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Abstract
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7. Utvecklingen 1400–1650
Kerstin Vikner och Mats Widgren

Donationen och dess rumsliga effekter
Donationen. Splittringen och tvisten mellan  
klostren
År 1380 testamenterade Arvid Gustavsson och hans hustru 
Helena Magnusdotter sitt jordinnehav i Vedbo. Godsen 
ifråga var Hagersryd i Eksjö socken, Lägernäs och Kalv
sved i Askeryd socken. Allt detta testamenterades till Vreta 
kloster och Vadstena kloster gemensamt, vilket innebar 
att klostren sinsemellan skulle dela upp godsen. Den förs
ta komplikation som uppstod var att delningen av godsen 
mellan klostren blev oklar under ett halvt sekel. Det be
rodde på att Arvid Gustavssons syster, Märitta Gustavs
dotter, också hade del i Vedbogodsen. Hon testamentera
de år 1386 emellertid hela sin arvedel till Vadstena kloster. 
Vreta kloster fick ingenting.1 Därmed uppstod konflikter, 
då Vadstena kloster gjorde anspråk på att från Vreta klos
ter erhålla Märitta Gustavsdotters del. Långt senare, år 
1446, löstes tvisten genom en förlikning mellan klostren. 
Av dokumentet framgår det tydligt att perioden mellan 
1386 och 1446 varit fylld av oklarheter och konflikter, vil
ket bekräftas i följande utdrag:

Om the twedracht oc træto, som oss i millan waridh 
hafuir i mang aar om the gooz og ægor i lægerbowadha i 
widhbo oc ydhre liggiande, hvilken gooz therra clostre 
oc waaro, gifin aaro aff ærlikom manne herra Arwidh 
gotzstafson/…/
de hær mz scal wreta closter hafua friit oc ohindrat til 
æwerdelica ægho altthet the nw hafwa oc ægha i for:da 

Lægherbowada, som hofwdhbrefuit utuisar som ær all 
halff æghan, utan swa hænde at wreta closter bryt 
sæmiona, tha hafwi watzstena closter sina gambla 
rættighet oc sin breff som fo(ö)r, De watzstena closter 
hafwi thet som thet nw hafwir ther, swa at ente clostrit 
scal makt hafwa effter thenna dagh nokot hindra eller 
qwælia fore the andro, oc enkannerligha scal watzstena 
closter aldrigh effter thenna dagh noghra makt hafwa at 
tala uppa then systerdelin som de hafdo aff for:do frw 
mæritta gotzstaffsdotter i for:da Lægerbowadha 2

Som en kompensation för att godsen i Lägerbovada dela
des fick Vadstena kloster hela Hagersryd i Eksjö. Ur brevet 
kan också utläsas att om Vreta kloster på något sätt bryter 
sämjan ska Vadstena kloster ha tillbaka sina gamla rättig
heter i Lägerbovada. Vadstena kloster framstår som den 
starkare parten och hade uppenbarligen haft en större del 
av godsen i Lägerbovada under perioden 1386–1446, vilket 
var en följd av Märitta Gustavsdotters testamente. Över
enskommelsen innebar att tvistigheterna reddes ut och 
uppdelningen skedde på så sätt att klostren delade lika på 
godsen i Lägerbobygden. 

Vad innebar då detta för landbogårdarna? Enligt Käthe 
Bååth kan det faktum att jordägandet i många fall varit 
oklart under långa perioder under senmedeltiden bidragit 
till en allmän nedgång och stor ödeläggelse av gårdar i 
Norra Vedbo.3 Utvecklingen i Lägerbobygden kan också 
ha förstärkts av den långa perioden av konflikter mellan 
klostren. Till skillnad från de ägarförändringar som ägt 
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rum tidigare under 1300talet mellan olika högfrälse släk
ter, så innebar den här donationen att torpen och gårdar
na nu kom att ge avrad till och lyda under två olika hu
vudmän, två kloster. Detta innebar att det som tidigare 
varit ett sammanhållet godskomplex splittrades upp och 
att huvudgårdsdriften helt enkelt upphörde för att ersättas 
av ett ännu mer extensivt landbosystem.

