,
men även Abraham Abrahamsson Hülphers nämner att det fanns ödegårdar i
Jämtland.509 Exempelvis skrev han år 1775 att ”… i negden förekomma flere
ödesbölen, til bewis at Socknen [Mörsil] der fordom warit bebodd, och at
flyttning sedan skett närmare til watu-dragen” (avsåg sannolikt socknens
centrala jordbruksområden utmed Indalsälven)510 samt ”Här [i Alsens socken]
äro ock bewis af flere ödes-bölen”.511

Den äldsta uppgiften om ödeläggelse skulle enligt Jämtlands och
Härjedalens diplomatarium härröra från år 1273.512 Men i originaltexten
omnämns inte platsen som en ödejord eller ett ödesböle, varför det får anses
vara fråga om en tolkning när det tryckta registret till diplomatariet
publicerades.513 Den äldsta uppgiften torde istället härstamma från ett diplom
daterat 1374. Brevet behandlar ödejordarna Hägre och Sio (Sjölägden) i
Undersåkers socken som anges ”længe hafwer a øthe lighat”.514 Första gången
termen ödesböle uppträder i källmaterialet förefaller vara i ett diplom från
1447, ”ødhis bøle”. I samma brev omnämns platsen även som ”eeth ødhis
mark som bya kallas”.515 Ju yngre diplommaterialet blir desto oftare benämns
ödegårdarna som ödesbölen. Termen ödesböle förekommer även i Finland där

509 Hülphers, 1775, s. 26, 32, 37, 43, 53, 73, 88, 125, 178, 208.
510 Hülphers, 1775, s. 125.
511 Hülphers, 1775, s. 178.
512 Flemström, 1965, s. 6.
513 Jämtlands läns biblioteks diplomatariekommitté, 1943, s. 5 (I:2, år 1273).
514 Jämtlands läns biblioteks diplomatariekommitté, 1946, s. 119f. (I:106, år 1374).
515 Jämtlands läns biblioteks diplomatariekommitté, 1956, s. 287, (I:275, år 1447).
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betydelsen är en benämning på obebodda jordar omgivna av exakta gränser
och som i Gustav Vasas jordeböcker utgjordes av särskilda skatteobjekt.516

6.1.1. Identifiering av ödesbölen

En av de viktigaste uppgifterna i föreliggande undersökning är att identifiera
och lokalisera ödesbölen. Med identifiering menas identifiering i källmateria-
let, exempelvis ödegårdar som inte explicit anges som öde, utan som gömmer
sig bakom andra beteckningar eller uppträder som negativa belägg (se Kapitel
4). Det räcker att de kan knytas till en socken för att de skall kunna bearbetas
statistiskt. Lokalisering däremot innebär att kunna knyta dem till en bestämd
geografisk plats. Det är först när ödesbölena har identifierats som det går att
lokalisera dem. Genom identifiering i de historiska källorna kan bland annat
uppgifter om hur ödesbölena ägdes vaskas fram.

Tidigare forskning har identifierat ödegårdar genom olika tillvägagångs-
sätt. Det vanligaste är identifiering genom skriftliga källor såsom medeltida
brev (diplom), jordeböcker, domböcker och historiska kartor. I de skriftliga
källorna kan ödegårdarna anges explicit. Men i räkenskaperna från 1500-talet
och framöver förekommer andra skatteobjekt än bebodda gårdar exempelvis
utjordar och urfjäll. Urfjäll är ett markområde tillhörande en by vilken ligger
helt omsluten av en annan bys ägor. I jämförelser med andra källor såsom
äldre historiska kartor eller arkeologiskt material har det visat att det har rört
sig om tidigare livskraftiga gårdar.517

En annan väg att identifiera ödegårdar går via bebyggelsens namnformer.
Vissa namnformer anses vara ödeindikerande. Ödesbölena brukar förknippas
med vissa namnformer. De vanligaste, hämtade ur litteraturen, är ödesböle,
böle, öne, fann och ödegods.518 Böle är en namnform härledd ur fornsvenskans
bol vars ursprungsbetydelse är bostad, gård, nybygge.519

Öne eller aun härleds ur ordet öde och fann ur ordet forn. En annan
namnform som kan vara av viss betydelse för studien är ortnamn med suffixet
-sta (-staðir). Denna namnform dateras vanligen till yngre järnålder och tidig
medeltid. Om man i källorna över ett visst markområde påträffar ett sta-namn
som dock saknar koppling till en samtida gård, kan detta vara en indikation på
att det på platsen tidigare funnits en gård. Det skall dock inte förväxlas med en
liknande namnform vars ursprung hör ihop med vatten och sjöfart (strand, båt-
stad, båtlänning, ländstad).520

516 Oja, 1982, s. 376.
517 Jansson, 1993a, s. 38; Bååth, 1983, s. 62ff.
518 Salvesen, 1979, s. 125 ff; Brink, 1990, s. 40 f.
519 Flemström, 1983, s. 36.
520 Flemström, 1983, s. 32; Rietz, 1962, s. 391; Jämtlands läns biblioteks diplomatariekommitté, 1985,

s. 260 (II:266, år 1500) ”lendestadh j hammersvihg”. Hammersvik är en vik i sjön Fotingen, Klövsjö
socken.
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I äldre historiska kartor kan den avbildade jordens arrondering indikera
ödeläggelse. Inom framförallt den historisk-geografiska forskningen finns en
tradition att identifiera ödegårdar utifrån äldre historiska kartor. Staffan
Helmfrid kunde i de historiska kartorna över Östergötland konstatera att vissa
markområden hade avvikande drag jämfört med den övriga marken. Dessa
morfologiska olikheter kunde han senare identifiera som ödegårdar.521 De
ödegårdar som på detta sätt är lättast att identifiera utgörs sannolikt av åker-
eller ängsområden tillhörande en gård som låg isolerad i förhållande till
gårdens övriga åker- och ängsmarker. Ulf Jansson har bidragit med ett tydligt
exempel på detta i Värmland, se Figur 19.522

Slutligen kan identifiering ske i fält genom olika lämningar. Detta
källmaterial utgörs dels av synliga lämningar ovan mark såsom husgrunder
och fossil åkermark (odlingsrösen, terrasser etc.), dels av lämningar som inte
är synliga för blotta ögat om inte en arkeologisk utgrävning genomförs.

Att lokalisera ödesbölen som inte finns medtagna i fornminnesregistret, har
bland annat genomförts med hjälp av historiska och moderna kartor. Det är
vanligt att ödesböleuppgifter i jordeböckerna har kunnat knytas till en speciell
plats. I sådana fall har de historiska kartorna varit användbara. Som tidigare
framgått är flera av jordeböckerna geografiskt upprättade, det vill säga fogden
antecknade gårdarna enligt den turordning han inkasserade skatten, under sin
ritt genom landskapet. Lokaliseringen av ett ödesböle kan i bästa fall
begränsas till två byars ägoområde, det vill säga byn som är registrerad före
respektive efter ödesbölet i jordeboken. Utifrån detta synsätt kan en
systematisk genomsökning utföras av samtliga historiska kartor (text och
kartakt) över dessa två byar. I textakten kan det framgå att en åker har samma
namn som ödesbölet i jordeboken. Ett exempel härpå är ödesbölet Övergården
i Håsjö socken. Övergården finns omnämnd i 1568 års jordebok som
Öffuergården ödisgotz. Idag finns inte någon gård med det namnet. Däremot
finns Övergårdsåkern upptagen på en karta från 1832.523 Åkern är belägen på
bygränsen mellan byarna Västanede och Svedje. Det har i ett sådant fall
förutsatts att namnet på åkern också motsvarade platsen för ödesbölet. Men
platsen kan också avse åkern som vette mot ödesbölet.

I andra fall är det inte lika självklart var man skall påbörja letandet i de
historiska kartorna. Det kan exempelvis vara fråga om sådana fall då
sockengränser har ändrats och ödesbölet ligger i en annan socken än vad det
tidigare gjorde. Sockengränsen mellan Sunne och Hackås är exempel på en
sådan gränsjustering. Dessa exempel är dock ovanliga.

En snarlik situation har varit då ödesbölet i källorna inte är förd under den
socken där det är beläget, utan är förd till den gård där innehavaren eller
ägaren av ödesbölet bodde. Byn kunde således ligga i en helt annan socken än

521 Helmfrid, 1962, s. 78ff.
522 Jansson, 1993a, s. 53.
523 LSA Y21-9:1. Beteckning 105–108.
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Figur 19. En ödegård med okänt namn i Nordmarks härad, Värmland, karterad år
1644. Mellan de båda ensamgårdarna Äskedalen och Harnäs låg ett
område med åker (röd kontur i bildens mitt). Detta område har identifierats
som en ödegård vilken blev underlagd Harnäs.
Efter Jansson, 1993a, s. 53.

ödesbölet. I ett diplom från 1528 står det att läsa att Hemming Stensson
upplåter sin andel av Ramskore och Bye i Marieby socken.524 Det framgår inte
explicit av brevet att det var frågan om en ödegård men försäljningen var på
hela 9 mark silver, vilket alltså bara skall betraktas som en andel av en större
helhet. Priset på försäljningen får betraktas som högt eftersom hela gårdar
ibland kunde säljas till betydligt lägre priser.525 Ramskore är idag ett
försvunnet namn och i diplomet ges bilden av att Ramskore låg i Marieby
socken. Emellertid har ”Ramskaråkern” påträffats i en karta från 1789,526 på
bygränsen mellan Ålsta och Prästbordet i Näs socken. Att en ödegård som
denna emellertid har kunnat lokaliseras är att betrakta som tur i arbetet. En
lycklig omständighet är att dylika fall förefaller vara ovanliga.

524 Holm, 1995, s. 165 (III:118, år 1528).
525 Jämför med prisuppgifter från tiden 1475–1599, sammanställda av Helge Salvesen i Salvesen,

1979, s. 117.
526 LSA Y40-25:1. Beteckning F 81, G 90a, G 285.
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Figur 20. Utsnitt ur ekonomisk karta från 1970 över Ammer i Revsunds socken (blad
18F 3e), © Lantmäteriverket. På kartan finns tre områden markerade med
en gränslinje (streckprickad linje) för by (jordregisterenhet, trakt). Två
områden i bildens övre del lyder under Grimnäs by och den tredje, i bildens
högra del, benämns Jönsåsböle. Runt omkring ligger mark som hör till
Ammers by. Att det förekommer urfjäll i en by på detta sätt är ovanligt i
Jämtland. Vid en närmare titt på den historiska kartan ges svaret, se
följande figur.

I Offerdals socken finns i både 1795 och i 1825 års jordeböcker en uppgift om
”ödejorden under Åflo by”. Inga andra ödesbölebelägg har kunnat knytas till
Åflo by. I en karta över Åflo by från 1829 finns ett marknamn som utmärker
sig, en äng vid namn Bergomslägden.527 Eventuellt kan namnet utgöra ett så
kallat hem-namn vilka brukar tillmätas en ansenlig ålder i Norge, ända tillbaka
till Kristi födelse.528 Således finns en möjlighet att Bergom tidigare utgjorde
en gård som i räkenskaperna endast har kommit att registrerats som en ödejord
utan namn.

Men det är inte endast jordens arrondering i de historiska kartorna som är
intressant. Äldre administrativa gränser och urfjäll kan avslöja ödegårdar.
Speciellt tydligt är det i 1970-talets ekonomiska karta när områden som omges
av en bygräns (by, hemman, eller jordregisterenhet med särskilt namn, senare
kallad trakt), ligger likt en ö inom ett större område som också avgränsas på
detta sätt, se exempel på detta i Figurerna 20–21.

527 LSA Y42-71:2. Beteckning H15-156, L155-156, K 155, M 155.
528 Flemström, 1983, s. 27ff.
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Figur 21. Ödegården, tillika ödegodset Jacobsgården finns omnämnd i 1568 års
jordebok för Revsunds socken. Ödesbölet kan med den historiska kartans
hjälp lokaliseras till byn Ammers norra del. Enligt kartan från 1747 har
lantmätaren betecknat området med nummer 42. LSA Y45-2:1. Sett till
jordebokens turordningsprincip kan ödegården ha hört till Gällö by. Gällö
ligger i socknens nordöstra del, men Ammer i socknens södra del. Enligt
Helge Salvesen torde termen böle ha blivit en ödeindikator i Jämtland. På
kartan är Jönsböle upptaget som nummer 12, 13, 39 och 40. Jönsböle
återfinns inte i jordeböckerna och kan således utgöra ytterligare ett
ödesböle. Ägofiguren för Jacobsgården och Jönsböle är identisk med den
på den moderna ekonomiska kartan vilket kan ses vid en jämförelse med
föregående figur.

6.1.2. Register över ödesbölen

En av forskningsuppgifterna var att identifiera och lokalisera ödesbölen. Detta
är endast delvis gjort i tidigare inventeringar. Vid en närmare granskning av
uppgifterna om ödesbölen och fossil åkermark i fornminnesregistret och i
Peter Olssons inventeringar är det tydligt att en rad ödegårdar inte har lokali-
serats geografiskt. Någon god sammanställning av uppgifter om ödesbölen ur
andra källor än dessa två samt Audun Dybdals sammanställning av ödisgotz i
1568 års jordebok finns inte. Uppgifter om utjordar saknas i tidigare forskning
och det finns således en möjlighet att sådana uppgifter har förbigåtts.
Detsamma gäller exempelvis namnet böle som har ansetts vara ödeindike-
rande. Det är idag ett vanligt namn på byar och gårdar i Jämtland. I vilken mån
dessa kan knytas till uppgifter om ödesbölen i äldre källor är okänt. Det är
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dessutom okänt i vilken mån det finns marknamn med suffixet eller prefixet
böle liksom marknamn med sta respektive öne som suffix eller prefix, inom
befintliga byar och gårdar. Tillvägagångssätt för identifiering av ödegårdar har
presenterats i föregående avsnitt och utvecklas vidare nedan.

Det finns således en stor mängd uppgifter om ödegårdar som kan samman-
ställas. Dessa behöver dessutom lokaliseras. Det bästa sättet är att försöka
återfinna platserna via de historiska kartorna, se Figur 22. De historiska kartorna
kan mycket väl bidra med nya namnuppgifter samt platsens funktion. För att
alla dessa data skall kunna hanteras på ett smidigt sätt har jag upprättat ett eget
register över ödesbölen, vilket jag i det följande kallar för ödesböleregistret.
Registret är således inte något officiellt register som finns att tillgå vid ett
arkiv, utan är endast upprättat för denna forskningsuppgift. Registret är inlagt i
en databas. Varje ödegård eller ödegårdsindikation, har erhållit ett unikt
registernummer, exempelvis 3417, som består av två delar. Den första delen,
tillika det första sifferparet (34), beskriver vilken jämtländsk socken som
avses, i detta fall är det Näs socken. Socknarna har numrerats i bokstavsföljd
och börjar således med Alanäs socken som nummer 01. Den andra delen (17)
avser löpnumret på ödesbölet inom respektive socken, i detta fall är det
Ramskar. Ödesbölena är numrerade allt eftersom de har påträffats i käll-
materialet. Ibland saknas ett löpnummer. Detta nummer har raderats om
uppgiften inte avsåg ett ödesböle, eller när ett ödesböle har registrerats dubbelt
beroende på att det i källorna uppträder under olika namn. Registret över
ödesbölen är ett levande register som ständigt uppdateras så länge avhand-
lingsprojektet löper. De uppgifter som redovisas nedan gäller för tiden då
registret uppdaterades senaste gången, 2003-04-11.

För varje källmaterialtyp har en särskild tabell upprättats, dessa är: diplom,
fornlämning, jordebok, karta och litteratur, se Tabell 1. Alla tabeller kan kopp-
las till en huvudtabell som innehåller ett moderniserat (normaliserat) namn på
ödesbölet samt dess geografiska mittkoordinat enligt Rikets nät, se bilaga.

Tabellen diplom återger den ursprungliga stavningen med hänvisning till
aktuellt diplomnummer.

Tabellen fornlämning är excerperad ur fornminnesregistret och har tidigare
presenterats i en rapport.529 Det är samma register som jag och Torsten
Håkansson upprättade över fornminnesregistrets uppgifter om ödesbölen och
fossil åkermark. I tabellen fornlämning framgår fornlämningsnummer, namn,
förekomst av fossil åkermark samt om platsen bedömts utgöra fornlämning
eller ej. Förekomst av fossil åkermark har kompletterats i den mån jag själv
har lokaliserat sådan. Att inventera samtliga nylokaliserade ödesbölen är dock
en för stor uppgift för att kunna genomföras inom ramen för föreliggande
forskningsuppgift. Här bör den statliga fornminnesinventeringen vid tillfälle ta
vid.

529 Antonson, 1992.
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Figur 22. Del av karta över södra Brunflo socken. Kartan som är från 1734–35
redovisar inte mindre än fem ödesbölen, Bjärte, Knöva, Jurike, Hållsta och
Hundtuvan. Samtliga finns med i jordeboken från 1568. LSA Y7-6:1.

Tabellen jordebok innehåller förutom uppgifter ur 1568 års jordebok även
uppgifter ur jordeböcker från 1565, 1611, 1666, 1795 och 1825. Dessutom
ingår en förteckning över ”förbrutna” ägor och jordparter som är daterad till
1565 samt en lista över ovissa ödesbölen och jordparter daterad till 1566.
Stavningen är återgiven i original530 med vidhängande källhänvisning.

Tabellen benämnd karta består i uppgifter ur de historiska kartorna. Där
framgår namn på den aktuella platsen, det så kallade marknamnet. Utöver
detta framgår vilket markslag som är aktuellt, åker, äng, bete, skog och om
platsen utnyttjas som fäbod, torp etc. Om det inom det aktuella området finns
odlingsrösen i ängsmark, om marken betecknas som lägd, linda eller om
platsen explicit anges tidigare ha utgjort åkermark, har detta angivits. Kartakt
och kartbeteckning har angivits. Ibland saknas vissa intressanta källuppgifter.
Det beror vanligen på att kartorna är utformade olika. En karta över ett
gränstvistigt område kan exempelvis ange att byns inägomark ligger på den
ena sidan ägogränsen och att det på den andra sidan ligger ett ödesböle. I detta
fall är syftet med kartan en gräns, inte marken runt omkring. Därför saknas
uppgifter som rör markslag, odlingsrösen etc.

Den sista tabellen benämnd litteratur består av uppgifter ur Peter Olssons
sammanställningar i Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift531 samt
Hagströms respektive Hülphers topografiska jämtlandsbeskrivningar.532

530 Detta gäller med reservation för den stavning som förekommer i de tre jordeböckerna från 1500-
talet vilka är återgivna i faksimil. Det är stavningen i faksimilupplagan som har använts.

531 Olsson, 1889a; Olsson, 1914.



100

Tabell 1. Exempel på uppgifter hämtade ur ödesböleregistret (ödesbölet Nilshallen).
Databasen består av flera tabeller som är sammanlänkade med hjälp av
registernumret.

Huvudtabell
Reg nr Namn Socken Y koord X koord

206 Nilshallen Alsen 7034600 1410800

Diplom
Reg nr Årtal Namn Diplom nr

206 1595 Nielshalden 165
206 1528 Niishalle, krones ødebole III:99
206 1600 Nibshallenn, ödeböhle 183

Fornlämning
Reg nr Raa nr R Art Beskrivning

206 31 nej Spår av fossil åkermark (ödesböle) åkerterrasser

Jordebok
Reg nr Årtal Namn Sida

206 1568 Nilshallen ödisgotz 80
206 1611 Nilshallen oböle 65
206 1565 Nielss hallenn ödis böle 113
206 1566 Nielshallen ödisböle 217

Karta
Reg nr För.år Namn1 Namn2 Karta nr Akt nr Beteckning Markslag

206 1847 - 1 Y2-5:2 14–14a stenbunden hårdvallsslått

Litteratur
Reg nr Källa/bok Sida Namn

206 P.Olsson 24 Nilshallen

Registret, som bygger på en stor mängd källor, är upprättat med utgångspunkt
i fornminnesregistret. Det finns i fornminnesregistret uppgifter om 310
ödesbölen och fossil åkermark. Ibland består den fossila åkermarken av ett
flertal fragment av ett tidigare sammanhängande ödesböle och har kommit att
registreras som skilda fornlämningar. Detta har kunnat konstateras genom
analyser av de historiska kartorna. För att det inte skall bli fel i de kommande
statistiska beräkningarna har därför alla fornlämningsnummer utöver ett, som
hör till ett och samma ödesböle, raderats ur registret. Några av forn-
lämningarna förefaller inte vara regelrätta ödesbölen. I de historiska kartorna
utmärker de sig inte avseende markslag, namn eller innehåll. Det är emellertid
inte omöjligt att dessa platser är ödesbölen men att de inte har registrerats i

532 Hagström, 1751; Hülphers, 1775.
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några historiska källor. De kvarstår därför i registret. Av de 310 uppgifterna
har 88 stycken bedömts som säkra av Riksantikvarieämbetet, det vill säga de
är fornminnesmärkta.

Efter att fornminnesregistrets uppgifter har infogats i registret har samtliga
skatteobjekt som benämndes ”ödisgotz” i 1568 års jordebok okritiskt tillfogats
databasen, eftersom de av tidigare forskning redan bedömts utgöra ödesbölen.
Antalet uppgår till 324 stycken. Flera av dessa var även upptagna i de två
tiondelistorna från 1565 och 1566. Sammanlagt finns 41 belägg från dessa två
listor, men benämns i dessa för ”ödisböle”. I 1611 års jordebok finns 155
stycken skatteobjekt vilka benämns ”oböle” eller ”öböle”. Av dessa är 114
stycken även upptagna i 1568 års jordebok (73,5%). Sannolikheten att övriga
obölen respektive öbölena också utgör ödesbölen är således stor. De två
jordeböckerna kan sägas komplettera varandra och tillsammans finns 365
ödesbölen registrerade. 1666 års avradsbok är intressant eftersom den explicit
tar upp 43 stycken ödesbölen. 27 av dessa finns upptagna i 1568 års jordebok
(62,7%). De återstående 16 är vad som skulle kunna kallas för nyfynd.
Motsvarande genomgångar har genomförts för de övriga jordeböckerna. Av
dessa utmärker sig särskilt 1825 års jordebok. I denna finns en stor mängd
namn upptagna som i 1568 och 1611 års jordeböcker betecknades som
ödisgotz eller oböle (öböle). Av de namn som i 1568 års jordebok betecknades
vara ödisgotz fanns inte mindre än 58 stycken (18%) upptagna i 1825 års
jordebok. Men i denna jordebok är de i stället upptagna som utjordar,
lägenheter samt krono-, skatte- eller kyrkoavradsland. Totalt är 101 sådana
objekt registrerade år 1825. Det finns således en möjlighet att även de övriga
43 objekten kan ha utgjort ödesbölen, se Tabell 2.

Tabell 2. Indata till ödesböleregistret. Uppgifter om ödesböle eller liknande
benämningar alternativt uppgifter om fossil åkermark ur olika källor,
samt deras antal.

Ödesbölen, ödisgotz, oböle, fossil åkermark etc. i källa. Antal

Fornminnesregistret, säkra och osäkra) 310
Fornminnesregistret, säkra) 88
Jordebok 1568 324
Jordeböckerna 1565 och 1566 41
Jordebok 1611 151
Jordeböckerna 1568 och 1611 365
Jordebok 1666 43
Jordebok 1825 101
Diplom från år 1371–1622 160
Historiska kartor 36

Databasen innehåller totalt 696 uppgifter hämtade ur jordeböcker. Av
fornminnesregistrets 88 säkra uppgifter om ödesbölen eller fossil åkermark är
42 stycken (47,7%) belagda i någon av jordeböckerna. Motsvarande siffra för
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samtliga uppgifter om ödesbölen eller fossil åkermark i fornminnesregistret är
68% (211 av 310).

Efter att uppgifterna ur jordeböckerna tillförts databasen har samtliga
diplom studerats. Ur dessa har dels explicita ödesbölebelägg excerperats, dels
negativa belägg det vill säga namn som har försvunnit och som inte nämns i
senare källor. Av fornminnesregistrets 88 säkra uppgifter om ödesbölen eller
fossil åkermark är nio stycken (10,2%) belagda i diplom, ibland från olika år.
Totalt har 155 belägg hämtats ur diplom under tidsperioden 1371 till 1622.

Slutligen har försök gjorts för att i de historiska kartorna söka rätt på
uppgifterna ur jordeböcker och diplom. Det har resulterat i att 811 belägg på
ödegårdar har identifierats ur mer än 490 olika kartor. Ur kartorna har 36
explicita belägg på ödesböle identifierats. Av dessa fanns 25 (69,4%) belagda
som ödisgotz i 1568 års jordebok. Totalt har 26 belägg med termen öde
(ödehemman, ödeby, ödegods etc.) noterats varav 14 (54%) fanns belagda som
ödisgotz i 1568 års jordebok. Därmed har först ytterligare 11 sedan ytterligare
12, tidigare okända, ödesbölen identifierats.

I de olika källorna benämns ödesbölen olika, se Tabell 3.

Tabell 3. Exempel på hur Balsta ödesböle, liggande på gränsen mellan Lockne,
Sundsjö och Brunflo socknar, benämndes i olika källor.

Namn Källa
Balstdh, eth bøle Diplom 1525
Belstadh ödisgotz Jordebok 1568
Balstä oböle Jordebok 1611
Bällsta utgods Rågångsprotokoll 1665
Balsta ödesböle Karta, Y32-1:1, littera A, 1822
Bollsta, ett gammalt ödesböle Jordebok 1825 (Lägenhet)
Balstalägden Karta, Y7-1:2, littera M 12–19, 1822–28
Balsta utjord Karta, Brunflo 91, 1848.

Tidigare har det framgått att både utjord, urfjäll och tomt har visat sig vara
ödegårdsindikatorer, se Tabell 4. Av fornminnesregistrets 88 säkra uppgifter
om ödesbölen eller fossil åkermark var ingen belagd som utjord i kartorna. Tre
stycken var belagda som urfjäll och en var belagd som tomt i kartorna. Görs
motsvarande beräkning utifrån ödisgotzen i 1568 års jordebok (324 stycken)
blir siffrorna istället 10 utjordar, tre urfjäll och tre tomter i de historiska
kartorna. Av ödesböleregistrets totalt 14 belägg på utjordar hämtade ur de
historiska kartorna var alltså 71% belagda som ödisgotz i 1568 års jordebok.
Utgods är en term snarlik utjord som förekom påfallande ofta i det historiska
kartmaterialet. Av fornminnesregistrets 88 säkra uppgifter om ödesbölen eller
fossil åkermark var 6 stycken belagda som utgods i kartorna. Av de 324
ödisgotzen i 1568 års jordebok benämns 37 stycken som utgods i kartorna.
Termen utgods förefaller vara att jämställa med termen utjord som eventuellt
är en mer sydsvensk benämning. På detta sätt har ytterligare 14 utgods kunnat
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identifieras som inte finns belagda i jordeböckerna. Av ödesböleregistrets 51
kartuppgifter om utgods var således 37 (72,5%) belagda som ödisgotz i 1568
års jordebok.

Som framgår ovan har även avradsland visat sig var ödeindikerande. Av
fornminnesregistrets 88 säkra uppgifter om ödesbölen med fossil åkermark är
3 stycken belagda som kronoavradsland och 1 som en annan typ av avradsland
i någon av jordeböckerna. Motsvarande för de historiska kartorna är 1 belagd
som kronoavradsland och 1 belagd som en annan typ av avradsland, se Tabell
4. Genomförs beräkningen istället utifrån ödisgotzen i 1568 års jordebok fanns
fyra stycken sådana belagda som kronoavradsland i de historiska kartorna.
Totalt finns enligt jordeböckerna 46 kronoavradsland och 12 andra typer av
avradsland. Endast 3 av dessa är i källorna angivna som både kronoavradsland
och annan typ av avradsland. Enligt de historiska kartorna finns totalt 23
avradsland (7 krono, 16 övriga). Samtliga av kartornas kronoavradsland finns
belagda som kronoavradsland i någon av jordeböckerna, därmed förefaller det
som att det finns en god överensstämmelse mellan uppgifterna i jordeböcker
och kartor. Av kronoavradslanden i de historiska kartorna finns 4 (57%)
belagda som ödisgotz i 1568 års jordebok och av registrets 16 övriga typer av
avradsland enligt kartorna var 10 (62,5%) belagda som ödisgotz i 1568 års
jordebok.

Tabell 4. Statistik ur ödesböleregistret. Antal ödesbölen i 1568 års jordebok
respektive säkra fornlämningar som i de historiska kartorna tas upp under
olika benämningar.

Benämning Antal Procent
Utjord 10 3
Urfjäll 3 0,9
Utgods 37 11,4
Kronoavradsland 4 1,2

Ödesbölen (ödisgotz) i 1568 års
jordebok, belagda i de historiska
kartorna som:

Tomt 3 0,9
Benämning Antal Procent
Utjord 0 0
Urfjäll 3 3,4
Utgods 6 27,2
Kronoavradsland 1 1,1

Fornlämningar (säkra) enligt
fornminnesregistret, belagda i de
historiska kartorna som:

Tomt 1 1,1

Varje historisk karta har genomsökts efter marknamn med suffixen eller
prefixen -sta, fann-, öne, lägd eller böle. Av fornminnesregistrets 88 säkra
uppgifter om ödesbölen eller fossil åkermark benämns 11 stycken (12,5%)
med prefixet eller suffixet böle. För de 324 ödisgotzen i 1568 års jordebok är
motsvarande siffra 53 stycken (16,4%) och för obölen i 1611 års jordebok
17,4%. Av ödesböleregistrets 93 platser med böle som prefix eller suffix är
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alltså 57% belagda som ödisgotz. Salvesens påstående att namnet böle är
ödeindikerande förefaller mycket troligt.

Figur 23. Geometrisk avmätning över Bjärtelägden i Brunflo socken. Akt Y7-4:1 från
år 1708. Bjärte är i 1586 års jordebok upptagen som ett ödegods.
Byggnader är utritade på område nummer 5, 10, 12 och 18. Beteckning
nummer 1, 2, 8, 10 och 15 anges ha utgjort lägder. Dessa marker
avgränsades med en tjockare linje. Runt hela fäboden löpte en stor
hägnad. Intill ödesbölet ligger sjön Gårdskärnan.

Av fornminnesregistrets 88 säkra uppgifter om ödesbölen eller fossil åkermark
benämns fyra stycken med suffixet -sta, ingen (0) med prefixet fann-, en
stycken med suffixet eller prefixet öne samt 16 (18%) stycken med suffixet
lägd. Av platserna i registret var 52% med suffixet -sta (24 av 46), 50% med
prefixet fann (2 av 4), 72,7% (8 av11) med prefixet eller suffixet öne och 58%
(77 av 133) med suffixet eller prefixet lägd belagda som ödisgotz i 1568 års
jordebok. Även dessa namnformer förefaller vara ödeindikerande.
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Figur 24. Spridningskarta över möjliga ödesbölen som har kunnat lägesbestämmas
enligt ödesböleregistret.

Tabell 5. Förekomst av möjliga ödesbölen enligt ödesböleregistret,
fördelade per socken.

Socken Antal Socken Antal Socken Antal Socken Antal Socken Antal
Alsen 44 Gåxsjö 1 Kyrkås 11 Nyhem 1 Ström 7
Aspås 5 Hackås 14 Lit 20 Näs 17 Sundsjö 17
Berg 19 Hallen 21 Lockne 29 Näskott 13 Sunne 10
Bodsjö 10 Hammerdal 16 Marby 19 Offerdal 45 Undersåker 25
Brunflo 22 Håsjö 3 Marieby 6 Oviken 19 Åre 27
Bräcke 3 Häggenås 9 Mattmar 12 Ragunda 13 Ås 20
Fors 2 Hällesjö 6 Myssjö 10 Revsund 31 Åsarna 2
Frösö 21 Kall 18 Mörsil 17 Rätan 5
Föllinge 8 Klövsjö 2 Norderö 1 Rödö 9 Summa 610

Av de 571 platserna som har kunnat lokaliseras användes enligt de historiska
kartorna 368 stycken (64,4%) som ängsmarker. Av dessa markerades endast
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222 stycken som äng och 146 som hårdvallsäng. Av registrets 227 ödesbölen
med fossila åkermarksspår angavs, enligt de historiska kartorna, att marken i
16% (37 av 227) av fallen innehöll odlingsrösen eller före detta åkermark, och
i 18,9% (43 av 227) av fallen innehöll ett namn med suffixet eller prefixet
lägd. I kartorna är det mycket tydligt att lägder är detsamma som äng vilken
tidigare varit åker, se exempel i Avsnitt 8.3.13. Figur 23 visar ”Afradslandet
Bierte-läigden” uppmätt av lantmätaren Nils Spole år 1708, där han skriver att
markområde nummer 1, 2, 8, 10 och 15 består av ”hårdwalls Läigdor” eller
”gambla åkerland”.533

Registret över ödesbölen innehåller allt som allt 610 uppgifter om möjliga
ödesbölen, se Tabell 5. Av dessa har 38 stycken (6%) inte kunnat lokaliseras.
De lägesbestämda ödegårdarna har ritats in på en spridningskarta, se Figur 24.

6.1.3. Slutsats

Salvesen beräknade att det i Jämtland skulle kunna finnas uppemot 410
ödesbölen. Genom att jag har utnyttjat en rad olika källmaterial samt olika
identifieringsmetoder har denna siffra utökats till 610 möjliga ödesbölen.
Endast 38 stycken eller 6% har inte kunnat lokaliseras. Härmed öppnas en
unik möjlighet att detaljstudera ödesbölenas geografi. Salvesens påstående att
namnformen böle också kommit att bli en ödeindikator stärks ytterligare av
föregående undersökning. Vid genomgången av de historiska kartorna
påträffades inte mindre än 93 sådana bölenamn. Av dessa var 57% upptagna
som ödisgotz i jordeboken från 1568. Dessutom visade det sig vara vanligt att
ödesbölenas namn innehöll ordet lägd. Inte mindre än 58% av ödisgotzen hade
enligt kartorna ett namn som innehöll ordet lägd. Detta ger ytterligare tyngd åt
de fyra lägduppgifter som Salvesens utgick ifrån i sin analys av en förändrad
jordbruksinriktning. 16% av de ödesbölen som idag har fossila åkermarksspår
hade enligt de historiska kartorna sådana lägder. Denna andel är inte särskilt
stor, men det var inte heller lantmätarens huvuduppgift att registrera vad
markerna hade haft för funktion eller om den innehöll odlingsrösen. Sådana
uppgifter skall i sammanhanget snarare ses som en kuriositet. En bättre
indikation på den äldre markanvändningen torde hårdvallsängen utgöra. För
ödesbölen med fossil åkermark användes marken som hårdvallsäng i 50 fall
(22%) enligt de historiska kartorna. Enligt de historiska kartorna framkom
dessutom en i forskningen ej tidigare uppmärksammad ödeindikerande term,
utgods.

I studien påträffades 610 möjliga ödesbölen. Vid en rekonstruktion av den
högmedeltida bebyggelsen kan dessa möjliga ödesbölen ingå tillsammans med
uppgifter ur 1500-talets jordeböcker och tiondelistor. I 1546 års jordebok finns

533 LSA Y7-4:1.
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555 bebyggelsenamn som nämns minst en gång.534 I tiondelängden från 1566
finns 574 bebyggelsenamn som nämns minst en gång, till vilka 39 prästgårdar
kan läggas,535 totalt 613 bebyggelsenamn. Den högmedeltida bebyggelsen
skulle således kunna rekonstrueras till att som mest ha uppgått till mellan 1165
och 1223 stycken gårdar inklusive några enstaka byar. Ödeläggelsen i
Jämtland under senmedeltid skulle således uppgå till ungefär hälften av alla
gårdar, ca 49,9–52,4 procent, se Tabell 6. Det kan jämföras med Salvesens
resultat om 40 procent vilket byggde på data från Hackås, Undersåkers och
Åre socknar.

Tabell 6. Statistik över ödesbölen och gårdar samt en rekonstruktion av den
högmedeltida bebyggelsens optimum samt den senmedeltida
ödeläggelsens storlek.

Möjliga ödesbölen 610
Gårdar/byar i 1546 års jordebok 555
Gårdar/byar i 1566 års tiondelängd 613
Rekonstruktion av den högmedeltida bebyggelsens optimum 1165–1223
Ödeläggelsens storlek under senmedeltid 49,9–52,4%

Detta ger en fingervisning om ödeläggelsens storlek under senmedeltid. Det
skall dock påpekas att många ortnamn i Jämtland innehåller ordet böle, vilket
alltså är en ödeindikerande term. Det finns skäl att tro att många av dessa
ortnamn speglar en senmedeltida ödeläggelse. Flera av dessa ortnamn ingår
dock inte i ödesböleregistret annat än i de fall då de ingår som del av de
presenterade källmaterialgrupperna. Om dessa ortnamn systematiskt bearbetas
kan det mycket väl tänkas att den senmedeltida ödeläggelsen var större,
kanske rentav betydligt större. Det får framtida undersökningar utvisa.

6.2 Ödegårdar och gårdar i tre socknar

Inom de tre socknarna Brunflo, Revsund och Sundsjö har en mängd ödegårdar
kunnat beläggas utifrån nämnda kriterier. Registret omfattar 22 ödesbölen i
Brunflo socken, 31 i Revsund och i Sundsjö socken finns 17 uppgifter.
Flertalet av dessa ödesbölen utgjorde ängsmarker eller fäbodar då de historiska
kartorna upprättades. I analysen ingår dessutom ödesbölena Balsta (2605) och
Hållsta (2606). Dessa ligger enligt dagens sockenindelning i Lockne socken.
Men enligt länskartorna från 1852 och 1923536 hörde de till Brunflo socken.

534 I dessa namn ingår prästgårdarna. Någon korrigering för s.k. lag (skifteslag etc.) som jag
identifierade i min licentiatuppsats, är inte genomförd. Antonson, 2000, kap 9.3–9.4.

535 Antalet taget från tiondelängden, Marieby socken ej medräknad då den är samredovisad med
Brunflo socken.

536 Antonson, 1993a, s. 17, 20.
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Tabell 7. Möjliga ödesbölen i Brunflo, Revsunds och Sundsjö socknar.
Uppgifter ur ödesböleregistret.

Reg.
Nr.

Namn Socken Koordinater i
Rikets nät

Reg.
Nr.

Namn Socken Koordinater i
Rikets nät

Y X Y X
702 - Brunflo 6998400 1448700 3914 Lilla Björnön Revsund 6971400 1461500
703 Smedteg Brunflo 6999300 1448500 3915 Sandnäs Revsund 6970500 1463700
704 Lövberg Brunflo 6998500 1449850 3916 Backböle/

Risfjäl
Revsund 6966400 1464600

705 - Brunflo 6997500 1451500 3917 Luggfjälsböle Revsund 6967600 1464600
706 - Brunflo 6998500 1450300 3918 Kavåsen Revsund 6969200 1465700
707 - Brunflo 6998800 1450900 3919 Skuru Revsund 6971000 1472400
708 Böle Brunflo 7002200 1447500 3920 Jacobsgården Revsund 6968900 1473800
709 Tossviken Brunflo 6994550 1456150 3921 Skåk Revsund 6975550 1467000
710 Hornsjöböle Brunflo 7093200 1456350 3922 Böle Revsund 6968950 1474400
711 Jurike Brunflo 6989150 1457300 3923 Kamsta Revsund 6980150 1462800
712 Bjerte Brunflo 6980200 1459000 3924 Sandviken Revsund 6977600 1463400
713 Knöva Brunflo 6987000 1458500 3925 Stånglägden Revsund 6968200 1467650
714 Hundtuvan Brunflo 6989450 1456900 3926 Backe Revsund 6970400 1467950
715 Glemmsta/

Linehäll
Brunflo 6989900 1455500 3927 Norder-Övsjö Revsund 6972850 1468200

716 Singsjöböle Brunflo 6997650 1464800 3928 Jönsböle Revsund 6969100 1473700
717 Gärde Brunflo 6996800 1452955 3929 Hållborgen Revsund 6983300 1459200
718 Böle Brunflo 6985650 1460100 3931 Nor Revsund 6965250 1472550
719 Lierås Brunflo ? ? 3932 Lägden/Fjäl Revsund 6965950 1465300
720 Ånsta Brunflo 6998250 1450100 4401 Digeråsen Sundsjö 6995800 1466900
721 Slåtte Brunflo 6993800 1454800 4402 Skårsta Sundsjö 6990000 1463200
722 Slåttön Brunflo 6999100 1464550 4403 Laxböle Sundsjö 6992000 1475000

2605 Balsta Lockne 6991700 1456000 4404 Gålö Sundsjö 6987400 1469700
2606 Hållsta Lockne 6988500 1457300 4405 Hanåsen Sundsjö 6978700 1473100
3901 Korteböle Revsund 6966600 1469100 4406 Boda Sundsjö 6982000 1467300
3902 - Revsund 6975600 1473100 4407 Stora Ede Sundsjö 6993100 1463900
3903 Bergböle Revsund 6975200 1466100 4408 Landsom Sundsjö 6982250 1470750
3904 Malgesand Revsund 6971700 1473800 4409 Östbyn Sundsjö 6987350 1478650
3905 Havsto Revsund 6974600 1470600 4410 Börjesjö Sundsjö 6991500 1478050
3906 Hallen/Hallsta Revsund 6972300 1470100 4411 Anåsen Sundsjö 6983900 1462950
3907 Döviksböle Revsund 6965500 1464700 4412 Fjällsta Sundsjö 6984700 1467700
3908 Näset Revsund 6980600 1463800 4413 Getom Sundsjö 6990600 1463000
3909 Anviken Revsund 6981800 1462900 4414 Lilla Ede Sundsjö 6992950 1464050
3910 Tunsved Revsund 6982900 1463200 4416 Mon Sundsjö 6991500 1477800
3911 Bellsta Revsund 6983000 1461550 4417 Önet Sundsjö 6985500 1465350
3912 Klockarlägden Revsund 6980000 1458800 4418 Kulberg Sundsjö ? ?
3913 Björnböle Revsund 6972000 1463600

Registret skall dock inte läsas helt okritiskt. Medtaget finns fossil åkermark ur
fornminnesregistret. Ödesbölet med registernummer 3910, Tunsvedjan i Rev-
sunds socken, är ett ödesböle som sannolikt inte torde ha utgjort en medeltida
ödegård eftersom det endast finns belagt i en muntlig uppgift nedtecknad av
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Peter Olsson och är i kartmaterialet belagd som en svedja. Även Klockar-
lägden (3912) är belagd som en svedja i en historisk karta. Men den fossila
åkermarken är dock av medeltida karaktär och torde därför utgöra ett
ödesböle. Ett annat tveksamt ödesböle utgörs av registernummer 3902. Det
finns endast belagt i fornminnesregistret som röjda ytor, terrassliknande kant,
röse och kolbotten. Detsamma gäller ödesböle 3909, som i fornminnesregistret
är upptaget som röjningsrösen och i en karta finns belagd som Olof
Erstorpet.537 För registernummer 701, 702, 705 och 706 är förhållandet i
princip detsamma, men beläggen utgörs endast av fornminnesregistrets
anteckningar om odlingsrösen. Några av dem är utpekade i fornminnes-
registret som sentida eller fornlämningsliknande odlingsrösen. Det är inte
otänkbart att det kan vara medeltida odlingsrösen, men de behöver dock inte
vara kopplade till en ödegård. Fjäl även kallad Lägden (3932) var bebodd av
Jens år 1451, och av Per enligt jordeboken 1546, men anges som utgodset
Lägden, utan bebyggelse på de sena 1800-talskartorna.538 Denna gård torde
alltså inte utgöra en medeltida ödegård utan gården ödelades alltså efter 1500-
talet. Detsamma kan gälla för Landsom (4408) som var bebodd av Arnolff år
1508, men anges som utgods utan bebyggelse på en sockenkarta.539 Namnet
Landsom betyder land som är värt att odla.540 Platsen måste alltså ha varit värd
att odla redan i början av 1500-talet. Igenlagd åkermark borde ha varit det
bästa alternativet eftersom den sannolikt redan var stenröjd. Dessutom finns
ytterligare tre ödesbölen i Jämtland med detta namn. Jag tror därför att
Landsom var ett ödesböle som kom att återetableras och därefter åter kom att
läggas öde. Böle/Opeböle (718) förefaller också vara ett tidigt återuppodlat
ödesböle. Det var nämligen bebott enligt 1546 års jordebok. Hållborgen
(3929) och Nor (3931) var också bebodda år 1546 varför dessa klassas som
återetablerade gårdar. Endast två ödesbölen, Lierås (719) och Kulberg (4418),
har inte kunnat lägesbestämmas. De ovan nämnda registernumren 701, 702,
705, 706, 3902, 3909, 3910 och 3932 utgår därför ur nedanstående analys, se
Tabell 7. Bortfallet är såldes 11,1% (8 av 72). Intressant i sammanhanget är att
flera ödegårdar blivit återkoloniserade.