En hypotes, som varit med i denna undersökning från 
projektformuleringen, är att konsekvensen av en sådan 
förändring av den sociala strukturen kan bli att den re
distribution av resurser som ägt rum tidigare upphör. Går
darna och landborna blir alltmer hänvisade till sina egna 
resurser. Mindre enheter med specialiserade funktioner, 
som tidigare kunnat existera på grund av att de ingick i ett 
större socialt system, fick allt svårare att klara sig. Gårdar 
kom helt enkelt att läggas öde. Bååth har visat att en del av 
de ödelagda torpen i Norra Vedbo har varit olika typer av 
mindre hantverkartorp med uppgifter knutna till respek
tive huvudgård, som till exempel Slagbeltaretorp, Skin
narbo och Bakaremala. Några av de ödelagda torpen har 
också, av namnen att döma, varit boställen för svenner.4 
Torpen har varit beroende av ett socialt system som inte 
enbart avkrävde en ränta baserad på den agrara produk
tionen. De prestationer i form av arbete som kunde utfö
ras till huvudgården har varit grunden för motprestatio
ner i form av redistribution av resurser. Vad händer med 
dessa mindre enheter när deras prestationer inte längre ef
terfrågas, och när också redistributionen upphör? Är det 
en sådan förändring som sker när gårdarna kom att delas 
mellan Vadstena kloster och Vreta kloster? En följdfråga 
blir också om klostren genomdrivit någon särskild gods
politisk linje? Denna fråga ska vi nu diskutera utifrån det 
goda skriftliga källmaterialet från Vadstena kloster samt 
tidigare studier om Vadstena klosters godspolitik och 
godsdrift.

Vadstena klosters godsdrift
Framväxten av Vadstena klosters väldiga godskomplex har 
ingående studerats av LarsArne Norborg. Hans studie 
Storföretaget Vadstena kloster, behandlar både hur godset 

växte fram och hur klostrets godsdrift påverkades av agrar
krisen. Följande avsnitt bygger till stor del på Norborgs 
arbete.

Fundationsdonationen år 1346 från Kung Magnus och 
Drottning Blanka innebar en start för klostergrundan
det.5 Det var dock först under 1300talets senare del som 
Vadstena kloster grundades och som dess jordinnehav 
successivt etablerades. Godsutvecklingen sköt fart under 
1370talet, då Birgittas kvarlevor fördes till Vadstena (1374) 
och orten utvecklades till ett religiöst centrum utan mot
stycke i Norden. Vadstena blev vallfartsort för ett stort an
tal pilgrimer.6 Det blev vanligt att testamentera jord till 
klostret och klosterkyrkan blev något av en gravkyrka för 
den svenska rådsaristokratin under slutet av 1300talet.7

Till skillnad från cistercienserna, som i stor utsträck
ning hade fått donationer av ouppodlad allmänningsjord, 
fick Vadstena kloster ofta donationer där jorden tidigare 
varit uppodlad. I många fall donerades ödejordar. Valter 
Elgeskog menar att det verkar som att Vadstena klosters 
ledning medvetet strävat efter att lägga under sig ödejor
dar ”hur fiktiv och oräntabel den än var”.8 Klostret kunde 
då välja en inriktning i sin godspolitik. Man kunde för
söka få ödejordarna tagna i bruk igen eller i stället föränd
ra driften.