De gårdar som inte ödelades representeras dels av de gårdsnamn som
nämns i diplommaterialet mellan 1450 och 1500, dels i räkenskaperna från
1500-talet (1546–1571). Enligt diplommaterialet är 14 gårdar upptagna i
Brunflo, 15 i Revsund och 7 i Sundsjö (Fjäl och Landsom borträknade). Om
några av dessa också utgjorde byar framgår inte. Denna sammanställning torde
emellertid inte vara komplett eftersom Jämtlands och Härjedalens Diplo-
matarium inte får ses som en fullständig lista över gårdsnamn. Namnen
uppträder oregelbundet beroende på diplomets karaktär. Räkenskaperna är

537 LSA Y45-3:1, från 1803, nummer 96.
538 Exempelvis Revsund 73a, år 1845.
539 Sundsjö 54, år 1845.
540 Flemström, 1983, s. 44.
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dock en konsekvent genomgång av samtliga skattlagda gårdar. Dock finns,
som framförts ovan, anledning till att alla gårdar inte beskattades, då de
kanske inte var skattekraftiga vid tiden för taxeringen. Därför kompletterar
flera olika typer av räkenskaper varandra eftersom de har olika syfte. Enligt
räkenskaperna fanns 22 byar/gårdar i Brunflo, 21 stycken i Revsund och 13
gårdar/byar i Sundsjö. Framförallt i Brunflo fanns flera gårdar med samma
namn, det vill säga byar. Ett av ortnamnen har inte kunnat lägesbestämmas.
Det är ”Gudfastegord” i Brunflo socken, som tas upp av 1546-års jordebok.
Av ortnamnets turordning i jordeboken förefaller det dock troligt att gården
låg mellan Hälle och Bodal.

Tabell 8. Möjliga högmedeltida gårdar/byar som inte ödelades under senmedeltid i
Brunflo, Revsunds och Sundsjö socknar. Namnuppgifterna kommer dels
från diplom mellan 1450 och 1500, dels från 1500-talets räkenskaper
(1546–1571).

Koordinater i
Rikets nät

Koordinater i
Rikets nät

By eller
gårdsnamn

Socken

X Y

By eller
gårdsnamn

Socken

X Y
Sörviken Brunflo 6995050 1448850 Rind Revsund 6969400 1469300
Solberg Brunflo 6995700 1448000 Mälgåsen Revsund 6971200 1475200
Bodal Brunflo 6996600 1453750 Björnön Revsund 6971600 1462400
Håkansta Brunflo 6998250 1449050 Ösjö (södra) Revsund 6972400 1467800
Svedje Brunflo 6985400 1459500 Oppne Revsund 6973200 1470600
Hälle Brunflo 6996700 1453250 Grimnäs Revsund 6974150 1472750
Viken Brunflo 6996750 1450400 Sunnestbyn Revsund 6974500 1464750
Änge Brunflo 6996950 1451050 Brattbyn Revsund 6975100 1464900
Berge Brunflo 6997300 1452000 Sund Revsund 6976200 1465050
Gärde Brunflo 6997300 1452450 Ubyn Revsund 6978300 1471200
Gusta Brunflo 6997400 1451600 Gällö Revsund 6978500 1471000
Åkre Brunflo 6997900 1451000 Värviken Revsund 6978750 1463200
Södergård Brunflo 6998300 1450250 Anviken Revsund 6981150 1463200
Vamsta Brunflo 6998350 1450950 Torsäng Sundsjö 6983600 1468550
Grytan Brunflo 6998750 1448800 Samsta Sundsjö 6988950 1463450
Lund Brunflo 6999550 1448500 Mjösjö Sundsjö 6991950 1472150
Optand Brunflo 7001500 1448300 Sundsjöåsen Sundsjö 6998950 1466900
Ope Brunflo 7002650 1447400 Sörviken Sundsjö 6981750 1469500
Torvalla Brunflo 7003850 1446050 Stamnäs Sundsjö 6982750 1467550
Odensala Brunflo 7005200 1443800 Fanbyn Sundsjö 6983700 1465800
Gåsböle Revsund 6966050 1470200 Tavnäs Sundsjö 6984850 1469450
Ammer Revsund 6968550 1474650 Marsätt Sundsjö 6985800 1465550
Förberg Revsund 6977700 1465300 Hosjö Sundsjö 6988250 1466550
Skylnäs Revsund 6979300 1459550 Lövsta Sundsjö 6988800 1464500
Håvdsjö Revsund 6980200 1487950 Björsjö Sundsjö 6989800 1470600
Döviken Revsund 6967200 1462600 Boggsjö Sundsjö 6996300 1479250
Stavre Revsund 6968350 1475250
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Om uppgifterna ur diplommaterialet samt ur räkenskaperna läggs samman
bestod Brunflo av 20 gårdar och byar, Revsund av lika många samt Sundsjö av
13 högmedeltida byar och/eller gårdar som inte ödelades under krisen, se
Tabell 8.

En rekonstruktion av den högmedeltida bebyggelsens under högmedeltid i
de tre socknarna omfattade 116 byar och/eller gårdar, se Figur 25. Öde-
läggelsen inom de tre socknarna skulle i så fall ha varit minst 54 procent (63
av 116), mestadels en ödeläggelse av ensamgårdar.

Figur 25. Karta över innehållet i tabellerna 7 och 8. 1 = ödesbölen, 2 = gårdar
(icke ödelagda).

6.2.1. Bygdernas framväxt

Inom de tre socknarna kan en intressant bebyggelsespridning identifieras
utifrån ortnamn och förhistoriska gravhögar. Brunflo socken torde ha den i
särklass äldsta bebyggelsen av de tre. Inom socknen finns många förhistoriska
gravar av högtyp. Dessutom finns flera förhistoriska ortnamn med hednisk
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förled, såsom Odensala och Torvalla. Även i Sundsjö socken finns ett sådant
ortnamn, Torsäng, om än osäkert. Inom socknen finns enstaka förhistoriska
gravhögar. Revsund saknar både gravhögar och ortnamn med hedniska inslag.

Ser man till den senare bebyggelseförändringen framträder mycket tydligt
ortnamn med ändelserna -sta och -by. Dessa namn brukar dateras till
vikingatid och tidig högmedeltid. Men eftersom många av namnen uppträder i
områden helt tomma på gravhögar, torde de huvudsakligen ha tillkommit
under högmedeltid, då gravläggning skedde på kyrkogården. Särskilt tydligt är
detta i södra delen av Brunflo, hela Revsund och hela Sundsjö socknar. Även
bynamnen torde härröra från högmedeltid.

Figur 26. En bild över det tidiga kolonisationsförloppet i Brunflo, Revsunds och
Sundsjö socknar. 1 = höggravfält eller enstaka höggravar, 2 = ortnamn
innehållande namn på asagudar, 3 = ortnamn med ändelsen -sta,
4 = ortnamn med ändelsen -by, 5 = kyrka. Pilarna anger den troliga vägen
för bebyggelsens spridning då hänsyn har tagits till landskapets topografi,
exempelvis dalgångar.

Sammanfattningsvis finns två förhistoriska bygder, en i Brunflo kring kyrkan
samt utmed stranden norr om Storsjön, en i området kring Sundsjö kyrka.
Under högmedeltid tätnade bebyggelsen i Brunflos förhistoriska bygder.
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Bebyggelsen spred sig söderut mot Hornsjön, Bölessjön, Hållstasjön och
Svänglingen. I Sundsjö socken finns flera sta-namn runt Sundsjön. Två by-
namn finns, dels Fanbyn vid den sydvästra delen av Sundsjön, dels ödesbölet
Östbyn, en dryg mil österut från Sundsjö kyrka. Inom Revsunds socken finns
flera sta- respektive by-namn. Det förefaller troligt att socknen koloniserats i
första hand från Brunflo socken, se Figur 26.

6.3 Bebyggelsens spridning, två synsätt

En stor mängd ödesbölen har identifierats i Jämtland vilket har bidragit till ett
nytt forskningsläge, se Figur 24. Man kan säga att figuren visar bebyggelsens
spridningsområde mot slutet av högmedeltid. Bebyggelsens utbredning före
högmedeltid utgörs av uppgifter om gravhögar från den yngre järnåldern, se
Figur 27. Bebyggelseutbredningen efter högmedeltid är ofullständigt känd.
Det finns kunskap om nybyggenas lokalisering mellan 1700 och 1899, se
Figur 28.

Figur 27. Utbredningsområde för förekomst av gravar från yngre järnålder.
Ur Antonson, 1993a, s. 13 efter Selinge, 1976, s. 49.
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Figur 28. Nybyggen enligt de historiska lantmäteriakterna. Symbolerna avser den
period då respektive nybygge anlades. Ur Antonson, 1993a, s. 13.

De tre kartorna är sammanfattade i Figur 29. Kartan väcker frågor om hur
bebyggelsen, och därmed landskapet, har förändrats. Man kan betrakta bebyg-
gelsens spridning utifrån två synsätt:

1) De bästa och centrala områdena i centrala Jämtland koloniserades först.
Ju längre tiden gick tog man sämre områden i anspråk ut mot periferin.
Denna bebyggelsespridning fortsatte efter den senmedeltida agrarkrisen
som lade gårdar öde och så att säga stannade upp bebyggelsens
expansion under ca 200 år.

2) Före den medeltida agrarkrisen koloniserades först de bästa och
centrala områdena i centrala Jämtland. Efterhand togs sämre områden i
anspråk ut mot periferin. Efter krisen skedde en ägandemässig låsning
av jorden som inte medgav en återkolonisation inom den högmedeltida
bebyggelsens utbredningsområde. Ny bebyggelse fick anläggas utanför
det högmedeltida kolonisationsområdet. Den nya kolonisationsvågen
hoppade så att säga över det högmedeltida kolonisationsområdet.
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Figur 29. Bebyggelsens spridning i Jämtland. Figuren bygger på föregående tre
figurer. 1 = Yngre järnålder (500–1050 e.Kr.), 2 = högmedeltid (1050–
1300) och 3 = modern tid (1700–1899).
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7 Ödesbölenas läge

7.1 Avstånd

I Avsnitt 3.3.2 dryftades frågan om ödegårdarnas perifera eller centrala
belägenhet. Läget har kommit att vara ett av argumenten i diskussionen om att
klimatet bidrog till ödeläggelse. Men gårdarnas och ödegårdarnas belägenhet i
förhållande till varandra kan även ge viss insikt om kolonisationsförloppet.

Inom Det Nordiska Ödegårdsprojektet riktades fokus många gånger på
ödegårdarnas marginella belägenhet. Frågan om vad som kan anses ha varit
perifert alternativt centralt lokaliserade bosättningar är mångfacetterad. Det som
är centralt i ett avseende behöver inte vara centralt i ett annat. Tidigare har
frågan diskuterats i termer av goda och dåliga åkerjordar samt korta respektive
långa restider till handelsplatser. Ett sätt att bestämma vad som är centralt är
genom att identifiera en centralt lokaliserad samhällsfunktion. En sådan funktion
representeras exempelvis av kyrkan, och det är inte ovanligt att kyrkans place-
ring också uppfattas som central inom socknen. En jämförelse mellan avståndet
från kyrka till ödesböle respektive bebodd gård kan svara på huruvida ödes-
bölena var centralt eller perifert lokaliserade i förhållande till socknens central-
bygd. Jag har därför valt att studera medelavståndet i meter (fågelvägen)
mellan sockenkyrkan och respektive sockens ödesbölen respektive bebodda
gårdar i Brunflo, Revsunds och Sundsjö socknar (Sundsjö gamla kyrka).

Ödesbölen representeras av dem som är uppräknade i Tabell 7, med undan-
tag av dem som inte har kunnat lägesbestämmas. Detsamma gäller för de icke
ödelagda gårdarna, representerade av dem som är uppräknade i Tabell 8.

Bebyggelsens läge kan inte studeras utifrån en modern karta eftersom det
har skett stora förändringar sedan 1500-talet, och därmed högmedeltiden. Den
extrema jordbruksexpansionen under andra hälften av 1800-talet innebar en
stor hemmansklyvning. För att studien skall spegla medeltida förhållanden i så hög
grad som möjligt är det viktigt att försöka identifiera ett så gammalt bebyg-
gelseläge som möjligt. Bebyggelsens läge har bestämts genom geometriska avmät-
ningar vilka har kompletterats med 1800-talets sockenkartor. Sockenkartorna har
en god överensstämmelse med de geometriska avmätningarna och är ett komple-
ment till dessa då avmätningar fattas. Att överensstämmelsen är så god torde
hänga ihop med att 1800-talets kraftiga befolkningsökning, och därmed stora
hemmansklyvning, inleddes först efter att kartorna framställdes, se Figur 30.
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Figur 30. Befolkningsförändringen i Jämtlands län 1571–1950. Statistik ur Palm,
2000, s. 262–263, Bromé, 1954, s. 148–149;541 Wichman, 1962b, s. 67
samt Statistiska centralbyrån, 1955, tabeller s. 6–8.

Gårdarnas bebyggelselägen framgår tydligt av de historiska kartorna. Bland
byggnaderna har en centrumpunkt valts. Detsamma är gjort för ödesbölen i det
fall en medeltida husgrund är känd. Men när bebyggelsens läge inte är känd
har en centrumpunkt valts utifrån ödesbölets utbredning av fossil åkermark
alternativt utbredningen av lägd eller hårdvallsäng genom de historiska kartorna.
De båda bebyggelsekategoriernas avstånd till sockenkyrkan presenteras i
Tabell 9. Resultatet är entydigt även om det finns vissa små skillnader mellan
de olika socknarna. Ödesbölen i de tre socknarna var lokaliserade betydligt
längre bort från kyrkan än vad de bebyggda gårdarna var. Det genomsnittliga
avståndet (fågelvägen) var ca 7700 meter för ödesbölen mot ca 5500 meter för
de kvarvarande gårdarna, en skillnad på ca 2,2 kilometer. Skillnaden var störst
i Brunflo socken och minst i Revsunds socken.

Genom en statistisk bearbetning bekräftas denna bild. Bearbetningen
benämns 2-vägs variansanalys.542 Avståndsskillnaderna mellan ödesböle och
ej ödelagd gård till sockenkyrkan är statistiskt signifikanta, det vill säga på
statistisk väg har det varit möjligt att säkerställa avståndsskillnaden.

541 Wichman var kritisk till hur Bromé använde uppgifter om antalet rökar för att rekonstruera
befolkningens storlek genom att multiplicera en rök med 6,5. Han menade att rökuppgifterna inte
tog med samtliga hushåll. Han bevisade detta genom att jämföra antalet personer beräknat utifrån
antalet rökar, enligt den metod Bromé använde, med den faktiska befolkningsstatistiken från
tabellverket år 1749. Skillnaden blev stor. För rökuppgifterna 1645–1710/1714 har jag därför ökat
antalet personer per rök till 8,6 så att befolkningen, beräknad utifrån antalet rökar 1749, stämmer
med tabellkommissionens uppgifter från samma år.

542 Se exempelvis Kleinbaum, et al, 1988, s. 459.
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Tabell 9. En jämförelse av avståndet (fågelvägen), mätt i meter, mellan gårdar
samt ödegårdar och sockenkyrkan under högmedeltid i Brunflo, Revsund
och Sundsjö socknar.

Avstånd till sockenkyrkan mätt i meter
inom socknarna:

Ödesbölen respektive icke
ödelagda gårdar under
högmedeltid Brunflo Revsund Sundsjö

Medel-
värde

Ödesbölen 8284,2 7744,4 7162,5 7759,7
1450–1500 3589,3 5986,7 3390,6 5451,9
1546–1571 3530 7102,5 5580,8 5538,1
Medelavstånd för samtliga gårdar (meter): 6141,3

De tre socknarnas ödesbölen finns relativt jämnt spridda inom socknarna. De
ligger såväl centralt lokaliserade till de äldsta jordbruksområdena som perifert
lokaliserade till rena obygden. Ödegårdarna kan dock utifrån föregående
mätningar betraktas som perifert belägna, även om det finns ödesbölen som
inte låg mer än några hundra meter ifrån kyrkan, exempelvis Ånsta (720) och
Lövberg (704).

Men att mäta avstånd till en centrumpunkt riskerar att inte svara på något
annat än forskarens förutbestämda uppfattning att centrum är mer
fördelaktigt,543 och för att inte hamna i en sådan situation krävs det särskilt
stor kunskap om de olika gårdarnas näringsinriktning. Detta är sällan fallet
eftersom sådana upplysningar är få i källmaterialet. En annan möjlighet att
bedöma det geografiska läget är att, för den totala medeltida bebyggelsen
(både 1500-talets belagda gårdar och ödesbölen) mäta avståndet från en gård
till sin närmaste granngård. Det finns en möjlighet att genom detta sätt se om
det även finns en social dimension i bebyggelsemönstret så som det tog sig
uttryck efter att agrarkrisen hade avklingat. Exempelvis om det var viktigt att
bo så nära en granne som möjligt.

För den högmedeltida bebyggelsen har jag mätt avståndet mellan varje
gård/by och dess närmaste granngård/by inom de tre socknarna. Sammanlagt
har 115 gårdar/byar undersökts vilka har kunnat lägesbestämmas. Om man
delar in den senmedeltida bebyggelsen i ödesbölen och gårdar/byar som inte
ödelades framträder ett intressant mönster som torde ha bäring på hög-
medeltida förhållanden, se Tabell 10.

Efter agrarkrisen framträder ett bebyggelsemönster där de bebodda
gårdarna (det vill säga icke ödelagda) hade en närmaste granne som lika ofta
var en annan gård/by eller ett ödesböle, se Tabell 10. Ser man istället till
avståndet till den närmaste grannen är skillnaden stor. Medianavståndet mellan
en gård/by och en annan gård/by var 690 meter men mellan en gård och ett
ödesböle 1030 meter. Detta kan bero på flera orsaker. Antingen 1) att de
gårdar/byar som hade nära till grannar under högmedeltid i mindre
utsträckning kom att ödeläggas under senmedeltid, eller 2) att byarna/gårdarna

543 Jämför med diskussionen i Avsnitt 3.3.2.
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ödelades, men efter en kort tid åter kom att bebos (kanske genom att familjer
på gårdar med sämre förutsättningar såg en möjlighet att byta upp sig).

Tabell 10. Avstånd till närmaste granne från bebodda gårdar/byar
respektive ödesbölen under senmedeltid.

Närmaste granne för en
gård/by är:

En annan gård/by Ett ödesböle

Antal 26 27
Procent 49 51
Medelavstånd i m. 492 830
Medianavstånd i m. 690 1030
Närmaste granne för ett
ödesböle är:

En gård/by Ett annat ödesböle

Antal 27 35
Procent 43,5 56,5
Medelavstånd i m. 538 637
Medianavstånd i m. 1170 970

Ser man till ödesbölena så är det inga stora skillnader i avståndet till den
närmaste grannen om det var en gård/by eller ett ödesböle, se Tabell 10.
Skillnaden sett till medelavståndet är mindre än 100 meter till en gård/by eller
ett ödesböle och sett till medianvärdet endast 200 meter. Skillnaderna är för
små för att kunna ges en god tolkning, men en gissning är att gårdar kan ha öde-
lagts och blivit ödesbölen trots en nära kontakt med sina grannar, något som i
så fall innebär att andra faktorer än de sociala spelade en avgörande roll.

Det har i denna undersökning framkommit att högmedeltida gårdar/byar
som hade nära till granngårdar i mindre utsträckning kom att ödeläggas under
senmedeltid. Det finns inget som säger att det var den sociala kontakten som
styrde detta, kanske var det andra förutsättningar eller en kombination av
förutsättningar. Dessutom har det framkommit att ödesbölen låg längre ifrån
kyrkan än vad de bebodda gårdarna gjorde. För att bättre förstå denna
undersökning måste bebyggelsens lokalisering även studeras ur andra aspekter
exempelvis jordarter och topografi, vilket genomförs i följande två avsnitt.

7.2 Jordarter

Vissa jordarter lämpar sig bättre för odling än andra. Moränlerans positiva
effekter för jordbruket framhålls ofta i agrargeografiska studier. Om vissa
gårdar var lokaliserade till sämre jordar skulle det kunna ses som ett
incitament att flytta till bättre jordar om tillfälle gavs. Genom att jämföra
jordarterna vid ödesbölen och icke ödelagda gårdar kan man studera om
ödesbölen lades öde under högmedeltid på grund av att gårdar med bättre
odlingsbara jordarter blev lediga.
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Ödesbölen och gårdar utgörs av de som är nämnda i Tabell 7 och 8. På
samma sätt som för bebyggelselägen kan åkermarkens läge inte studeras
utifrån en modern karta eftersom det skett stora förändringar sedan
högmedeltid. För att studien skall spegla medeltida förhållanden i så stor grad
som möjligt är det viktigt att försöka identifiera en så gammal åkerutbredning
som möjligt. Åkermarkens utbredning för ödesbölen har hämtats från
fornminnesregistrets uppgifter om fossil åkermark samt från historiska
kartornas uppgifter om hårdvallsäng och lägd. Åkermarkens utbredning för
gårdar (icke ödelagda) har bestämts genom geometriska avmätningar vilka har
kompletterats med 1800-talets sockenkartor.

Det finns en jordartskarta över Jämtland utgiven i skala 1:200 000.544 Det
är naturligtvis inte den lämpligaste skalan när små gårdar med ännu mindre
åkerjordar skall studeras. Inom de tre socknarna finns en rad olika jordarter
varpå åkermark har lokaliserats. De två som dominerar stort är dels den moiga
moränen, dels den kalkhaltiga moränleran. Övriga jordarter utgörs av grus,
grovmo, sandig morän och finmo. I Brunflo socken finns stora depositioner av
moränlera, men små depositioner av moig morän. I Revsunds socken är
situationen den omvända. Sundsjö socken kan ses som ett övergångsområde
med relativt stora depositioner av båda dessa jordarter.

En chi2-test (X2) utifrån en fyrfältstabell har genomförts för respektive
socken för att se om gårds- respektive ödesbölefördelningen är slumpmässig
eller om det finns ett samband med vissa jordarter, se Tabell 11.545 Två
jordarter dominerar starkt. Det är moränlera (ML) och moig morän (MM).
Övriga jordarter har utgått ur studien. Ibland är åkermarken till en gård eller
ödesböle fördelad på två jordarter. I en fyrfältstabell kan bara hela värden
registreras, men för att inte behöva stryka för många gårdar med två jordarter
ur beräkningen har två gårdar med samma jordart registrerats som ett helt
värde. Övriga gårdar som är belägna på två jordarter har dock strukits
eftersom det skulle innebära halva värden i fyrfältstabellen.

Det är bara för Brunflo socken som X2 (=4,2) överstiger den kritiska
gränsen 3,84. Det innebär att fördelningen mellan jordart och ödegårdar inte är
en slump vilket innebär att det finns ett signifikant samband mellan jordarter
och ödeläggelse. Men för Revsunds och Sundsjö socknar (X2 = 0,1 respektive
1,7) torde fördelningen ha en slumpmässig förklaring. För Brunflo var det
således lite vanligare att de ej ödelagda gårdarnas åker var lokaliserad till
moränlera än ödesbölenas. Ödesbölen låg en aning oftare lokaliserade till
moig morän.

Slutsatsen blir således att det kan finnas ett samband men att det torde vara
vanligare att det inte finns något samband mellan ödeläggelse och förekomst
av moränlera eller moig morän.

544 Lundqvist, 1969.
545 Se exempelvis Larsen & Marx, 1981, s. 375.
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Tabell 11. Åkermarkens lokalisering till jordarterna moränlera (ML) och moig morän
(MM) vid den högmedeltida bebyggelsen (ödegårdar och icke ödelagda
gårdar) i Brunflo, Revsund och Sundsjö socknar beräknad genom en
fyrfältstabell testad med Chi2 (X2).

BRUNFLO REVSUND SUNDSJÖ
ML MM ML MM ML MM

Ej öde 16 0 1 14 2 7Förväntat
Öde 13 4 1 20 7 7

Ej öde 14,1 1,9 0,8 14,2 3,5 5,5Observerat
Öde 14,9 2,1 1,2 19,8 5,5 8,5

X2: 4,3 0,1 1,7

7.3 Topografi
Redan inledningsvis i Avsnitt 3.3.2 har jag diskuterat klimatförändring och
innebörden av denna utifrån olika synsätt. I föreliggande avsnitt är tanken att
undersöka höjdskillnaden mellan ödesbölen och icke ödelagda gårdar i enlighet
med Martin L. Parrys tankar, samt dess tänkbara frostutsatthet i enlighet med
Jørn Sandnes samt Erik Bylund och Åke Sundborgs tankar, se Figur 31. En
intressant iakttagelse avseende lokalklimatets påverkan på åkermarken gjorde
John-Otto Hagström på sin resa i Jämtland 1751. Han menade att kalla vindar
ofta kunde leda till frost, men för att hindra den kalla vinden från att nå den
känsliga åkern, såg jämtarna till att ha en ridå med träd som kantade den mest
frostkänsliga delen av åkern.546 Om lokalklimatet hade betydelse på 1700-talet
är det troligt att den också hade det under senmedeltid.

Metoden för att studera detta utgår från två parametrar, dels åkermarkens
höjd över havet, dels det väderstreck åt vilket åkermarken är exponerad.
Tanken med den senare parametern är att åker som ligger i norrsluttningar
torde ha ett mindre gynnsamt läge, orsakat av färre soltimmar vilket kan ha
resulterat i en senare snösmältning (= kortare odlingssäsong). Det bästa läget
bör vara när åkern exponeras mellan SO (135º) och SV (225º) Det skall
påpekas att om det syns en tydlig skillnad mellan ödesbölen och inte ödelagda
gårdar avseende dessa parametrar, säger denna skillnad ingenting om huruvida
det inträffade ett försämrat klimat eller ej, däremot om data jämförs med
historiska klimatuppgifter.

Studien genomförs inom de tre socknarna. Jag har tidigare presenterat en
liknande studie för Revsunds och Sundsjö socknar,547 men sedan dess har nya
data tillkommit varför jag väljer att helt göra om undersökningen. I den
undersökningen använde jag mig dessutom av andra data för åkermarken som
hörde till de gårdar som inte ödelades. Åkermarken rekonstruerades inte

546 Hagström, 1751, s. 24f.
547 Antonson, 1998.
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utifrån historiska kartor. Uppgifter om åkermarkens utbredning, och därmed
höjd över havet, hämtades då från den moderna topografiska kartan.

Figur 31. Principfigur för hur en allmän temperatursänkning skulle kunna ha
påverkat bebyggelsen i Jämtland. Efter Antonson, 1998.

I den följande undersökningen hämtas data om ödesbölenas åkerutbredning
dels ur fornminnesregistrets uppgifter om fossil åkermark, dels från de
historiska kartorna där marken är registrerad som äng, hårdvallsäng, gammal
åker eller lägd. De icke ödelagda gårdarnas åkerutbredning får representeras
av åkermarken i 1800-talets sockenkartor som enligt resonemanget ovan inte
skiljer sig nämnvärt från 1650-talets åkerarealer. Sockenkartan har rektifierats
mot den moderna topografiska kartan i skala 1:50 000. Att denna karta
används beror på att där finns höjdkurvor med fem meters ekvidistans.
Åkermarkens höjduppgifter är för såväl gårdar som ödesbölen angivna med
fem meters intervall. Dels finns ett höjdvärde för åkerns nedre del, dels ett för
dess övre del. Ett medelvärde har räknats fram utifrån dessa två
höjdangivelser.

I datainsamlingen saknas uppgifter från Stamnäs by samt från ödesbölena
703, 707 samt 4417. Såväl medelvärdet som medianvärdet har beräknats, se
Tabell 12. Medelvärdet för åkermarken till ödesbölen låg ungefär 10 meter
högre upp i terrängen än vad åkermarken för de icke ödelagda gårdarna
gjorde. Dock visar medianvärdet att ödesbölenas åkermark låg ca 17 meter
högre upp i terrängen jämfört med gårdarnas åkermark. Det är förvisso lite
mer men en markant skillnad jämfört med de 150 meter som Parry hade
identifierat för exempelvis Skottland. Sett utifrån en så liten skillnad förefaller
det inte troligt att gränsen för möjlig odling skulle ha påverkats på ett
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avgörande sätt för spannmålsodling under senmedeltid. Särskilt med tanke på
att det fanns både ödesbölen och gårdar på de högre höjderna.

Tabell 12. Medelvärdet och medianvärdet över åkermarkens höjd över havet för
ödesbölen och icke ödelagda gårdar under högmedeltid i Brunflo,
Revsunds och Sundsjö socknar.

Medelvärdet för åkermarkens höjd över havet
mätt i meter med 5 m. ekvidistans för socknarna:

Brunflo Revsund Sundsjö
Ödesbölen 352,2 319,16 328,5
Ej ödelagda gårdar 1450–1571 342,37 309 320,41
Alla ödesbölen 331,05
Alla ej ödelagda gårdar 324

Medianvärdet för åkermarkens höjd över havet
mätt i meter med 5 m. ekvidistans för socknarna:

Brunflo Revsund Sundsjö
Ödesbölen 350 297,5 320
Ej ödelagda gårdar 1450–1571 338,75 303,75 316,25
Alla ödesbölen 330
Alla ej ödelagda gårdar 313,75

Ser man dock till varje enskild gård respektive ödesböle finns det en tydligare
skillnad. 53 procent (31 av 59) av ödesbölena låg högre än 330 m.ö.h. medan
motsvarande siffra för gårdarna var 29 procent (15 av 52). 11,5 procent (6 av
52) av gårdarna låg högre än 370 m.ö.h. jämfört med 10 procent (6 av 59) för
ödesbölena. Vid 370 m.ö.h. är skillnaden mellan gårdar och ödesbölen inte så
stor, se Figur 32.

En statistisk bearbetning har genomförts för att visa om det finns någon
signifikant höjdskillnad mellan ödesbölen och icke ödelagda gårdar för
respektive socken. Bearbetningen kallas tvåvägs variansanalys. Denna visar
emellertid att det inte finns någon statistisk signifikant höjdskillnad mellan
ödesbölen och icke ödelagda gårdar för respektive socken. Det var alltså inte
vanligare att ödesbölen låg högre upp i terrängen än de gårdar som inte
ödelades.

Såväl ödesbölen som ej ödelagda gårdar förekommer invid stora sjösystem.
Sjöarna fungerar som värmemagasin mot slutet av sommaren, vilket hindrar
sommarfrosten. En sammanställning av gårdarnas och ödesbölenas närhet till
en stor sjö respektive en liten sjö eller ett vattendrag visar att ödesbölen oftare
låg invid en liten sjö (34% eller 20 av 59) än vad gårdarna gjorde (19 % eller
10 av 52), se Tabell 13. En jämförelse av de tre socknarna visar på stora
regionala skillnader. Brunflo och Sundsjö socknar visar stora skillnader för
ödesbölen. I Brunflo socken ligger 17,6 procent (3 av 17) av dessa invid en
stor sjö, medan 47 procent (8 av 17) ligger vid en liten sjö eller ett vattendrag.
I Sundsjö socken ligger 26,7 procent (4 av 15) av ödesbölena vid en stor sjö
mot 60 procent (9 av 15) som ligger intill en liten sjö eller vattendrag. Det var
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dessutom mycket vanligare att gårdarna inom Brunflo och Sundsjö socknar låg
vid en stor sjö än vid en liten, vilket skulle kunna ses som att de har varit
lokaliserade till ett mindre frostutsatt läge än ödesbölena. Samma förhållande
finns även i Revsunds socken, men skillnaden är mindre. Endast 5 procent (1
av 20) av gårdarna i Brunflo socken låg intill en liten sjö eller ett vattendrag.
45 procent (9 av 20) av gårdarna låg invid en större sjö (Storsjön). Om
Sundborgs och Bylunds (se Avsnitt 3.3.2) forskningsresultat avseende
frostutsatta gårdslägen är giltiga även för Jämtland finns det således en
möjlighet att ödesbölen oftare riskerade sommarfrost än gårdarna.
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Figur 32. Fördelningen av åkermarkens höjd över havet för gårdar och ödesbölen
mätt i meter.

För att säkerställa en sådan tolkning har uppgifter om frostbenägenhet sökts i
de historiska kartorna. Två uppgifter har påträffats, dessa gäller ödesbölena
Skårsta (4402) och Ede (4407).548 Uppgifterna är intressanta eftersom de är
motsägelsefulla. Skårstas åkermark ligger exponerad åt öst (90º) och ligger
invid Sundsjön som är en stor sjö. Ede ligger dels exponerad åt SO (135º), dels
åt SV (225º) och sluter sig runt den lilla sjön Edetjärnen. Hela platsen ligger i
en mindre dalgång där en å förbinder Singsjön med Sundsjön. Enligt
Sundborgs och Bylunds resonemang är det en rimlig tolkning att Ede skulle
vara frostutsatt, men inte Skårsta, eftersom Skårsta ligger invid en stor sjö. Å
ena sidan är de båda uppgifterna motsägelsefulla och kan därför inte i
tillräckligt hög grad stödja Sundborgs och Bylunds resultat. Å andra sidan är
uppgifterna för få till antalet för att vara ett trovärdigt bevis på att sommarfrost
inte kan ha spelat en roll för ödeläggelsen av ödesbölen. Således är det tills
vidare inget som motbevisar tanken om att sommarfrost ledde till att

548 LSA Y52-1:2, år 1835. Skifte 17 för Skårsta och skifte 17 för Ede.
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åkermarken övergavs samt att den därefter enda lämpliga grödan på ödesbölen
var gräs för höproduktion, eftersom gräs klarar sommarfrost utan problem.

Tabell 13. Antal ödesbölen och icke ödelagda gårdars läge till stora sjöar
samt små sjöar och vattendrag, uttryckt i procent.

SOCKEN Brunflo Revsund Sundsjö Totalt
TERRÄNGLÄGE

Gå
rd

ar

Öd
es

bö
len

Gå
rd

ar

Öd
es

bö
len

Gå
rd

ar

Öd
es

bö
len

Gå
rd

ar

Öd
es

bö
len

Stor sjö 45 17,64 80 66,66 50 26,66 59,61 42,37
Liten sjö/vattendrag 5 47,05 15 11,11 50 60 19,23 33,89
Annat läge 50 35,29 5 22,22 0 13,33 21,15 23,72

Åkermarkens solexponering har bedömts utifrån en 360º gradskiva indelad i
åtta klasser eller väderstreck. En åker som ligger i en södersluttning exponeras
således åt 180º. I det fall en gårds eller ödesbölets åkermark exponeras åt flera
väderstreck samtidigt, exempelvis då åkern ligger på en landtunga eller
höjdrygg, har centrumvärdet använts. En gård vars åkermark exponeras åt
både S (180º) och V (270º) ger således centrumvärdet 225º (SV).
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Figur 33. Kompassdiagram över bebyggelsens exponering åt olika väderstreck.
Mätt i procentuell fördelning av (a) ödesbölen respektive (b) icke ödelagda
gårdar.

Det är endast för de sämre terränglägena NV-NO (315–45º) som en tydlig
skillnad syns för solinstrålningen, se Figur 33. Endast 7,7 procent (4 av 52) av
gårdarna låg i dessa väderstreck. Motsvarande siffra för ödesbölen var 20,3
procent (12 av 59). Det är tydligt att åkrarnas exponering till vissa väderstreck
har haft en betydelse för ödeläggelsen.
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7.4 Slutsats

I Kapitel 7 har jag försökt att se om det finns några data som ger stöd för de
idéer som på något sätt utnyttjar det geografiska läget som förklaring till gårds-
ödeläggelsen och den hämmade återkolonisationen under senmedeltid. Efter-
som det i Jämtland har varit möjligt att med stor noggrannhet lägesbestämma
framförallt ödesbölen med dess åkrar, har en sådan studie varit möjlig att
genomföra.

Det finns förhållanden som såväl stödjer som inte stödjer att det
geografiska läget skulle ha betydelse. Ödesbölenas höjd över havet gav inte
stöd för det geografiska lägets betydelse för ödeläggelsen. Detsamma gäller
för jordarterna. Det finns dock en möjlighet att det finns regionala skillnader
inom Jämtland eftersom det statistiskt säkerställda resultatet inte var entydigt.

Förhållanden som ger stöd för det geografiska lägets betydelse utgörs av
det faktum att det var vanligare att ödesbölen låg invid en liten sjö eller ett
vattendrag jämfört med de gårdar som inte ödelades. Dessa i sin tur låg oftare
vid en stor sjö jämfört med ödesbölen. Det fanns alltså en ökad risk att
ödegårdar kunde drabbas av nattfrost om det skedde en allmän temperatur-
sänkning. Ett annat förhållande utgörs av det väderstreck vartåt gårdens
åkermarker låg exponerade. Exponeringen kan ha haft betydelse för
tidpunkten när skörden inleddes. Ödesbölen hade sämre förutsättningar än de
gårdar som inte ödelades, särskilt för vädersträcken NV-NO (315–45º). Ett
tredje förhållande utgörs av att ödesbölena låg längre ifrån ett sockencentrum
(kyrka) jämfört med de gårdar som inte ödelades. Ödesbölen kan därför sägas
ha legat perifert i landskapet, ett samband som är statistiskt säkerställt. Äldre
forskning skulle vanligen stödja denna slutsats. Jag är dock skeptisk till vad
egentligen en sådan undersökning säger. Ett fjärde stöd utgörs av en närmaste-
granneanalys. Det var vanligare att de gårdar/byar som hade nära till grannar
under högmedeltid i mindre utsträckning kom att ödeläggas under
senmedeltid. Skillnaden var relativt stor.

Slutsatsen är att ödesbölen låg en aning sämre till i terrängen än de gårdar
som inte ödelades, och att detta kan ha påverkat åkerbruket negativt mellan
1300 och 1450 e.Kr. Kan resultaten sättas in i ett sammanhang? Medeltida
klimatdata finns för Jämtland, se Figur 6. Den stämmer väl överens med den
dendrokronologiska undersökningen från Torneträsk i Norrbottens län.
Jämtlands klimat var kallare ungefär från 1300–1350, under nästan hela 1400-
talet samt under en period som sträcker sig från 1500-talets senare del till
mitten av 1600-talet. Klimatet inom dessa perioder kan betecknas som ryckigt,
med både varma och kalla år. En tillfällig temperatursänkning kan i första
hand ha gett upphov till nattfrost vid vissa gårdar. Men en så pass långvarig
försämring av klimatet som klimatdata visar, kunde troligen knäcka den mest
ihärdige bonde, särskilt om också andra faktorer vid denna tid spelade in
såsom digerdöden. I Sundborgs och Bylunds studie om nybyggen konsta-
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terades att dessa övergavs efter 12–51 års spannmålsodlande. En gård vars
åkrar är exponerade i en norrsluttning torde ha fått svårare att hinna skörda en
mogen spannmål när klimatet blev sämre jämfört med tidigare. Den sociala
aspekten på bondesamfundet skall inte förringas. Det förefaller ha varit viktigt
att bo så nära andra gårdar och byar som möjligt, vilket ledde till en
familjeomflyttning inom socknen. Gårdar lades medvetet öde när tillfälle gavs
att flytta till en bättre lokaliserad ödegård och bebo samt bruka den som en
ordinär gård. De frånflyttade gårdarna hade blivit svårbrukade till följd av
Jämtlands försämrade klimat, och skälen att flytta ifrån dessa var uppenbara.
Vilka familjer det var som återetablerade ödegårdarna är inte undersökt, och
jag tror inte att det är källmässigt möjligt att undersöka detta. Diplomet som
berör gården och sedermera ödesbölet Kusböle från 1472, för vilket redogörs i
Avsnitt 9.4.1, tyder på att släktrelationerna var viktiga. Detsamma framgår av
en studie som Erik Bylund gjort om Pite lappmark från mitten av 1700-talet
till mitten av 1800-talet.549 Det är mycket möjligt att hans iakttagelser kan
appliceras på tidigare tidsperioder. Bylund konstaterade att ”mönstret för
spridningen av bebyggelsen är komplicerat och låter sig ofta ej förklaras av
naturliga förutsättningar ...”.550 Han konstaterade att det skedde en så kallad
klonkolonisation av nybyggardynastier som var helt baserad på släktskap.
Kolonisationen utgick från en moderenhet och dess brukare utgjordes vanligen
av ickebönder från kusten. Moderenhetens söner anlade vid relativt hög ålder
(över 30 år) nybyggen som gränsade till moderenheten. Nybyggarna i sin tur
lät sina söner göra likadant. Flera generationer nybyggen kunde gränsa till
moderenheten. Vanligen sökte sig sönerna till ett område där de fick jämnåriga
nybyggesgrannar. Genom reproduktion fullbordades kolonisationen. Hela
socknar kunde på detta sätt koloniseras av ättlingar till endast några få
stamfäder.

Det är därför inte otänkbart att det i första hand var släktingar som tog
chansen och flyttade från ett ödesböle i ett sämre läge till ett med bättre läge.
Jag tror att omflyttningen skedde så pass nära i tid efter krisens inlednings-
skede att den inte framträder i källorna.

549 Bylund, 1956.
550 Bylund, 1956, s. 177.
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8 Ödesbölenas åkerbruk

Den medeltida gårdens ekonomi är viktig att beskriva för att förstå hur
landskapet har förändrats över tiden. Ödesbölenas åkerbruk är den enda del av
den högmedeltida gårdens ekonomi som hittills har kunnat beskrivas i detalj. I
dagens landskap uppträder åkermarken i form av fossila åkrar vilka kan mätas,
kvantifieras och framförallt jämföras med uppgifter ur historiska kartor från
senare tiders gårdar. Men att försöka kvantifiera boskapsproduktionen har
hittills varit svårt i Jämtland. Skriftliga upplysningar om djurantal under
medeltiden lyser med sin frånvaro. Djurantalet på en gård finns dock
beskrivna i de historiska kartorna. Ängsbruket har heller inte avsatt några
tydliga spår i marken som vi för närvarande kan kartera och arealmässigt
jämföra med uppgifter ur de historiska kartorna. Det finns dessutom
fortfarande för lite osteologiska data samlade från arkeologiskt undersökta
ödesbölen utifrån vilka man kan beräkna storleken på boskapshjorden.
Pollenundersökningar är förvisso ett utmärkt och tydligt hjälpmedel för att
kvantifiera åkern och ängens betydelse över tiden, men än så länge saknas
tydliga och detaljerade undersökningar från Jämtland. Enstaka uppgifter om
den medeltida gårdens näring framgår av diplom, exempelvis jakt och fiske.
Därav följer att det för närvarande enda sättet att beskriva den högmedeltida
gårdens ekonomi i detalj är genom åkerbruket.

8.1 Jordbruksteknik

På ödesbölet Svedäng (225) i Alsens socken har Sten Gauffin genom
arkeologiska utgrävningar konstaterat att det skedde en jordtransport från den
övre delen av en åkerterrass till dess nedre del som fick en ansenlig
ackumulation av matjord. I den övre delen hade till och med alven blottlagts.
Jag och Torsten Håkansson har genomfört arkeologiska utgrävningar i två
terrasskanter i ödesbölet Eisåsen (405), Bergs socken, se Figurerna 34 och 35.
Ovanför schakt 3 grävdes några mindre profiler (schakt 4 och 5) för att se
djupet på matjorden. Resultatet av utgrävningen visade mycket tydligt på en
överensstämmelse med Gauffins resultat för Svedäng, se Figur 35.

I botten av terrassåkern finns den orörda moränen (alv), därefter uppträder
en tydlig kulturpåverkan, först i form av ett tunt kol- och sotlager, därefter ett
lager med matjord från medeltid som täcks med ett lager av grästorv från sen
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tid (se schakt 1 samt 3). Det intressanta är att avståndet mellan grästorven
respektive kol- och sotlagret (det vill säga matjordslagrets tjocklek) blir allt
tunnare ju högre upp i terrassen man kommer (se schakt 4).

Figur 34. Redovisning av arkeologisk utgrävning av en fossil åker vid ödesbölet
Eisåsen i Bergs socken. Plan och profil över schakt 1. Renritning av
Katarina Strömdahl. Detaljkartan visar schaktens läge (se Figur 43 för
att lokalisera detaljkartan).
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Till slut upphör kol- och sotlagret och matjorden ligger direkt på den orörda
moränen (se schakt 5). Kol- och sotlagret är en rest från den inledande
brandröjningen.

När odlingen inleddes rördes kol och sot om med den underliggande
moränen. Genom tillförsel av förmultnande växtdelar utbildades efterhand en
matjord. Att det under matjorden finns ett kol- och sotlager kvar betyder att
jordbruksredskapen inte kunde utplåna detta lager genom omrörning av
jorden. Jordbruksredskapen kan således inte ha nått tillräckligt djupt, och i takt
med att jord transporterades från åkerns övre delar för att lagras i en
terrasskant minskade möjligheten att nå så djupt.

Figur 35. Redovisning av arkeologisk utgrävning av en fossil åker vid ödesbölet
Eisåsen i Bergs socken. Plan och profil över schakt 3 samt profil över
schakt 4–5. Renritning av Katarina Strömdahl. Detaljkartan visar
schaktens läge (se Figur 43 för att lokalisera detaljkartan). Symboler
enligt föregående figur.
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I den övre delen av terrassen är dock situationen den omvända, där saknas ett
kol- och sotlager. Detta kan bara betyda att jordbruksredskapen i denna del av
åkern nådde tillräckligt djupt för att helt utplåna detta lager när jorden rördes
om vid bearbetningen. Att jordbruksredskapen nådde så djupt blir begripligt
eftersom matjorden i denna del av åkern successivt forslades bort ned mot
terrasskanten. Jordbruksredskapen nådde därmed allt djupare ned i den orörda
moränen när jorden rördes om vid åkerns bearbetning. Till slut var kol- och
sotlagret helt uppblandat i matjorden. Att ett kol- och sotlager på detta sätt
försvinner i terrassåkerns övre del har även iakttagits på ödesbölet Svedäng
(225) i Alsens socken,551 på ödesbölet Fagmon (2501) i Lits socken552 och på
ödesbölet Kröveggen (4710) i Åre socken.553

Det huvudsakliga åkerredskapet i Jämtland under tidigmodern tid var
högplogen. Janken Myrdal menar att denna finns belagd redan 1460.554 Det är
möjligt att redskapet är lika gammalt som den daterade källan. Men det är
emellertid inte orimligt att plogen kan vara lite äldre om tidigare källor gått
förlorade. Den fossila åkermarken vid ödesbölen uppvisar dock spår av ärjning
(årderbruk). Årder gör en reva eller rispa i åkerjorden och körs kors och tvärs
(korsärjning) över åkerytan. Efterhand flyttas jord mot åkerkantens ytterkant
som blir en aning högre. När årder används på en flack åkeryta blir åkern
därför högre ut mot kanterna och lägre in mot centrum, så kallade
bassängåkrar. När ett årder i stället används på en sluttande åker utbildas
terrasser, med hjälp av gravitationen. Sällan ligger spåren av ett ödesböle helt
och hållet i en sluttning, ibland ligger ett helt ödesböle i en relativt flack
terräng eller så ligger den nedre delen av ett ödesböle i en flackare terräng.
När terrängen är flackare utbildas lätt velodromlika terrasser. Med det menas
att ytterkanterna till den nedre delen av en terrass på tre sidor blir högre i
förhållande till centrum. Åkerytan kan liknas vid en bassängåker vars ena sida
är uppdragen i en sluttning.

Men till skillnad från årdret vänder plogen på jorden (tiltan) med hjälp av
vändskivan. Plöjer man åt samma håll varje år flyttar åkerjorden på sig i en
viss riktning. Plöjer man runt en åker med riktning in mot centrum utbildas
efterhand en förhöjning eller rygg i centrum, eftersom tiltan läggs åt samma
håll. Plöjer man dock tvärs över centrum från exempelvis den högra
åkerkanten till den vänstra flyttar sig jorden successivt åt höger. Plöjer man
istället med eftertanke och låter bli att plöja åt samma håll år efter år behöver
inga förhöjningar utbildas. Om tiltan läggas åt ena hållet ett år och åt andra
hållet ett annat år flyttas jorden tillbaka och någon förhöjning uppstår inte.

Spår av korsärjning påträffades 1992 vid min och Torsten Håkanssons
utgrävning av en fossil åker på ödesbölet Eisåsen i Bergs socken (405). Precis

551 Schakt 2, (Gauffin, 1981a).
552 Provschakt 1 (Gauffin, 1981b).
553 Schakt II (Karlenby, 1985).
554 Myrdal, 1985, s. 77, 79 och 81.
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i övergången mellan matjord och orörd morän kunde årderspår dokumenteras.
Den orörda moränen skrapades fram och i denna syntes avlånga smala
fördjupningar fyllda med matjord från det ovanförliggande lagret. Sett i profil
var fördjupningarna rundade. Fördjupningarna bildade ett snett (inte vinkel-
rätt) rutnätsmönster, se Figur 36. Vid en arkeologisk utgrävning av ödesbölet
Kröveggen (4711) i Åre socken har tydliga årderspår (korsärjning) påträffats.
Att det rör sig om årderspår är tveklöst även om den arkeologiska rapporten
ömsom skriver om spår efter plöjning ömsom spår efter årder.555

Sannolikt har det i Jämtland skett en övergång från årderbruk under hög-
medeltid till ett plogbruk under senmedeltid. Janken Myrdal menade att
högplogen utgjorde ett ”specialredskap för uppbrytande av lindor”.556 Plogen
hade en rist som skar genom grässvålen. Årdret som saknade en sådan rist kan
alltså anses ha varit ett för klent redskap för uppbrytande av kraftiga
grässvålar. Den äldsta kunskapen om lindbruk i Jämtland är sen och
härstammar från de historiska kartorna.

Figur 36. Framkomna årderspår genom arkeologisk utgrävning av en fossil åker vid
ödesbölet Eisåsen i Bergs socken. Plan över schakt 2. Renritning av
Katarina Strömdahl. Detaljkartan i Figur 50 visar schaktets läge (se Figur
43 för att lokalisera detaljkartan). 1 = matjord/blekjord, 2 = alv och
3 = sten.

Ett exempel på en sådan karta utgör den geometriska avmätningen över
Vikens by i Alsens socken som lantmätaren Matias Busch uppmätte år 1697,

555 Schakt III (Karlenby, 1985, s. 10).
556 Myrdal, 1985, s. 157.
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se Figur 37.557 Busch beskrev sådana områden som ”Hårdwals Linde oh
slotterlandh inom sina gerdslegårdar”. Till denna gård liksom till, i princip,
varje gård under 1700-talet kallades sådana ängsmarker för lägder.558

Figur 37. Byn Viken i Alsen socken karterad av Mattias Busch 1697 (LSA Y2-38:1.).
Parallellt med det ordinära åkerbruket som brukades enligt tvåsädets
princip (gråfärgade åkrar) fanns ängsmarker, så kallade lägder (vita
områden med odlingsrösen över och till vänster omden gråfärgade
åkermarken). Dessa odlades ibland upp under några få år för att åter få
växa igen till äng.

Även om lägderna (lindorna) vid Viken fanns inom egna gärden var det inte
ovanligt att de lika gärna kunde ligga inom åkergärden. Så är det exempelvis

557 LSA Y2-38:1.
558 Se t.ex. Antonson, 1995.
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för Åbergs by, inte långt där ifrån.559 I den geometriska jordeboken från 1645
till 1650 kallades dessa marker för ”obrükad åker eller lägda”.560

Enligt Zetterholm var betydelsen av lägd ”odlad äng”, ”odlat hö” eller
”sådd äng”.561 Av lantmäterikartor framgår det tydligt att marken någon gång
kultiverats då lantmätarna såväl påpekat detta i text som ritat in det på kartan i
form av odlingsrösen.

I skilda delar av Norrland fanns linlägdor, lindor, lejder och svalåkrar.562 I
Jämtland användes även uttrycket rista.563 Som framgår av Avsnitt 6.1.2 var
termen lägd även en vanlig benämning på ödesbölen, men man bör hålla isär
begreppen. Frågan är varför det fanns så stora arealer lägd på inägorna till
1600- och 1700-talets gårdar? Det är inte sannolikt att all denna mark har
utgjort spår efter tidigare bosättningar eller, vid den tiden nyligen ödelagda
gårdar. Snarare torde lägderna ha kunnat ingå som någon annan resurs utöver
deras funktion som hårdvallsäng. Jag tror att lägder var ett komplement till det
befintliga åkerbruket.

Att odla upp delar av ängen för att sedan åter låta den igenvallas till äng
beskrivs av Georg Adlersparre i ”Beskrifning öfver CirkulationsBruket vid
Fahlun och i några derintill belägna Socknar” och publicerad i hans egen skrift
Läsning i blandade ämnen. Cirkulationssystemet beskrevs som när ett ”odlat
land, eller som det här kallas, lind, tröttnat vid att bära ymnigt gräs, har den till
åker blifvit upplöjd, gödd och med korn besådd, hvarefter den åter burit gräs
så länge den givit nöjaktig växt deraf”.564 Han beklagar att man i övriga
Sverige ännu inte utnyttjar denna metod trots att den i Falun med omnejd
funnits sedan ”en mansålder tillbaka”.565 Men redan 1741 beskrev Salvius
denna jordbruksmetod som ”Falusystemet”,566 (senare benämnt koppelbruk)
och metoden som sådan omnämns redan 1727 av Mentser.567 Därför torde
Adlersparres datering vara inkorrekt och metoden kan således vara betydligt
äldre än 1727. I sin bok om vallodling och växtföljder resonerar Hugo Osvald
om denna metod eller system. Han menar att det är frågan om mycket tidiga
växtföljder där havre eller blandsäd odlas 1–2 år, nästföljande år korn efterföljt
av en 6–10 årig linda.568 Han definierar dessutom linda som ”en äng upp-
kommen genom självsådd”,569 en distinkt skillnad från den betydligt vanligare
definitionen ”åker som igenlagts till gräsvall”.570

559 LSA Y2-45:1, år 1697.
560 LSA V I .
561 Zetterholm, 1937, s. 222, 226.
562 Wichman, et al, 1968 s. 77, 100; Osvald, 1962, s. 100; Jonsson, 1971, s. 94, 272f.
563 Erixon, 1960, s. 217.
564 Adlersparre, 1801, s. 212–213.
565 Adlersparre, 1801, s. 210. Delar av följande text är hämtad från mitt avsnitt i Antonson, et al, 1995.
566 Salvius, 1741.
567 Mentzer, 1727.
568 Osvald, 1962, s. 36.
569 Osvald, 1962, s. 32.
570 Wichman, et al, 1968, s. 156, jämför med Erixon, 1960, s. 217.
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Från 1700-talets Jämtland beskrivs att bönderna i augusti utförde små
ristningar av gamla lägder. För Ovikens länsmansdistrikt framgår att det 1764
var kappsäd (blandning av råg och korn) som odlades på ristorna där kornet
uppskars på hösten och rågen året därpå,571 precis som i Bergslagen, Dalarna.
Fale Burman skrev 1793 att lägderna i Jämtland sköttes genom att de:

I:o om hösten ristas – 2:o påföljande Vår gödas, 3:o besås – 4:o
hackas sådden ned. Blandsäd av 2/3 hafre och 1/3 korn, holles för
tjenligaste utsäde. … Andra året harfvas samma jord men ej gödes,
under samma slags utsäde. Det tredje plöjer man tvärt över
ristfårorna och göder under oblandad Korn Sådd, hvarefter åker
lägges i linda – bär sedan 7–8 á 9 god och ymnig Gräsväxt.572

Även denna beskrivning överensstämmer med den för Falun med omnejd.
Genom att bearbeta ängen fick bönderna inte endast spannmål, ängens
gräsväxt tilltog samtidigt som mossan försvann. Mossa i ängen var ett mycket
stort problem under 1700-talet, och torde ha varit så även dessförinnan. Det
finns en möjlighet att mosstillväxten ökade med den ökande fuktigheten under
1400-talet.

När senare decenniers forskning har beskrivit lind- och lägdbruk i
Norrland, sätts detta bruk inte in i ett jordbrukssystem på ett tydligt sätt. Ofta
beskrivs förekomsten av detta bruk, dess ålder eller hur det fungerade. Men
aldrig varför det introducerades eller hur det förhöll sig till den övriga
gårdsdriften. Var lägdbruket spontant framväxt eller introducerades det
medvetet genom influenser utanför Sverige (och Jämtland). Lindbruk har
funnits över hela Sverige, men i de södra delarna var det förhållandevis små
arealer. I exempelvis Hälsingland och Jämtland var däremot lägdarealerna
betydande. I mitt tycke har bruket blivit en aning förbigånget utan att det
tydligt sätts in i ett agrarhistoriskt sammanhang. Ulf Sporrong presenterade
exempelvis en idé som går ut på att odlingsmarken ”på nordskandinaviskt vis
kunde … ömsom utnyttjas som åker, ömsom som äng. Det var ett bekvämt,
flexibelt system som motsvarade trädessystemen i södra delen av landet”.573

Enligt honom skulle alltså lägdbruket ha introducerats någon gång för att
komplettera, ersätta alternativt vara en föregångare till trädessystemen. Att det
skulle utgöra ett komplement eller ersättare till trädessystemen under 1500-,
1600- och 1700-talen är möjligt, men förefaller inte troligt eftersom man under
denna tid förbättrade åkerbruket bland annat genom att ändra från ett
odlingssystem till ett annat, se följande avsnitt. Lantmätare Mattias Busch
skrev istället att lägderna hade hört till den ordinarie åkern men att man i stor
utsträckning hade varit tvungen att lägga igen åkern till lindor på grund av

571 Wichman, et al, 1968, s. 134.
572 Burman, [1793] 1930, s. 34. 81.
573 Sporrong & Ekstam, 1995, s. 165.
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gödselbrist.574 Oavsett detta menar jag att man måste skilja mellan lindbruk
och lägdbruk på så vis att lägdbruket för norra Sverige förefaller ha utgjort en
betydande resurs för stora delar av Nordsveriges jordbruk.

Vikens by i Alsens socken kan utgöra exempel på lägdbrukets betydelse för
gårdsekonomin, se Figur 37. Viken bestod av två gårdar som tillsammans
brukade 6,6 hektar åker fördelat på 6 skiften.575 Åkern brukades enligt
tvåsädets princip varför den årligen besådda arealen var 3,3 hektar för båda
gårdarna. Lindorna låg fördelade på 9 skiften och omfattade 6,5 hektar.576 Som
framgår ovan har Hugo Osvald angivit att lägdbrukets intervaller som minst
var 8 år (6+2) och som mest var 12 år (10+2), men Fale Burman beskrev
intervallet för Jämtland som minst 10 år (7+3) och som mest 12 år (9+3).
Delas Vikens lägdareal in i 10 respektive 12 separata årgångar blir varje
årgång 0,65 hektar stor respektive 0,54 hektar stor. Från och med lägdbrukets
tredje år var lägdens åkerareal således mellan 1,95 och 1,62 hektar stor. Det av
lägden som inte plöjdes användes som äng, och arealen var mellan 4,55 och
5,85 hektar stor. I medeltal var lägdens åkerareal 1,78 hektar då 3 årgångar
samtidigt var i bruk. Det vill säga 0,89 hektar per gård. Detta kan jämföras
med Vikens permanenta åkerareal som för två gårdar var 6,57 hektar inom ett
tvåsädesbruk vilket blir 3,28 hektar eller endast 1,64 hektar årligen besådd
åker per gård. Lägdbruket torde därmed ha utgjort en betydande resurs och
bidrog således med ett betydande spannmålstillskott när det var i bruk.

Det kan således konstateras att lägdbruket förekom vid mitten av 1600-talet
i Jämtland, men att det sannolikt var betydligt äldre. Äldre uppgifter än dessa
saknas för Jämtland. Att bryta upp en äng och därigenom bilda en lägd, krävde
lämpliga redskap. En välutvecklad grässvål var då, liksom idag, svår att bryta.
I Norrland krävdes det inte någon plog för att regelbundet köra trädesåkern fri
från ogräs. Någon kraftig grässvål utbildades aldrig på trädan och därför
kördes den med årder. Den järnskodda spaden lämpade sig troligen för den
mångåriga grässvålen. Nackdelen var det tidsödande arbetet. Plogen kan ses
som lösningen på detta tidsproblem. Sett utifrån åkerredskapens ålder kan
således lägdbruket ha uppträtt någon gång under 1400-talet. Frågan om varför
lägdbruket introducerades är tillsvidare obesvarad liksom frågan om hur det
integrerades i det övriga jordbruket.

8.2 Träda

Innan det går att jämföra åkerarealer mellan olika tidsperioder måste det
utredas om gårdarna regelbundet trädade sina åkrar alternativt använde någon
oregelbunden trädesform. Om åkern trädades regelbundet är det viktig att ta

574 LSA Y53-24: 1, år 1698.
575 Skifte 1–6 = 186565 kvadratalnar.
576 Skifte 7–10 = 86019 kvadratalnar och skifte 11–15 = 98483 kvadratalnar.



137

reda på trädans storlek, eftersom åkerarealen skiljer sig markant mellan en
ensädesgård där träda i princip saknas och en tvåsädesgård som trädar halva
åkern årligen.577 Införandet av träda med olika intensitet har givits många
förklaringar såsom bete åt boskap, ogräsbekämpning och näringstillförsel.578

I sin stora undersökning Svenska byar utan systematisk reglering från
1960 undersökte Sigurd Erixon inte mindre än 19 byar i Jämtland. Av
undersökningarna framgick att såväl tvåsäde som tresäde förekom.579 Han
sammanfattar Jämtland med följande ord: ”inte ens i början på 1800-talet hade
regelmässiga trädor slagit igenom i Jämtland och Härjedalen mer än i vissa
centrala bygder”.580 Tillgänglig litteratur från 1700-talet beskriver Jämtlands
odlingssystem som tvåsäde och undantagsvis som tresäde.581 Ensäde nämns
sällan. Samma förhållande beskrivs även i litteratur från 1800-talets början.582

I en genomgång av samliga lantmäterikartor för landskapet Jämtland framkom
en bild som hade stor överensstämmelse med dessa litteraturuppgifter.583

Uppgifterna från lantmäterikartorna byggde på explicita belägg eftersom
kartorna inte har någon tydlig överensstämmelse mellan antal åkergärden och
andel träda. Genomgången visade att tvåsäde dominerade centrala Jämtland,
främst kring Storsjöbygden, med undantag av trakterna kring Oviken där
tresäde förefaller ha dominerat. Även bebyggelsen utmed Indalsälvens västra
del samt de stora skogstrakterna utmed Ströms Vattudal hade en mindre andel
träda, 1/3 eller mindre. Äldre belägg annat än ur kartor är få. Redan den 25/8
1648 skrev pastor Adamus Vilhelmi Nid[rosiensis] om Prästgården i Unders-
åkers socken: ”Thill prestegaarden saais nu 10 t:r, dog saa att denn tridie part
aff jorden huillis da, mens der som mand effter landsens maner och bruch
skulle huille eller trede half jorden, da kunde der icke saais mere end som 7
eller 7 1/2 thynde”.584 Här framgår att prästgården brukade tresäde men att
Jämtland i övrigt idkade tvåsäde. Prästen sådde 66 procent av åkern årligen
med 10 tunnor korn. Även från 19/2 1588 finns en uppteckning vilken omtalar
att 12 tunnor kunde sås på prästgården, som dessutom kunde hålla 10 mjölk-
kor och 6 ungnöt. Storleken på utsädet hade mellan dessa år ändrat sig med två
tunnor men det torde fortfarande ha rört sig om tresäde. För medeltiden är
källsituationen inte lika omfattande. Åkern skulle ha kunnat ha brukats enligt
ensädets princip om åkerbruket fungerade som i Hälsingland. Enligt Hälsinge-
lagens formuleringar menar Janken Myrdal att ensädesbruket omfattade ett

577 Följande text är delvis hämtad från min artikel i Antonson, et al, 1995.
578 Se sammanställning i Jansson, 1998, s. 66ff.
579 Erixon, 1960, s. 58, 64, 103. Dessutom kan man lägga till tvåsäde för Svedje (s. 91 ff) och

Trappnäs (s. 93 ff) byar vilket Erixon förefaller ha missat.
580 Erixon, 1960, s. 218.
581 Hagström, 1751, s. 3, 171; Wichman, et al, 1968 s.128, 138f; Hülphers, 1775 s. 24, 183;

Burman, [1894] 1991, s. 88.
582 Gerss, 1806.
583 Antonson, 1993a.
584 Thulin, 1909, s. 256.
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gärde innehållande både åker och äng.585 Mer sannolikt är att man begagnade
sig av fjärdedelsträda i Jämtland, vilket nämns i Frostatingslagen.586

Men även ensädet kan ha bedrivits på ett sådant sätt att näring tillfördes
jorden trots avsaknad av en regelbunden träda. Folke Dovring skrev mycket
insiktsfullt att vi ”inte får missförstå uppgifterna om ensäde i äldre tid. Dessa
behöver inte betyda att man odlade marken varje år och med ständigt samma
gröda.”587 Sett ur denna aspekt är Janken Myrdals uppgifter om att det odlades
ärtor i bland annat Ångermanland och Medelpad vid mitten av 1500-talet
intressanta.588 Ärtor är en kvävefixerande baljväxt som tillför marken näring.
På 1750-talet skriver både Hagström och Hülphers om odling av gråärtor i
Jämtland på mark som tidigare burit säd.589 Ärtor nämns även i Magnus
Lagaböters landslag vilken brukar dateras till år 1274 för Frostatinget.590

Således kan ärtodling ha förekommit i Jämtland under medeltid.
Åkermarkens gödsel kom under tidigmodern tid huvudsakligen från den

vinterstallade boskapen. De viktigaste näringsämnena i gödsel utgörs av
kväve, kalium och fosfor. Nötboskap avger fosfor via fastgödseln och avger
kväve samt kalium via urinen (urin från människa innehåller dock lite fosfor).
I ladugården sögs i bästa fall urinen upp av strö (granbarr, torv etc.) som
skottades ut med fastgödseln på gödselstacken. Utöver gödsel från kreatur
tillfördes åkern, torv, myrstackar och annat mullhaltigt material, men närings-
tillskottet på dessa material förefaller ha varit lågt. Att samla upp gödsel från
sommarbetesmarkerna i bland annat skogen förefaller ha varit ett tröstlöst
arbete, särskilt med tanke på att det endast var fosfor som kunde samlas in.
Under tidigmodern tid kan eventuellt en liten andel sommargödsel ha samlats
upp från fähusen vid fäbodarna, där djuren uppehöll sig nattetid samt vid
mjölkning. I sådant fall transporterades gödseln från fäbodarna vintertid på
samma sätt som man transporterade hem hö. Uppgifterna om detta saknas för
landskapet Jämtland, men för Stöde socken i Medelpad framgår att allmogen

585 Myrdal, 1985, s. 73.
586 ”Leggia ein fjordung av åkerjorda i trø” (Hagland & Sandnes, 1994, s. 187). Lagen är emellertid

svårtolkad. Citatet ingår i ett sammanhang där det uppstår en tvist mellan två arrendatorer om en och
samma gård vid tiden då den förre arrendatorns arrende löpt ut och en annan bonde skrivit under det
nya arrendekontraktet. Tills dess att den förre arrendatorn har fått ny jord att arrendera skulle han
bereda plats till den nya arrendatorn genom att tömma halva huset. Men lyckades han inte få något
nytt arrende fick han stanna i halva huset under sommaren, och behålla en fjärdedel av gräset
(betet?) om han var buslitsmann. Han skulle få lägga en fjärdedel av åkern i träda och en fjärdedel
fick han så med råg om han ville. Gärdade han in sin sådd skulle han få behålla hela sin skörd även
om han hade hunnit flytta ifrån gården. Av sammanhanget att döma skulle man kunna tänka sig att
hus och åker delas i två hälfter mellan ny och gammal arrendator, två fjärdedelar till den gamla
arrendatorn och två till den nya. När lagen nämner en fjärdedel av åkern skulle den alltså kunna avse
en fjärdedel av gårdens totala åkerareal, det vill säga hälften av den tidigare arrendatorns andel. Det
skulle i så fall innebära att hälften av arrendatorns åkerandel trädades. Vad som emellertid motsäger
detta är att den tidigare arrendatorn inte fick hälften av betesmarken utan bara en fjärdedel.

587 Dovring, 1953, s. 36.
588 Myrdal & Söderberg, 1991, s. 319f.
589 Hagström, 1751, s. 10; Hülphers, 1775, s. 190.
590 Bøe, 1981, s. 233.
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forslade hem ”fäbogödning” i mars månad år 1764.591 Pehr Schissler skriver
dock för både Härjedalen och Hälsingland att ”Fäbode-Spillningen” eller
”Fäbode-Gödningen” användes för att göda avlägset liggande ängsmarker på
hösten.592 Möjligheten finns således för Jämtlands del, även om den förefaller
liten. Fäbodar kan ha funnits under högmedeltid i Jämtland (se Avsnitt 2.4.4).
Om så inte var fallet är det inte otänkbart att djuren under sommaren betade på
skogarna istället för inom stängslade hagmarker. Jag har dock inte funnit
belägg för detta. Kanske kan detta tolkas som om förutsättningarna att samla
in sommargödsel mellan högmedeltid och tidigmodern tid var snarlika.

Det kan konstateras att det efter 1600-talets slut finns rikligt med uppgifter
rörande andelen träda. Uppgifter äldre än dessa är dock sällsynta, och det
hittills äldsta belägget utgörs av citatet från Undersåkers prästgård år 1648.
Sannolikt kan det flyttas längre bak i tiden till 1580-talet. Andelen träda för
äldre tidsperioder är inte lika tydlig, men sannolikt förekom fjärdedelsträda i
Jämtland under 1200-talet.

8.3 Den högmedeltida gårdens storlek

Den högmedeltida gårdens storlek i Jämtland kan arealbestämmas med mycket
stor noggrannhet utifrån i det närmaste intakta ödesbölen. Sammanlagt har 12
ödesbölen detaljkarterats inom Jämtlands landskap, se Figur 38. Jag har
initierat och genomfört fem karteringar, se Figurerna 39, 41, 43, 47 och 57.
Två är genomförda i samband med lagstadgade statliga utredningar, se
Figurerna 45 och 51, och en är beställd av en hembygdsförening, se Figur 50,
dessa finns redovisade i rapporter i myndigheternas arkiv. Ytterligare fyra är
utförda i forskningssyfte genom Sten Gauffins försorg. Av de senare är
undersökningen från Svedäng publicerad, men Sten Gauffin har mycket
generöst låtit mig ta del av sina originalkarteringar för de övriga ödesbölena,
vilka här presenteras för första gången, se Figurerna 53, 55, 57 och 62.593

Samtliga detaljkarteringar har renritats och getts samma utformning. Jag har
besökt samtliga platser utom Koborg och Kröveggen. Den fossila åkerarealen
har beräknats för samtliga detaljkarterade ödesbölen i ett PC-baserat
kartritningsprogram.

591 Wichman, et al, 1968, s. 60.
592 Schissler, [1770] 1953, s. 21; Schissler, [1749] 1972, s. 47.
593 Uppgifter om karteringsmetodik och årtal har Sten meddelat i brev 2003-04-07.
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Figur 38. Ödesbölen som är detaljkarterade i Jämtland.

8.3.1. Bergböle

Bergböle (3903) ligger i Revsunds socken och har fornlämningsnummer 14 i
forminnesregistret. Ödesbölet ligger i en relativt brant nordsluttning som vetter
mot Revsunds kyrka på andra sidan Revsundssjön. Området ligger på moig
morän och har i väster en stor anhopning stora flyttblock. Bergböle karterades
våren 1991 med Geodimeter i fullvuxen skog, se Figur 39. Kartan upprättades
av Hans Antonson, Catharina Mascher och Pär Connelid.
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Figur 39. Fossila fältspår av ödesbölet Bergböle i Revsunds socken. Kartan är
upprättad av Hans Antonson, Catharina Mascher och Pär Connelid 1991.
Symbolförklaring: 1 = block, 2 = odlingsröse, 3 = hus eller husgrund,
4 = berg i dagen, 5 =  vägkant eller täkt, 6 = fuktstråk, 7 = terrasskant,
8 = dike eller bäck, 9 = väg, 10 = åkerhak, 11 = jordvall, 12 = strandkant
samt 13 = källa. Renritning av Hans Antonson.

Områdets fältformer består av huvudsakligen kraftiga terrasser, velodromlika
och rundade till formen. Åkerytorna avgränsas i bakkant av tydliga åkerhak.
Stora odlingsrösen finns inom området med punktbrinkar. I en av terrasserna i
områdets södra del finns två källargrunder. Dessa torde inte härröra från
ödesbölet utan från en senare fäbodperiod. I områdets södra del finns en
rektangulär förhöjning avgränsad med dike och terrasser. Detta torde utgöra
den medeltida husgrunden. Genom området löper flera diken, dessa hör
troligen till en senare period än den högmedeltida, eftersom ett av dikena på
ett omotiverat sätt skär rakt genom en åkeryta och ett åkerhak. Åkerarealen har
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beräknats till 2,1 hektar, den så kallade nettoarealen sedan odlingsrösen och
större branter mellan terrass och åkerhak har räknats bort, se Figur 40.

Figur 40. Den rekonstruerade åkerns totalareal vid ödesbölet Bergböle. Den högra
bilden visar Bergböle i en historisk karta (LSA Y45-26:1).

8.3.2. Döviksböle

Döviksböle (3907) ligger i Revsunds socken och har fornlämningsnummer 37
i fornminnesregistret. Ödesbölet sluttar åt öster ned mot en liten bäck med
omkringliggande sankmark. Marken består av moig morän. Området karte-
rades sommaren 1999 med totalstation och var då relativt nyligen kalavverkat,
se Figur 41. Kartan upprättades av Hans Antonson, Ulf Jansson och Madeleine
Bonow.
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Figur 41. Fossila fältspår av ödesbölet Döviksböle i Lockne socken. Kartan är
upprättad av Hans Antonson, Ulf Jansson och Madeleine Bonow 1999.
Symbolförklaring i Figur 39. Renritning av Hans Antonson.

Fältformerna uppvisar såväl likheter som olikheter med de övriga ödesbölena
som har detaljkarterats. Det finns tydliga terrasskanter och åkerhak samt
enstaka odlingsrösen. Mitt i den fossila åkermarken finns ett stort sankt
område som fortsätter ned mot bäcken. I områdets södra del finns flera diken.
Ett av dessa skär rakt genom en terrass varför det är sannolikt att alla är senare
än högmedeltid. I områdets mitt finns en husgrund som inte liknar de
medeltida husgrunder som är kända från Jämtland. Nettoarealen har för den
fossila åkermarken beräknats till 1,4 hektar, se Figur 42.
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Figur 42. Den rekonstruerade åkerns totalareal vid ödesbölet Döviksböle. Den högra
bilden visar Döviksböle i en historisk karta från 1863 (LSA Y45-9:4).

8.3.3. Eisåsen

Eisåsen (405) ligger i Bergs socken och har fornlämningsnummer 62 i forn-
minnesregistret. Ödesbölet ligger dels i ett moigt moränområde, dels på en
sandavlagring och sluttar åt väster ner mot Eisåstjärn. Området karterades med
Geodimeter våren 1991 i fullvuxen skog som kort därefter avverkades, se
Figur 43. Kartan upprättades av Hans Antonson, Catharina Mascher och Pär
Connelid.

Fältformerna är mycket tydliga med stora terrasser. I det östra området
finns i den södra terrassen en jordvall (terrass?) alldeles innanför terrass-
kanten. Detta tyder på att området kan ha utnyttjats vid olika perioder under
högmedeltid vilket har resulterat i två intill varandra liggande terrasser, se
Figur 17b. Den medeltida husgrunden har identifierats nedanför en terrass i
områdets västra del. I norra delen av denna del finns en källa med utlopp i
sjön. I det norra delområdet finns tre parallella diken i åkermarken. Dessa är
raka och avviker kraftigt från övriga terrängbundna fältformer. Troligen är de
tillkomna mycket sent, sannolikt i samband med odling under en fäbodperiod.
Från fäbodperioden torde också fem jordkällare härröra, varav en är anlagd i
en terrass. Vid karteringstillfället fanns en liten fiskestuga vid sjön. Den
fossila åkermarkens nettoareal har beräknats till 3,3 hektar, se Figur 44.
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Figur 43. Fossila fältspår av ödesbölet Eisåsen i Bergs socken. Kartan upprättades
av Hans Antonson, Catharina Mascher och Pär Connelid 1991.
Symbolförklaring enligt Figur 39. Renritning av Hans Antonson.
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Figur 44. Den rekonstruerade åkerns totalareal vid ödesbölet Eisåsen. Den högra
bilden visar Eisåsen i en historisk karta från 1886 (LSA Y4-5:2).

8.3.4. Fagmon

Fagmon (2501) ligger i Lits socken med fornlämningsnummer 90 i forn-
minnesregistret. Området ligger på moränlera och sluttar nedåt mot sydost.
Karteringen är genomförd med avvägningsinstrument, måttband och kompass
1979 då området hade kalavverkats, se Figur 45. Kartan upprättades av Sten
Gauffin.

Fältformerna är mycket tydliga med bland annat många terrasser och
odlingsrösen. Några skogsvägar har anlagts genom området vilket har skadat
en fossil åker i nordöst. I norr ligger ett flertal husgrunder som sannolikt härrör
från en fäbodperiod. Men det är sannolikt också läget för den medeltida
bebyggelsen eftersom en fägata leder från denna plats och norrut. Även 100
meter sydöst om husgrunderna finns en annan husgrund. Den fossila
åkermarkens nettoareal har beräknats till 7,4 hektar, se Figur 46.
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Figur 45. Fossila fältspår av ödesbölet Fagmon i Lits socken. Kartan upprättades av
Sten Gauffin 1979. Symbolförklaring enligt Figur 39. Renritning av Hans
Antonson.

Figur 46. Den rekonstruerade åkerns totalareal vid ödesbölet Fagmon. Den högra
bilden visar Fagmon i en historisk karta från 1765 (LSA Y31-15:1).
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8.3.5. Kavåsen

Kavåsen (3918) ligger i Revsunds socken och har tilldelats forn-
lämningsnummer 83 i fornminnesregistret. Området ligger på en höjd av moig
morän och sluttar svagt åt sydväst. Kavåsen karterades med totalstation
sommaren 1999 delvis i fullvuxen skog, delvis i kalavverkad skog Figur 47.
Kartan upprättades av Hans Antonson, Ulf Jansson och Madeleine Bonow.

Figur 47. Fossila fältspår av ödesbölet Kavåsen i Revsunds socken. Kartan
upprättades av Hans Antonson, Ulf Jansson och Madeleine Bonow 1999.
Symbolförklaring enligt Figur 39. Renritning av Hans Antonson.

Fältformerna är mycket tydliga med bland annat terrasser, åkerhak och
odlingsrösen. I den yttre kanten har en skogsväg anlagts genom några
terrasser. Vid karteringstillfället fanns tre byggnader, en fäbodstuga och två
dass. I nordvästra delen av området har ytterligare en fäbodstuga funnits som
var till hälften nedruttnad. Två husgrunder fanns vid fäbodstugan liksom två
källargrunder som anlagts i en terrass. Ytterligare en källargrund finns anlagd i
en terrass i områdets sydvästra del. I sydväst rinner en liten bäck. Den fossila
åkermarkens totalareal har beräknats till 2,9 hektar, se Figur 48.
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Figur 48. Den rekonstruerade åkerns totalareal vid ödesbölet Kavåsen. Den högra
bilden visar Kavåsen i en historisk karta från 1836 (LSA Y45-1:1).

8.3.6. Koborg

Koborg (3704) ligger i Ovikens socken och utgör fornlämning nummer 80.
Området ligger på moig morän. Två bäckar rinner intill Koborg som i öster
och sydöst kantas av sanka områden. Koborg karterades 1986, se Figur 49.
Kartan upprättades av Kajsa Willemark.