Klostrets godsbildning bestod dels av avelsgårdar i Vad
stenas närmaste omgivningar under eget bruk, dels av 
gods där driften sköttes genom landbodrift. Norborg me
nar att det var särskilt gynnsamt för klostret att få donatio
ner där godsen låg samlade i större enhetliga godskom
plex. Det underlättade avradsupptagningen och dags
verksplikten kunde fullgöras vid huvudgårdarna. Klostret 
eftersträvade också att få hela godskomplex, eftersom man 
i sådana fall fick ta över en redan befintlig och väl funge
rande struktur.9

Norborg menar också att det är tydligt att klostret mer 
eller mindre förhandlat med donatorerna om vilka gods
komplex som de var intresserade av. Gåvorna har innebu
rit ömsesidiga förpliktelser för både givare och mottagare. 
Donatorerna fick vanligtvis gravplatser och själamässor i 
utbyte. I gåvobrevens formuleringar framkommer detta 
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givande och tagande mycket tydligt. Norborg menar sam
manfattningsvis att det har funnits en medveten godspo
litisk inriktning också i uppbyggnadsskedet. Han urskiljer 
följande huvudlinjer:

Strävan efter godskoncentration i Vadstenas närhet, 
försök att skapa större brukningsenheter för egen drift, 
komplettering av redan förefintliga godsbestånd, möjli
gen även en önskan att erhålla landbogårdar vid lämp
liga samfärdselleder.10

Men omkring sekelskiftet 1400 hamnade godset i kris, nå
got som innebar en kraftig nedgång i donationsfrekvensen 
under 1400talet. Stridigheter uppstod ofta mellan dona
torer och klostret. Som en följd av det fick klostret ofta 
problem med besittningsrätten till de donerade godsen. 
Det godspolitiska klimatet blev således, enligt Norborg, 
allt kärvare och ibland ledde detta till oförmånliga uppgö
relser med tidigare donatorers arvingar.11

Det är i ljuset av ett sådant godspolitiskt klimat som 
uppgörelsen med Vreta kloster om gårdarna i Lägerbova
da kan ses. Donationen var oförmånlig för Vadstena klos
ters del därför att det endast fick något mer än hälften av 
Arvid Gustavssons och Märitta Gustavsdotters donation i 
Vedbo. Det fick inte överta hela godskomplexet. Konflik
ten med Vreta kloster löstes på så sätt att Vadstena kloster 
valde att få hela Hagersryds gods i utbyte mot systerdelen 
i Lägerbovada. Med andra ord prioriterade Vadstena klos
ter det större godskomplexet Hagersryd, och valde att 
också i fortsättningen dela på godsen i Lägerbovada. Men 
klostret fick åtminstone ett helt godskomplex i utbyte, 
Hagersryd. För landborna i Lägerbovada innebar det en 
fortsatt uppsplittring och att avraden också i fortsättning
en kom att tas upp av två olika kloster.

Från Vadstena kloster kom den ”allmänneliga sysslo
mannens” biträde och tog upp avraden. Hur avradsupp
börden gått till i praktiken är dock oklart. Norborg menar 
att det inte är troligt att sysslomannens biträde besökt var
je gård. Förvaltningen har förmodligen varit indelad i rät
taredömen, vilket inneburit att någon landbo har haft till 
uppgift att samla in avraden i området. Som kompensa

tion har landbon fått en nedsättning i sin egen avrad. Av
raden, huvudsakligen smör, fördes från Lägerbobygden, 
från Västergötland och västra Småland, till en intäktsgård 
i Jönköping.12 Från många av Vadstena klosters gårdar i 
norra Småland erlades emellertid ingen avrad. Donatio
nerna hade nämligen ofta inneburit att klostret fått en 
mängd ödejordar. Merparten av dessa hade ödelagts redan 
före 1447, men under senare delen av 1400talet har många 
av klostrets ödejordar åter blivit produktiva och erlagt sina 
jordräntor.13 En naturlig följdfråga är därför: Hur har ut
vecklingen varit på Vadstena klosters gårdar i Lägerbo
vada?

Ödeläggelsen
Hur stor var ödeläggelsen i området när uppdelningen 
mellan Vadstena kloster och Vreta kloster var genomförd 
och hur ser utvecklingen ut under 1400talets lopp? En 
genomgång av Vadstena klosters jordeböcker från åren 
1447, 1466, 1480 och 1500 har gett följande resultat.

Tab. 7:1. Ödeläggelse av Vadstena klosters gårdar i Lägerbobyg
den. Källa: Vakljb 1447, 1466, 1488, 1500. Jfr tab. 4:2. 