Figur 49. Fossila fältspår av ödesbölet Koborg i Ovikens socken. Kartan upprättades
av Kajsa Willemark 1986. Symbolförklaring i Figur 39. Renritning av Hans
Antonson.
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Fältformerna är inte så tydliga som på många andra ödesbölen beroende på
sentida odling. Att så få odlingsrösen finns inom området och endast
lokaliserade till den norra delen kan bero på sentida stenröjning. Två
byggnader och en husgrund finns i områdets södra del. Den fossila
åkermarkens nettoareal har beräknats till 1 hektar, se Figur 50.

Figur 50. Den rekonstruerade åkerns totalareal vid ödesbölet Koborg. Den högra
bilden visar Koborg i en historisk karta från 1886 (LSA Y43-46:1).

8.3.7. Kröveggen

Kröveggen (4711) ligger i Åre socken och har fornlämningsnummer 112 i
fornminnesregistret. Området ligger på ett krön av en isälvsavlagring (sand
och grus). Kröveggen karterades 1985 med hjälp av avvägningsinstrument,
kompass och måttband, se Figur 51. Framförallt den östra delen är skadad av
grustäkt, vid karteringen var detta område även kalavverkat. Kartan upprät-
tades av Leif Karlenby och P-O. Bagge.

Fältformerna är tydliga och består av terrasser och åkerhak. Området
saknar odlingsrösen på grund av jordarten. En medeltida husgrund finns i om-
rådets nordöstra del, intill grustäktskanten. Två hålvägar finns inom området.
Den fossila åkermarkens nettoareal har beräknats till 2,1 hektar, vilket bygger
på en rekonstruktion av områdets utbredning i öster. Ytterbegränsningen följer
den ekonomiska kartans höjdkurvor som buktar ut på två ställen, se Figur 52.
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Figur 51. Fossila fältspår av ödesbölet Kröveggen i Åre socken. Kartan upprättades
av Leif Karlenby och P-O Bagge 1985. Symbolförklaring enligt Figur 39.
Renritning av Hans Antonson.

Figur 52. Den rekonstruerade åkerns totalareal vid ödesbölet Kröveggen. Den högra
bilden visar Kröveggen i en historisk karta från 1855 (LSA Y60-8:2).
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8.3.8. Kårbacken

Kårbacken (215) ligger i Alsens socken och har fornlämningsnummer 59 i
fornminnesregistret. Området ligger på ett litet krön bestående av moig morän
och sluttar svagt norrut mot Alsensjön. Kårbacken karterades år 1976, enligt
samma metodik som Fagmons ödesböle, se Figur 53. Kartan upprättades av
Sten Gauffin.

Figur 53. Fossila fältspår av ödesbölet Kårbacken i Alsens socken. Kartan
upprättades av Sten Gauffin 1976. Symbolförklaring enligt Figur 39.
Renritning av Hans Antonson.

Fältformerna är mycket tydliga och hela området avgränsas i princip av
samma terrass. Genom området löper en skogsväg. Två husgrunder finns, dels
en nordöst om vägen i områdets mitt, dels källargrunder som är anlagda i en
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terrass i nordväst. De härrör sannolikt från en fäbodperiod. Den fossila
åkermarkens nettoareal har beräknats till 5,2 hektar, se Figur 54.

Figur 54. Den rekonstruerade åkerns totalareal vid ödesbölet Kårbacken. Den högra
bilden visar Kårbacken i en historisk karta från 1775 (LSA Y2-16:2).

8.3.9. Källa

Källa (209) ligger i Alsens socken och har i fornminnesregistret fått forn-
lämningsnummer 38. Området ligger på moig morän i en sluttning som vetter
mot sydöst. Källa karterades år 1976, enligt samma metodik som Fagmons
ödesböle, se Figur 55. Kartan upprättades av Sten Gauffin.

Figur 55. Fossila fältspår av ödesbölet Källa i Alsens socken. Kartan upprättades av
Sten Gauffin 1976. Symbolförklaring enligt Figur 39. Renritning av Hans
Antonson.
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Fältformerna är tydliga. Två källargrunder är anlagda i varsin terrass, en i norr
och en i söder. Den fossila åkermarkens nettoareal har beräknats till 2,1
hektar, se Figur 56.

Figur 56. Den rekonstruerade åkerns totalareal vid ödesbölet Källa. Den högra
bilden visar Källa i en historisk karta från 1825 (LSA Y2-47:3).

8.3.10. Landsomslägden

Landsomslägden (2615) ligger i Lockne socken med fornlämningsnummer
142. Området ligger på sandig morän med dess norra del i ett krönläge och
övriga delar som sluttar kraftigt mot söder och sydväst mot Landsomssjön.
Landsomslägden karterades med totalstation somrarna 2001 och 2002 i full-
vuxen tät granskog. Kartan upprättades av Hans Antonson och Ulf Jansson, se
Figur 57.

Området innehåller många terrasser och en stor mängd odlingsrösen i
varierande storlek. I områdets norra, tillika högst belägna del ligger två
fäbodstugor. Fem meter väster om den östliga ligger en förhöjning med sten-
satta kanter som kan utgöra platsen för de medeltida husen. Norr om denna
finns en källargrund anlagd i en terrass. Mitt i området finns ytterligare en
källargrund anlagd i ett stort odlingsröse. En stensatt husgrund är anlagd
ovanpå en terrass öster om den östliga fäbodstugan. Slutligen finns en
husgrund i områdets sydöstra del. Två större områden har aldrig varit odlade,
dels ett område söder om fäbodstugorna som till stora delar är vattensjukt, dels
ett område i områdets mitt. Åkermarken är tydligt påverkad i området kring
fäbodstugorna i området öster om dessa samt i områdets östra del. Här finns
diken och åkermarken förefaller ha stenröjts från små odlingsrösen till förmån
för några större. I områdets västra del finns en källa. Den fossila åkermarkens
nettoareal har beräknats till 3,6 hektar, se Figur 59.

Många stora, mycket gamla träd av björk och sälg torde härröra från
fäbodperioden då området till stora delar var öppet. Träden står ofta i kanterna
av den fossila åkermarken, många har dött och fallit omkull till följd av brist
på ljus i den täta granskogen. Botaniska rariteter såsom lunglav (Lobária
pulmonária) växer i stora bestånd på dessa kulturpåverkade träd, se Figur 58.
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Figur 57. Fossila fältspår av ödesbölet Landsomslägden i Lockne socken.
Kartan upprättades av Hans Antonson och Ulf Jansson 2001–2002.
Symbolförklaring enligt Figur 39. Renritning av Hans Antonson.
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Figur 58. Lunglav (Lobária pulmonária) på en sälg i kanten av det som tidigare var
gränsen för slåttermarken vid ödesbölet Landsomslägdens fäbodperiod.
Foto: Hans Antonson 2002.

Figur 59. Den rekonstruerade åkerns totalareal vid ödesbölet Landsomslägden. Den
högra bilden visar Landsomslägden i en historisk karta från 1763 (LSA
Y32-6:2).
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8.3.11. Svedaunet

Svedaunet (214) ligger i Alsens socken och har fornlämningsnummer 58 i
fornminnesregistret. Området ligger norr om Kårbacken i en sluttning åt söder
på moig morän som tangerar moränlera. I nordväst rinner en liten bäck.
Svedaunet karterades år 1975, enligt samma metodik som Fagmons ödesböle,
se Figur 60. Kartan upprättades av Sten Gauffin.

Figur 60. Fossila fältspår av ödesbölet Svedaunet i Alsens socken. Kartan
upprättades av Sten Gauffin 1975. Symbolförklaring enligt Figur 39.
Renritning av Hans Antonson.

Fältformerna är tydliga och området lättavgränsat. Rakt genom de norra åkrarna
löper landsvägen. Från denna förgrenar sig flera skogsvägar söder- och österut. I
mitten av området finns resterna av vad som torde ha utgjort en gammal fäbod,
bestående av tre husgrunder. Vid karteringstillfället fanns även en mindre
byggnad på platsen. Denna fanns inte kvar då jag besökte platsen 1990. Norr
om landsvägen, tillika utanför den fossila åkermarken, finns en källargrund. I
områdets sydvästra hörn ligger den medeltida husgrunden. I en intilliggande
terrass har en källargrund anlagts. Denna torde dock vara sentida. I öster finns
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en källa där det under försommaren pressas fram enorma mängder vatten. Den
fossila åkermarkens nettoareal har beräknats till 7 hektar, se Figur 61.

Figur 61. Den rekonstruerade åkerns totalareal vid ödesbölet Svedaunet. Den högra
bilden visar Svedaunet i en historisk karta från 1775 (LSA Y2-16:2).

8.3.12. Svedäng

Svedäng (225) ligger i Alsens socken på norra sidan om Alsensjön. Den har
fornlämning nummer 92 i fornminnesregistret. Området ligger på moig morän
i en södersluttning högt över dagens odlingsbygd. Svedäng karterades hösten
1975 enligt samma metodik som Fagmons ödesböle, se Figur 62. Kartan upp-
rättades av Sten Gauffin.

Fältformerna är mycket tydliga, inte minst beroende på att området idag är
öppet och betat av hästar från Vångens by. Delar av området avverkades på
1970-talet. I söder av det stora åkerområdet finns en kraftig terrass. I väster
avgränsas området av sankmark. I nordöst sticker berghällar fram i dagen och
på dessa ligger fyra medeltida husgrunder som är utgrävda av Sten Gauffin.
Norr om husgrunderna finns en källa invid ett stort stenblock. Genom delar av
de nordligaste åkrarna löper ett dike från hällområdet ner till en grävd damm.
Ytterligare ett dike finns i områdets västra del. Om dessa diken hör medeltiden
till eller om de är av senare datum är svårt att avgöra. I analogi med de övriga
detaljundersökta ödesbölena kan de dock vara av senare datum. Den fossila
åkermarkens nettoareal har beräknats till 4,4 hektar, se Figur 63.

Figur 62, sidan till höger. Fossila fältspår av ödesbölet Svedäng i Alsens socken.
Kartan upprättades av Sten Gauffin 1975. Symbolförklaring enligt Figur 39.
Renritning av Hans Antonson.
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Figur 63. Den rekonstruerade åkerns totalareal vid ödesbölet Svedäng. Den undre
bilden visar Svedäng i en historisk karta från 1697 (LSA Y2-45:1).

Åkerarealen för dessa 12 ödesbölen spänner mellan 1 och 7,4 hektar. Genom-
snittsarealen per ödesböle var 3,54 hektar. Laborerar man med att fjärde-
delsträda praktiserades var den årligen besådda arealen 2,66 hektar. Eftersom
den årligen besådda arealen är ett bra och jämförande mått behöver man inte ta
hänsyn till om delar av den totala åkerarealen tidvis utgjorde ängsmark eller
betesmark och hur detta påverkade den faktiska åkerarealen.

8.3.13. Jämförelse med historiska kartor

Det kan tyckas att antalet arealuppgifter som representerar högmedeltid är
magert. Jag har därför jämfört de detaljkarterade ödesbölena med uppgifter ur
de historiska kartorna för att se huruvida det finns någon överensstämmelse
mellan den fossila åkerarealen och den areal som lantmätaren karterade. Om
det finns en sådan överensstämmelse finns det därmed en möjlighet att utöka
antalet arealuppgifter som representerar högmedeltid genom de historiska
kartorna, före detta ödesbölen som idag inte uppvisar några fossila spår utan
som någon gång efter det att lantmätaren har karterat platsen blivit uppodlade
och ibland brukade som regelrätta gårdar.
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Figur 64. De fossila gårdarna presenterade skalenligt i förhållande till varandra.

Bergböle finns tidigt avritad i de historiska kartorna, i en geometrisk avmät-
ning från 1709, se Figur 40.594 Området omfattade 2,57 hektar lägd som gav hö

594 LSA Y45-26:1.
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(skifte 11). På en yngre karta från 1779595 omfattade samma område (skifte 9)
3,8 hektar hårdvallshö.

Döviksböle finns medtagen i en karta från 1863, se Figur 42.596 Området
kallades Böle och utgjordes av hårdvall, fäbod och gammal odling (skifte
H1334–1335, 1351, 1356–1359, 1383–1385) vilket motsvarade 9,16 hektar.

Eisåsen finns med på en karta från 1886597 och kallades för Eisåsvallen, se
Figur 44. Marken utgjordes av lägder och slåttermarker (skifte E386, 389–390,
393–396, 398, 400, 404–406, 412) vilka motsvarade 3,07 hektar.

Fagmon karterades första gången 1747.598 Marken anges ha varit ett
hemman som kommit i ödesmål och brukades som hårdvallsäng (skifte 60–63)
vilket motsvarade 3,2 hektar. Några år senare, 1765,599 skedde en ny kartering,
se Figur 46. Kartan är till utseendet en kopia av den förra och området anges
ha varit ett gammalt ödesböle som gav lite hårdvallshö (skifte 65), vilket
motsvarade 3,94 hektar. Kartbilden har stor likhet med den fossila fältkartan,
men stora områden i nordväst på den fossila kartan ingår inte i den av lant-
mätaren uppmätta arealen. Från 1854600 finns ytterligare en karta. Där
beskrevs marken som hårdvallsäng (skifte Da5710–5711, Db5709–5710) och
arealen motsvarade 3,57 hektar.

Kavåsen finns med på en karta från 1836, se Figur 48.601 Kavåsen utgjorde
en fäbod och marken beskrevs bestå av bruten jord som fordom hade varit
bebodd eller som hade varit uppbruten till åker. Denna mark bestod av både
hårdvallsäng och skog, ytan motsvarade 3,79 hektar. En senare karta från
1861602 ger i princip samma information (skifte 175–178) och arealen
motsvarade 4 hektar.

Koborg finns med i en textakt men ej på en karta från 1823.603 I texten
kallades området för Koborgs fäbodvall och begagnades till hårdvallsslåtter
(skifte 101) vilket motsvarade 3,2 hektar. På en senare karta från 1886604 hade
marken mestadels uppodlats, se Figur 50. Kvar var hårdvallsäng (skifte
Aa2337, 2347, 2351, 2354–2357, Ba2337, 2340) vilket motsvarade 3,16
hektar.

Kröveggen finns med på en karta från 1855, se Figur 52.605 Marken
kallades för Bölevallen och bestod av slåttermark (skifte 898–903)
motsvarande 3,94 hektar.

595 LSA Y45-26:2.
596 LSAY45-9:4.
597 LSA Y4-5:2.
598 LSA Y31-18:1.
599 LSA Y31-15:1.
600 LSA Y31-18:4.
601 LSA Y45-1:1.
602 LSA Y45-18:1.
603 LSA Y43-1:6.
604 LSA Y43-46:1.
605 LSA Y60-8:2.
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Kårbacken karterades första gången 1775, se Figur 54.606 Platsen beskrevs
utgöra en fäbodvall som gav hårdvallshö och hästhö (skifte A1, B11–12)
vilket motsvarade 5,44 hektar. På en yngre karta från 1836607 kallades marken
för Kålbacksvallen och angavs utgöra gammal bruten mark samt ristor (skifte
B58, 58a–d, 59 Aa58, 58a–c, 60). Arealen motsvarade 5,15 hektar.

Källa är karterad 1825, se Figur 56.608 Platsen kallades för ”Kjäll
Fäbodevall” (skifte 29). Den sammanlagda arealen äng motsvarade 2,3 hektar.
I en senare karta från 1921,609 framgår att marken motsvarade 1,14 hektar
(skifte Aa335, Ac 330–331, Ad 330–331, 335) och bestod bland annat av
”gammal odling”.

Landsomslägden finns karterad redan 1763, se Figur 59.610 Området angavs
i huvudsak utgöra hårdvallsäng. Den sammanlagda arealen hårdvallsäng
motsvarade 5,66 hektar. I en senare karta från 1827611 klassades marken som
en utslåttermark (skifte A30–35, 37, C139–143) vilket motsvarade 5,30
hektar.

Svedaunet är karterad på samma karta som Kårbacken, se Figur 61. På
kartan angavs att marken utgjorde ödeslägder som gav hårdvallshö (skifte
A32, B27, B33) och motsvarade 6,09 hektar. På den yngre kartan bestod
marken av hästhöslåtter, gammal bruten mark som nyttjades till äng, gammal
rista som nyttjades till hårdvall samt hårdvallsäng och sidvallsäng. All
ängsmark utom sidvallsängen (skifte B33, 33b, 34, 34a, 34b, 36, 36a, 36b, 38–
44) utgjorde tillsammans 5,64 hektar.

Svedäng är karterad tidigt, redan i de geometriska avmätningarna. Den
första kartan är från 1697, se Figur 63.612 Området utgjordes av gamla lindor
samt svedjor som nyttjades till äng (skifte 40, 41, 50). Arealen motsvarade
3,65 hektar. I en senare karta från 1702613 angavs marken bestå av gamla
lindor som nyttjades till äng (skifte 3) om omfattade 4,48 hektar.

Arealuppgifterna för ödesbölen karterade i historiska kartor och den fossila
åkermarken i detaljkarterade ödesbölen redovisas i Tabell 14. Ett intressant
resultat som kom fram i denna jämförelse är de stora skillnaderna för Fagmon,
Koborg och Kröveggen. För Fagmon är det uppenbart att lantmätaren missat
att kartera all fossil areal. Detta är särskilt tydligt väster om fägatan. För
Koborg kan det vara så att man vid den moderna karteringen har missat att
kartera all fossil åkermark, men jag vet inte eftersom jag inte besökt platsen.
För Kröveggen är det troligt att den historiska kartans arealuppgifter har högre
trovärdighet än min rekonstruktion öster om täktkanten. Osäkerheterna för de
två senare ödesbölena är dock så stora att båda bör utgå ur analysen. Netto-

606 LSA Y2-16:2.
607 LSA Y2-16:5.
608 LSA Y2-47:3.
609 LSA Y2-47:4.
610 LSA Y32-6:2.
611 LSA Y32-6:3.
612 LSA Y2-45:1.
613 LSA Y2-27:1.
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arealen för resterande detaljkarterade ödesbölen blir i medeltal 3,94 hektar. I
övrigt är överensstämmelsen oftare god än dålig där arealerna i de goda fallen
skiljer på någon hektar. I lantmätarens arealer ingår ofta impediment och
odlingsrösen, eftersom det inte är åkermark som är karterad, vilket gör dessa
arealer större än nettoarealen som är uträknad för den fossila åkermarken. Det
förefaller bara vara de geometriska avmätningarna som går att använda för att
utöka antalet uppgifter om den högmedeltida åkerarealen utan att genomföra
nya detaljkarteringar i fält. Emellertid är osäkerheten för stor för att jag skall
kunna dra en sådan slutsats. Därför måste det undersökas på annat sätt om
arealerna ur de 16 historiska kartorna överensstämmer med de fossila
åkerarealerna. Ett sådant sätt är genom en statistisk bearbetning.

Den metod som används för den statistiska bearbetningen benämns
multipel linjär regression.614 Multipel eftersom det är flera datagrupper som
ingår (fyra kartgrupper och en fossil arealgrupp). Kartorna har delats in i fyra
åldersgrupper, geometriska avmätningar (1690–1720), 1721–1749, storskiftes-
kartor (1750–1830) och laga skifteskartor 1830–1928. Vid analysen betraktas
gruppindelningen av kartorna som kvalitativ. I en regressionsanalys kan dock
enbart kvantitativa variabler användas. Kvalitativa variabler som är dikotoma,
det vill säga enbart två värden, går att kvantfiera. Det vanligaste sättet att
kvantfiera en dikotom kvalitativ variabel är att bilda en dummy-variabel som
antar de numeriska värdena 0 och 1 för respektive värde på den dikotoma
variabeln.615 För de tre första kartgrupperna har dummy-variabler bildats.
Värdet på den första dummyvariabeln för en observation är 1 om observatio-
nen tillhör den första kartgruppen och annars 0, värdet på den andra
dummyvariabeln för en observation är 1 om observationen tillhör den andra
kartgruppen, annars 0 och värdet på den tredje dummyvariabeln för en
observation är 1 om observationen tillhör den tredje kartgruppen och annars 0.
Man bör notera att alla tre dummyvariabler antar värdet 0 för observationer
som tillför den fjärde kartgruppen. Det är alltså inte nödvändigt att införa en
dummyvariabel för den fjärde kartgruppen för att kunna avgöra till vilken
kartgrupp en observation tillhör. I den multipla regressionsanalysen har fossilt
uppmätt areal varit en beroende variabel medan de tre dummyvariablerna
tillsammans med areal hämtad från historisk karta varit förklarande variabler.
Resultatet från analysen är en linjär regressionsekvation som består av en
konstant och en koefficient för var och en av de fyra förklarande variablerna.
För var och en av observationerna kan regressionsekvationen användas för att
med värdet på de fyra förklarande variablerna bestämma ett predikterat värde,
vilket ett värde som predikterar den fossilt uppmätta arealen. Skillnaden
mellan å ena sidan observation och å andra sidan prediktion av en fossilt
uppmätt areal kallas för residual. Absolutbeloppet av residualerna finns
redovisade i Tabell 14. Om man antar att skillnaden mellan observerad och

614 Kleinbaum, et al, 1988, s. 102 ff.
615 Körner & Wahlgren, 2000.
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predikterad fossil areal enbart är konsekvensen av mätfel bör residualerna följa
en normalfördelning. Det innebär bland annat att ungefär 5 procent av
residualerna till beloppet överstiger 2. Skillnaderna mellan de olika kartorna är
stora, exempelvis Fagmon som har en residual på 0 för 1747 och 3,5 för 1765.
Eftersom ca 44 procent överstiger residual 2 indikerar detta att en annan faktor
än rent normalfördelade mätfel har en betydelse. Kanske beror det på att andra
arealer (än den högmedeltida åkermarken) har klassats som lägd eller
hårdvallsäng i kartorna, eller att alla impediment (backar, odlingsrösen etc.) är
medtagna i de historiska kartornas arealer. Det finns skillnader mellan de fyra
kartgrupperna, det är endast de första två gruppernas residualer som helt och
hållet ligger under 2. För klass 1750–1830 är det 25 procent (2 av 8) som
överstiger residual 2 och för den sista klassen är det 37,5 procent (3 av 8) som
överstiger residual 2. Emellertid finns endast ett värde för den andra klassen
(1721–1749) vilket innebär osäkerheter kring huruvida residualen hade
överstigit alternativt även fortsättningsvis understigit 2, i det fall fler kartor
hade ingått i denna grupp.

Tabell 14. En jämförelse mellan uppmätt fossil åkerareal vid ödesbölen uträknad
genom fältkartering och områdets areal hämtad ur de historiska kartorna.
Mätt i hektar.

Historisk karta Fossil
areal

ResidualÖdesböle

Årtal Areal
Bergböle 1709 2,57 2,1 1,231248
Bergböle 1779 3,8 2,1 1,698063
Döviksböle 1863 9,16 1,4 3,614561
Eisåsen 1886 3,07 3,3 0,13129
Fagmon 1747 3,2 7,4 0
Fagmon 1765 3,94 7,4 3,559504
Fagmon 1854 3,57 7,4 4,079742
Kavåsen 1836 3,79 2,9 0,486939
Kavåsen 1861 4 2,9 0,550589
Koborg 1823 3,2 1 2,616205
Koborg 1886 3,16 1 2,195989
Kröveggen 1855 3,94 2,1 1,332403
Kårbacken 1775 5,44 5,2 0,904861
Kårbacken 1836 5,15 5,2 1,400851
Källa 1825 2,3 2,1 1,24342
Källa 1921 1,14 2,1 0,483736
Landsomslägden 1763 5,66 3,6 0,76182
Landsomslägden 1827 5,30 3,6 0,652706
Svedaunet 1775 6,09 7 2,507849
Svedaunet 1836 5,64 7 3,052335
Svedäng 1697 3,65 4,4 0,741409
Svedäng 1702 4,48 4,4 0,48984
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Tabell 15. Ödesbölen i geometriska avmätningar där arealen för markslagen lägd,
lindor och hårdvallsäng är angiven. Dessa markslag torde ha varit fossil
åker vid karteringstillfället.

Regnr Socken Namn Kartakt Årtal Skifte Areal
232 Alsen Slövre Y2-38:1 1697 10–12, 39 13,63
213 Alsen Skinnaröne Y2-38:1 1697 75, 78–79 5,94
229 Alsen Ketslarböle Y2-38:1 1697 6 4,27
223 Alsen Stenrödningen Y2-43:1 1697 49–50 1,06
901 Fors Oxböle Y10-2:1 1702 25–26 2,42

1107 Frösö Böle Y12-8:2 1711 A26 5,52
1121 Frösö Grillösa Y12-10:1 1697 32–33 4,52
1108 Frösö Torrfinn Y12-17:1 1697 23–24 14,75
1408 Hackås Felingen Y36-25:1 1698 30 4,87
1405 Hackås Göle Y15-25:1 1698 35–36 1,12
1407 Hackås Näckstaböle Y36-20:1 1702 33 0,32
1501 Hallen Göle Y16-9:1 1706 20, 39 3,04
1511 Hallen Stensbacken Y16-10:1 1706 21 0,44
1510 Hallen Vågslägden Y16-10:1 1706 11, 34 2,5
1614 Hammerdal Skarpås Hammerdal 3 170? 14–15 1,35
1610 Hammerdal Svedje Y17-28:1 1701 13 2,89
2516 Lit Stavarslägden Y31-14:1 1708 1–8, 10,

12–13
7,97

2702 Marby Svensjö Y53-26:1 1699 18 3,87
2705 Marby Grimsved Y53-19:1 1699 23 13,01
2712 Marby Gruvan Y33-6:1 1706 14–15,

27–28
6,09

3620 Offerdal Högkläppen Y42-20:1 1697 62 10,11
3640 Offerdal Ytter Almåsaböle Y42-20:1 1697 52 16,09
3642 Offerdal Goulkläpp Y42-20:1 1697 48 1,08
3643 Offerdal Hällänge Y42-8:1 1703 13 13,82
3612 Offerdal Botböle Y42-8:1 1703 16 3,52
4505 Sunne Molägden Y38-3:1

Y53-24:1
1697/
1698

12/34 5,52

4507 Sunne Lilla Imnäs Y53-2:1 1698 27 6,85
4510 Sunne Långsved Y53-19:1 1699 21 7,79
4503 Sunne Måläng/Jonsgård Y53-6:1 1697 19 2,28
4806 Ås Väster Nifsåsen Ås 2 1701 1, A–C 9,36
Antal 30 Areal per ödesböle: 5,86 hektar Summa hektar: 176

Med utgångspunkt i den ovan genomförda beräkningen, hur arealer ur de 16
historiska kartorna stämmer överens med arealerna över fossil åkermark, är
det bara de geometriska avmätningarna som har en någorlunda bra överens-
stämmelse. Dessa kartor är också de äldsta, vilket kan ha betydelse för
överensstämmelsen med den högmedeltida åkerarealen. Ny mark kan i senare
tid ha tagits i anspråk och registrerats som lägd eller hårdvallsäng och/eller
andra beräkningssätt av dessa arealer kan ha förändrat arealernas storlek.
Fortsättningsvis används därför endast arealuppgifter från platser ur de
geometriska avmätningarna som representanter för högmedeltida gårdar
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(ödesbölen). Dessa representanter saknar idag fossil åkermark eller omfattar
endast rester av sådan fossil åkermark då spåren har blivit avlägsnade i senare
tid exempelvis genom uppodling.

Det finns ytterligare fem ödesbölen karterade i de geometriska
avmätningarna inom de tre socknarna. Det är Bjärte (712) 8,12 hektar, Skåk
(3921) 2,09 hektar, Boda (4406) 2,25 hektar, Stora Ede (4407) 2,4 hektar och
Lilla Ede (4414) 1,32 hektar. Arealen per ödesböle blir 3,23 hektar. Till dessa
kan fler uppgifter ur geometriska avmätningar föras, se Tabell 15. För dessa
30 ödesbölen har endast lägd, lindor och hårdvallsäng tagits med. Arealen per
ödesböle blir 5,86 hektar.

De erhållna arealerna för samtliga ödesbölen, såväl de fossila
detaljkarterade gårdarna som de hämtade ur de historiska kartorna summeras i
Tabell 16. Den högmedeltida gården i Jämtland hade i medeltal en årligen
odlad åkerareal om 3,87 hektar om man utgår från att fjärdedelsträda
praktiserades.

Tabell 16. Tabellsammanställning över ödesbölenas åkerareal
ur olika typer av källor.

Ödesbölen enligt källa A
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Fossila gårdar 10 39,4 3,94 2,96
Geometriska avmätningar inom de 3 socknarna 5 16,8 3,23 2,43
Geometriska avmätningar i övriga Jämtland 30 176 5,86 4,4

Totalt: 45 232,2
Medelvärde: 5,16
vid fjärdedelsträda: 3,87

Dessa uppgifter kan jämföras med uppgifter från andra delar av Norden. David
Hannerberg har beräknat att åkerarealen för en mellansvensk gård på 1300-
talet till i genomsnitt 12 hektar där hälften av åkern trädades.616 Han menade
att samma areal även borde ha gällt för slättbygderna i Uppland och
Västmanland men att gårdarna i Närkes och Västergötlands slättbygder var
mindre.617 Sven-Olof Lindquist har karterat fossila gårdar i Västergötland. I
Hömbs kyrkby fanns sannolikt 7 hemman under medeltid vilka delade på 30,1
hektar åker. Detta ger 4,3 hektar per gård vilket reduceras till 2,9 hektar
årligen brukad areal eftersom bönderna idkade tresäde.618 I Gräsvi by inom

616 Detta motsvarade 36 tunnor (18+18) i Östergötland (Hannerberg, 1971, s. 89f.).
617 Hannerberg, 1971, s. 91.
618 Lindquist, 1975, s. 127, 161.
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Brunnsbo Storäng utanför Skara i Västergötland fanns 3–4 gårdar under
senmedeltid. Hela byn omfattade 15 hektar åker vilket inom ett tresädesbruk
motsvarar en areal om 2,5–3,3 hektar årligen brukad åker.619 En østlands gård
hade på 1300-talet en åkerareal på 48–50 mål vilket motsvarar ca 4,94–5,14
hektar varav en fjärdedel trädades, det vill säga 3,7–3,85 hektar besåddes
årligen.620 Vid denna jämförelse med andra delar av Skandinavien förefaller
mina beräknade åkerarealer rimliga.

8.4 Den tidigmoderna gårdens storlek

Den tidigmoderna tidens åkerareal för Brunflo, Revsunds och Sundsjö
socknar, har hämtats ur de geometriska avmätningarna. Det finns 9 karterade
byar som fördelar sig på 12 gårdar (brukningsenheter). Prästgårdarna tas här
inte med liksom inte heller Kungsgården på Frösön, eftersom de ofta avviker
som mönstergårdar ur en eller annan aspekt, och därmed inte speglar
bondejordbruken. Revsund förlorar därmed sin plats i statistiken eftersom det
endast finns två geometriska avmätningar från socknen vilka båda omfattar
prästgårdar, dels Revsunds Prästbord, dels Oppne Prästbord. Åkerarealen
anges ibland både i kvadratalnar och i tunnor, kappland och kannland, ibland
bara i de tre senare måtten. Det förekommer att det finns två arealmått, ett
inklusive odlingshinder och ett utan, så kallade ren åker. Jag har valt
nettoarealen där så är angivet. Ibland har lantmätaren angivit åkerarealen för
hela byn, ibland för respektive gård inom byn. När åkerarealen är summerad
för hela byn har jag för att erhålla ett värde för varje gård räknat ut
medelvärdet. Den genomsnittliga åkerarealen för en brukningsenhet vid
sekelskiftet 1700 var inom de tre socknarna 3,66 hektar vilket reduceras till
hälften (1,83 hektar) eftersom tvåsäde praktiserades. Jag anser dock att antalet
uppgifter är för begränsat för att kunna dra några tydliga slutsatser. Därför har
även arealuppgifter från grannsocknarna lagts till undersökningen. De
grannsocknar som har geometriska avmätningar över gårdar utöver prästgårdar
är Frösö, Kyrkås, Lits, Lockne och Ås socknar. Tillsammans med gårdarna
från Brunflo, Revsunds och Sundsjö socknar ökar antalet gårdar till 63
stycken. Åkerarealen spänner allt ifrån 1,54 till 6,72 hektar. Medelarealen för
dessa gårdar är 3,27 hektar vilket reduceras till årliga hälften, 1,63 hektar.

Det är intressant att se hur denna åkerareal förhåller sig till andra svenska
regioner. Torsten Lagerstedt har beräknat åkerarealen för 229 gårdar
(brukningsdelar) inom Seminghundra härad i Uppland utifrån dels den
geometriska jordeboken från år 1637–38, dels boskapsutsädeslängderna från

619 Lindquist, 1975, s. 139–158.
620 Bjørkvik, 1996, s. 36. Mål motsvaras vanligen av 8 X 8 stångrutor = 3136 kvadratalnar. Men enligt

en uppgift från 1500-talet (meister Torbjørns ertoglag) från Toten kunde målet vara olika beroende
på vad som skulle mätas. Exempelvis motsvarade 1 kornmål 2744 kvadrtalnar och 1 høymål eller
rugmål motsvarade 3136 kvadratalnar eller 0,102964 hektar.
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år 1626 och 1637. Genomsnittet för en brukningsdel var ca 12 hektar.621

Eftersom tvåsäde brukades inom detta område bör den årliga besådda arealen
ha varit hälften, ca 6 hektar per brukningsdel. Bertil Hedenstierna beräknade
åkerarealen i Stockholms skärgård till att vara i genomsnitt 2,92 hektar per
kameralt hemman (266 stycken) år 1607/1640.622 Odlingssystemet var
vanligen tvåsäde vilket innebär en årligen brukad areal om 1,46 hektar.623

Andra försörjningskällor var viktiga inom skärgårdsjordbruket såsom fiske.624

Gunnar Lindgren har gjort motsvarande undersökning för Falbygden i
Västergötland utifrån utsädeslängderna från år 1638. Den västra delen hade ett
genomsnitt om ca 5 hektar per hemman (584 stycken), och eftersom åkern
brukades enligt tresädets princip låg den årligen brukade arealen på ungefär
3,4 hektar. I den östra delen hade ett hemman i genomsnitt ca 7,5 hektar åker
(445 stycken), som brukades enligt ensädesprincipen.625 För Kumlabygden i
Närke har David Hannerberg beräknat åkerarealen för 10 geometriskt
karterade byar (ca 36 hemman) vid 1630-talet. Han konstaterade att
åkerarealen per brukningsdel var 6 hektar, vilket skall delas med hälften (= 3
hektar) eftersom tvåsäde praktiserades.626 Gunnar Bodvall har utifrån den
geometriska jordeboken från år 1641 beräknat att åkerarealen för 6 socknar i
norra Hälsingland var 2,3 hektar per hemman (554 stycken) inräknat
åkermarken som låg på bodlanden och om endast åkermarken inom hembyn
räknas var det 1,96 hektar per hemman.627 För att beräkna den årligen besådda
arealen åkermark skall dessa siffror sannolikt halveras eftersom man brukade
tvåsäde vid denna tid vilket således blir 1,15 respektive 0,98 hektar årligen
besådd åkerareal.628 Utifrån den geometriska jordeboken från år 1645
undersökte Gerd Enequist byarna i nedre delen av Lule älvdal. Genomsnittet
för 185 brukningsdelar var 1,3 hektar åker. Enequist utgick från att ensäde
brukades.629 Birgitta Roeck Hansen har för det gamla landskapet Västerbotten
beräknat åkerarealen per gård ur en jordebok från år 1543. Genomsnittet för
inlandsbyar var 1,0–1,5 hektar årlig besådd åker (ensäde), för kust- och
älvbyar med tillandning 0,5–1,9 hektar och för kust- och älvbyar utan
tillandning 0,3–2,4 hektar årlig besådd åker per gård.630 Skillnaderna mellan
södra och norra Sverige var stora, se Tabell 17, men det var uppenbarligen
stora skillnader även inom ett och samma landskap i södra Sverige. Viktigt för

621 Lagerstedt, 1942, s. 17, 85ff.
622 Hedenstierna, 1949, s. 160.
623 Hedenstierna, 1949, s. 170.
624 Hedenstierna, 1949, s. 215ff.
625 Lindgren, 1939, s. 48.
626 Hannerberg, 1941, s. 34, 49–50.
627 Bodvall, 1959, s. 149. Siffrorna är omräknade från tunnland till hektar där 1 tunnland motsvarade

4936,6 m2.
628 Bodvall, 1959, s. 159.
629 Enequist, 1937, s. 59f.
630 Roeck Hansen, 2002. Statistiken är beräknad på flera hundra gårdar (inte mindre än 708 stycken

inom Umeå, Bygdeå och Lövånger som är tre av nio undersökta socknar), ensäde brukades (muntlig
uppgift från Roeck Hansen 2003-03-29).
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dessa undersökningar har varit att i beräkningarna ta med hur stor del av åkern
som trädades.

Tabell 17. Den totala åkerarealen per gård och den årligen besådda arealen för
olika landskap eller regioner i Sverige under tidigmodern tid.

Landskap/region Åkerareal per
gård i ha

Årligen besådd
areal i ha

Jämtland 3,27 1,63
Luledalen, nedre delen 1,3 1,3
Hälsingland, norra delen 2,3 1,96
Stockholms skärgård 2,92 1,46
Uppland (Seminghundra härad) 12 6
Kumlabygden 6 3
Falbygden, östra delen 5 3,4
Falbygden, västra delen 7,5 7,5

I en jämförelse med åkerarealer från gårdar i andra svenska regioner finns en
tydlig skillnad i den årligen besådda åkerarealen mellan Norrland, inklusive
Stockholms skärgård, och Svealand/Götaland. I den första gruppen överstiger
inte den årligen besådda arealen 2 hektar medan den i den andra gruppen är 3
hektar eller mer.

8.5 Slutsats

För Jämtlands vidkommande kan det således summeras att de högmedeltida
gårdarnas årligen besådda åkerareal i genomsnitt var större (3,87 hektar om
man tar med alla uppgifter eller 2,96 om man endast utgår från den fossila
åkermarken, beräknat på fjärdedelsträda) än de tidigmoderna gårdarnas årligen
besådda åkerareal (1,63 hektar). Även om man utgår från att tvåsäde
praktiserades var den årligen besådda åkerarealen större (2,58 hektar om man
tar med alla uppgifter eller 1,97 om man endast utgår från den fossila
åkermarken) än den tidigmoderna (1,63 hektar). Men som jag har anfört i
Avsnitt 8.2 torde tvåsäde inte ha praktiserats under högmedeltid. En svaghet i
beräkningen är att det är svårt att med säkerhet kunna avgöra om ödesbölet
bestod av en eller flera gårdar. Enligt diplommaterialet har det åtminstone en
gång framgått att ett ödesböle kunde bestå av flera gårdar (se Avsnitt 9.4.1).
Det som talar emot att ödesbölena ofta bestod av flera gårdar är
undersökningen i Avsnitt 9.1.1. Där framgick att diplommaterialet visar en
begynnande gårdsdelning från slutet av 1400-talet. Ovan framgår det dessutom
att en lantmätare på 1700-talet menade att Fagmon (det största av de
detaljkarterade fossila ödesbölena) tidigare bestått av ett hemman som blivit
ödelagt.
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9 Ödesbölenas ägande och nyttjande

Den traditionella uppfattningen är att ödesbölen inte kom att återkoloniseras
efter agrarkrisen som på andra ställen i Sverige. Mängden fossila spår av ödes-
bölen som fornminnesinventeringen har bidragit med är ett uttryck för detta.
Vilken funktion ödesbölena hade efter krisen är inte tillräckligt välundersökt.
Det finns indikationer på att många användes som ängar och fäbodar. Kun-
skapen om hur betesdriften vid ödesbölet fungerade är oklar. Detsamma gäller
kunskapen om hur ödesbölen ägdes. Ägandet har tidigare använts som
argument kring återkolonisation. Antalet ägare är detsamma som bönderna vid
gårdarna, och efter att krisen slog till under 1300-talet är det av intresse att se
vilka förutsättningarna var för att ägandet skulle vara fördelat på många
bönder efter krisen.

Jag menar att det finns anledning att närmare studera ödesbölenas funktion
efter krisen eftersom det i dag finns en kännedom om ödesbölenas exakta läge,
vilket gör det möjligt att bland annat studera ägandet på marken via de
historiska kartorna. Kartorna kan i bästa fall ge upplysningar om hur marken
nyttjades, kollektivt eller individuellt.

Jag har valt att behandla och presentera uppgiften i fem delar. Den första
delen behandlar ägande av gården i sig, den andra delen behandlar nyttjande
på inägor, den tredje behandlar ägande och nyttjande på utmark. Dessa delar är
allmänna och omfattar hela Jämtland. Den fjärde delen är en detaljstudie av
ödesbölen inom de tre socknarna Brunflo, Revsund och Sundsjö. Den femte
delen är en beskrivning av ödesbölenas funktion över tiden (1693–1900 e.Kr.)
utifrån de historiska kartorna.

9.1 Gårdarna

Hur gårdarna ägdes under medeltid är ofullständigt känt. Salvesen menar dock
att byarna var stora i Jämtland och att det ledde till problem när ödesbölen
skulle återkoloniseras. Många bönder (5–10) hade svårt att komma överens
om en återkolonisation eftersom det innebar att mark fördes från en gård till
det återkoloniserade ödesbölet, något som kunde leda till att jordbruket kom i
oblanans. Utifrån såväl historiska kartor som 1500-talets räkenskaper har jag
bedömt att förutsättningarna för att stora gårdar skulle ha funnits under
medeltid var små. Under 1500-talet var det i medeltal 2,7 gårdar per by eller
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annorlunda uttryckt 48 procent av Jämtlands brukningsdelar låg inom byar/
/gårdar om 1–3 brukningsdelar, samtidigt som ensamgårdarna var många.631

Men situationen kan ha varit en helt annan under medeltid. Därför borde
förutsättningen för att stora byar skall ha funnits under medeltid undersökas.
Detta genomförs i följande avsnitt genom att studera gårdsdelningar i samtida
källor.

9.1.1. Gårdsdelning, en förutsättning för ett omfattande ägande

Att studera medeltida gårdsdelning har av norska forskare ansetts vara svårt att
genomföra av flera skäl. Skyldeiesystemet etableras i Norge under 1200- och
1300-talen.632 Jordens ägande var fördelad på ideella andelar uttryckta i
skyldenheter.633 Skyldeiesystemet möjliggjorde att arrende betalades för en
samlad mängd skyld som delades mellan skyldägarna till en gård.634 Man har
också menat att skyldenheterna inte tog sig fysiska uttryck i marken. Den
bygselrådige ansvarade själv för bygseln, det vill säga att den störste delägaren
till en gård dels tog hela arrendeinkomsten själv, oavsett övriga ägare,635 dels
bestämde vem som skulle få arrendera. Det får som följd att man i källorna
inte kan studera antalet bruk utifrån antalet ägare, eftersom den gård som den
störste andelsägaren skulle vara bygselrådig över, mycket ofta var densamma
som den gårdsenhet vilken skattematrikeln (1647) tog upp, det vill säga
matrikkelgården. Men Knut Dørum menar att det finns tecken som tyder på att
bygselrätten kunde var delad mellan ägarna redan under medeltid. Fanns det
två delägare till en gård, fanns det också två bruk, fanns det tre ägare fanns det
tre bruk och så vidare.636 På gårdar som helt eller delvis var ägda av bönderna
själva menar Dørum att en sådan fördelning mellan ägare och antal bruk visar
att det fanns en överensstämmelse mellan bruksdelning och bygseldelning,637

vilket skulle kunna betyda att ägareantalet trots allt motsvarade antalet
gårdsdelar. Agder, Vestlandet och de inre delarna av Østlandet är områden där
det fanns en överensstämmelse mellan bruksdelning och bygseldelning.
Dørum påpekade även att Håkon Hovstad funnit en överensstämmelse mellan
egendomsdelning och bruksdelning, för Elverum, liksom Birger Kirkeby för
Nannestad.638 Dørum undersökningar omfattade 1500- och 1600-talen och
menade att uppgifterna ur de källor han studerade från denna tidsperiod ger
upplysningar om bruksförhållandet under medeltid. Antal bruk kan alltså i
vissa fall studeras utifrån ägareandelar.

631 Antonson, 2000, s. 84.
632 Dørum, 1993, s. 182.
633 Borgedal, 1959, s. 93, 140; Holmsen, 1956, s. 32; Dørum, 1993, s. 182.
634 Borgedal, 1959, s. 94.
635 Dørum, 1993, s. 182–183.
636 Dørum, 1993, s. 184.
637 Dørum, 1993, s. 185; Dørum, 1994, s. 288.
638 Dørum, 1993, s. 185 samt 184.
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Knut Dørums resultat bedömer jag ha betydelse för möjligheten att studera
gårdsdelning i Jämtland under medeltid utifrån samtida skriftliga källor,
diplommaterialet. Dørum studerade förvisso bruksdelar, men eftersom det har
funnits en viss förvirring avseende bebyggelsebegreppen mellan Norge och
Sverige, torde det inte vara otänkbart att förhållandet också kan gälla för det
som i Sverige kallas gård (eller hemman). Dessutom ägde merparten av alla
bönder själv sina gårdar.

I de medeltida köpebreven används sällan någon annan term än gård,
undantagsvis omnämns specifika delar av ett ortnamn, eller en jord. I detta
avseende har många gånger fel insmugit sig i faksimilutgåvan av diploma-
tariet. I kommentarerna till respektive diplom framställs ofta att någon säljer
hälften av en gård, trots att originaltexten endast omnämner ett ortnamn, som
lika gärna skulle kunna avse ett ängsstycke eller en fäbod. Det finns tidiga
uppgifter som indikerar att det fanns fler än en bebyggelseenhet inom ett
begränsat område. Så tidigt som år 1300 nämns Nedergården och redan år
1303 nämns Västra och Övre Hölje.639 Det framgår dock inte vilken storlek
bebyggelseenheterna hade och hur de var organiserade, exempelvis om det
bodde två familjer på Nedergården etc. Mer exakta uppgifter om delar av
bebyggelse omtalas i vitt skilda sammanhang. Det kan röra sig om för-
säljningar, gåvor, byten, arv och testamenten. Transaktionernas storlek anges
som ett helt bebyggelsenamn, hälften av ett bebyggelsenamn, en tredjedel av
ett bebyggelsenamn och så vidare. Utöver dessa exakta uppgifter finns
ospecificerade uppgifter om delar av en bebyggelse. Ibland formuleras det
såsom någons fädernearv i en plats (nämnd med namn), en jord vid en plats
(nämnd med namn) eller någons del i en plats (nämnd med namn). Att det i
dessa fall verkligen är frågan om en del av en helhet framgår tydligt och kan
jämföras med formuleringar som ger uttryck för hela ortnamnet som
exempelvis när en person säljer sitt fädernearv vid namn (plats nämnd med
namn) eller får som gåva (plats nämnd med namn). Det finns dock svårigheter
i hur diplommaterialet skall tolkas avseende de specificerade eller
ospecificerade andelarna. Det finns några diplom där det anges att en gård
(nämnd med namn) delas i två hälfter vilka sedermera kom att utgöra två egna
gårdar eller brukningsdelar. I det fallet torde tolkningen inte vara problema-
tisk. Denna tydlighet är ovanlig. Att det i diplommaterialet anges mindre delar
av en gård som en tredjedels gård, skulle alltså kunna betyda att det fanns tre
gårdar, men det skulle också kunna betyda att en planerad delning torde ha
kunnat resultera i tre gårdar. Det finns få belägg av den typ där ett ortnamn
redovisas med ett särskiljande tillägg såsom övre, nedre, östra och så vidare.
Desto fler uppgifter finns som omfattar exakta såväl som mer ospecificerade
andelar av en jord.

639 Jämtlands läns biblioteks diplomatariekommitté, 1943, s. 11 (I:6, år 1300), s. 13 (I:8, år 1303) och
s. 16 (I:11, år 1303).
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Tabell 18. Tabellen visar storleken på gårdar nämnda i diplom samt anledningen till
transaktionen. Femte kolumnen anger explicit angiven storlek på
transaktionen, där exempelvis halva gården motsvarar 50 procent. Sjätte
kolumnen anger om transaktionen omfattar en del av en gård, men där
storleken är okänd. Sjunde kolumnen är summan av de båda föregående,
och visar med ett X om diplomet omfattar uppgifter om gårdsdelar.

Diplom
nr.

Årtal Berörd
gård/by

Gårds- eller
bydel

Sp
ec

ifi
ce

ra
d

 an
de

l i 
%

Os
pe

cif
ice

ra
d

an
de

l
Sp

ec
./o

sp
ec

.
an

de
l =

 X

Anledning till transaktionen

I:146 1412 Döviken 100 Försäljning av
I:148 1413 Hallagård 100 Försäljning av
I:149 1413 Häste Västergården 100 Försäljning av
I:150 1413 Äggen

Åsan
100
100

Säljer jorden kallad
Säljer jorden kallad.

I:154 1414 Genvalla
Svindalen

Ja
Ja

X Säljer sin lott i
Säljer sin lott i

I:155 1415 Rind 100 Säljer ett gods liggandes i
I:156 1416 Sund 100 Avstår sitt arvegods i
II:2 1417 Hovdsjö 50 X Jordbyte
1417:A 1417 Tordarvik 33,3 X Försäljning av
I:158 1418 Gottand 50 X Gåva av halva gården
I:159 1418 Gottand 50 X Försäljning av andra halvan
I:161 1418 Svedje 100 Försäljning av
I:162 1419 Åbbåsen Ja X Överlåter del av gård mot sytning
I:166 1420 Övsjö 100 Försäljning av
I:167 1420 Ringsta 50 X Försäljning av moderns gård
I:168 1420 Gisselåsen 100 Försäljning av
I:170 1420 Rise

Undrom
Esbjörnsgård
Övergården

100
33,3

X Byte av gårdar
Byte av gårdar.

I:171 1421 Namn 33,3 X Försäljning av
I:173 1422 Månsta Ja X Försäljning av arv i
I:174 1422 Tavnäs Ja X Försäljning av säljarens äga i
I:177 1423 Forsta Norra gården 100 Försäljning av
1423:A 1423 Gilleåsen

Gilleråsen
Västra
Gilleåsen

100
25

X Försäljning av

I:181 1425 Namn 66,6 X Försäljning av
I:183 1425 Våle Ja X Broderdel i
I:184 1426 Mjösjö 100 Försäljning av
I:186 1426 Mo Västra 66,6 X Försäljning av del i
I:188 1427 Uppland 50 X Försäljning av
I:189 1427 Boda 100 Försäljning av
II:3 1427 Våle 100 Försäljning av
I:192 1428 Bölåsen 100 Försäljning av
I:193 1428 Hårbösta 33,3 X Försäljning av hustruns jord i
I:194 1428 Hov Ja X Jordlotter i
I:195 1428 Kloxåsen 100 Försäljning av
I:197 1429 Stamgärde 100 Försäljning av

Diplommaterialet ger sålunda upplysningar om en rad olika varianter av
gårdsdelar det vill säga delar av en benämnd gård, det man i Norge skulle
kalla navnegård (namngård). Det är möjligt att ägaredelar av en namngård kan
ha motsvarats av gårdar. Om så är fallet är det möjligt att studera bebyggelsens
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förändring för den tid diplommaterialet täcker, det vill säga redan från 1300-
talets början och in i 1500-tal. Utgångspunkten för en sådan bebyggelsestudie
är de 952 diplom som utgivits i Jämtland och Härjedalens diplomatarium
inklusive supplementet, se Tabell 18.

Uppgifterna presenteras för varje jämnt decennium och inleds med
perioden 1300–1319. Jämtlands fem äldsta diplom utgår därför ur studien
eftersom de är daterade före 1300. För att inte materialet skall bli missvisande
har sådana diplom uteslutits som tar upp samma transaktion, eller hänvisar till
samma transaktion som ett annat diplom. Detsamma gäller diplom rörande
ödegårdar och diplom som inte avser Jämtland såsom exempelvis Härjedalen
eller Södermanland. Flera brev rör allmogen i mycket ringa utsträckning.
Sådana brev är av politisk eller ecklesiastisk natur, och kan vara öppna brev
om att kungen kommer på besök, brev mellan två biskopar, en förteckning
över Riksgränsen eller Gustav Vasas intrigerande mot Norge. Även dessa har
uteslutits ur studien.

En jämförelse av antalet diplom där delar av en namngård omnämns, har
genomförts med det totala antalet diplom per decennium (vissa borträknade,
enligt beskrivningen ovan). Ett sådant diplom kan exempelvis utgöras av
diplom nummer I:6 från år 1300, där fem gårdar omnämns. För tre av gårdarna
är storleken specificerad till hela gårdar (100%) för de övriga två är storle-
karna inte specificerade, men av transaktionen framgår att det är delar av
gårdar som berörs.

Ett exempel ur statistiken hämtas från Tabell 18 där perioden 1410–1419
omfattar 15 bevarade diplom och där perioden 1420–1429 omfattar 28
bevarade diplom. Antal diplom som nämner delar av en namngård är sex för
perioden 1410–1419 (se kolumn 7) och 12 för perioden 1420–1429. Detta
resulterar i ett medelvärde på 40 procent för perioden 1410–1419 och 42,8
procent för perioden 1420–1429. Resultatet av genomgången för perioden
1300–1529 ger en ojämn för att inte säga ryckig bild, se Figur 65. I vissa fall
saknas helt uppgifter. Detta medför att uppgifterna från större delen av 1300-
talet inte torde vara statistiskt godtagbara. När det totala antalet diplom är färre
än sex för ett decennium, har jag valt att inte redovisa dessa i diagrammet.
Tendensen är för den resterande tidsperioden däremot tydligare. Det sker en
ökning av antalet diplom som nämner delar av en namngård från knappt 20
procent under 1370-talet till knappt 60 procent vid 1520-talet. Diagrammet
visar att diplommaterialet, ju yngre de blir, i allt högre grad tar upp delar av en
namngård. En betydande del av de ortnamn som berörs av transaktionerna är
lokaliserade till centrala bygder. Få ligger i rena obygder.
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Figur 65. Antal diplom som nämner delar av en namngård i förhållande till det totala
antalet diplom redovisat i procent per decennium. Decennier med sex
diplom eller mindre redovisas ej. Diagrammet visar att diplommaterialet,
ju yngre det blir, i allt högre grad tar upp delar av en namngård.

Vad denna analys inte svarar på är huruvida uppsplittringen var långt gången,
det vill säga om andelarna av en namngård blev mindre mot slutet av den
undersökta tidsperioden. För att göra en sådan analys är källmaterialet magrare
jämfört med den föregående analysen och för decennierna före 1410 är en
källmaterialanalys inte möjlig. Men för den efterföljande perioden är
situationen mycket bra. Ur diplommaterialet har dessa specificerade andelar av
en namngård omräknats till procent där en hel namngård motsvarar 100
procent, en halv namngård motsvarar 50 procent och så vidare.
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Figur 66. Medelvärdet av summan av de exakt angivna andelarna av en namngård i
diplommaterialet, per decennium. Diagrammet visar att namngården, ju
yngre diplommaterialet blir, delas i allt fler delar.
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För varje decennium har procentsatserna summerats och därefter delats med
antalet specificerade uppgifter. Därigenom får man ett medelvärde av summan
av de exakt angivna delarna av en namngård i diplommaterialet per decen-
nium. För att förtydliga detta används åter Tabell 18 som ett exempel. För
perioden 1410–1419 är summan av procentsatserna 983 (kolumn 5) vilket
delas med de 12 uppgifter som ligger till grund för denna siffra (kolumn 7).
Motsvarande siffror för perioden 1420–1429 är 1458 vilket delas med 19
uppgifter. Detta resulterar i ett medelvärde på 81,9 procent för perioden 1410–
1419 och 76,7 procent för perioden 1420–1429. Resultatet för perioden 1410–
1529 redovisas i Figur 66. Diagrammet visar medelvärdet på storleken av en
namngård över tiden. Det kan tolkas som att namngården, ju yngre
diplommaterialet blir, delas i allt mindre delar.

Men om uppgifterna i diplommaterialet skall kunna användas för att
belägga Dørums iakttagelse krävs att diplommaterialet i sig ges en tolkning,
det vill säga: motsvarar antalet ägare i diplommaterialet antalet gårdsbruk på
marken? Ett försök att svara på frågan är genom att uppgifterna om en viss
gård i diplommaterialet jämförs med samma gård i ett källmaterial där bebyg-
gelseförhållandena är kända. Ett sådant källmaterial är 1500-talets tionde-
längder där bondenamnen motsvarar kamerala gårdar, tillika enskilda
brukningsenheter (åbo).640 För att två så olika källmaterialgrupper som diplom
och räkenskaper skall kunna jämföras med varandra krävs att tidsglappet
mellan dem inte är för stort. I jämförelsen mellan tiondelängd och diplom är
det som minst 37 och som mest 56 år mellan de båda källmaterialen (dessa
diplom är från perioden 1511 till 1530 och tiondelängden från 1566). En
by/gård som förekommer mer än en gång under 20-årsintervallet utgår. När en
sådan dubblett uppträder har dock den gård/by valts ut att ingå där gårdsdelen
i diplomet är specificerad. De specificerade andelarna av en namngård i
diplomen omräknas till procent där en halv gård motsvarar 50 procent, en
tredjedels gård motsvarar 33,3 procent och så vidare. Sammantaget omfattar
analysen 43 namngårdar. För att tolka vad som döljer sig bakom antalet ägare
till en namngård i ett diplom jämförs antalet ägare till en gård i diplomen med
antalet bönder enligt tiondelängden. Jämförelsen har bearbetats statistiskt med
hjälp av metoden två-stickprovs t-test, där stickproven antas ha olika varians.
Enligt denna metod finns inget statistisk signifikant samband mellan uppgif-
terna (64%, för att vara ett statistiskt signifikant samband skulle värdet
understiga 5%). Det går därför inte att säga att de delar av en namngård som
omnämns i diplom motsvaras av antalet bondenamn (gård) i tiondelängden,
det vill säga enskilda brukningsenheter.

Även om det i enstaka diplom är tydligt angivet att en gård har delats i två
delar som därefter utgjorde separata självständiga gårdar går det alltså inte att
säga huruvida uppgifterna om ägareandelar av en namngård är detsamma som
brukningsdelar enligt Knut Dørums tanke. Uppgifterna om delar av en

640 Antonson, 2000, s. 83.
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namnegård kan således antingen tolkas som gårdsdelning eller som
ägosplittring inom en gård. Den senare tolkningen passar bäst in på
upplysningarna i Kristian IV:s brev från 1590 (se Avsnitt 2.4.4). Alltså skulle
den ovan genomförda analysen av diplom snarare visa på en ökad ägo-
splittring mot 1400-talets slut. Men ca 100 år efter kungens brev framträder
ägoinnehavet vid en gård tydligt genom de geometriska avmätningarna, där
det ofta i detalj framgår hur enskilda tegar kopplas samman med en viss ägare.
Min bild av de geometriska avmätningarna är att ägosplittringen inom en gård
inte var så omfattande i Jämtland som 1590 års kungabrev gör gällande. Det
finns en möjlighet att tegar på en karta tillhörande en och samma gård i
verkligheten ägdes av olika personer, men att det inte framgår av kartan. I
Dalarna förefaller just detta ha varit fallet. Ulf Sporrong har visat att brors-
och systerlotter kunde användas som en handelsvara utan att ”i någon större
grad delas eller förändras i fysisk mening”, samt att sådana sämjedelar sällan
registrerades i någon skriftlig handling.641 När väl det äldre ägomönstret slogs
sönder genom storskiftet framgick inte alla sämjedelar av kartan.642 Men
situationen i Dalarna är mycket speciell och sannolikt unik. Därför är det inte
troligt att situationen var densamma i Jämtland och att min bild av de
geometriska avmätningarna (liten ägosplittring) är riktig. I de geometriska
avmätningarna över Jämtland finns emellertid enstaka exempel på att enstaka
tegar inom en by kunde ägas av någon annan person än någon av bönderna vid
byns gårdar. En sådan ägare hörde alltså inte till byn, och det skall betonas att
ett dyligt ägoförhållande är ovanligt i kartorna. I Jämtland framgår det av
kungabrevet att jorden kunde delas upp i lotter, men kartorna uppvisar alltså
inte ett ägande fördelat på många individer. Jag fäster därför större tilltro till
kartorna än till kungabrevet eftersom syftet med brevet är oklart. Det kan vara
ett uttryck för en viss skattepolitik snarare än ett uttryck för den faktiska
situationen.

Diplommaterialet omfattar specifika gårdar med samma namn, inte
namngivna utmarker eller andra platser såsom ängar. Detta indikerar att de
platser som diplommaterialet tar upp låg inom den sedan länge koloniserade
bygden. Det är möjligt att en ökad bebyggelseetablering inom befintlig
bondebygd kan ha skett genom gårdsdelning som i diplommaterialet kan ha
blivit registrerade som delar av en namngård.

Det kan finnas flera orsaker till att diplommaterialet allt oftare tar upp
delar; 1) att en viss typ av jord oftare kom att ses som kortfristiga
investeringsobjekt vilka vanligen övergick i annans ägo inom vissa
ekonomiskt viktiga centralbygder, 2) att det inte blev vanligare med gårdar
inom en by (delar av en namngård) utan att registreringen vid tinget istället
blev vanligare, 3) att det faktiskt skedde en ökad uppsplittring av jorden i form
av fler gårdar.

641 Sporrong, 1995, s. 24, 28.
642 Muntlig uppgift av Ulf Sporrong 2004-02-04.



180

Den första punkten, att vissa jordar i allt högre grad skulle ha varit föremål
för transaktioner på samma sätt som att vissa typer av fastigheter idag endast
utgör investeringsobjekt, kan vara en möjlig förklaring. Det förefaller dock
som om gårdarna både utgjorde vanliga jordbruk och var geografiskt spridda
även till andra områden än till en hypotetiskt het jordmarknad i den centrala
Storsjöbygden, vilket skulle tala emot denna förklaring.

Om egendomsrätten, enligt punkt 2, oftare blev ifrågasatt kan det ha lett till
att en transaktion allt oftare kom att bekräftas vid tinget. Drivkrafterna bakom
ifrågasättandet kan ha utgjorts av såväl en ökande konkurrens om jorden på
grund av en tilltagande befolkning som en begynnande förändring av arvs-
reglerna. Det saknas bra sammanställningar över befolkningsförändringen före
1500-talet. Enligt Helge Salvesens beräkningar för 1500-talet har befolk-
ningen inte ökat643 vilket troligen kan sättas i samband med flera krig, se Figur
67. Några krig förefaller ha varit mindre plågsamma än andra, exempelvis
Grevefejden (1532) och Hannibalfejden (1644–1645).644 Efter det att
agrarkrisens värsta svallvågor lagt sig kring 1400-talets mitt kan befolkningen
sakta ha ökat ända fram till det Nordiska sjuårskriget 1563. Något entydigt
belägg för detta finns dock inte. Om befolkningen åter började öka i antal,
blev det viktigt för bönderna att kunna bevisa sitt markinnehav. Därför kan det
hos allmogen ha funnits ett ökat behov av att stadfästa sitt innehav vid tinget.
Befolkningsmängden ökade troligen mot slutet av 1400-talet645 vilket skulle
tala för denna förklaring.

Figur 67. Befolkningsförändringen ca 1566–1645 i Hackås och Undersåkers tingslag,
Jämtland. 1 = tiondelängd, 2 = silverskatt, 3 = garnisonskatt, 4 = kopparskatt
och 5 = Reformatsen. Gråtonade fält avser tidpunkten för krig som berör
Jämtland. Delvis efter Salvesen, 1979, s. 85.

Den tredje och sista möjliga orsaken till att diplommaterialet oftare tar upp
gårdsdelar var kanske inte en administrativ förändring utan en återspegling av
en faktisk förändring på marken genom att mark i allt högre utsträckning kom
att delas upp på flera bönder. Även här kan en växande befolkning anföras
som förklaring. En växande befolkning gav fler arvingar som för sitt uppehälle

643 Salvesen, 1979, s. 85.
644 Ahnlund, 1948, s. 595 ff; Bromé, 1945.
645 Palm, 2001, s. 29; Bull, [1927] 1970, s. 108 f. Salvesen kunde dock inte identifiera denna

expansion.
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behövde gårdar att bruka. Detta ledde i sin tur till att jorden delades upp
mellan arvingarna.

Vad som gav upphov till att delar av en namngård förekom allt oftare under
1400- och 1500-talen är ett svårtolkat problem. Tydliga bevis för att diplom-
materialet tar upp gårdsdelningar saknas. En blygsam tolkning skulle kunna
vara att det från 1400-talets andra hälft sker en ökad uppsplittring av jord fram
till 1530. Denna ökning skulle inte bara kunna tolkas som att jorden splittrades
upp utan att det skedde en ökad bebyggelseetablering i form av flera gårdar.
Sannolikt pågick denna utveckling fram till och med det Nordiska sjuårskriget.
En tolkning av resultaten pekar åt att expanderande byar (fler gårdar) före-
faller vara en sen företeelse som inte tar fart förrän under 1400-talets andra
hälft.

9.2 Inägomarken

Ägande och nyttjande brukar ofta studeras på inägomarken eftersom
inägomarken är väl dokumenterad i de historiska kartorna. Många gånger har
därför slutsatser om förhållanden på inägomarken kommit att gälla även andra
markslag som är mycket sämre dokumenterade. Nedan studeras bete på
inägorna för att se om det finns likheter med situationen vid ödesbölena.

9.2.1. Brukandeformer

En viktig resurs för bönderna som enligt Salvesen var organiserade i lag
utgjordes av utmarken. Laget brukade utmarken tillsammans och enligt
Salvesen torde brukandeformerna ha påverkat bebyggelseförändringen i en
riktning som innebar att ödegårdarna inte återkoloniserades efter agrarkrisen.
Någon närmare studie av lagens storlek och organisation genomförde han
aldrig. Ett sätt för bönderna att kontrollera sin boskapshjord var emellertid
genom hägnader. En eventuell samverkan mellan bönder kan därför avspeglas
i hägnadernas lokalisering.

Inom bysamfundet kunde såväl egendomsrätten som bebyggelsens lokali-
sering medföra att det praktiska arbetet på inägorna organiserades olika.
Förutom de brukandeformer som rörde åkermarken, bland annat avseende
gemensamma tidpunkter för sådd och skörd, fungerade kreaturens sommarbete
olika i olika delar av Sverige. En viktig faktor var det rådande odlings-
systemet. Odlingssystemen delas definitionsmässigt upp i dels hur stor andelen
träda var, dels hur många inhägnade åkergärden det fanns på en gård eller i en
by. På trädesgärdet kunde djuren beta av stubb, ogräs och annan vegetation
utan att hota grödan på den besådda åkern. Allt eftersom trädesåkern roterade
runt inägorna följde djuren med. Efter skörd kunde djuren beta sädesåkrarna
om de inte innehöll värdefull ängsmark som ännu inte hade slagits. Exempel
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på sådana odlingssystem fanns i Svealand och Götaland.646 Vanligast var att
det förekom någon typ av sambete mellan byar på inägomarken, till exempel
genom ett så kallat hägnadslag (gärdeslag).647 Norrland förefaller vara annor-
lunda i detta avseende.

Figur 68. Bälinge by invid Lule älv, Norrbottens län, karterad 1645. Byn innehöll
endast en hägnad som löpte runt inägomarken. Efter Enequist, 1937, s. 76.

Gerd Enequist har genomfört en studie av landskapet utmed den nedre delen
av Lule älvdal i Norrbottens län. Hägnadssystemet uppmärksammas speciellt.
På de äldsta kartorna ur den geometriska jordeboken, framgår att det runt
byarna löpte en stor hägnad. Inom denna stora hägnad låg i vissa fall åkermar-
ken inom egna gärden.648 I andra fall saknades sådana inre hägnader, se Figur

646 Sporrong, 1994, s. 30ff.
647 Höglin, 1990, passim; Lagerstedt, 1942, s. 44ff; Helmfrid, 1962, s. 128ff.
648 Enequist, 1937, s. 77.
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68.649 Enequist trodde emellertid att det i det senare fallet var frågan om
misstag begångna av lantmätarna vid karteringstillfället.650

Under 1700-talet skedde en förändring mot fler hägnader inom byarna,
bland annat runt olika åkerstycken.651

Även i Norge förekom gemensamt bete på inägorna. Betet började när den
siste brukaren hade skördat och pågick ibland ända fram till vårsådden. Under
sommaren hölls boskapen vid fäbodarna.652 Halvard Bjørkvik beskrev på
1950-talet den norska byn Vik i Sogn. Före 1859 fanns det inom byn en enda
hägnad. Den markerade gränsen mellan inägor och utmark. Djuren betade fritt
inom hägnaden fram till den 25 maj då sådden påbörjades.653

9.2.2. Hägnads- och betesorganisation

I en tidigare studie av den äldre hägnadsorganisationen i Jämtland kunde jag
inte finna något generellt system.654 Att byarna hade organiserat sina hägnader
så olika har givits olika förklaringar. Sigurd Erixon har brottats med problemet
om det fanns eller inte fanns hägnader runt åker och äng inom den stora
hägnad vilken vanligen omgav inägorna. Ett tydligt exempel härpå utgörs av
Klövsjö by i södra Jämtland, se Figur 69.

Från Klövsjö finns en konceptkarta från år 1764,655 tillkommen genom ett
ofullbordat storskifte. Kartan är därför till del fortfarande utförd i blyerts.
Förutom 17 hussymboler, vilka jag tolkar som kamerala hemman, fanns 10
torp och en kyrka utritad. Dessutom visar kartan en stor mängd åkerstycken
med tillhörande impediment samt vägar och hägnader. Runt hela inägomarken
löpte en hägnad. Ytterligare hägnader fanns i form av mindre inhägnader för
torpen samt för ett av hemmanen, littera P. Ängarna var inte utritade men även
dessa torde ha funnits inom inägorna, något som indikeras av två företeelser.
Dels antyds det schematiskt på en utmarkskarta från 1781,656 dels producerade
byn 476 lass hårdvallshö. Utmarkskartan anger även att stora delar av
inägomarken utgjordes av skog.

Angående avsaknaden av hägnader runt åkrarna menade Sigurd Erixon att
kartan var ofullständigt utförd av lantmätaren.657 Som skäl för detta angav han
att två bönder uppgivit att deras åkrar och ängar sedan ålder varit skilda med
hägnader från övriga hemman.658 Erixon skriver också att ”de långa fägatorna

649 Enequist, 1937, s. 76, 83, 84, 92.
650 Enequist, 1937, s. 107, 167 not 4.
651 Enequist, 1937, s. 167f.
652 Holmsen & Lunden, 1966, s. 105, 147.
653 Bjørkvik, 1956, s. 59–60.
654 Antonson, 1993a, s. 36.
655 Klövsjö 2.
656 Klövsjö 6.
657 Erixon, 1960, s. 71, 220.
658 Erixon, 1960, s. 69.
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inpå täkten blir mer motiverade om sådana inre hägnader förekommit”.659 Av
andra källor framkommer dock vissa uppgifter som gör att Erixons argument
om de särägda inre gärdena kanske inte håller. I kartan från 1764 finns upp-
gifter om att Klövsjö by i övrigt inte hade någon erinran rörande Sergeants-
boställets utbrytning ur ”grannelaget”. Andra uppgifter om samverkan går att
finna från 1741 om vilka som skulle få bli ”fiskelagare” samt från 1780 som
omnämner en delning av den samfällda slåttern vid Oxsjön.

Figur 69. Klövsjö kyrkby, Klövsjö socken 1764. Runt inägomarken löpte en
ringhägnad. Efter Erixon, 1960, s. 70.

I 1793 års byordning660 kan man läsa om det ”samfälta gärdet ... samfälte
gärdesbete om hösten” men även ”hwars och ens gärdesgård eller ring-
hägnaden omkring Byn”. Det senare citatet anger förvisso att var och en hade
egen gärdesgård, men det står ingenting om var dessa fanns. Snarare skall nog
lantmätarens formulering tolkas så varje bonde ansvarade för en viss sträcka
av den gemensamma ringhägnaden. När byordningen nedtecknades hade
Klövsjö by laga skiftats.661 Vi vet att tiden mellan storskifte och laga skifte för

659 Erixon, 1960, s. 71.
660 Antonson, 2000, bilaga 6.
661 LSA Y26-3:1, år 1833–39.
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vissa byar innebar ett ökat gärdesgårdsbyggande.662 Byordningens formulering
om att det runt inägomarken fanns en ringhägnad kan vara ett begrepp som
skulle kunna inneha hög ålder.

Figur 70. Funäsdalens by i Tännäs socken, Härjedalen år 1688. Efter Erixon, 1960,
s. 1. Hägnaden i öster slutar där en bergvägg tar vid (Funäsdalsberget).

Sigurd Erixon har även undersökt Funäsdalens by i Tännäs socken, Härje-
dalen, se Figur 70.663 Funäsdalen karterades av Christoffer Stenklyft redan
1688. Kartan är en geometrisk avritning uppå Funäsdalens bys åker och lindor
vilken återger 16 gårdar, en hägnad, 63 hölador samt åker och äng. Lindorna
är inte speciellt markerade, men kan enligt resonemanget i Avsnitt 8.1 antas ha
utgjort äng, så kallade lägder. Men det är även möjligt att några av smååkrarna
utgjorde uppodlade lindor. Funäsdalen omgavs av en enda stor hägnad, och

662 Antonson, 1995, 25f.
663 Erixon, 1960, s. 1f.
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liksom i fallet med Klövsjö tror Erixon att kartan är ofullständig eftersom han
menar att det borde finnas en mängd gärden inom den omgivande gärdes-
gården.664 Funäsdalen har många drag gemensamma med Klövsjö.

Vad de tre kartexemplen förmedlar är att hägnaderna måste förklaras
utifrån hur betet var organiserat. Satt hägnaderna runt åkermarken var det
alltså åkern som skulle skyddas. Sommartid hade djuren ingen anledning att
vistas på inägorna eftersom de befann sig på annan plats, det vill säga på
fäbodarna eller på den till inägorna närbelägna skogen. I 1793 års byordning
för Klövsjö by står dessutom ”Uti samfälte gärdesbete om hösten, sedan all
gröda är införd”. Av dessa skäl fanns det knappast någon anledning att ha inre
hägnader (runt åkrarna). Många jämtländska byar uppvisar liknande drag.

Det samfällda betet på inägorna är dock ett brukningssätt som inte utan
vidare torde kunna ha gällt för skogen och fäbodarna. Detsamma gäller även
ägandet varför en analys genomförs i följande avsnitt av ägoanspråk på skog
samt hur den brukades.

9.3 Utmarken

I detta avsnitt kommer en genomgång av egendomsanspråk och bruknings-
former på utmarken att genomföras.

Utmarken utgjordes av den mark som inte var inhägnad eller odlad. Till
den inhägnade eller odlade marken räknades åker, äng, hagmark och fäbod.
Det är inte ovanligt att de tidigaste historiska kartorna förmedlar bilden av att
det till varje by eller ensamgård hörde skog som var kollektivt ägd. Först
genom storskiftet kunde det kollektiva ägandet inom byarna skiftas för att
övergå i individuellt ägande.

Men utöver att skog kunde tillhöra en gård, kunde den också tillhöra flera
gårdar och byar om den inte var skiftad.665 Clas Tollin har uppmärksammat
denna ägandeform i Småland vilken i de historiska kartorna gick under benäm-
ningen skogelag.666 I kartorna finns de beskrivna ända fram till 1700-talets
slut. Tollin noterar att det finns en tydlig skillnad mellan Småland å ena sidan
och centralbygderna i Mälardalen å den andra sidan, där skogelag saknades
och varje by ägde egen skog. Även om begreppet skogelag inte uppträder i
källorna förrän under 1600-talet daterar han dem till förhistorisk tid. 667

Utöver utmark tillhörande en eller flera byar/gårdar fanns de så kallade
allmänna skogarna. Dessa skogar fanns utanför den odlade bygden och
ursprungligen torde de inte ha tillhört någon. Under slutet av järnålder och vid
början av medeltid framgår det att de tillhörde bönderna inom häradet. Under

664 Erixon, 1960, s. 1f., 220.
665 Palm, 1928, s. 260.
666 Tollin, 19866, s.68ff; Tollin, 1999, s. 65.
667 Tollin, 1986, s.73.
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tidig medeltid gjorde kungen anspråk på att äga en tredjedel av dessa så
kallade häradsallmänningar.668 Lite förenklat skulle det kunna uttryckas som
att ägandet inledningsvis endast omfattade rätten till jakt men småningom
torde ha utsträckts till att gälla själva marken.669

Även i Norge fanns olika typer av allmänningar. Olafsen skriver om såväl
bygdeallmänningar som kungsallmänningar.670 Utmarken var indelad i
hemrast (heimrast) och utrast (udrast) eller långrast (langrast). Hemrasten var
den utmark som låg närmast gården medan utrasten eller långrasten var den
längre bort liggande utmarken där fäbodarna fanns.671 Olafsen menade att det
endast var hemrasten som ursprungligen hade tillhört gården, medan utrasten
eller långrasten tidigare hade utgjort kungens allmänning.672 Den skog som låg
under bönderna kunde samägas, dels mellan flera bruk på en matrikkelgård
(eingardsameiger), dels mellan flera matrikkelgårdar (fleirgardssameiger)
inom en bygd.673 För norskt vidkommande kunde ägande även sammanfalla
med nyttjande, exempelvis för betet som var gemensamt för alla. Men i vissa
fall kunde samägandet delas upp på så sätt att enskilda trädslag samt
ängsmarken inom skogen fördelades på olika personer.674

9.3.1. Jämtländsk utmark enligt diplom

Utmarkerna bestod i Jämtland av i huvudsak skog och fjäll. Nils Ahnlund skrev
att man redan under medeltid noga höll på äganderätten (utanför inägorna).
Han hänvisade till en tvist från 1348 där en person utan lov slagit en grannes
myr.675 Till en gård hörde vanligen fiskerättigheter, vilka företrädesvis låg vid
någon närbelägen sjö eller vattendrag. Ahnlund menade att fiskena var
enskilda egendomar eller familjeegendomar676 vilka lika naturligt som
åkerjorden kunde delas677 eller gå i arv. Man kunde även mot avgift hyra en
del av ett fiske.678 Ahnlund tog upp ett målande exempel på egendoms- och
brukanderätt från 1441.679 Bortsett från alla fredagsnätter då ett nätlag från byn
Getåsen fiskade i Ramsjön, tillhörde sjön Järsta by i Marby socken. Ahnlund
skrev att ”fördelningen på hushållen blev tydligen i ett fall som detta, de
alternerande byalagens sak”.680 I ett liknande fall gavs fiskerätten under en

668 Rosén, 1949, s. 36.
669 Hamilton, et al, 1915, s. 2f.
670 Olafsen, 1914, s. 35ff.
671 Olafsen, 1914, s. 48.
672 Olafsen, 1914, s. 55.
673 Sevatdal, 1996, 103, 112–115. Se även Bjørkvik, 1956, s. 55, 59; Olafsen, 1914, s. 38, 44, 58, 64.
674 Bjørkvik, 1956, s. 55.
675 Ahnlund, 1948, s. 430. Brevet är tryckt i Jämtlands läns biblioteks diplomatariekommitté, 1943, s.

89f (I:74, år 1348).
676 Ahnlund, 1948, s. 456f.
677 Ahnlund, 1948, s. 456.
678 Ahnlund, 1948, s. 454.
679 Ahnlund, 1948, s. 454. Brevet är tryckt i Jämtlands läns biblioteks diplomatariekommitté, 1956, s.

252f (I:250, år 1441).
680 Ahnlund, 1948, s. 456.
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begränsad period, då kullfisket (inlandsfiske med not) pågick, till en viss by.681

Även fasta fisken ansågs privata såsom katsor, mjärdar och notvallar.
Runt inägorna, där ingen annan inäga tog vid, låg den så kallade skatte-

milen. Diplom från 1528,682 1536 och 1638683 beskriver detta. Skattemilen an-
sågs vara den privata skogen. Ahnlund menade dock att förhållandet är mycket
äldre. Det nedan beskrivna brevet från 1351 tyder på detta.

Så tidigt som år 1315 omtalas en allmänning mellan Aspås och Lit.
Allmänningen utgjordes av ett skogsområde. Det förefaller inte som det räknas
för kronoallmänning utan Ahnlund menade att det torde utgöra en ”socken-
eller landsallmänning eller måhända ett slags mellanting.”684 Att konungen
(kronan) innehade allmänningar framgår av ett brev från 1351.685 Avrads-
landen, en i Jämtland vanlig benämning på kronoallmänningar,686 nämns i
diplomatariet första gångerna i två brev från 1315 och 1316.687 Breven
beskriver hur en bonde emot avrad till kronan får nyttja en viss skog. Skogens
arrondering är dessutom noggrant angiven med olika gränsmärken bland annat
mot Husåsmännens avradsskog.

Utanför skattemilen låg den så kallade avradsmilen. Avradsmilen i sin tur
slutade där kronoallmänningen började. Såväl skattemilen som avradsmilen
har beskrivits bestå av 9000 norska alnars bredd.688

Jakten intar en central roll i den jämtländska försörjningen och redan
1273689 omnämns jakt i Jämtland. 28 år senare omtalas jämtarnas gamla rätt att
såväl skjuta som jaga älg på skidor.690 En kunglig förordning från 1582691

beskriver jakten som en jämtländsk rättighet från urminnes tid. Jämtarna får
fritt och obehindrat, året runt, jaga och ta älgar på sina skatteskogar med fällor
och fångstgropar (älggravar). Fångstgropar och fångstgropssystem (älggårdar)
betraktades som privat egendom,692 dock förekom andelslag.693

Som framgått ovan förmedlar diplommaterialet en bild av att jord ägdes
enskilt och att jordägaren visste gränserna för sitt innehav. Men hur ägandet

681 Jämtlands läns biblioteks diplomatariekommitté, 1978, s. 158 (II:162, år 1482).
682 Ahnlund, 1948, s. 445f.
683 Bull, [1927] 1970, s. 92 samt not 3.
684 Ahnlund, 1948, s. 443, Geijer, H. 1940, s. 24–35. Breven är tryckta i Jämtlands och Härjedalens

diplomatarium. 1943, s. 27ff (I:20, år 1316 och I:21, år 1316).
685 Geijer, 1940, s. 35, 101; Jämtlands läns biblioteks diplomatariekommitté, 1946, s. 100f (I:84, år

1351).
686 Bull, [1927] 1970, s. 88 samt not 2.
687 Jämtlands läns biblioteks diplomatariekommitté, 1943, s. 27ff (I:20, år 1316 och I:21, år 1316).
688 Geijer, 1940, s. 22f.
689 Ahnlund, 1948, s. 464, med hänvisning till Jämtlands läns biblioteks diplomatariekommitté, 1943,

s. 3f. (I:2, år 1273?).
690 Jämtlands läns biblioteks diplomatariekommitté, 1943, s, 12 (I:7, år 1301).
691 Bull, [1927] 1970, s. 79.
692 Jämtlands läns biblioteks diplomatariekommitté, 1956, s. 190 (I:172, år 1422), s. 193 (I:175, år

1423), s.255 (I:242, år 1441) och s. 304 (I:293, år 1450); Jämtlands läns biblioteks
diplomatariekommitté, 1974, s. 97 (II:104, år 1474); Jämtlands läns biblioteks
diplomatariekommitté, 1978, s. 153 (II:158, år 1482); Ahnlund, 1948, s. 468 not 3 (diplom från
1527).