År 1447 1466 1480 1500
Antal 2 9 8 7 

År 1447 uppges endast två gårdar som öde. En ökad öde
läggelse kan sedan noteras i 1466 och 1480 års jordeböcker. 
År 1500 är ödeläggelsen mindre och vissa ödelagda enheter 
brukas till andra gårdar och ger avrad. Värt att notera är 
att Vadstena klosters drift till en början inte alls har inne
burit en stor ödeläggelse. Endast två enheter är öde i den 
första inventerande jordeboken.14 Omstruktureringen 
verkar snarare ha skett under 1400talets senare del. Valde 
man på grund av att godset var splittrat och av brist på 
landbor att aktivt verka för en omstrukturering, en över
gång till boskapsskötsel? 

Bååth har redovisat ett resultat för Askeryds skate som 
belägger att ödeläggelsen varit relativt sett större på Vad
stena klosters gods än på Vreta klosters gods. Dessutom 
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har ödeläggelsen generellt varit större på Vadstena klosters 
gods i en jämförelse med den totala ödeläggelsen i hela hä
radet, Norra Vedbo. På klostrets jordar och i Askeryds ska
te har vi således en mycket hög ödeläggelse. Vadstena klos
ter hade dock, totalt sett större avradsinkomster, trots att 
de hade färre enheter i bruk från området.15 Troligtvis har 
Vadstena kloster varit effektivare i sin nit att genomdriva 
förändringen och ett högre räntetryck kan ha varit ett 
verksamt medel. Det kan också tolkas som att Vadstena 
kloster varit effektivare i sin strukturomvandling, vilket 
kan ha medfört frivillig flykt från deras gårdar. För gården 
Sårsjö, har det till exempel antecknats att ”där vill ingen 
danneman bo”. Denna notis väcker frågan om det har va
rit skillnader i Vadstena klosters och Vreta klosters drift 
som fått till följd att landborna valde att i första hand bru
ka Vreta klosters gårdar i området. Gården Sårsjö var en 
liten enhet, belägen i en mycket otillgänglig terräng med 
dåliga odlingsmarker. Det är självklart en förklaring till att 
ingen ville bruka gården Sårsjö. Samtidigt bekräftas i detta 
exempel föreställningen om att den senmedeltida krisen 
inte generellt kan tolkas som en kris för landbor och bön
der. Det har uppenbarligen funnits betrodda och pålitliga 
personer, ”dannemän”, men ingen som vill bruka gården 
Sårsjö. Bönderna hade troligen fått fler valmöjligheter och 
valde bort de gårdar som hade sämre produktionsmöjlig
heter och sämre räntevillkor.16 Sammanfattningsvis ver
kar Vadstena klosters godspolitik ha inriktats på att inte 
återuppodla ödejordarna i Lägerbovada. I stället utveckla
des ett resursutnyttjande där boskapsskötseln fick större 
betydelse, vilket också verkar ha varit en generell utveck
ling i regionen vid den här tiden.17 Detta var ett mer lön
samt och mer effektivt sätt att nyttja områdets tillgångar 
och det kan kanske också kopplas samman med generella 
förändringar som sammanslagningar av enheter och för
ändringar i odlingssystem. De små ödegårdarna läggs in 
under större bärkraftigare enheter. Som visas senare i detta 
kapitel kunde även förändringar av odlingssystem införas 
genom dessa tillskott.

Omstruktureringen: gårdar och kvarnar  
i 1500talets jordeböcker
Gårdarna i 1540talets jordeböcKer
Under 1500talet kan gårdarnas utveckling följas i de re
gister för upptagande av den årliga räntan som blev ett 
resultat av fogdeförvaltningens utbyggnad under Gustav 
Vasas tid.18 Från 1543 finns Vreta klosters gårdar i Läger
bobygden upptagna i ett register för årliga räntan. Detta 
register ingår i serien Östergötlands handlingar. Från år 
1545 finns Vadstena klosters gårdar i Lägerbobygden i se
rien Västergötlands handlingar.