693 Ahnlund, 1948, s. 468 (diplom från 1546).
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inom en by eller gård såg ut på marken och hur ägandet förhöll sig till jordens
brukande, ger diplommaterialet inte svar på. För att komma åt dessa frågor
måste andra källor användas. Kartorna kan i många fall bistå med dessa
uppgifter.

9.3.2. Jämtländsk utmark enligt historiska kartor

Majoriteten av de geometriska avmätningarna berör skogen styvmoderligt.
Den rigorösa karteringen är förbehållen inägomarken. Vissa viktiga resurser
såsom slåttermyrar, hårdvallsängar, ödesbölen, fäbodar samt kvarnställen är
karterade. Det är dock endast ängsmarkerna och fäbodarna i sig som har
karterats, mycket sällan deras position, eller plats, i skogen. Utöver de vanliga
uppgifterna om att där finns mulbete, vedbrand, bark, löv, röjningsskog, gärd-
sel etc. förekommer ibland mer informativa uppgifter om skogen som t.ex.
dess ägare.

Via en genomgång av samtliga geometriska avmätningar framträder bilden
av ägande och nyttjande i Jämtland. Vad gäller nyttjandet beskriver lant-
mätaren att skogen nyttjas eller brukas enskilt eller med angränsande grannar
alternativt att kreaturen går klöv om klöv i skogen. Beträffande ägandet an-
vänder sig lantmätarna av termer som hör gränser och gränsmarkeringar till,
exempelvis att skogen är skiftad, avdelad eller avskild med gränsmärken. En
mycket vanlig formulering är att skogen nyttjas med omkringliggande grannar.
Busch skriver 1697; ”Intresserar i skoug till wedbrand och giertzel medh
nästliggande grannar och byar på norderöhn gå klöf om klöf i muhlbete då
dock ganska litet är.”694 I det fallet det är frågan om en ensamgård är det inte
svårt att förstå att det är frågan om de omkringliggande byarna, men när
uppgiften omfattar en by med flera gårdar kan det inte uteslutas att de
grannar695 som omtalas i kartan, utgörs av de övriga brukningsdelarna inom
samma by. Många gånger har därför lantmätare angivit vilka övriga gårdar
som berörs. Nils Spoles skrev år 1710; ”… den oskifta utmarken som Gryta,
Håkansta, Sörgården och Prästegården har”.696 När skogen är skiftad eller
avgränsad med säkra rå och rör, så förefaller det ha hänt antingen i samband
med lantmäteriförrättningen eller inte långt dessförinnan. Genomgången av
kartorna visar att det var slående ofta som skogen ägdes tillsammans med
omkringliggande grannar (byar). För Frösö socken skriver lantmätaren Mattias
Busch att Prästbordet

tages af samfält skoug medh dess grannar som äro Hofs
länsmansgård, wagle by. Ty skogen är merendehls ofwer hehla
Frössoon oskiptad och i stoor confusion, dess uthom disputerer

694 LSA Y38-2:1, år 1802–1804.
695 Delägare i en by kallas i de historiska kartorna ofta för ”grannar” i t.ex. Mälardalen.
696 LSA Y7-12:1, år 1710.
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skougen af grannarna som gifwa förr der prästebordet på Frössön
ingen skoug utom hank och stöör tillyder.697

Här påstår lantmätaren att skogen till större delen är oskiftad över hela Frösön
och att Prästbordet har ett speciellt förhållande till de båda byarna Hov och
Vagle. Ägandet förefaller vara snarlikt det som Tollin nämner förekom i de
historiska kartorna fram till 1700-talets slut. Utifrån gjord analys av de geo-
metriska avmätningarna torde det inte vara osannolikt att all bondeskog i
Jämtland omfattades av denna samfällighetsform. De samfällda skogarna
nämns även i senare tiders kartor. Varför skogen ägdes tillsammans med andra
byar är oklart. Som Tabell 19 visar kunde det dock röra sig om en hopflätad
ägobild. Såväl Håkansta som Grytan hade del i Prästbordets skog utan att
Prästbordet hade del i deras skogar. Prästbordet däremot, hade del i såväl
Sörgårdens som Vamstas skogar. Denna hopflätade ägobild kan tänkas spegla
en samhörighet från äldre tid. Det är inte otänkbart att en bys morfogenes kan
tolkas utifrån ägobilden i skogen, på samma sätt som den kan tolkas utifrån
dess tegar på inägomarken. Den sammanflätade ägosituation som uppträder
kan vara resultatet av att byarna en gång i tiden härstammade ur en och samma
ursprungsgård. Byarna i Tabell 19 kan utgöra ett exempel. Sörgården och
Vamsta skulle kunna ha avdelats ifrån Grytan och Håkansta. Efter delningarna
ägde Grytan och Håkansta skogen gemensamt med dessa båda byar. Efterhand
släppte Sörgården och Vamsta till mark så att en prästgård kunde etableras.
Grytan och Håkansta ägde fortfarande del i samma skog men för Prästbordet
fanns det ingen anledning till ägande i Grytans och Håkanstas byskog men
däremot i Sörgården och Vamsta byskog eftersom den hade avknoppats ur
dessa gårdar.

Tabell 19. Uppgifter ur de geometriska avmätningarna för tre byar i Brunflo socken.
Av kartorna framgår vilka andra byar som också ägde den oskiftade
skogen.

Karterad by Övriga ägare till byns skog
Grytan Lund, Håkansta, Sörgården,

Prästbordet, Vamsta
Håkansta Grytan, Sörgården, Prästbordet
Prästbordet Sörgården, Vamsta

Det kan sammanfattningsvis konstateras att flera byar tillsammans hade
gemensam utmark även om den också kunde vara avskild från grannbyarna.
Slutsatsen av denna genomgång rörande utmarken är att det på samma sätt
som för inägomarken inom skattemilen fanns många gemensamma intressen.
Det kunde gälla gemensamt ägande, men även nyttjande i form av jakt, fiske
och betesdrift. Det är inte otänkbart att skogens ägande såväl som nyttjande
hämmade en återkolonisation av ödesbölen genom böndernas ovilja att släppa

697 LSA Y12-22:1, år 1701.
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in fler ägare, och därmed brukare av skogens resurser, särskilt om boskaps-
skötseln fick en mer dominerande roll under senmedeltid.

9.4 Ödesbölen

I Avsnitt 6.1.2 identifierades ett stort antal ödegårdar. Därefter tecknades en
bakgrund till dels hur ägande och nyttjande fungerade i bondesamhället, dels
hur allmänt förekommande kollektiva ägande- och nyttjandeformer var under
senmedeltid och tidigmodern tid. Än så länge har inget sagts om ägande och
nyttjande av ödesbölen, trots att det är ödegårdarna som är skälet till att
idéerna om egendoms- eller nyttjandeanspråk tidigare har prövats. I följande
avsnitt ställs fokus in på ödesbölen. Inledningsvis sker en genomgång av deras
användning utifrån de historiska kartorna, därefter hur ödesbölen ägdes och
förvärvades sett utifrån diplommaterialet och avslutningsvis studeras ägositua-
tionen inom Brunflo, Revsunds och Sundsjö socknar.

9.4.1. Allmänt om ägande och förvärv av ödesbölen

Från och med 1400-talet börjar antalet diplom med uppgifter om ödejordar att
öka. Ibland handlar de om tvister rörande äganderätten som exempelvis för
Singsjöböle i Sundsjö socken (1466)698 och Kusböle i Ovikens socken
(1472).699 Det framgår av breven att ödesbölen också gick till försäljning som
för exempelvis Oxböle i Offerdals socken (1460)700 och för Skutlägden i Näs
socken (1470).701 Till ett ödesböle kunde det finnas många ägare. År 1503
säljer kyrkan sin tredjedel i ödesbölet Nor (3931) i Revsunds socken (idag
Sundsjö socken) eftersom det låg obekvämt till och kostade för mycket.702 Två
tredjedelar av detta ödesböle ägdes av kronan.703 Erik Lindormsson sålde 1505
två halva ödesbölen i Mörsils socken.704 År 1520 sålde kyrkoherden i Oviken,
Nils Gudmundsson, 2/3 av ödesbölet Kämpdalen (3714) till Halvards döttrar i
Åbbåsen. Nils Gudmundsson hade tidigare inhandlat 1/3 av Kämpdalen från
Henrik i Backen och 1/3 från Erik Andersson i Backen.705 I ett diplom från
1472 säljer Håkon Simonson till herr Sten sin del, den västra gården, i Könsta

698 Jämtlands läns biblioteks diplomatariekommitté, 1974, s. 45 (II:46, år 1466).
699 Jämtlands läns biblioteks diplomatariekommitté, 1974, s. 87 (II:92, år 1472).
700 Jämtlands läns biblioteks diplomatariekommitté, 1974, s. 26 (II:23, år 1460).
701 Jämtlands läns biblioteks diplomatariekommitté, 1974, s. 73 (II:77, år 1470).
702 Jämtlands läns biblioteks diplomatariekommitté, 1985, s. 283 (II:294, år 1503).
703 Jämtlands läns biblioteks diplomatariekommitté, 1985, s. 292 (II:305, år 1505).
704 Jämtlands läns biblioteks diplomatariekommitté, 1985, s. 295 (II:309, år 1505).
705 Holm, 1995, s. 1 (III:1, år 1520).
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(3626) i Offerdals socken.706 Det framgår således att ett ödesböle tidigare
kunde ha utgjort en by med flera gårdar.707

Ett stort antal ödesbölen ägdes av kronan. Anledningen till detta torde ha
varit att ingen betalade skatt för gårdarna efter det att de hade blivit ödelagda.
De utgjorde således det man brukar kalla skattevrak. Vissa av dessa
kronoödesbölen arrenderades av bönderna mot avrad. Hur länge de hade legat
i kronans ägo är mycket svårt att bedöma, eftersom källorna uppträder med
stora tidsintervall. Av flera diplom framgår även att kronan sålde ödesbölen
till bönderna.

Många ödesbölen torde dock ha förblivit i böndernas ägo eftersom skatt
betalades till kronan. Det förekommer relativt ofta i diplommaterialet att de
gårdar till vilket ett ödesböle var underlagt, inte alls var de som låg närmast
geografiskt. Orsaken till detta är oklar, men flera möjligheter är tänkbara
såsom släktskap och försäljning. En intressant uppgift i detta sammanhang rör
ödesbölet Kusböle (3710) i Ovikens socken. I ett brev från 1472 återges en
tvist mellan gården/byn Bölås i samma socken å ena sidan och kronan å den
andra. Tore Höksson menade att gården aldrig hade varit ett kronogods
eftersom hans familj, tre generationer tidigare, hade hjälpt sin släkting, en
gammal man, som under två år inte mäktade att betala sin skatt. Tores
släktingar betalade den gamle mannens skatt och tog både mannen och ägorna
till sig.708 Brevet behandlar en situation under pågående agrarkris, tidigt 1400-
tal.

1568 års jordebok har hittills utgjort den mest använda källan för
jämtländsk ödegårdsforskning. Jordeboken tar upp ödegården, dess skatt och
vilken by/gård som stod för skatten. Vad som inte framgår av 1568 års
jordebok är vilka nyttigheter ett ödesböle omfattade och hur ödesbölet fysiskt
var avgränsat. Den vanligaste föreställningen är att ödesbölena endast utgjorde
ängsmarker av hårdvallstyp, framförallt på det som idag utgör fossil åkermark.
Diplommaterialet ger dock delvis en annan bild. I ett brev från 1521 omnämns
Gudnjutsböles (2306, Gunnillsböle i Kyrkås socken) appertinentier, det vill
säga underlydande område. Detsamma gäller för Balsta (2605) i Brunflo709

och Börjesjö (4410) i Sundsjö socken.710 Det senare fallet rör en arvedel som
omfattar halva Börjesjö men en tredjedel av dess tillhörande mark. Dessa brev
skulle kunna tolkas som att det utöver ängsmarkerna också fanns en annan typ
av område som hörde till ödesbölet. Att dessa tillhörande marker skulle kunna
ha utgjort skog framgår av två brev från 1527 rörande ödesbölet Jurike (711)

706 Holm, 1999, s. 57 (1472:A).
707 En kommentar är att även andra typer av källmaterial indikerar detta. Ödesbölet Kälen (3634)

ligger i Käloms by i Offerdals socken och kallas på en karta från 1819 (LSA Y42-76:1, skifte
nummer I, K, 35–37) för Ödeshemman och Ödesböhlelägden. Detta ödesböle är inklämt mellan ett
flertal gårdar inom Käloms by vilket skulle kunna tyda på att ödesbölet tidigare har utgjort en av
flera gårdar i Käloms by.

708 Jämtlands läns biblioteks diplomatariekommitté, 1974, s. 87 (II:92, år 1472).
709 Holm, 1995, s. 64f. (III:49, år 1525).
710 Jämtlands läns biblioteks diplomatariekommitté, 1985, s. 351f. (II:379, år 1516).
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respektive Hundtuvan (714) i Brunflo socken där bland annat gränserna för
skogen uppräknas, se Figur 71.711

Figur 71. Diplom från 1527 vari gränsmärkena till Jurike ödesböle räknas upp.
Foto: Kurt Eriksson, Riksarkivet.

För Jurike är källsituationen god eftersom ödesbölet finns med på två kartor
från 1734–1735, se Figurerna 22 och 72.712 Kartorna, som egentligen hör ihop
fast de har registrerats under varsin by, är intressanta på många sätt, inte minst
för att de omfattar sju ödesbölen. Gränserna för flera av dem är utritade och
angivna.

Avseende Jurike så stämmer gränsmärkena överens med diplomets
angivelser sånär som på en detalj.713 Förutom den forna inägomarken som
utgjorde hårdvallsäng omfattade ägorna skog samt en rad små sidlänta ängar.
På liknande sätt är flera ödesbölen i Lockne, Sundsjö och Brunflo socknar
karterade. Genom dessa kartor förstår vi att ett ödesböle kunde bestå av
hårdvallsängen tillika den gamla åkermarken samt ett bestämt ägoområde med
tillhörande skog och sidvallsängar.

711 Holm, 1995, s. 122f. (III:85, år 1527).
712 LSA, Y7-6:1 samt Y7-38:1, år 1734–1735.
713 I diplomet framgår att efter Juriketjärnen (Hundtuvetjärn) skall gränsen löpa söderut i bäcken tills

dess att en ladslått (äng med en hölada) tar vid varifrån gränsen sedan följer vintervägen ut i
Hållstasjön. Enligt kartan löper gränsen i bäcken även efter ladan, för att sluta i Hållstasjön. Vinter-
vägen är utritad men utgör alltså inte gräns.
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Figur 72. Jurike ödesböle i Brunflo socken. Notera ängsmarkens form norr om sjön.
Den är rundad till formen vilket påminner om dagens fossila åkerformer.
Inom ängsområdet finns två linjer inritade. Sannolikt är det de så
karaktäristiska terrasskanterna som lantmätaren ritat in. Karta upprättad
av Gabriel Esping 1734–1735, LSA Y7-6:1.

Ödesbölen har idag kommit att kännetecknas av den fossila åkermarken. Att
det till ett ödesböle även kunde höra annan typ av mark är tydligt i exemplet
Jurike. Det är dock ovanligt med så pass detaljerade uppgifter om vad
ägoområdet omfattade och utan den historiska kartan hade diplomet aldrig
kunnat ges en korrekt tolkning. Det kan konstateras att ödegårdarna har gått
från en hand till en annan genom bland annat byte, försäljning och arv. Det var
inte alltid hela ödesbölen som bytte ägare utan även delar av ödesbölen, vilket
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skulle bekräfta Helge Salvesens bild av att ett ödesböle ägdes av flera bönder.
Dessutom har det framgått att ett ödesböle kunde ha utgjort en by bestående av
flera gårdar. Intressant är även det förhållande att ödegårdarna inte endast
omfattade den tidigare åkermarken, det som senare användes som hårdvalls-
äng. Till ödegården hörde även skog och sidlänta ängsmarker, det vill säga
myrar och mossar. Eftersom ödesbölena också omfattade skogsmark kan även
någon form av samfällt ägande eller kollektiva nyttjandeformer (exempelvis
gemensamt kreatursbete) ha förekommit.

Diplommaterialet ger inte tillräckligt med upplysningar om hur ödesbölena
användes efter agrarkrisen, hur ägandet tog sig uttryck på marken eller hur
nyttjandet av jorden var organiserat. Det är därför nödvändigt att använda
andra källor. Jag tror att historiska kartor samt jordeböcker kan användas för
att bäst kunna svara på dessa frågor. I följande två avsnitt analyseras de tre
grannsocknarna Brunflo, Revsund och Sundsjö. Först studeras hur ödesbölena
användes (deras funktion), och därefter deras ägosituation.

9.4.2. Ägosituationen inom tre socknar

Salvesens bild av gårdarnas tegblandning ger vissa associationer till
regelbundna tegskiften som exempelvis det göta- och svealändska solskiftet.
Erixon menade att detta system fanns i Jämtland. Men denna tolkning är att
dra för långt gående slutsatser. Istället torde Erixons iakttagelser om hur vissa
gårdar avknoppats från andra vara en troligare tolkning. Just detta, att ut-
bildandet av en tegindelad åkermark troligen har utvecklats successivt under
ett längre tidsintervall genom ständiga gårdsdelningar, har jag såväl som Ulf
Sporrong tidigare hävdat.714 Fanns tegblandning vid ödesbölena? En genom-
gång av hur ägosituationen såg ut i olika källor har genomförts för ödesbölena
inom de tre socknarna Brunflo, Revsund och Sundsjö. Genomgången tar sin
utgångspunkt i två förhållanden, dels ägogränser, dels olika uppgifter om
ägare eller brukare.

Ulf Jansson menar att ödegårdarna i Nordmarks härad, Värmland, inte
återkoloniserades eftersom de kom att delas upp mellan ett flertal byar.
Ödegårdsandelarna blev på så sätt för små för att kunna bära ett normalstort
jordbruk. Enligt Avsnitt 9.3.2 var Jämtlands bondeskogar ofta samfällt ägda
där flera byar gemensamt kunde äga utmarken, och där några klart definierade
bygränser alltså inte fanns. Sannolikheten att ett ödesböle, beläget på ut-
marken, skulle ligga på gränsen mellan byar vid tiden före storskiftet (då de
samfällda skogarna kom att upplösas) torde därför vara liten. Även när
utmarken var uppdelad mellan byarna var det ovanligt. Endast 15 av 66
ödesbölen delades av en bygräns enligt 1970-talets ekonomiska karta.

Ser vi till de historiska kartorna var det ovanligt (3 av 25 ödesbölen) med
ägoblandning där tegar till en och samma ägare låg utspridda över hela

714 Antonson, 1993a, s. 70; Sporrong, 1996, s. 80.
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ödesbölet, se Figur 73. Resultatet kan dock förklaras av det ringa antalet
kartor. De delar av ett ödesböle som karterades förefaller istället ha varit
uppdelade i stora ägoblock enligt ett särägosystem, se Figur 23. Dessa var
betydligt större än de blockformiga parceller, avgränsade med terrasskanter,
som idag är bevarade i form av fossil åkermark.

Av det historiska kartmaterialet framgår även vem som för tillfället var
arrendator eller ägare av ödesbölet. 48 procent (12 av 25) av ödesbölena hade
en ägare/arrendator, 52 procent (13 av 25) hade två eller flera
ägare/arrendatorer varav ett, Hållsta (2606), hade tre. Emellertid saknas
tillräckligt med kartor för att en enhetlig och tydlig bild av egendoms- och
arrendesituationen skall framträda. För att få en mer heltäckande bild av
egendomsförhållandena finns möjligheten att utnyttja ett senare källmaterial.

Ett sådant källmaterial utgörs av specialjordeboken från 1825. I denna
jordebok är en stor mängd ödegårdar upptagna under en mängd olika rubriker,
bland annat som kronoavradsland, skatteavradsland, skatteutjordar,
kronoutjordar, kyrkoutjordar, lägenheter och skattetorp. Av jordeboken
framgår oftast vilka kamerala hemman som ägde eller arrenderade ett
ödesböle. Syftet med att använda denna jordebok är att den skall kunna
komplettera de luckor som finns i kartmaterialet. För att se om detta är möjligt
har jordebokens uppgifter om egendoms- eller nyttjanderätt jämförts med
uppgifter ur historiska kartor och äldre jordeböcker. I jämförelsen måste ett
ödesböle finnas upptagen i båda källorna, därför utgår flera ödesbölen som
endast finns upptagen i den ena källan. Av de 17 ödesbölen som finns
medtagna i 1825 års jordebok är det alltså endast 10 som är belagda i de
historiska kartorna o.s.v. När samma ödegård uppträder i de båda källorna
visar det sig att skillnaderna är små. Avradslandet och tillika ödesbölet Bjärte,
i Brunflo socken, kan illustrera detta. Bjärte karterades år 1708.715 Enligt
kartan brukades 1/6 av befallningsman Bertil Alander i byn Grytan samt 2/3
av tre bönder i Vamsta by. Enligt 1825 års jordebok brukades Bjärte av de
kamerala hemmanen Grytan nummer 2 och Vamsta nummer 1–3.716

Brukanderätten torde alltså inte ha förändrats på 125 år. I 9 av 10 fall (90%)
finns en fullständig eller delvis fullständig överensstämmelse mellan 1825 års
jordebok och de historiska kartorna. Minst en av de bönder som i kartorna
räknas upp som ägare eller brukare av ödegårdar förefaller också motsvaras av
jordebokens numrerade hemman. I 11 av 14 fall (78%) finns en fullständig
eller delvis fullständig överensstämmelse mellan 1825 års jordebok och 1568
års jordebok. Det torde alltså vara möjligt att använda sig av 1825 års jordebok
för att få en mer heltäckande bild av egendomssituationen före storskiftet, än
vad som är åtkomligt via de historiska kartorna. Eventuellt går det att tillmäta
uppgifter om egendoms- eller nyttjandesituationen en ännu högre ålder än

715 LSA Y7-4:1, år 1708.
716 Jordeboken 1825, s. 204.
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Figur 73. Ägoblandning på ödesbölena Getom och Skårsta. Kartan upprättad av
Gabriel Esping år 1739, LSA Y52-12:1. Skårsta syns i mitten av bilden
och bestod av tre tegindelade områden. Dessa utgjorde ängsmarker vid
karteringstillfället, sannolikt ovanpå fossil åkermark.

Figur 74. ”Hüntüfwe Skogen”, det vill säga skogen till ödesbölet Hundtuvan (714).
Till ödesbölet hörde inte endast ödegårdens forna inägomark (det
grönmarkerade området vid den södra av de båda större sjöarna) utan
även ett stort skogsområde (vitmarkerat område). Del av LSA Y7-6:1, år
1734–1735.
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1568. Detta sagt utifrån en jämförelse mellan 1825 års jordebok och uppgifter
ur det medeltida diplommaterialet. Överensstämmelsen var i denna jämförelse
sämre, endast i 45,5 procent (5 av 11) fanns en helt eller delvis fullständig
överensstämmelse. Det var endast för Smedteg (703) som överensstämmelsen
var fullständig. Av diplommaterialet framgår alltså att ödesbölen inte alltid har
lytt under en och samma gård, vilket dock inte motsäger att de hölls inom en
och samma släkt. Om en släkting exempelvis flyttade eller gifte in sig i en
annan gård, kunde delar eller hela ödesbölen skattas under en annan by men
fortfarande höra till samma släkt. Vid ett arvsskifte torde det inte ha spelat
någon roll var arvtagaren bodde. Man kan också jämföra de historiska
dokumenten med den ekonomiska kartans gränser (från 1970-talet). Ägarebyn
till ett ödesböle nämnda i diplom var i 22 procent (6 av 27) av fallen helt eller
delvis samma by som den byn inom vars gränser ödesbölet låg på den
ekonomiska kartan. Motsvarande för ägarebyn i 1568 års jordebok var 44%
(18 av 41).

Enligt 1825 års jordebok fanns i medeltal 2,4 ägare eller brukare per
ödesböle (41 ägare/brukare fördelat på 17 ödesbölen). Av dessa ödesbölen var
det endast 6 som hade en ägare eller brukare (35%). Det är mycket tveksamt
om denna bild kan tillmätas en högre ålder än kanske 1600-talets början.
Tydligt är dock att det redan under 1400-talet kunde finnas fler ägare och
brukare av ett ödesböle. Resultatet om i medeltal 2,4 ägare eller brukare skall
sättas i relation till Salvesens uppgifter om att det vanligen fanns mellan 5 och
10 ägare till ett ödesböle.717 Det är en betydande skillnad, men frågan är om
även 2,4 ägare eller brukare i praktiken utgjorde ett hinder för
återkolonisation. Om detta skall studeras genom en jämförelse mellan ägare i
diplom eller jordeböcker samt historiska kartor får de historiska kartorna inte
vara för nya. Detta eftersom de nya förutsättningar som den agrara
revolutionen förde med sig såsom cirkulationsbruk, annat utsäde, bättre
redskap etc. kan ha gjort det enklare och mindre arealkrävande att återetablera
delar ett ödesböle till en regelrätt gård, jämfört med tidigare. För tiden före
den agrara revolutionen, som i Jämtland tar fart efter 1860, finns några
exempel på att åtminstone tre ägare inte har utgjort ett hinder för
återkolonisation. Glemmesta (715) i södra Brunflo socken ägdes av bönder i
Fanbyn och Grimnäs enligt ett diplom från år 1530.718 På en karta från 1734
–1735719 finns två hemmanssymboler inritade. Enligt en karta från 1755
brukades Börjesjö (4410) i Sundsjö socken mot avrad av tre bönder, två i
Tavsnäs och en i Mjösjö.720 Enligt sockenkartan från 1845 fanns fem gårdar
inom området.721 Slåtte (721) i Brunflo socken, ägdes enligt diplom från 1510
av tre bönder, två i Gusta och en i Lund. På sockenkartan från Brunflo finns

717 Denna siffra förefaller gälla för mitten av 1500-talet.
718 Holm, 1995, s. 243–244 (III:184, år 1530).
719 LSA Y7-38:1, år 1734–1735.
720 LSA Y52-6:1, år 1755. Där framgår antalet brukare enligt beslut från 9/5 1752.
721 Sundsjö 54 från år 1845.
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två gårdar utritade. Det finns alltså minst två fall där tre ägare inte har utgjort
ett hinder för återkolonisation av ett ödesböle.

9.4.3. Nyttjandesituationen inom tre socknar

Utifrån analyserna i Avsnitt 6.1.3 samt 9.4 framgår att merparten av
ödesbölena utnyttjades som ängar eller fäbodar efter agrarkrisen och långt in i
tidigmodern tid. Det är också belagt att det vanligen fanns mer än en ägare till
ett ödesböle och att det på de historiska kartorna förekommer gränser mellan
olika ägoinnehav. Hur ägarna organiserade sin betesgång eller sin slåtter vid
ödesbölet är inte känt.

Betet däremot kunde ha organiserats kollektivt. Ödesbölen vilka nyttjades
som fäbodar fungerade så att när vallen (de gamla lägderna) närmast
fäbodstugorna hade slagits och höet hässjats, kunde kreaturen få beta det som
lämnades kvar. Systemet känns igen från den hägnadsorganisation som
beskrevs i Avsnitt 9.2.2. Att ett sådant system kan ha existerat efter krisen
indikeras av uppgifter från några historiska kartor. På dessa kartor finns det
inritat en stor hägnad (ringhägnad) runt ödesbölet och innanför denna ring-
hägnad saknades andra hägnader. Bjärte är exempel härpå, se Figur 23.

Vad gäller skogarna har det framgått att den kunde ägas gemensamt av
flera byar. Om ödesbölet låg inom skogelagets skattemil torde delägarna ha
kunnat utnyttja markerna runt ödesbölet för exempelvis bete. Om istället
ödesbölet låg som ett urfjäll inom ett annat skogelag torde däremot ett
kollektivt utmarksbete inte ha varit en självklarhet. Emellertid har det visat sig
att det till ett ödesböle hörde skog. Denna skog var avgränsad med tydliga
gränsmärken, se Figurerna 69, 71 och 74. Hur vanligt förekommande det var
med egen skog till ett ödesböle är svårt att avgöra. Om ett ödesböle med
tillhörande skog låg insprängt inom andra byars gemensamma skog, torde det
för ägarna till ödesbölet ha fungerat med ett kollektivt kreatursbete på
ödesbölets skog. Sannolikt torde det kollektiva inslaget i nyttjandet av ett
ödesböle ha inskränkt sig till djurens bete.

9.5 Funktionen enligt historiska kartor

Ödesbölena inom de tre socknarna finns, som tidigare framgått, redovisade i
en rad olika historiska kartor med olika ålder. Intressant är att se om mark-
användningen skiljer sig åt från en tid till en annan. Jag har gått igenom
samtliga kartor i de tre socknarna vid Lantmäteristyrelsens arkiv och dessutom
studerat de småskaliga sockenkartorna722 samt Generalstabskartan.723 De

722 Brunflo 91, från år 1848, Revsund 73a samt 73b från år 1845–46 samt Sundsjö 54 från år 1845.
723 Blad: 67 Östersund SV (uppmätt 1889, reviderad 1922), 67 Östersund SO (uppmätt 1899–1900,

reviderad 1922), 73 Bräcke NV (uppmätt 1898, reviderad 1931), 73 Bräcke NO (Uppmätt 1898,
reviderad 1931).
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storskaliga kartorna har jag delat in i fyra perioder, 1693–1720 (geometriska
avmätningar), 1721–1799, 1800–1850 och 1851–1900. Sockenkartorna är från
åren före 1850. Generalstabskartan är från 1880- och 1890-talen. De historiska
kartorna har registrerat ödesbölen som ängsmarker, åkrar, fäbodar, nybyggen,
torp och hemman.

Genomgången visar att det har skett en ändring av ödesbölenas funktion
sett över tiden. Ett exempel kan illustrera detta. Marken i Hornsjöböle (710),
Brunflo socken, är i en karta från 1776 samt i en karta från 1822 upptagen som
enbart ängsmark (lägd). I sockenkartan registreras marken som två nybyggen
som sedan enligt Generalstabskartan har blivit ett regelrätt hemman, se Figur 75.

Totalt åtta ödesbölen är belagda i de geometriska avmätningarna som
ängsmark. För sex av dessa har det skett en ändring jämfört med General-
stabskartan. Två hade blivit hemman, två var inte registrerade alls och torde
därmed ha blivit skog, tre hade blivit fäbodar och ett hade blivit torp.

Jämför man de geometriska avmätningarna med övriga storskaliga kartor
har hälften av ödesbölena ändrat funktion till bebodd (torp, nybygge, hemman)
eller delvis bebodd (fäbod) enhet. Ser man till ödesbölen belagda i de övriga
storskaliga kartorna (1721–1899) jämfört med Generalstabskartan hade 55
procent (22 av 40) gjort en motsvarande funktionsförändring mot bebyggelse i
någon form. Tre hade ändrats från äng till torp, fem hade ändrats från äng till
fäbod (12,5%) och tio hade ändrats från äng till hemman, fyra hade ändrats
från fäbod till hemman. 11 av 40 registrerades dock som skog på General-
stabskartan. Övriga sju hade inte ändrat sin funktion mellan de två kart-
grupperna, de var fortfarande fäbodar eller hemman enligt Generalstabskartan
jämfört med den storskaliga kartan. Sockenkartorna var inte användbara för
denna delstudie. Lantmätarna hade inte tillräckligt noggrant skiljt på olika
markanvändning. Marken till ett ödesböle var ofta grönmarkerad, vilket
vanligen är färgen för ängsmark. Men många storskaliga kartor visar att
marken istället var fäbod. Således gjorde lantmätaren ingen tydlig åtskillnad
mellan äng och fäbod. Enstaka undantag finns.
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Figur 75. Detalj av Generalstabskartan (blad 67. Östersund SV), uppmätt år 1899,
reviderad år 1922. Bilden visar södra delen av Brunflo socken. Bland
annat framgår att Hornsjöböle och Bjärte är registrerade som regelrätta
hemman. Hårsta är registrerad som både hemman och fäbod.

Kartgenomgången visar att ödesbölen genomgått en förändring över tiden:
från gård till ödelagd gård (ödesböle), till äng, till fäbod och slutligen till
permanentbebodd enhet. Undersökningen visar också att man måste skilja
mellan olika typer av fäbodar. I Avsnitt 2.4.4 beskrevs att de tidigaste belagda
fäbodarna i Norrland var från 1500-tal, men att svenska arkeologer menade att
dateringen kan flyttas bak till övergången mellan vikingatid och medeltid.
Samtidigt menade Jørn Sandnes att fäbodsystemet i Norge kunde vara så
gammalt som från 1100- och 1200-talen. Det är tänkbart att någon form av
fäbodkultur praktiserades under delar av högmedeltid, vilket indikeras av att
det finns en rad mycket tidiga dateringar från ödesbölen (se Avsnitt 2.4.2),
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samtidigt som många av de utgrävda ödesbölena ligger långt från de då-
varande centralbygderna. Fäbodkulturen från modern tid var inriktad på djur-
hushållning med ett stort inslag av mejerihantering. Någon utvecklad mejeri-
kultur känner vi inte till från högmedeltid enligt äldre källor. Enstaka arkeolo-
giska resultat tyder dock på att mejerihantering kan ha funnits, även om
resultaten är mycket osäkra. Det äldre fäbodsystemet kan antingen ha varit
inriktat på bete för köttproduktion eller på mejerihantering. Efterhand anlades
åkrar vid dessa säsongsbundna boställen som så småningom kom att övergå
till regelrätta gårdar.

I litteraturen tycker jag mig se liknande drag i bebyggelsens förändring
över tiden för andra delar av norra Sverige. För att underlätta pedagogiken
bakom en jämförelse ges den jämtländska bebyggelsens förändrade stadier en
identifikation enligt följande: gård (steg A), ödelagd gård (steg B), äng/fäbod
(steg C) och återetablerad gård (steg D).

9.5.1. En jämförelse med delar av norra Sverige

Gunnar Bodvall har i sin avhandling från 1959 studerat bodlanden i norra
Hälsingland från tiden då bodlandens utseende för första gången redovisas i
källorna, vilket är i de geometriska jordeböckerna från 1630- och 1640-talen.
Bodlandet kan liknas vid en fäbod med mycket åker. Den utnyttjades
säsongsvis under vår och sommar och låg belägen mellan hemgård och fäbod.
Bodlandet kunde delas mellan flera byar. Fäboden försåg huvudsakligen
djuren med bete sommartid medan bodlandet hade ett utvecklat åker- och
ängsbruk med en utvecklad djurhushållning. Många av gårdarna hade så
mycket som hälften av sin åker vid bodlandet. Samtidigt var det vanligare att
en gård antingen hade en fäbod eller ett bodland.724 Så småningom, med en
början under 1700- talet, övergick bodlanden till att bli fast bebodda gårdar
och ofta kom bodlandet att få samma namn som hemgården. Bodvall menar att
denna säsongsbundna bebyggelseform fanns redan under medeltid, och den
utvecklades ur regelrätta fäbodar.725 Koloniseringen av utmarken kan
illustreras med Figur 76. Först anlade hemgården en fäbod (steg C) på
utmarken, stegvis permanentades fäboden (bodland), vilket i sin tur krävde att
nya, än avlägsnare, fäbodar anlades. Slutligen övergick bodlandet till att bli en
fast bosättning (steg D).

En annan intressant studie i detta sammanhang utgörs av John Frödins
undersökningar av fäbodväsendet i Siljansbygden, Dalarna. Han konstaterade
att det skedde en övergång från fäbod (steg C) till ständigt bebodd by, de så
kallade skogsbyarna (steg D), speciellt i de fall fäboden innehöll odlad jord.726

Många byar kunde ha en betydande del av sin åker på fäboden, något som

724 Bodvall, 1959, s. 151–153.
725 Bodvall, 1959, s. 200–201, 334, 14–25.
726 Frödin, 1925, s. 84.
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starkt påminner om de hälsingska bodlanden. Som komplement till Frödins
undersökningar kan Ulrich Langes studier av Dammskog och Skallskog
läggas. De båda var belägna inom det område som Frödin studerade. Lange
menade att skogsbyarna (steg D), som också kallas för blandbyar, hade ett
tidigmedeltida ursprung som gårdar (steg A) vilket bland annat kan ses i
kraftiga åkerterrasser.727

1
2
3

1
2
3

Figur 76. Gunnar Bodvalls modell över bebyggelseförändringen i norra Hälsingland.
Modellen visar hur bebyggelsen expanderar från hemgården (1) via etablerandet av
bodlandet (2) och slutligen till fäboden (3). Efter Bodvall, 1959, s. 15.

Frödin kunde konstatera att steg C hade föregåtts av steg D. Lange menade att
steg C hade föregåtts av steg A. Således går det att identifiera en
bebyggelseförändring över tiden enligt följande steg: A, C och D. Men om
steg B fanns under en längre tid som i Jämtland (ödesböle) och om den i så fall
var orsakad av digerdöden eller var ett uttryck för en aktiv handling i en
förändrad jordbruksinriktning är inte känt. Bodvall å sin sida menade liksom
Frödin att steg D hade föregåtts av steg C. Man kan spekulera i om också
bodlanden i Hälsingland hade ett ursprung som medeltida gårdar, och inte som
en naturligt etablerad fäbod för boskapsskötsel.

Slutsatsen av denna jämförelse med delar av Norrland är att det finns
liknande drag mellan Hälsinglands bodland samt Dalarnas skogs/blandbyar å
ena sidan och Jämtlands ödesbölen å andra sidan. Frågan om huruvida
bodlandet hade ett ursprung som en medeltida gård är värd att i annat
sammanhang följas upp.

727 Lange, 1993, s. 20; Lange, 1994.
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9.6 Slutsats

I föregående kapitel har jag beskrivit hur ödesbölena ägdes och utnyttjades
efter krisen. Resultaten visar att ödesbölen i Jämtland i hög grad återkoloni-
serades, något som inleddes redan under 1700-talet. Successivt övergick
ängarna till att bebos säsongsvis som fäbodar för att därefter etableras som
torp eller regelrätta gårdar. Under 1800-talet finns till och med tecken på en ny
begynnande ödeläggelse, även om denna tidsperiod egentligen ligger utanför
avhandlingens ramar. Det skall dock påpekas att alla ödesbölen inte
återkoloniserades. Några låg öde redan då de historiska kartorna upprättades.

Genom undersökningarna i föreliggande kapitel finns det underlag att
diskutera vad som kunde hindra en återkolonisation av ödesbölen. Salvesen
förklarade det med ägande och brukande. Enligt honom låg jorden på ett ödes-
böle under många bönder, så många som mellan fem och tio ägare. Dessa
skulle enas om en återkolonisation vilket de knappast gjorde. Bönderna var
indelade i lag vars brukningsmetoder också försvårade återkolonisationen. Någon
undersökning om hur lagen var organiserade eller hur ägandet på marken kan
ha sett ut genomförde han inte. Mina undersökningar visar att antalet ägare/
/brukare per ödesböle var få. Enligt de historiska kartorna framträder en bild
av få ägare per ödesböle, vilket verifieras av 1825 års jordebok med ett
medeltal på 2,4 ägare per ödesböle. Det finns flera exempel på att detta ringa
antal inte utgjorde ett hinder för återkolonisation. Även om exemplen är få
utgör de bevis för att det gick att kringgå hindren. Kartorna visar att ägorna på
marken vanligen var särägda istället för ägoblandade eller samägda. Det ringa
antalet ägare per ödesböle ligger i linje med tidigare undersökningar som har
visat att byarna på 1500-talet var små. Det kan i sin tur kopplas samman med
gårdsdelningen sett över tiden. Min undersökning om gårdsdelning säger inte
hur många gårdar det fanns inom en by under medeltiden, den säger dock
något om trenden för gårdsdelning som tilltog först under 1400-talets andra
hälft. Förutsättningarna för att det skulle förekomma många ägare till ett
ödesböle är därmed begränsade.

Företeelser som talar emot en återkolonisation utgörs av de kollektiva
samverkansformerna. Betesdriften på fäbodarnas vall/täkt är exempel på detta.
De omgärdades av en så kallad ringhägnad vilket också byarnas inägor gjorde.
På byarnas inägomark var betet på inägorna kollektivt eftersom ringhägnaden
löpte runt hela byn och det saknades andra hägnader inom ringhägnaden. Efter
skörd kunde djuren beta av stubb på åkern och gräsrester på ängen. Troligen
har systemet fungerat lika på fäbodarna, i det fall de ägdes av flera gårdar,
men med den skillnaden att det inte var åker utan äng inom ringhägnaden.

Skogsbetet talar mot en återkolonisation. Den skog som låg runt ödesbölets
kärna kunde vara samfällt ägd av flera byar. Även om ödesbölets kärna var
skiftad i form av utpekade ägoområden, kan den oskiftade skogen ha haft en
hämmande verkan på återkolonisationen av ödesbölen. Detta eftersom det till
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en återetablerad (öde)gård också behövdes betesmarker på skogen. Djur-
tätheten var avgörande för hur hårt skogarna utnyttjades och hur lätt ett
ödesböle kunde återetableras utan att inkräkta på de befintliga byarnas betes-
resurser som endast utnyttjade ödesbölet vissa tidpunkter på året. Data om
djurtätheten över tiden saknas dock. Det har också visat sig att ett flertal
ödesbölen, förutom kärnområdet, även omfattade egen skog. Denna skog var
inte samfälld med angränsande byar utan var särskiftad, inom egna gräns-
märken (enligt diplom som finns nedtecknade från början av 1500-talet). I det
fall ett ödesböle hade egen skog och det samtidigt fanns flera ägare till
ödesbölet var förstås den särskiftade skogen samfällt ägd. Mina resultat
nyanserar de förklaringar till en hämmad återkolonisation som tidigare
forskningsresultat bidragit med. Ägandet på ödesbölet hämmade således inte
en återkolonisation. Däremot förefaller det vara så för den kollektiva betes-
driften på skogen.
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10 Omläggning av jordbruksdrift

Utifrån föregående två kapitel finns det ett underlag för att gå in i en debatt
som för närvarande pågår i Skandinavien. Den behandlar frågan huruvida det
skedde en omläggning av jordbruksdriften efter agrarkrisen, mot en ökande
roll för boskapsproduktion.

Problemet med tidigare undersökningar är att de bygger på långa indicie-
kedjor och i viss mån gissningar. Detta har varit en lösning som forskare
använt sig av i brist på data. Indicierna bygger på studiet av olika företeelser
som hör ihop med åkerbruk eller boskapsskötsel, samt ett försök att förstå
huruvida dessa företeelser introducerades eller försvann alternativt ökade eller
minskade i omfång. Exempelvis att gårdar blev ängsmarker, att arbetstiden
minskade, att hackbruket upphörde, att sädesskäran infördes, attspannmål blev
billigare och så vidare.728 Många sådana företeelser har tillsammans byggt upp
argument för eller emot en omläggning av jordbruksdriften. Men det stora
problemet är att man inte har kunnat jämföra omläggningstankens grundstenar
för högmedeltid respektive senmedeltid/tidigmodern tid. Med grundstenar menar
jag ängsarealerna, betesarealerna, åkerarealerna eller antalet djur. Eftersom
någon sådan jämförelse inte är utförd mellan de båda tidsperioderna, saknas
för närvarande ett säkrare stöd för att exempelvis boskapsmängden per person
ökade under senmedeltid eller tidigmodern tid.

En kortfattad summering av den övergripande litteraturgenomgången ger
vid handen att Myrdal, Salvesen och Fox stödjer en omläggning av jordbruks-
driften, men inte Larsson och Lunden. Jag skall försöka belysa de förhållanden
som stödjer respektive inte stödjer en omläggningen och inleder med för-
hållanden som bygger på direkta data.

Det jag tolkar som Myrdals viktigaste argument för omläggningen var att
det inte fanns några spår av ett igenväxande landskap under agrarkrisen i
norrländska pollenundersökningar, vilket borde varit fallet. Den enda förkla-
ringen till pollenproverna är att en minskande befolkning trots allt lyckades
hålla landskapet öppet. Detta menar han skedde genom en tydligare betoning
på boskapsskötsel jämfört med tidigare, eftersom den är mindre arbetsintensiv.
Driften vid ödesbölena lades om till ängsbruk till följd av detta. Det finns dock

728 Se avsnitt 3.3.3.
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ett flertal pollenundersökningar från Norrland och Dalarna som visar att åker,
äng och bete minskade samtidigt som landskapet växte igen (se Avsnitt 3.3.3).
Pollendiagram måste dock tolkas med stor försiktighet eftersom de inte svarar
på huruvida det skedde en ökning av boskapsmängden per person. Ser jag till
de pollenundersökningar som är genomförda i Jämtland kunde inte Wallin se
några spår av den medeltida agrarkrisen. För ödesbölet Eisåsen kunde dock
Zetterström visa på en nedgång av de kulturgynnade växterna (inklusive säd)
men gräs och en som hör boskapsskötseln till låg på en oförändrad nivå efter
1300. Vid ödesbölet Svedäng skedde det delvis en nedgång av växter som hör
boskapsproduktionen till, exempelvis en och vildgräs men inte halvgräs (starr,
tåg). Spannmål höll sig relativt oförändrad, men liksom Zetterströms under-
sökning av Eisåsen var antalet spannmålspollen så få att någon säker tolkning
inte kan göras, se Avsnitt 2.4.3. Ett visst stöd för en övergång till ett mer
animaliedominerat jordbruk kan kanske Wallins pollenundersökning trots allt
ge. Om det förutsätts att befolkningen minskade kraftigt i Jämtland i början av
senmedeltid kan en oförändrad pollenkurva för växter som hör ihop med
betesdrift och ängsbruk, också förklaras utifrån en ökning av mängden kreatur
per person. Pollenprover ur torvmossar är ofta svårdaterade, men kommer de
från varviga sjöbottensediment går de tvärt om att datera mycket exakt,
Kassjön är exempel på det senare, se Figur 13. Vikten av att ta fram detalje-
rade pollenprover från varviga sjösediment invid en ödegård i Jämtland måste
understrykas. Min slutsats utifrån de jämtländska pollenundersökningarna är
att de stödjer Myrdals forskningsresultat. De högmedeltida relationerna mellan
åkerbruk och boskapsproduktion förefaller således ha inte bestått.

Nästa förhållande utgörs av den förändrade åkerarealen. Genom mina
studier har åkerarealer från högmedeltid kunnat jämföras med åkerarealer från
tidigmodern tid. Jag har inte funnit en sådan jämförelse tidigare. En av pro-
duktionsomläggningstankens grundstenar har därmed kunnat bearbetas i
detalj. Under högmedeltid var åkerarealen i Jämtland i snitt större än under
tidigmodern tid. Hur mycket större är dock avhängigt vissa antaganden om hur
stor andelen träda var. Den högmedeltida åkern på en gård var drygt 5 hektar.
Förutsätter man att fjärdedelsträda praktiserades i Jämtland omfattade den
årligen besådda arealen knappt 4 hektar. Under tidigmodern tid var genom-
snittsarealen för ett gårdsbruk drygt 3 hektar när tvåsäde praktiserades, vilket
innebär att den årligen brukade arealen under tidigmodern tid var drygt 1,5
hektar. Denna medelareal är jämförbar med andra delar av Norrland. Oavsett
om det var fjärdedelsträda eller tvåsäde som användes under högmedeltid var
alltså den årligen brukade åkerarealen större än under tidigmodern tid.
Arealminskningen var stor, så stor som mellan 1 till 2 hektar. Min tolkning är
att arealminskningen som isolerad företeelse ger stöd för en omläggning av
driften.
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För att övergå till indirekta data inleder jag med tillgången på gödsel.
Salvesen menade att det kan ha varit gödselbrist under senmedeltiden.729 Men
det finns inga direkta data som beskriver hur mycket gödsel som producerades
under medeltid eller tidigmodern tid, inte heller finns det uppgifter om antalet
husdjur under högmedeltid, däremot för tidigmodern tid. Det går dock att
argumentera kring tillgången på gödsel utifrån det odlingssystem som
användes. Under medeltid användes sannolikt fjärdedelsträda, vilket innebar
att ¾ av åkermarken årligen besåddes. Om en så liten del av åkermarken
trädades indikerar detta att gödseltillgången var god, det vill säga att man hade
tillräckligt med djur som producerade gödsel för den relativt stora åkerarealen.
Boskapsstocken kan förstås även ha bidragit med för lite gödsel så att åkrarna
under en 300–400-årsperiod magrades ut, vilket ledde till en flytt från gården.
Men andra trädessystem såsom det mälardalska tvåsädet730 måste ha varit väl
kända under högmedeltid med tanke på jämtarnas långväga handelsresor.
Därför förefaller en utmagring av åkermarken som en mindre trolig förklaring.
Under tidigmodern tid minskade man åkerarealen per gårdsbruk samtidigt som
andelen träda ökade med det dubbla jämfört med under högmedeltiden. Den
ökade trädesstorleken skulle tyda på att gödselmängden inte längre räckte.
Läser man i samtida beskrivningar är bristen på gödsel ett återkommande tema
under 1700-talet. Antingen berodde det på att djuren blivit färre eller att en
tillräcklig boskapsstock släppte sin gödsel där den inte kunde samlas in på ett
rationellt sätt. Frågan är vilka skillnader det fanns i boskapsbete mellan
högmedeltid och tidigmodern tid och om gödseln samlades ihop från djurens
sommarbetesmarker? Kunskapen är mycket bristfällig avseende högmedeltid.
För tidigmodern tid finns det en möjlighet att man ibland under vintern förde
hem gödsel från fäbodarna på samma sätt som att man fraktade hem sitt hö.
Troligen var det ovanligt. Antagligen var förhållandena under såväl högmedel-
tid som senmedeltid i huvudsak lika genom att gödseln kom från gårdens
fähus/ladugård. Jag tror att andelen träda och därmed gödseltillgången indikerar
att boskapsskötseln inte ökade i betydelse vid en gård efter högmedeltid.

Ett annat förhållande utgör förändringen i jordbruksteknik. Myrdal menar
att viss teknikförändring är resultatet av produktionsomläggningen, en om-
läggning där åkerbruket hade blivit extensivt, det vill säga en relativt stor
åkerareal skulle skötas med en liten arbetskraft. Med andra ord kan teknik-
förändring utgöra bevis för en ändrad jordbruksinriktning. Teknikförändring är
ett svårtolkat område. Det finns teknikförändring som effektiviserar arbetet,
det vill säga sparar tid, och så finns det teknikförändring som medverkar till att
öka markens avkastning. När man diskuterar teknikförändring under agrar-
krisen måste man även ta hänsyn till om familjen på en gård, som sannolikt
hade dränerats på arbetskraft till följd av pesten, valde att bibehålla sin odlings-
areal oförändrad eller om arealen minskade. Myrdal skriver att det ”fanns en

729 Salvesen, 1979, s. 166, 175.
730 Myrdal, 1985, s. 75, 155.
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strävan att hålla markerna i bruk”, vilket jag tolkar som att arealerna vanligen
bibehölls oförändrade.731 Men vissa pollendiagram (exempelvis Kassjön, se
Figur 13) talar emot att merparten av markerna hölls i bruk. En bonde kunde
således välja att bibehålla markerna i hävd eller minska på arealerna. Om en
senmedeltida familj (färre personer) arbetade lika mycket per person på åkern
som en högmedeltida (fler personer) skulle aldrig all åkermark hinna bli skött.
Delar av åkermarken skulle i en sådan situation bli öde. Teknikförändringen
kan ha medverkat till att bibehålla arealstorleken. En teknikförändring var att
spad- och hackbruket försvann till förmån för jordbearbetning med dragdjur.
Det är en tidsbesparande åtgärd. Detsamma gäller introduktionen av långorvs-
lien för höskörd samt introduktionen av längre blad på skäror.732 Varje person
som bearbetade jorden respektive skördade kunde klara av mer areal på
kortare tid jämfört med tidigare, det vill säga arbetsavkastningen ökade. Tids-
vinsterna kunde användas för att bibehålla åkerarealen. I en sådan situation
blev det inte mer tid för andra sysslor, exempelvis järnhantering.733 Men om
arealen istället minskade blev det mer tid över för andra sysslor. Gert Magnus-
son har visat att järnproduktionen i Jämtland ökade kraftigt under senmedel-
tiden samtidigt som handeln med skinn ökade.734 Dessutom skedde det en
faktisk arealminskning av åkermarken vid de enskilda bruken, vilket kan vara
ett belägg för detta. Teknikförändringar kunde alltså ge mer tid för andra
sysslor, men då var man tvungen att minska åkerarealen. Jag anser därför att
teknikförändring som argument både ger stöd för en förändring i arbetstid som
gav mer tid för alternativa sysslor samt ger stöd för en förändring mot
boskapsproduktionens relativa ökning.

Ett annat stöd för att åkerbruket hade minskat i omfattning är att
ogräsrensningen minskade under senmedeltid.735 Det finns inga belägg för
ogräsrensning under högmedeltid i Jämtland. Men att köra trädesåkrarna fria
från ogräs var vanligt under 1700-talet. I Jämtland kördes trädet med årder,
som även var det åkerredskap med vilket man bearbetade åkrarna under
högmedeltid. Kanske kan dessa uppgifter om ogräsbekämpningen under 1700-
talet äga retrogressiv relevans för medeltid. Ogräskörningen kan därför vara
äldre än 1700-tal, vilket skulle tala emot åkerns minskade betydelse.

Oxhandel har också varit ett argument som stöd för en omläggning av
jordbruksdriften. I Sverige fick oxhandeln sitt genombrott under senmedeltid.
Den var väl etablerad under 1400-talet, ökade i omfattning under 1500-talet
och kulminerade under 1600-talet. I början gick oxdrifterna söderut mot en
kontinental marknad men vänder sedan norrut mot Bergslagen.736 Men som
Myrdal skriver är det ett svagt indicium på en relativ ökning av boskaps-

731 Myrdal, 2003, s. 242.
732 Det finns uppgifter även från Norge som tyder på en förändring av lien (Lunden, 2002, s. 244–245).
733 Myrdal, 2003, s. 239.
734 Se kap. 4.3.3.
735 Myrdal, 2003, s. 238.
736 Myrdal & Söderberg, 1991, s. 435–487.
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produktion.737 Jag menar att argumentet är svårhanterligt eftersom oxdrifterna
snarare är uttryck för en förändrad marknad än uttryck för en agrarkris orsakad
av pest. För Jämtland har jag inte påträffat uppgifter om oxdrifter, men de
finns för Härjedalen på 1770-talet. Då går handeln bland annat till Falun.738

För Jämtlands del kan förhållandet varken ge stöd för eller emot omläggnings-
tanken.

Under högmedeltid sköttes herdesysslan av män i Skandinavien, men under
senmedeltid börjar även barn och kvinnor sköta denna syssla. Den ändrade
arbetsfördelningen mellan män och kvinnor gjorde att män, i en tid med färre
personer per familj, fick mer tid över för andra sysslor såsom skörd och
sysslor utanför jordbruket.739 Under tidigmodern tid framgår det av samtida
beskrivningar från Jämtland att kvinnorna ofta var i fäbodarna. Hur situationen
såg ut dessförinnan har jag inte påträffat i litteraturen. Förhållandet kan därför
varken ge stöd för eller mot en förändring av den jämtländska jordbruks-
inriktningen

Äganderätten är ytterligare ett argument för en förändrad jordbruks-
inriktning. Under tidigmedeltid hade ett allt mer intensivt markutnyttjande lett
till att äganderätten preciserades. Detta syns bland annat i den ökade mängden
skriftliga dokument. Hävdades marken kunde den betraktas som enskild
egendom istället för om marken låg öde då äganderätten inte var lika tydlig,
vilket kunde innebära att kronan gjorde anspråk på den. Under krisen kom
hävd som juridiskt instrument att öka i betydelse i förhållande till skriftliga
dokument. Under och efter krisen blev det således viktigt att hävda de
ödesbölen man ansåg var sina för att inte förlora äganderätten. På grund av att
familjerna till följd av pesten innehöll färre medlemmar var man tvungen att
sköta markerna med så liten arbetsinsats som möjligt. De kom därför att skötas
som ängar i Jämtland eftersom åkerbruk var arbetsintensivt till skillnad från
ängsbruk. Ödesbölena låstes därmed för vem som helst som ville återuppodla
dem som regelrätta gårdar eftersom de redan hävdades av någon som ansåg sig
äga marken.740 Det är inte otänkbart att man tänkte i banor om att bättre tider
skulle komma och att man därför behövde en expansionsbuffert för framtida
gårdsetableringar i släkten. Det måste ha varit en naturlig tanke att, så fort det
ansågs möjligt, återbesätta en gård som nyss blivit öde. Jag finner dock inga
belägg för att ägandet (även om det var fler än en ägare) av ett ödesböle skulle
ha utgjort ett hinder för återkolonisation när krisen avklingade, förutsatt att
man kom överens med berörda ägare. Istället är det tydligt att många
ödesbölen återkoloniserades (se Avsnitt 9.5). Jag finner därför att förhållandet
inte ger ett tydligt stöd för en jordbruksomläggning.

737 Myrdal, 2003, s. 226.
738 Schissler, [1770] 1953, s. 33.
739 Myrdal, 2003, s. 238–239.
740 Myrdal, 2003, s. 240–241.
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Ett förhållande som inte stödjer en övergång i jordbruksproduktionen hör
samman med att olika gårdar inom samma region inte hade samma inriktning
på sin jordbruksdrift. Lars-Olof Larsson menar för Småland att ödegårdarna
före ödeläggelsen borde ha haft mer boskapsskötsel än övriga gårdar, eftersom
ödegårdarna låg på gränsen till utmarken. När krisen kom borde nedlägg-
ningen av dessa mer boskapspräglade gårdar ha lett till att åkerbruket inom en
större region relativt sett ökade utan att någon egentlig förändring på dessa
gårdar genomfördes. Ödesbölen i Jämtland ligger både centralt och perifert i
förhållande till en centralbygd. Flertalet ligger perifert. Det finns en möjlighet
att deras läge var mer klimatutsatt och att produktionen därför låg mer på
boskapsskötsel som tålde kallare klimat bättre. Det finns dock ännu inte något
tydligt stöd för att produktionen var annorlunda vid ödesbölena än vid byarna.

Att en ödegård utnyttjades som äng har anförts som stöd för att det skedde
en förändring inom jordbruket med betoning på boskapsproduktion.
Argumentationen sätter fokus på kopplingen mellan lite arbetskraft och
landskapets bibehållna öppenhet, en hopplös ekvation att lösa inom ett
familjejordbruk om inte jordbruksinriktningen på ödesbölet ändrades till
ängsbruk som var mindre arbetsintensiv än åkerbruk. Klimatets betydelse i
detta sammanhang har inte diskuterats. Möjligheten finns att ett försämrat
klimat (belagt för senmedeltid i Jämtland) snarare än bristen på arbetskraft kan
ha varit orsaken till att man valde gräsproduktion vid ödesbölet. Om så var
fallet säger inte övergången till ängsproduktion något om en förändring mot
ett mer animaliedominerat jordbruk till följd av en minskad befolkning. Mina
studier visar dock att det inte var ovanligt att ödesbölen från och med 1700-
talet kom att återkoloniseras som regelrätta gårdar. Det skulle tala emot att
använda ödesbölenas omläggning till äng som ett argument för en
driftsomläggning eftersom det många gånger gick bra att återetablera en gård.
Återetableringen tyder i sin tur på att de gårdar som blev av med ängasrealerna
till den nyetablerade gården inte nödvändigtvis kom i ekologisk obalans.
Omläggningen av driften på ödesbölen kan användas som ett argument för en
förändrad jordbruksinriktning men behöver inte göra det.

Att ödegårdar blev äng säger dock endast att dessa blev äng, det säger inte
något om gårdens hela ekonomi det vill säga huruvida den totala ängsarealen
vid gården ändrades i endera riktningen eller förblev oförändrad. Något belägg
för en minskad ängsareal vid gårdarna finns dock inte i Jämtland.

Resultatet av genomgången visar att argumenten för och emot en förän-
dring av jordbruksinriktningen mot en relativ ökning av boskapsproduktionen
är flera. Vissa argument utgör endast indicier på en jordbruksomläggning
samtidigt som andra argument står på en säkrare källmässig grund. En samlad
bild ger mer stöd för en jordbruksomläggning än mot, särskilt väger
pollenprovernas data om en nedgång för spannmål men inte för gräs tungt
liksom nedgången av åkerareal. Förhållandena ger en bild av att relationerna
mellan åkerbruk och boskapsskötsel inte minskade parallellt som pollenprovet



212

från exempelvis Kassjön indikerar, eller som Kåre Lunden skriver om för
norska förhållanden, men han bygger sina studier på ett helt annat käll-
material. Situationen i Jämtland förefaller därför mer likna den för exempelvis
södra Sverige och England än Norge och Norrbotten. Att olika forskare
kommit till olika slutsatser kan mycket väl bero på att situationen varit olika i
olika områden. Att dock omläggningen till äng skulle verka konserverande för
en återkolonisation av ödesbölen som regerätta gårdar verkar dock inte vara
fallet eftersom de enligt resultaten i Avsnitt 9.5 ofta kom att återkoloniseras.
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11 Landskapets förändring i Jämtland

I flera föregående kapitel har bebyggelsen (gårdar, ödegårdar, fäbodar) och
jorden (åkermark, skogsmark) behandlats utifrån olika aspekter såsom ägande,
nyttjande, klimat m.m. Innan avhandlingens resultat sammanfattas i en slutsats
för hur landskapet har förändrats presenteras en modell som skall hjälpa till att
förklara bebyggelsens kolonisationsförlopp.

11.1 En jämtländsk landskapsmodell

De uppgifter som finns om den jämtländska bebyggelsen i allmänhet och
ödesbölen i synnerhet har resulterat i en modell för bebyggelsens förändring,
en modell som jag kallar paraplymodell.

Namnet paraplymodell är vald med bakgrund av att paraplyets tyg kan ses
som ett landskapsrum uppifrån, där spetsen i centrum symboliserar centrum
och sprötändarna symboliserar periferin, se Figur 77. I centrum ligger en
modergård och i periferin ligger utgårdar. När paraplyet fälls upp flyttar
befolkningen till utgårdarna och när det fälls ihop flyttar de tillbaka till
modergårdarna. Processen kan upprepas. Det är inte bevisat att det fanns en
koppling mellan modergård och utgård. Vissa ödesbölen ligger dock idag
inom den bys gränser vilken under medeltid/tidigmodern tid gjorde anspråk på
ödesbölet.741 De kollektivägda skogarna, inte mellan gårdar inom en by utan
mellan byar, kan också vara ett uttryck för släktskap och samhörighet.742 Ut-
över detta beskrivs i ett diplom från 1472 en släktrelation mellan ett ödesböle
(Kusböle) och en gård (Bölåsen) som sedermera kom i besittning av
ödesbölet.743

I goda tider sker nyetablering av gårdar på utmarken utifrån en moderby
(paraplyet fälls ut). I sämre tider flyttar befolkningen tillbaks till moderbyn.

741 Se Avsnitt 8.5.2.
742 Se Avsnitt 8.4.2.
743 Se Avsnitt 8.5.1.
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Figur 77. Modell (paraplymodell) över landskapets förändring sedd utifrån bebyg-
gelsens förändring. En modergård etablerar en ekonomisk verksamhet på
utmarken (blå pil) med bebyggelse (utgård) som beboddes antingen
permanent eller säsongsvis. Av olika anledningar läggs utgården ner som
permanentbebodd enhet. Befolkningen flyttar tillbaka till modergården (blå
pil) och modergården som gör anspråk på utgården som i någon mån
fortsättningsvis utnyttjades ekonomiskt.

11.2 Slutsats och sammanfattning

Efter en genomgång av forskningsläget inklusive en fördjupad redogörelse av
några aktuella forskningsteman samt egna undersökningar, är det dags att
ställa samman slutsatserna om landskapets förändring i Jämtland. Denna
presentation kommer att vara kronologiskt upplagd till skillnad från de före-
gående kapitlen som i viss mån tematiskt har presenterat och bearbetat olika
forskningsteman. Presentationen sammanfattas i Figur 78. I den följande texten
sker enstaka hänvisningar till denna figur vilka dessutom kan knytas till
paraplymodellens olika steg, exempelvis (STEG 1).

När undersökningsperioden inleds fanns bebyggelse etablerad inom de
centrala bygderna. Dessa bygder kännetecknas av att de innehåller för-
historiska gravhögar och/eller kultiska/hedniska ortnamn (se exempelvis
Avsnitt 2.4.1). I Avsnitt 2.4.1 framgår att jag genom de historiska kartorna har
bidragit med några möjliga hov-namn som tidigare inte har uppmärksammats.
Därmed kan den förhistoriska bygdens kända utbredningsområde ha vidgats.
Stig Welinder menar att befolkningen växte och att antalet gårdar ökade under
sen vikingatid samt under högmedeltid (se Avsnitt 2.4.1). Detta visar
spridningsbilden av ortnamn med ändelserna -sta eller -by. Utifrån ett flertal
källmaterial såsom historiska kartor, diplom, jordeböcker och fornminnes-
registret har jag sammanställt en stor mängd uppgifter om jämtländska öde-
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gårdar (drygt 600), så kallade ödesbölen. För att strukturera all information om
ödesbölen (namn, geografisk position, användningsområde etc.) upprättades
ett ödesböleregister som presenterades i Avsnitt 6.1.2. Sammantaget har mer
än 3000 historiska kartor i detalj undersökts. Knappt 500 av dessa kunde ge
värdefulla upplysningar om ödegårdar, deras namn och markslag, vem som
ägde eller brukade ödegården etc. Flera av dessa ödesbölen innehöll ändel-
serna -sta eller -by i sina namn (se bilaga). Jag identifierade termen utgods
som en en ny ödeindikerande term vilken inte tidigare påträffats i litteraturen.
Till skillnad från andra delar av Skandinavien har ett stort antal av dessa
ödesbölen också bevarats som fossil åkermark. Enligt pollenundersökningar
från Jämtlands centralbygder var jordbruket i huvudsak inriktat på en
arealintensiv djurhushållning, med ett visst inslag av åkerbruk. Det är inte
belagt att djurhushållningen även bedrevs på utmarkerna i form av skogsbete,
men det är troligt. Vid skogsbetesmarkerna anlades efterhand boställen. Detta
torde vara en rimlig tolkning eftersom flera ödesbölen har mycket tidiga 14C-
dateringar (se Avsnitt 2.4.2) som i huvudsak spänner mellan år 800 och 1050.
En sådan plats är ödesbölet Eisåsen som jag har karterat och undersökt
arkeologiskt. Det saknas kunskap om dessa tidiga bosättningars funktion. Men
det ligger nära till hands att tolka dem som säsongsvisa boställen, vilka skulle
kunna liknas vi en sorts fäbodar (STEG 1). Avsaknaden av kunskap gör dock
att detta fäbodbruk inte utan vidare kan blandas samman med det fäbodbruk vi
känner från 1500- och 1600-talen.

I Avsnitt 2.4.2 framgår att åkerbruket fick en allt viktigare roll under
högmedeltidens början (från ca 1050 e.Kr.) vilket såväl pollenprover som 14C-
dateringar av fossil åkermark på ödesbölen visar. Ödesbölen representerar i
huvudsak gårdar från högmedeltid. Arkeologiska undersökningar av flera
ödesbölen (exempelvis Eisåsen och Svedäng) visar tydligt att de var
permanentbebodda regelrätta gårdar innan de lades öde. Det har inte kunnat
beläggas, men man får anta att denna övergång från ett säsongsboställe till en
permanent bebodd gård skedde i början av högmedeltid. Det är möjligt att
någon i familjen som drev fäboden, men som alltså bodde permanent på annan
plats, också valde att permanentbebo fäboden (STEG 2). Tydliga belägg för
detta saknas, men ett diplom från 1472 visar att släktbanden mellan gård och
ödegård var viktiga. Utifrån uppgifterna i ödesböleregistret har jag visat att
bebyggelsen under högmedeltid krafigt expanderade ut från det vikingatida
kolonisationsområdet (se Avsnitt 6.2.1 och 6.3). Drivkraften bakom denna
expansion av bebygggelse på utmarkerna tror jag har varit befolkningsökning
belagd av Helge Salvesen. Stig Welinder menar dessutom att expansionen var
en del i den härskande elitens sätt att tillägna sig makt (se Avsnitt 2.4.2). En
tidstypisk ortnamnsform är böle för ödesbölenas ödetid. Genom ödesböle-
registret kunde jag tydligt visa att Salvesens framförda idé om att böle var
ödeindikerande, stämde (se Avsnitt 6.1.3).
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Det har genom mina undersökningar varit möjligt att för första gången
beräkna storleken på den högmedeltida gårdens åkerareal (se Avsnitt 8.3).
Arealen har jag kommit åt genom att detaljkartera ett flertal fossila ödegårdar i
fält, tagit del av andras karteringar samt beräknat möjligheten att använda
vissa uppgifter ur de historiska kartorna. Det senare visade sig vara möjligt för
en av de älsta karttyperna, de geometriska avmätningarna. I dessa hade
dåtidens lantmätare karterat hårdvallsängar och lägder som i kartorna eller i
andra källor angavs vara ödesbölen. Den åkerareal som årligen odlades under
högmedeltid var 3,87 hektar då en fjärdedel av åkern låg i träda. Trädes-
andelen är en uppgift ur den norska medeltida Frostatingslagen som gällde i
Jämtland. Arealen representerar såväl centrala som perifera bebyggelselägen
eftersom kartorna tar upp flera gårdar också belägna i centrala lägen även om
den karterade fossila åkermarken ligger i perifera lägen. Arealuppgiften måste
betraktas som stor eftersom det i mina undersökningar framgår att man under
tidigmodern tid endast odlade 1,63 hektar årligen då hälften av marken låg i
träda. Det som under första delen av högmedeltiden tidigare hade varit utmark
kom efterhand att utvecklas till mindre jordbruksområden. Av detta drar jag
slutsatsen att jordbruksproduktionen svängde från att ha varit köttproduce-
rande med visst inslag av åkerbruk till det motsatta. Åkerbruket kom således
att kraftigt dominera under högmedeltid. Pollenundersökningar ger stöd för
åkerbrukets omfattande expansion (se Avsnitt 2.4.2).

Vid mitten av 1300-talet inträffade en katastrof i landskapet, den sen-
medeltida agrarkrisen inleddes. Digerdöden härjade och många människor dog
till följd av denna. Belägg för att digerdöden härjade i Jämtland saknas. Men
liksom Helge Salvesen anser jag inte att det finns någon anledning att betvivla
dess härjningar i Jämtland. Särskilt med tanke på att det finns belägg såväl
från Trøndelag i Norge som från Hälsingland (se Avsnitt 3.3.1). De många
uppgifterna om ödesbölen som jag har identifierat möjliggör en säkrare
beräkning av ödeläggelsens storlek än vad man lyckades med inom Det
Nordiska ödegårdsprojektet där beräkningen ofta utgick från stickprovsvis
valda socknar inom ett landskap eller fylke. Så mycket som drygt hälften av
gårdarna i Jämtland ödelades (ca 50–52,5%) vilket kan jämföras med Salve-
sens tidigare resultat på 40 procent (se Avsnitt 2.4.3).

Genom att studera de historiska kartorna samt den fossila åkermarken har
jag kunnat lokalisera de flesta av de ödesbölen som nämns i medeltida diplom
eller i exempelvis räkenskaper från 1500-talet. Ödesbölets åkermark har
dessutom varit möjlig att avgränsa i detalj för för merparten av ödesbölena,
vilket är ett förhållande som jag inte har påträffat för andra delar av norra eller
västra Europa. Detaljkunskapen möjliggör för första gången en studie med hög
upplösning om det geografiska lägets betydelse för ödeläggelsen. Ödegårdar-
nas respektive de icke ödelagda gårdarnas bebyggelse i förhållande till stora
och små sjöar visade på en möjlighet att ödegårdarna i högre grad var utsatta
för sommarfrost, än de gårdar som inte ödelades. Ödegårdarna återfinns oftare
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invid små sjöar. Enligt en ny klimatstudie från Jämtland försämrades klimatet
under 1300-talets första hälft samt under nästan hela 1400-talet genom en
temperatursänkning.744 Under sådana förutsättningar drar små sjöar snarare till
sig frost än stöter den ifrån sig som stora sjöar gör, eftersom de senare
magasinerar mer sommarvärme under sensommar och höst. Samtidigt var
ödegårdarna i högre grad exponerade åt norr vilket medförde att de hade färre
soltimmar än gårdar exponerade åt söder (se Avsnitt 7.3).

Även jordarternas betydelse för ödeläggelsen beaktades, men jag kunde
inte registrera några tydliga skillnader i jordarter (moränlera och moig morän)
mellan ödesbölen och icke ödelagda gårdar (se Avsnitt 7.2).

Ödeläggelsen skedde såväl inom centralbygderna som inom mer perifera
lägen, vilket inte alls är förvånande om den huvudsakliga orsaken till ned-
gången utgjordes av pesten. Jag har dock registrerat flest ödesbölen i perifera
lägen sett utifrån avståndet till respektive sockens centralbygd (kyrkan). Detta
mått menar dock flera utländska forskare inte är bra eftersom förhållandet inte
säger tillräckligt mycket om orsaken till ödeläggelsen i det fall den inte
relateras till exempelvis gårdarnas näringsinriktning. Näringsinriktningen är
ännu inte tillräckligt känd. Det saknas även undersökningar i Jämtland om hur
pesten och de andra faktorerna påverkade familjerna, och hur dessa agerade.
Sådana förhållanden bygger därför på spekulationer. Man kan anta att många
gårdar helt ödelades på människor. I andra fall kan man tänka sig att några
överlevde, men att driva en gård på färre familjemedlemmar kan ha varit svårt.
Därav följer i så fall att människor försökte ändra på situationen. En möjlighet
är att man flyttade från sina gårdar till släktgårdar i centralbygderna där man
kunde få hjälp samtidigt som naturförutsättningarna var lite bättre (STEG 3).
Genom mina närmaste-granne undersökningar av ödesbölen samt icke
ödelagda gårdar ges bilden av att bönderna samtidigt tog tillfället i akt och
flyttade från perifera gårdar till mer centralt belägna gårdar (med grannar)
vilka hade lagts öde. Det visar sig nämligen att gårdar/byar som hade nära till
grannar under högmedeltid i mindre utsträckning kom att ödeläggas under
senmedeltid. Detta skulle förklara den ovan nämnda bilden av att merparten av
de ödegårdar som idag är kända framförallt ligger i perifera lägen i förhållande
till socknens centralbygd. Att denna omflyttning inte har registrerats i
skriftliga källmaterial kan troligen förklaras av att omflyttningarna skedde
tidigt och i en turbulent tid (se Avsnitt 7.1). Gårdarna i perifera lägen övergavs
alltså både demografiskt och som egen ekonomisk enhet och kom först
därefter att kallas ödesbölen i källorna och av människorna.

Under 1400-talet kan det ha skett en vändning i ödeläggelsen. Salvesen
menade att den värsta tiden var mellan år 1350 och 1430, men att ödeläggelsen
på sina håll kan ha pågått in i början av 1500-talet (se Avsnitt 2.4.3). Om
endast ödeläggelsen avtog eller om också befolkningen började växa med fler
gårdar som följd, har hittills varit oklart för Jämtlands vidkommande eftersom

744 Se Figur 26 & Avsnitt 2.4.3.
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förteckningar över gårdar (exempelvis jordeböcker) saknas för denna tid. För
Sverige som helhet tycker sig Lennart Andersson Palm se en befolknings-
ökning (se Avsnitt 3.2). Nya socknar etablerades från mitten av 1400-talet i
Jämtland, vilket skulle kunna ses som tecken på en befolkningsökning (se
Avsnitt 2.4.3). Att använda ortnamn för att studera en bebyggelseexpansion i
början av högmedeltid är inte möjligt för senmedeltid. Ortnamn med en viss
namnform knuten till en bebyggelseexpansion från denna tid saknas. Ett visst
stöd för en ökning av antalet bebyggelseenheter tror jag emellertid att det
medeltida diplommaterialet indirekt beskriver. Jag har genomfört en studie av
hur ofta hela eller delar av namngivna gårdar (namngårdar) omnämns mellan
år 1330 och 1529 (se Avsnitt 9.1.1). Diplommaterialet tar i allt högre grad upp
delar av en namngård som, ju längre tiden går, delas i allt mindre delar. Detta
skulle kunna vara ett belägg för såväl gårdsdelning som ägosplittring. Men de
historiska kartorna visar inte att ägosplittring var särskilt utbrett under
tidigmodern tid. Min tolkning är därför att diplommaterialet indirekt visar att
gårdsdelningarna ökade mot slutet av 1400-talet.

När agrarkrisen avklingade kom ödegårdarna i stora delar av Sverige att
återkoloniseras. Någon sådan återkolonisation har tidigare forskning inte
kunnat identifiera för Jämtland. Salvesen menade att ödesbölena i stället
föreföll ha brukats som ängar eller fäbodar, något som jag har kunnat bekräfta
genom mina studier av historiska kartor. I Avsnitt 9.5 visade jag att ödes-
bölena först kom att användas som rena ängsmarker, utan några spår av
bosättning (STEG 4). Därefter kunde jag visa att de övergick till att bli fäbodar
vilka jag utgår ifrån var säsongsvis bebodda (STEG 1). Salvesen förklarar
bristen på återkolonisation med att det låg vissa ägande- och nyttjandemässiga
hinder ivägen. Han menar att så många som mellan fem och tio bönder kunde
vara delägare i ett ödesböle som samtliga måste samtycka till att ödesbölet
skulle återetableras som gård, vilket bönderna enligt honom knappast gjorde
(se Avsnitt 3.3.4). Jag har jämfört en mängd källor som tar upp vilka gårdar
som ägde eller betalade skatt för ödesbölen, exempelvis diplom, jordeböcker
och historiska kartor (se Avsnitt 9.4.2). Jämförelsen resulterade i att antalet
ägare per ödesböle var 2,4 stycken, så sent som under 1800-talet, en betydligt
lägre siffra än den som tidigare angivits. Det var således inte samtliga gårdar
(bönder) inom en by som ägde ödesbölet, gemensamt eller ägoblandat.
Dessutom har jag visat att ägandet var utstakat i marken och att det var vanligt
att en gård ägde en stor del i ett ödesböle, istället för många mindre delar. Men
fler än en ägare kan medföra hinder för en återkolonisation. Några exempel
visar dock att tre ägare inte utgjorde ett hinder för återkolonisation. Salvesen
undersökte aldrig detta. Ett annat hinder var att bönder i Jämtland var organi-
serade i lag som genom sina brukandemetoder kunde hämma en återkolonisa-
tion. I de historiska kartorna har jag funnit stöd för denna tanke. Såväl
hägnadernas utformning vid ödesbölen som det samfällda ägandet av skogar
(även mellan byar) hade betydelse för hur betesdriften fungerade på
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utmarkerna. Betesdriftens kollektiva utformning medförde att bönderna i
praktiken inte kom överens om att en regelrätt gård kunde anläggas på
ödesbölet, eftersom gården skulle utnyttja de kollektiva resurserna intensivare
än de som bara använde ödesbölet vid vissa tidpunkter.

Utifrån forskningsresultat från Jämtland diskuterades i Kapitel 10 en
pågående forskningsdebatt om en omläggning av jordbruksdriften mot en
relativ ökning av boskapsproduktion efter agrarkrisen. Tidigare studier om
denna fråga har kommit till motsatta svar. Salvesen och Myrdal menar för
Sverige att en omläggning tog plats, medan Lunden menar motsatsen för
Norge, det vill säga att åker och boskapsproduktion minskade parallellt.
Salvesen menade att ödesbölenas funktion som ängsmarker verkade
konserverande för de skulle kunna återkoloniseras. I mina studier kunde jag
belägga att en teknikförändring hade skett inom åkerbruket mellan
högmedeltid och senmedeltid. Genom arkeologiska utgrävningar samt
inventeringar av de fossila åkrarnas form menar jag att åkerjorden bearbetades
med årder under högmedeltid. Skriftliga belägg från 1400-talet visar att
högplogen introducerades. Plogen har satts i samband med introduktionen av
ett lägdbruk, det vill säga ett sätt att förbättra ängsavkastningen genom
tillfälliga uppodlingar. Genom ängens vitaliserande ökade såväl hö- som
spannmålsskörden och därmed skulle arealerna vid en gård som led av brist på
arbetskraft kunna minskas utan att det fick en effekt på den totala
avkastningen. Jag diskuterade även driftsomläggningen utifrån tillgången på
gödsel där jag menade att det fanns vissa tecken på att gödselmängden hade
minskat mellan högmedeltid och tidigmodern tid och att det talade emot en
driftsomläggning. Men mina båda båda resultat är av mer resonerande karaktär
och måste utvecklas för att kunna utgöra annat än ett indicium på en
förändring. Däremot står mina undersökningar av den förändrade åkerarealen
på säkrare källmässig grund och ger stöd för en omläggning av jordbruks-
driften. Vegetationsdata genom jämtländska pollenundersökningar förefaller
också stödja denna omläggning. Min slutsats är därför att det inträffade en
omläggning av jordbruksdriften.

Under 1500-talet och framöver är bebyggelsesituationen i Jämtland mycket
bättre känd genom olika typer av räkenskaper. Janken Myrdal har utifrån Det
Nordiska Ödegårdsprojektets data visat att det skedde en kraftig bebyg-
gelsetillväxt i Sverige (se Figur 10). Salvesen däremot har visat att perioden
från ca 1560 till ca 1720 kännetecknas av en bebyggelsestagnation i Jämtland.
I Avsnitt 2.4.4 menar jag att det finns en samvariation mellan bebyggelse-
förändringen och de krig som har berört Jämtland åtminstone mellan år 1563
och 1711 (se Figurerna 11 och 67). Samtidigt visar Gunnarson och Linder-
holms relativt nya klimatkurva över Jämtland att det mot slutet av 1500-talet
samt under första halvan av 1600-talet (Lilla istiden) blev ett sämre klimat,
som kan ha bidragit till att hålla tillbaka den bebyggelseexpansion som pågick
i övriga Sverige (se Figur 6).
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Att ödesbölen inte återkoloniserades som en regelrätt gård har dock visat
sig vara fel. Jag har i en jämförande studie av ödesbölenas funktion i stor-
skaliga kartor och Generalstabskartan visat att drygt 40 procent hade
förändrats från att ha varit äng eller fäbod till att bli gård eller torp (STEG 2).
Drygt 27 procent hade förlorat sin ekonomiska funktion som äng eller fäbod
och istället växt igen till skog (se Avsnitt 9.5). Denna bebyggelseexpansion
sammanfaller med att krigen avtog och klimatet blev bättre. Under 1700-talet
mjukades även hemmansklyvningsförbudet upp samtidigt introducerades
möjligheten att anlägga torp på utmarken. Många ödesbölen kom således att
återkoloniseras men processen inleddes ca 200 år senare i Jämtland än i övriga
Sverige. När krigen började avta inleddes en annan bebyggelsekolonisation
parallellt med återkolonisationen i Jämtland. Det var etableringen av så
kallade nybyggen. Nybyggen hade redan börjat anläggas under 1600-talet (se
Avsnitt 2.4.4 samt Figur 28).

I Avsnitt 6.3 diskuterade jag bebyggelsens spridning i Jämtland för
perioden 1000 till 1750 och angav två möjliga sätt att se på detta förlopp. Den
första gick ut på att bebyggelsen sakta spred sig från centrum mot periferin,
där allt sämre jordar togs i anspråk. Agrarkrisen stannade endast upp detta
förlopp under ca en 200-årsperiod vartefter expansionen fortsatte ut mot
periferin, bland annat i form av nybyggen. Det andra ger dock agrarkrisen en
aktivare roll. Bebyggelsen expanderade från centrum ut mot periferin under
högmedeltid. Efter agrarkrisen återkoloniserades inte ödegårdarna vars
funktion som ängar och fäbodar istället låste landskapet för återkolonisation
samt nyanläggande av gårdar. När väl nybyggeskolonisationen tog fart under
tidigmodern tid kunde nybyggarna därför inte slå sig ner inom det hög-
medeltida kolonisationsområdet utan förpassades till de stora ödemarkerna.
Nybyggarna fick så att säga hoppa över det högmedeltida kolonisations-
området. Jag tror dock att nybyggeskolonisationen antagligen skall ses som en
separat händelse.

Efter att först ha utgjort ängar eller fäbodar återkoloniserades ödesbölena
drygt 300 år efter att ödeläggelsen inleddes. Vem som återkoloniserade
ödesbölet har jag inte undersökt. Ödesbölen ägdes dock till största delen av en
eller flera bönder inom det högmedeltida kolonisationsområdet. När tiderna
blev bättre och befolkningen inom bygderna växte ligger det därför nära till
hands att tro att de återkoloniserades av söner och döttrar till ägarna. Trots att
återkolonisationen och nybyggeskolonisationen pågick parallellt är gränsen
mellan det högmedeltida kolonisationsområdet och nybyggesområdet relativt
skarp (se Figur 29). Hoppade nybyggeskolonisationen över det högmedeltida
kolonisationsområdet? Nybyggen hör intimt samman med avradsland. Mina
undersökningar visar att det fanns avradsland i centrala bebyggelselägen (se
Avsnitt 6.1.2) som kronan gjorde tillgängliga genom avvittring, men den stora
majoriteten låg inom ödemarkerna. Andra forskare har visat att nybyggarna
sällan hade band till den gamla bondejorden i Jämtland. Jag menar därför att
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nybyggeskolonisationen inte skall ses som en fortsättning på den högmedel-
tida bebyggelseexpansionen utan som en fristående kolonisationsprocess.

Figur 78. Principskiss över landskapets förändring i Jämtland mellan ca 1000–1750
e.Kr. sett utifrån bebyggelsens förändrade funktion samt befolknings- och
temperaturförändringen. STEG 1: En modergård anlägger fäbodar på
utmarken (paraplyet fälls ut). STEG 2: Befolkningen växer och fäbodarna
förändras till ekonomiskt (åkerbruk och boskapsskötsel) självständiga
bebyggelseenheter med bofast befolkning, så kallade utgårdar. STEG 3:
Yttre omständigheter gör att befolkningen reduceras och utgårdarna
överges. Befolkningen flyttar tillbaka till modergården (paraplyet fälls ihop).
STEG 4: De tidigare ekonomiskt självständiga utgårdarna återgår till att
nyttjas som ängar. Efterhand växer befolkningen igen och STEG 4 går över
i STEG 1 genom att ängsmarkerna blir fäbodar. Därefter upprepar sig STEG
2. Data saknas för att svara på om också STEG 3 och STEG 4 upprepades.
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12 Summary and conclusions

This dissertation studies landscape change in the Province of Jämtland during
the period 1000–1750 AD.

Chapter 1 is an introduction to the dissertation as a whole. The overarching
problem is formulated: How did settlement and cultivation change in the
province Jämtland during medieval and early modern times? The attendant
problem will be: What were the driving forces behind the changes?

In Chapter 2 the study area is introduced. First the geographical
delimitation of the dissertation is described, where the entire administrative
province Jämtland or the three parishes Brunflo, Revsund and Sundsjö have
made up the study area, depending on the character and amount of source
material. Politically Jämtland formed part of Norway until 1645 AD when it
came under Swedish rule. Ecclesiastically, however, Jämtland belonged to
Uppsala Archdiocese up to 1570. Jämtland in the 20th century had 49 parishes
(Section 2.1).

Then are described the physical conditions of the province (Section 2.2).
To the west and north are mountains. Jämtland is intersected by large rivers
and streams, in particular the Indalsälven, and there are numerous large lakes.
Central in the province is the Storsjön. Despite its location far north in
Sweden’s interior Jämtland has rather good conditions of agriculture, partly
because of the occurrence of clayey till and because warm winds find their
way from the west through the mountains.

In the following sections the terminology is described which is used for
settlement in Norway and Sweden, respectively. It is commonly held that in
Norway there have only been single farms, in contrast to Sweden and large
parts of western Europe where villages and hamlets have also existed. It has
turned out, however, that there have not been any differences on the ground,
only in the terminology used (Section 2.3). This is followed by a description
of agrarian developments in Jämtland during the period 1000–1750 (Section
2.4).

In Section 3.1 the concept of landscape is discussed. Three landscape
concepts are manifesting themselves: the landscape of action, the landscape of
institutions and the landscape of meaning. Because this research is limited to
medieval and early modern times it is observed that the history of agriculture
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has a central position in understanding landscape change, as agriculture has
been the major industry during this period. In the present study the landscape
is viewed as a Landscape of Action.

Agrarian change in certain parts of Europe is described in Section 3.2. This
is followed by a literature survey of possible causes of landscape change, such
as population change, climate, war, trade, depletion of soils, peripheral
settlement, industrialization, technological change in agriculture or pestilence
(Section 3.3). Three of these themes were accorded deeper studies. These are
M. Postan’s ideas about soil depletion and those of H. Lamb and M. Parry
about climate change as causes of desertion (Section 3.3.2), the theme of a
change in agricultural emphasis towards greater reliance on cattle-raising
(Section 3.3.3) and Salvesen’s ideas that aspects of ownership and use
prevented the resettlement of deserted farms (Section 3.3.4).

The methods are delimited in Chapter 4. I have used the retrogressive
method, archaeological methods and detailed mappings of ancient field traces.
The source material is presented and delimited in Chapter 5. First and
foremost this concerns information in various written sources on deserted
farms and the ancient field traces. More than 3000 historical maps have been
worked on in this study. Other sources used are 16th century registers of
taxpayers and medieval diplomas. Furthermore I have mapped five sites with
ancient arable fields dated to the High Middle Ages.

Chapter 6 is devoted in its entirety to these deserted farms, in Jämtland
called ödesböle (plur. ödesbölen). They are farms which existed in the High
Middle Ages and were deserted in the agrarian crisis of the Late Middle Ages.
Several ödesbölen have been known before, but no systematic search for them
has been done in the historical maps. In order to structure the information on
the ödesbölen (name, geographic position, range of use etc.) an ödesböle
database was established which is presented in Section 6.1.2. The database is
based on information in the Swedish Ancient Monuments Register
(Fornminnesregistret) and in the information in the 1568 jordebok (cadaster)
on ödisgotz. Based on this data information from other sources could also be
identified as ödesbölen. All the information was checked against the historical
map material. Of the over 3000 historical maps that were meticulously
checked somewhat less than 500 yielded any valuable information on deserted
farms, their names and land-tenure category, the owner or user of the deserted
farm, etc. In the database some 600 possible ödesbölen have been identified.
This should be compared to earlier estimates that Jämtland might contain up to
about 410 ödesbölen, based on studies of three out of 49 parishes. Only 38, or
6 per cent, of the deserted farms in the ödesböle database have not been possible
to locate in detail. The rate of desertion is estimated to be about 50 per cent, to
compare with earlier estimates of about 40 per cent (Section 6.1.3).

Based on the ödesböle database, in Section 6.2 an analysis is carried out on
on the one hand the ödesbölen, on the other hand farms which were not
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deserted in the three parishes of Brunflo, Revsund and Sundsjö. These
parishes are located south-east of the town Östersund. When the possible
deserted farms were thoroughly scrutinized about 11 per cent could be sorted
away, mainly information from the Ancient Monuments Register which did
not relate to the High Middle Ages. 64 ödesbölen and 53 farms which had not
been deserted were identified, which gives a possible desertion rate of 54 per
cent.

Based on the ödesböle database it was possible to reconstruct a settlement
picture for the high-medieval colonization area. This picture was compared
with two others: one, a settlement picture for the Late Iron Age based on grave
barrows, the other, the settlement picture for newly colonizing farms
(nybyggen) between 1700 and 1899. The newly colonizing farms are a
particular form of farm establishment in the great wilds. The extension of
settlement during the three periods evoked questions about the colonization
process. The changes in settlement indicate two possible sequences of
colonization. Both are initiated by settlement spreading from the center
towards the periphery, that is from the Viking-Age settled tracts towards the
high-medieval settled area. This colonization process only ceases with the
medieval agrarian crisis. Not until this crisis has abated the two possible
alternative colonization processes appear. Either the High Middle Ages settled
area is recolonized whereupon settlement spreads further towards the great
wilds, or some kind of blockage has existed in the High Middle Ages settled
area to prevent the recolonization of the deserted farms, and the establishment
of new farms was forced to happen only in the great wilds.

In Chapter 7 the geographical situation of the ödesbölen is studied. Initially
I look at the significance of geographical situation for farm desertion and for
the re-establishment of deserted farms. If the deserted farms were situated in
high terrain it could be an indication that they had been deserted because of a
climatic deterioration which lowered the altitude limit for possible agriculture.
In Section 7.1 the position of settlements was calculated in relation to a central
point. The ödesbölen were located further away from the church than the
farms which were not deserted. But because the agricultural specialization of
each farm is not known the results are difficult to interpret. Therefore the
distance to next neighbour was calculated for the two categories. The difference
was great. Farms that were not deserted had their next neighbour closer than
those farms which were deserted. The reason was probably not that farms with
close neighbours were less often deserted. Rather it is probable that farms with
close neighbours were more readily re-established than other farms, and that
this happened so early that it never became noted in the sources.

Differences in soil types (clayey till and till with fine sand) had no
significant role for desertion (Section 7.2). There is also no obvious difference
in altitude of the arable between farms that were not deserted and the
ödesbölen (Section 7.3). The ödesbölen were to a greater extent exposed in
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unfavourable points of the compass, however, something that may have
delayed the cultivation season. On the other hand the differences were small.
A comparatively greater difference appears when we compare the locations of
the two categories in relation to large or small lakes and streams. The nearness
to water bodies has relevance to the risk for summer frosts when average
temperatures go down. Recent studies of living and preserved trees show that
the climate in Jämtland did get colder during part of the 14th and all through
the 15th century.

Chapter 8 treats the agricultural system of the ödesbölen. Section 8.1 brings
up the agricultural technology. The shapes of the ancient fields and excavation
results show that during the High Middle Ages the soil was treated with ard.
The plough was introduced, however, in the 15th century. The introduction of
the plough is most likely related to changes in cultivation. Unlike the ard the
coulter of the plough could cut through greensward of many years standing.
The need to break such greensward probably arose with the introduction of the
ley farming (lägdbruk). This was a method to raise the exchange of the
meadows by first cultivating part of the meadow as arable for a few years and
then let it grow back to meadow during some six to ten years. Parallel with the
ley farming the ordinary arable remained with its regular fallow (Section 8.2).

In Section 8.3 the arable acreage of the high medieval farm is calculated
based on detailed maps of ten practically intact ödesbölen. Two more maps
were at hand but could not be used, because the farm remains had been
damaged by the land-use of later times. The acreages are compared with the
information on the same ödesbölen in the historical maps (Section 8.3.13).
There turned out to be good agreement between the ancient acreages on the
one hand and the acreages of ödesbölen with dry meadow recorded in the
geometric land-maps on the other. This result prompted a search of all
geometric surveyor’s maps. Thirty ödesbölen with dry meadows were
identified in which the surveyor had measured the acreage. The information
from the historical maps and the detailed maps yielded in an annual sown
acreage of 3.87 hectares per farm. Information on the size of the early modern
farms was taken from the geometric surveyor’s maps (Section 8.4). The
acreages of 63 farms were used, and the average annual sown acreage was
1.63 hectares.

In Section 9.1.1 is analyzed settlement and the conditions for large farms,
i.e. subdivision, which could have contributed to numerous owners of an
ödesböle. The analysis of farm divisions was based on medieval diplomas. It
seems that the division of farms picked up speed during the second half of the
15th century, which could indicate that the medieval hamlets were small and
that the likelihood for several farmers in the same hamlet owning one and the
same ödesböle was not great. If that is so it confirms the picture drawn by the
16th century account books.
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In Jämtland there were numerous forms of cooperation between farmers in
activities such as hunting, fishing and joint departure to the seters (shielings,
summer pastures). There were forms for how the grazing was organized in the
infields (Sections 9.2.1 and 9.2.2). During the 17th century it was normal for
the cattle to be brought to the seters for the summer. When the grain crops
were harvested and the hay garnered the animals were brought back from the
seters. Until when the snow lay on the ground the cattle could feed on what
had been left behind on field and meadow. Originally there was just one fence
surrounding the entire infields, something I have dubbed ringhägnad (ring
fence). Inside this fence the animals could roam freely, regardless of who
owned the land. These conditions in the infields may have had their
counterparts in the outfields, where the forest grazing may have been a
communal affair. According to the historical maps the cattle sometimes went
“klöv om klöv” (hoof by hoof).

After having studied common grazing in the infields, the outfields are
studied in Section 9.3. In Section 9.3.1 it is shown that large forest areas were
owned jointly by several hamlets. This is not to be confused with a case that a
forest may be corporately owned by several farms in a hamlet. The jointly
owned forests may have been a common occurrence. But the historical maps
do also describe the existence of well delimited forest areas belonging to one
hamlet only. It appears that such hamlet forests may date from at least late
medieval times.

The medieval diplomas show that entire ödesbölen or parts of them could
change owners through sale, exchange or inheritance (Section 9.4.1). By
comparing a range of different source materials it could be established that on
average the ödesbölen had relatively few (2.4) owners. 35 per cent of the
ödesbölen had only one owner (Section 9.4.2). This can be compared with
statements in earlier research that there were between five and ten owners to
each ödesböle. There are several detailed examples showing that two or three
owners to an ödesböle did not preclude a re-colonization. The parcels in an
ödesböle were generally distributed in large irregular blocks or fields. The
patches of one and the same owner were rarely distributed over more than one
field. Very few ödesbölen have been identified where the arable was laid out
in long strips. My investigations have shown that usually not all farms in a
hamlet owned an ödesböle, only some.

In Section 9.5 the functions of the ödesbölen over time was investigated in
the historical maps. It turned out to be a misconception that the ödesbölen
were not recolonized. But it happened more than 200 years later than in e.g.
southern Sweden. After a farm had been deserted and become an ödesböle its
land was used as meadow by non-deserted farms. During the 17th century the
ödesbölen turned into seters, which during the 18th and 19th centuries moved on
to become crofts or regular farms. After that again they began being deserted.
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The investigations in Chapter 9 provide new bases to discuss a topical
research theme, the ownership and use of the ödesbölen. The weighty
arguments for the case that ownership and use inhibit a recolonization of the
ödesbölen are ownership in the form of many owners, and use in the form of
joint grazing of several farms. It was said that ownership and use locked the
land, preventing farm (re-)establishment. My results point to that it is unlikely
for ownership to have had such an impact. The joint forest grazing and joint
seter grazing, on the other hand, may have had such an inhibiting effect as has
been claimed.

In Chapter 10 a current research theme is discussed, the change towards a
more animal-oriented agriculture. Beside the concrete data on a decreased
arable acreage and a decrease in arable and meadow pollen, several indications
of a change in agricultural orientation were discussed. Such indications are the
amount of manure, change in technology, weeding, trade with oxen, tax
reductions, ownership rights and several others. The conclusion is that there
was a change in the orientation of agriculture during or after the agrarian
crisis.

Chapter 11 is devoted to the landscape development of Jämtland. Section
11.1 develops a model for the landscape change. The model is called an
umbrella model and is intended to visualize how settlement had expanded
from the center towards the periphery (the umbrella is opened) and vice versa
(the umbrella is folded). The center consisted of a mother farm (first farm), the
periphery of secondary farms. Between them were strong family ties.

Section 11.2 summarizes landscape change in Jämtland and forms the
conclusions of the dissertation. The conclusions are:
1. Centrally located farms (near the parish centre) established some kind of

seasonally inhabited summer pasture, seter, in the outfields beginning in
the tenth century AD.

2. With time these seters evolved into permanently inhabited regular farms
with arable cultivation, cattle herding, hunting and fishing.

3. Like in other parts of Europe, this time of prosperity was followed by a
crisis. This was caused by a deterioration of the climate and the Black
Death. Even if the presence of bubonic plague never has been proven in
Jämtland it stands out as probable that it reached the province. The crisis
struck at its heaviest in the mid-14th century. At least 50 per cent of the
farms were deserted. Both arable agriculture and stock-raising decreased.

4. Beginning in the second half of the 15th century the number of farms again
increased, probably because the plague epidemic abated and the population
increased. The deserted farms were not re-established, however: their
arable land had been turned into meadows. Agriculture changes towards a
greater reliance on cattle herding.

5. The expansion of settlement abates and population increase ceased from
the early 16th century, the beginning of an almost two centuries long period
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of numerous and protracted wars. During the 16th and parts of the 17th

centuries the climate again became colder (the Little Ice-age). During this
period some of the deserted farms changed from being meadows to
becoming seters. They were thus again seasonally inhabited.

6. Towards the end of the 17th century the climate began to get warmer, the
population again increased and the wars were over. This was a period of
settlement expansion. The expansion occurred on two fronts: by the
establishment of new farms (nybyggen) in the great wilds and inside the
established agricultural districts. During the 18th century the deserted farms
began to be permanently inhabited as crofts or regular farms. It was most
likely someone in the owner family who chose again to occupy the
deserted farms permanently. This expansion continued into the 19th

century.
One can say that the deserted farms have gone through a cyclical process in

which they were first seasonally inhabited, then permanently inhabited only
thereafter to be deserted. Then again seasonally inhabited and so on.
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Hackås 69845000 14331000

1413 Kaneböle Hackås 69716500 14369500
1414 Salomslägden/

Östersaloms-
lägden

Hackås 69825000 14335000

1501 Östbyn Hallen 70124000 14166000
1502 Böleslägden Hallen 70125000 14138000
1503 Kusböle Hallen 70081000 14082000
1504 Önet Hallen 70117000 14065500
1505 Berglägden Hallen 70117000 14056000
1506 Svedje Hallen 70056500 14168000
1507 Kongsböle Hallen 70076500 14085500
1508 Strömshuvud Hallen 70111500 14070000
1509 Hallbrännan Hallen 70099000 14066000
1510 Vågslägden Hallen 70177000 14100500
1511 Stensbacken Hallen 70177500 14098000
1512 Kråkviken Hallen
1513 Drevelägden Hallen 70195000 14130000
1514 Laglöse Hallen
1515 Trästa Hallen 70072500 14152500
1516 Busta Hallen 70145000 14137000
1517 Bingsta Hallen 70146000 14043500
1518 Österå Hallen 70132500 14058500
1519 Kallsta/Kullgård Hallen 70098000 14104000
1520 Rissen Hallen 70076500 14091000
1521 Rise Hallen 70035500 14095000
1601 Annås Hammerdal 70578000 14775000
1602 Lorås Hammerdal 70433000 14722000

1603 Kallböle Hammerdal 70549000 14790000
1604 Tellåslägden Hammerdal 70502000 14835000
1605 - Hammerdal 70518000 14762000
1606 - Hammerdal 70489000 14714000
1607 Skallägden Hammerdal 70495000 14799000
1608 Bölet Hammerdal 70455000 14784500
1609 Mo Hammerdal 70539500 14776000
1610 Svedje Hammerdal 70689500 14849000
1611 Krabböle Hammerdal 70474000 14769000
1612 Svartjonsböle Hammerdal 70447000 14444000
1613 Svedjeöd Hammerdal 70432500 14752500
1614 Skarpås Hammerdal 70512500 14787000
1615 Murås Hammerdal 70737500 14852500
1616 Loffisket Hammerdal
1801 - Håsjö 69886000 15206000
1802 Övergården Håsjö 69756000 15139500
1803 By Håsjö 69895000 15236000
1901 Vallen Häggenås 70362000 14493000
1902 Grindegård Häggenås 70318000 14601000
1903 Dolte Häggenås 70320000 14534000
1904 Rismyrbodarna Häggenås 70417000 14573000
1905 Ellingsnäset Häggenås 70352500 14594500
1906 Högen Häggenås 70366500 14532500
1907 Jonsgård Häggenås 70372500 14516000
1908 Labbgård Häggenås 70311000 14611000
1909 Ollsta Häggenås 70363500 14661000
2001 Mjösjö Hällesjö 69695500 15186500
2002 Våge Hällesjö 69646500 15222500
2003 Sunnansjö Hällesjö 69632500 15205500
2004 Böle Hällesjö
2005 Åsen Hällesjö 69775500 15228000
2006 Krång Hällesjö 69774000 15204000
2101 Bondbacken Kall 70392000 13793000
2102 Ringsta Kall 70410000 13780000
2103 Rannom Kall 70477000 13674000
2104 Fäviken Kall 70386000 13743000
2105 Slättåsen Kall 70451000 13696000
2106 Rislägden Kall 70369000 13787000
2107 Yttervall Kall 70782000 13552000
2108 - Kall 70740000 13595000
2109 Böle/Berge Kall 70664000 13642000
2110 - Kall 70561000 13666000
2111 Sölsved Kall 70428000 13747000
2112 Böle Kall 70735000 13623000
2113 - Kall
2114 Frikok Kall 70415000 13776000
2115 Markusböle Kall 70411500 13772500
2116 - Kall 70423500 13742500
2117 Berge/Granber

gsfallet
Kall 70674000 13605000

2118 Gråsjön Kall 70723000 13545000
2201 Qvarnsjö Klövsjö 69393000 14264000
2202 - Klövsjö 69319000 14214000
2301 - Kyrkås 70169000 14522000
2302 - Kyrkås 70153000 14532000
2303 Älven Kyrkås 70133000 14507000
2304 Bodsved Kyrkås 70112000 14515000
2305 Moeröne/

Moeråsen
Kyrkås 70115000 14540000

2306 Gunnilsböle Kyrkås 70102000 14514000
2307 Gullbacken Kyrkås 70162000 14531500
2308 Nästöne Kyrkås 70114000 14527500
2309 Önet Kyrkås
2310 Böle Kyrkås
2311 Lilla Ren Kyrkås
2501 Fagmon Lit 70317000 14443000
2502 Arnssved Lit 70206000 14545000
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2503 Hoxåsen Lit 70222000 14554000
2504 - Lit 70225000 14543000
2505 Kringelönet/

Klingeröga
Lit 70222000 14520000

2506 Högbyn Lit 70219000 14512000
2507 Flatåsen Lit 70216000 14500000
2508 - Lit 70256000 14436000
2509 Hovslägden Lit 70348500 14476000
2510 Fanbyn Lit 70327500 14470000
2511 Ytterboda Lit 70256500 14512500
2512 Skåndalen Lit 70198000 14519000
2513 Esta Lit 70237500 14507000
2514 Storflon Lit 70230000 14702000
2515 Ön Lit
2516 Stavarslägden Lit 70245000 14585500
2517 Överboda Lit
2518 Byelägden Lit
2519 Korstalägden Lit 70226500 14505000
2520 Lusböle Lit 70314500 14491000
2601 Gautu Lockne 69901000 14445200
2602 Öster Lövsåsen Lockne 69934000 14443000
2603 Stegen Lockne 69906000 14535000
2605 Balsta Lockne 69917000 14560000
2606 Hållsta Lockne 69885000 14573000
2607 Korsta Lockne 69859000 14538000
2608 Bredeved Lockne 69826500 14559000
2609 Rosåsen Lockne 69916500 14455000
2610 Ökne Lockne 69807000 14577000
2611 Mogärde Lockne 69887000 14465000
2612 - Lockne 69882000 14499000
2613 Grövelgärde Lockne 69892000 14470000
2614 Bergböle Lockne 69832000 14517000
2615 Landsom Lockne 69800000 14548000
2616 Slåtte Lockne 69784000 14545000
2617 Höggärde Lockne 69908000 14465500
2618 Wåle Lockne 69975000 14470000
2619 Väster

Löfsåsen/Vadst
Lockne 69939000 14430000

2620 Vamböle/Vam-
lägden

Lockne 69946500 14439000

2621 Våge Lockne 69815500 14573500
2622 Rosböle Lockne 69922500 14492500
2623 Sörlandet Lockne 69809000 14555000
2624 Gottand Lockne 69907000 14455500
2625 Fann Lockne 69936000 14480500
2626 Kullsta Lockne 69918500 14484500
2627 Kalvsta Lockne 69826500 14546500
2628 Kusgård/

Nyckelberg
Lockne 69910000 14460000

2629 Lilla Tann Lockne
2630 Prästgården Lockne 69922500 14496500
2701 Härkanslägden Marby 70006000 14269000
2702 Svensjö Marby 70000000 14250000
2703 Gåuteböle Marby 69989000 14208000
2704 Fannbylägden Marby 70032000 14195000
2705 Grimsved Marby 70016000 14257000
2706 - Marby 69983000 14278000
2707 Skallböle Marby 69955000 14217000
2708 Taftböle/

Brattåker
Marby 69948500 14207500

2709 Landsom/
Brattåker

Marby 69945500 14208500

2710 Lägden Marby 69963500 14251500
2711 Backe Marby
2712 Gruvan Marby 70021000 14248000
2713 Svedje Marby 70012500 14237500
2714 Berge Marby 70025000 14225000
2715 Brattåsen Marby 69997500 14240500
2716 Bäck Marby 70033500 14188000

2717 Bocksmon Marby 69952500 14245500
2719 Håkansta Marby 70027500 14241500
2720 Skallgården Marby 70028500 14238500
2801 Trelsåsen Marieby 69953000 14426000
2802 Enehus Marieby 70018500 14447500
2803 Fugelstalägden Marieby 70987500 14467500
2804 Långgärde Marieby 69982500 14458500
2805 Bålåsen Marieby 69978000 14405000
2806 Stjärnan Marieby 69968500 14407500
2901 Åsen Mattmar 70273000 14055000
2902 - Mattmar 70274000 14052000
2903 Stegen Mattmar 70269000 14043000
2904 Hallen/Hållen Mattmar 70119000 13968000
2905 Stenrösbränna Mattmar 70280000 13997000
2906 Tavla Mattmar 70225000 14095000
2907 Hundsör/

Långänge
Mattmar 70223000 14101000

2908 Skålkvissle Mattmar 70193000 14050500
2909 Åsen/Åslägden Mattmar 70267000 14062000
2910 Hysböle/

Isibacken
Mattmar 70227500 14042500

2911 Åsen/Högåsen Mattmar 70226000 14042500
2912 Låckeböle Mattmar
3001 - Myssjö 69813000 14282000
3002 Knöt Myssjö 69802000 14288000
3003 Tjuvrå Myssjö 69783000 14258000
3004 Taksbacken Myssjö 69773000 14194000
3005 ? Myssjö
3006 Kusböle-

helvetet
Myssjö 69877000 14148500

3007 Tosåsen/Böle Myssjö 69754000 14236000
3008 Lilla Funäs Myssjö
3010 Skarpmyssjö Myssjö 69788000 14271000
3011 Västnårs/

Mjäla utgods
Myssjö 69841000 14258000

3101 Semlan Mörsil 70260000 13945000
3102 Andersböle Mörsil 70283000 13954000
3103 Busta/

Andersböle
Mörsil 70283000 13957000

3104 Rise Mörsil 70260000 13958000
3105 Herrböle Mörsil 70290000 13944000
3106 Råkåskaft Mörsil 70267000 13949000
3107 Hafsto Mörsil 70250000 13878000
3108 Stomskälen Mörsil 70293000 13935000
3109 Rabböle Mörsil 70152000 13923000
3110 - Mörsil 70284000 13939000
3111 Ringsta Mörsil 70282000 13289000
3112 Starrisbränna Mörsil 70299000 13937000
3113 Starrisbränna Mörsil 70301000 13934000
3114 Ågången Mörsil 70302000 13927000
3115 Åsan Mörsil 70246000 13937000
3116 Toppen Mörsil 70244000 13852000
3117 Byvallen Mörsil 70306000 13923000
3201 Lilla Hov Norderö 70057500 14271000
3301 - Nyhem 69834000 14963000
3401 - Näs 69844000 14364000
3402 Kallbäcken Näs 69918000 14389000
3403 Djupdalen Näs 69858000 14446000
3404 Rasten Näs 69885000 14426000
3405 Skute Näs 69878000 14421000
3406 Torböle Näs 69908000 14415000
3407 Sinnberg Näs 69777000 14469000
3408 Kappgärde Näs 69903000 14391500
3409 Månsta Näs 69852500 14373000
3410 Slåtte Näs
3411 Oldberg Näs 69853500 14377500
3412 Kullsta Näs 69858500 14428500
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3413 Ånsta Näs 69902500 14402000
3414 Bleka Näs 59916500 14384500
3415 Kajom Näs 69857000 14423500
3416 Bjärmelägden Näs 69898500 14394000
3417 Ramskar Näs 69857000 14375500
3502 Västeräng Näskott 70272000 14211000
3503 Trångsböle Näskott 70224000 14174000
3504 Hälle/Grav Näskott 70253000 14248000
3505 Barkesta Näskott 70255000 14214000
3506 Tullusböle Näskott 70236000 14232000
3507 Åsböle Näskott 70237000 14174500
3508 Backen Näskott 70207500 14253000
3509 Vikeränget Näskott 70205000 14265000
3510 Kingstamo Näskott 70244500 14240000
3511 Trollsåsen Näskott 70242000 14260500
3512 Ytterån Näskott 70238500 14185000
3513 Backe Näskott 70241500 14192500
3514 Önlägden Näskott 70250000 14241000
3601 Landsom Offerdal 70400500 14181000
3602 Siörböle Offerdal 70449000 14232000
3603 Böle Offerdal 70420000 14240000
3604 Östertulleråsen Offerdal 70383000 14202000
3605 Mo Offerdal 70362000 14152000
3606 Rösta Offerdal 70414000 14101000
3607 Kävåsen Offerdal 70539000 14056000
3608 Oxböle Offerdal 70529000 14063000
3609 Hålla Offerdal 70484000 14062000
3610 Skalslägden Offerdal 70370000 14100000
3611 Backe Offerdal 70358000 14145000
3612 Botböle Offerdal 70381000 14077000
3613 Solim Offerdal 70400000 14127000
3614 Råsen Offerdal 70427000 14155000
3615 Sund Offerdal 70348000 14149000
3616 Säterboda Offerdal 70476000 14004000
3617 Sveden Offerdal 70444500 14056000
3618 Aun Offerdal 70513000 14253000
3619 - Offerdal 70525000 14242000
3620 Högkläppen Offerdal 70412000 14139000
3621 Över

Almåsaböle
Offerdal 70454000 14121000

3622 Östgård Offerdal 70452000 14132000
3623 Öster Hålla Offerdal 70459500 14117500
3624 Tjännerås Offerdal 70492000 14138000
3625 Slåttböle Offerdal 70427000 14132000
3626 Könsta Offerdal 70365000 14133000
3627 Skarpåsen Offerdal 70436000 14095000
3628 Nötåsen Offerdal 70438000 14081000
3629 Kläppe Offerdal 70500000 14013000
3630 Önet Offerdal 70469000 14049000
3631 Åsen Offerdal 70534000 13999000
3632 Torkallen Offerdal 70472000 14178000
3633 Väster-

tulleråsen
Offerdal 70395000 14195000

3634 Kälom Offerdal 70418500 14249500
3635 Roffgärde Offerdal
3636 Lägden Offerdal 70370500 14149500
3637 Katsgärde Offerdal
3638 Skurås Offerdal
3639 Mälby Offerdal 70395500 14159000
3640 Ytter

Almåsaböle
Offerdal 70454000 14115500

3641 Galtböle Offerdal
3642 Goulkläpp Offerdal 70418500 14135000
3643 Hällänge Offerdal 70419000 14078000
3644 Salomslägden Offerdal 70400000 14129500
3645 Bergom Offerdal 70444500 14038500
3701 Mågård,

Kingård
Oviken 69879000 14284000

3702 Västerdille Oviken 69800000 14305000
3703 Sexåker Oviken 69928000 14293000
3704 Koborg Oviken 69914000 14189000
3705 - Oviken 69856000 14297000
3706 Svensbacken Oviken 69876000 14289000
3707 Lockåsböle Oviken 69845000 14237000
3708 Billsåsen Oviken 69870000 14190000
3709 Strömsborg Oviken 69892000 14199000
3710 Kusböle Oviken 69891000 14152000
3712 Hanabacken Oviken 69870000 14259500
3713 Skriksvik Oviken 69925000 14259500
3714 Kämpdalen Oviken 69906000 14284000
3715 Böle Oviken 69866000 14217500
3716 Hackåsen Oviken 69946500 14275500
3717 Backe Oviken 69876500 14285000
3718 Tomtängen Oviken 69873500 14313000
3720 Önsta Oviken 69937500 14233500
3721 Hov Oviken 69866500 14285500
3801 Västerdöviken Ragunda 70050000 15198000
3802 Hoo Ragunda 70035500 15229500
3803 Mann Ragunda 69982000 15282000
3804 Landverk Ragunda
3805 Gärde Ragunda 70038500 15161500
3806 Västerammer Ragunda 70066000 15202500
3807 Ludgård Ragunda 70012500 15288000
3808 Öster

hammarsgård
Ragunda 70002000 15322500

3809 Åker Ragunda
3810 Västernäset Ragunda 69958500 15332500
3811 Kuggärde Ragunda
3812 Gisselgård Ragunda 70008500 15291000
3813 Kullsta Ragunda 69986000 15300000
3901 Korteböle Revsund 69666000 14691000
3902 - Revsund 69756000 14731000
3903 Bergböle Revsund 69752000 14661000
3904 Malgesand Revsund 69717000 14738000
3905 Havsto Revsund 69746000 14706000
3906 - Revsund 69723000 14701000
3907 Döviksböle Revsund 69655000 14647000
3908 Näset Revsund 69806000 14638000
3909 Anviken Revsund 69818000 14629000
3910 Tunsved Revsund 69829000 14632000
3911 Bellsta Revsund 69830000 14615500
3912 Klockarlägden Revsund 69800000 14588000
3913 Björnböle Revsund 69720000 14636000
3914 Lilla Björnön Revsund 69714000 14615000
3915 Sandnäs/

Kavåsen
Revsund 69705000 14637000

3916 Backböle/
Risfjäl

Revsund 69664000 14646000

3917 Luggfjälsböle Revsund 69676000 14646000
3918 Kavåsen Revsund 69692000 14657000
3919 Skuru Revsund 69710000 14724000
3920 Jacobsgården Revsund 69689000 14738000
3921 Skåk Revsund 69755500 14670000
3922 Böle Revsund 69689500 14744000
3923 Kamsta Revsund 69801500 14628000
3924 Sandviken Revsund 69776000 14634000
3925 Stånglägden Revsund 69682000 14676500
3926 Backe Revsund 69704000 14679500
3927 Norder-Övsjö Revsund 69728500 14682000
3928 Jönsböle Revsund 69691000 14737000
3929 Hållborgen Revsund 69833000 14592000
3931 Nor Revsund 69652500 14725500
3932 Lägden/Fjäl Revsund 69659500 14653000
4001 Graven Rätan 69294000 14285000
4002 Graven Rätan 69291000 14285000
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4003 Högen Rätan 69227000 14273000
4004 - Rätan 69178000 14353000
4005 Rödböle Rätan 69186000 14341000
4101 Sundslägden Rödö 70137000 14325000
4102 - Rödö 70179000 14314000
4103 Hissmoböle Rödö 70257500 14326500
4104 Kornlös Rödö
4105 Böle Rödö 70214500 70292000
4106 Önet Rödö
4107 Sannäs Rödö 70203000 14346500
4108 Gåutkälen Rödö 70244500 14293000
4109 Håkanbacken Rödö 70233500 14293000
4201 - Ström 70837000 14872000
4202 - Ström 70684000 15012000
4203 - Ström 70886000 14795000
4204 Västerstrand Ström
4205 Äspnäs Ström 70994000 14794500
4206 Landön Ström 70814500 14877500
4207 Risvik Ström
4401 Digeråsen Sundsjö 69958000 14669000
4402 Skårsta Sundsjö 69900000 14632000
4403 Laxböle Sundsjö 69920000 14750000
4404 Gålö Sundsjö 69874000 14697000
4405 Hanåsen Sundsjö 69787000 14731000
4406 Boda Sundsjö 69820000 14673000
4407 Stora Ede Sundsjö 69931000 14639000
4408 Landsom Sundsjö 69822500 14707500
4409 Östbyn Sundsjö 69873500 14786500
4410 Börjesjö Sundsjö 69915000 14780500
4411 Anåsen Sundsjö 69839000 14629500
4412 Fjällsta Sundsjö 69847000 14677000
4413 Getom Sundsjö 69906000 14630000
4414 Lilla Ede Sundsjö 69929500 14640500
4416 Mon Sundsjö 69915000 14778000
4417 Önet Sundsjö 69855000 14653500
4418 Kulberg Sundsjö
4501 Klev Sunne 69899000 14356000
4502 Böke Sunne 69905000 14349000
4503 Måläng/

Jonsgård
Sunne 69945000 14374000

4505 Mo Sunne 70012500 14346000
4506 Stora Imnäs Sunne 69995000 14302500
4507 Lilla Imnäs Sunne 69995500 14304500
4508 Böle Sunne 70026500 14323000
4509 Fillstaböle Sunne 70017000 14346500
4510 Långsved Sunne 70017500 14307500
4511 Sten Sunne 69899000 14340500
4601 Vålådalen Undersåker 70078000 13568000
4602 Hegre Undersåker 70142000 13616000
4603 Sjölägden Undersåker 70143000 13610000
4604 Önet Undersåker 70151000 13603000
4605 Hosät Undersåker 70269000 13791000
4606 Gräfte Undersåker 70264000 13789000
4607 Långböle Undersåker 70148500 13613500
4608 Öjesta Undersåker 70270000 13795000
4609 Tråsta Undersåker 70249000 13726000
4610 Boda/

Bölebacken
Undersåker 70304500 13819500

4611 Pusered/Ede Undersåker 70301000 13813000
4612 Stårsta, Stålsta Undersåker 70258000 13644000
4613 Dalen Undersåker 70258000 13634000
4614 Bräcke Undersåker 70258000 13628000
4615 Grimsta Undersåker 70258000 13722000
4616 Melen Undersåker 70259000 13704000
4617 Hallen Undersåker 70255500 13714500
4618 Kåråsen Undersåker 70347000 13795000
4619 Böle Undersåker 70328000 13813000

4620 Ångsta Undersåker 70267000 13795000
4621 Böle Undersåker 70246000 13754500
4622 Öne Undersåker 70248500 13734000
4624 Böletorpet Undersåker 70254000 13779500
4625 Lillböle Undersåker 70253500 13775000
4626 Hårsta Undersåker 70269500 13799000
4701 Frönäs Åre 70340000 13646000
4702 Gräftan Åre 70360000 13605000
4703 Bygget Åre 70360000 13598000
4704 Vikböle Åre 70337000 13655000
4705 Lund Åre 70358000 13625000
4706 Svedje Åre 70371000 13514000
4707 Ytterböle Åre 70286000 13693000
4708 - Åre 70342000 13546000
4709 Gullfinnsdalen Åre 70289000 13579000
4710 Åsen Åre 70355000 13605000
4711 ? Åre 70331000 13454000
4711 Kröveggen/

Böle
Åre 70323000 13416000

4712 Rännberg Åre 70350000 13487000
4713 ? Åre 70380000 13477000
4714 Landverk Åre 70267000 13391000
4716 Kåsu Åre 70378000 13513000
4717 Nordkall Åre 70387000 13507000
4718 Nyvallen Åre 70378000 13502000
4719 Handberg Åre 70474000 13482000
4720 Böle Åre 70472000 13487000
4721 - Åre 70357000 13529000
4722 Nässdalen Åre 70349000 13584000
4723 Trygen Åre 70349000 13574000
4724 Kyrkänge Åre 70357000 13591000
725 Wonee/Såböle Åre 70300000 13690000

4726 Ytterforsa Åre
4727 Sta Åre 70362500 13507500
4801 Sämsta Ås 70197500 14406000
4802 Ranåsen Ås 70105000 14438000
4803 Östernifsåsen Ås 70128500 14429500
4804 Ängsön Ås 70175000 14416000
4805 Kånkbacken Ås 70127500 14447500
4806 Vesternifsåsen Ås 70132500 14427000
4807 Torråsen Ås 70109000 14453000
4808 Gräfsåsen Ås 70085000 14479500
4809 Dagsås Ås 70138500 14437500
4810 Hållbacken Ås
4811 Kallböle Ås
4812 Storönet Ås 70195000 14425000
4813 Lillönet Ås
4814 Semsta Ås 70196000 14405500
4815 Väster

Hållskaven
Ås 70147500 20381500

4816 Gammelböle Ås 70141000 14427500
4817 Trättgärde Ås 70157500 14398500
4818 Östa Ås 70203500 14427500
4819 Medåsen Ås
4820 Hemmings-

lägden/Öster-
lägderna

Ås 70197500 14446500

4901 Böle Åsarna 69510000 14233500
4902 Gällnäs Åsarna 69505000 14275000
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