Registren över årliga räntan från 1540talet kan använ
das för att jämföra räntetrycket på Vreta klosters respek
tive Vadstena klosters gårdar. Käthe Bååth har i en jämfö
relse av dessa register kommit fram till att räntetrycket var 
större på Vadstena klosters gårdar. En iakttagelse som ock
så kan noteras utifrån dessa båda register är att Vreta klos
ters bönder fortfarande erlägger en del av sin avrad i 
spannmål, medan Vadstena klosters gårdar genomgående 
räntar smör och penningar.19

Gårdarna i 1559 års jordeboK
Båda klostrens gods sammanfördes under ett rättaredöme 
under 1550talet. Från 1559 finns en jordebok som är 
mycket utförlig. Här finns utsagor om varje gårds tillgång
ar av skog, fiske, fämark, antal tunnor utsäde och utsäde 
för svedjebruk. Materialet behandlas inte utförligt här 
men några iakttagelser kan noteras. När Vreta klosters och 
Vadstena klosters gårdar sammanförs i ett rättaredöme så 
sker en egalisering av skattetrycket. Skattebördorna blir i 
stort sett lika stora. Gårdarna påförs också fler skatter. Av
raden tas upp i smör, penningar, dagsverken och utökad 
fodringsskatt samt foderoxar. Gårdarna har också relativt 
likartade tillgångar på bete, skog och fiske. Den bild av 
bebyggelsen som materialet ger är att området består av 30 
landbogårdar, till övervägande del dubbelgårdar. Det 
finns två mindre byar, Lägernäs och Tunnarp, som består 
av fyra jordeboksgårdar. Ensamgårdarnas antal är tre.20 
Eventuell hemmansklyvning har inte beaktats här, med 
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jordeboksgård avses den kamerala enhet som redovisas i 
kronans jordeböcker över den årliga räntan. Antalet hus
håll och reella gårdar kan ha varit både fler och färre.21

KVarnar och fisKeanläGGninGar
Jordeböckerna upptar gårdar men också andra tillgångar 
som skog, kvarnar och fiskeanläggningar. Redan i dona
tionsbrevet till klostren nämns att Lägernäs och Kalvsved 
donerades med kvarnar.22 Egendomarna delades mellan 
klostren 1446.23 I Vadstena klosters jordebok anges en 
kvarn i Lägerbo 1447 som gav 4 tunnor mjöl och en kvarn
ström ”i samma å nedanföre”.24 Denna kvarn kallas Läger
näs kvarn 1457 och gav samma avrad.25 I 1466 års räkenska
per för Vadstena kloster debiteras kvarnen endast för en 
avrad av två tunnor mjöl och anges sedan vara öde.26 Nästa 
jordebok för klostret från 1480 uppger att Lägernäs kvarn 
ska ge två tunnor mjöl. Av jordeboken framgår också att 
Lägernäs kvarn hör klostret till enskilt, ”oc thet hemol oc 
lyckior, som æro offwan för qwærnenne oc 1 litet laxafiske 
i dammenom”. Klostret äger enskilt dammen upp från 
stiffbohlet och så långt man kan kasta med en kastyxa.27 År 

1500 anges att avraden har ändrats från två tunnor mjöl till 
två pund smör samt att ”item waart closther skal haffua 1 
pund smör aff Wreta qwaern förty at hon staar oc paa wart 
closters odhil”.28 Vreta klosters kvarn i Lägernäs var up
penbarligen byggd på Vadstena klosters mark.

År 1545 anges i kronans jordebok över Vadstena klosters 
gårdar en kvarn Lägernäs, som ger två pund smör i avrad. 
Där anges även att Vreta kvarn ger 1 1/2 öre.29

År 1559, när båda klostrens ägor förts samman under 
samma rättaredöme, anges i jordeboken under Olstorp 
och Gåsarp ett ålfiske och en kvarn (utan namn) ”där sam
me stad”. Kvarnen är skattlagd till 1 1/2 öre och 1 pund 
smör. Under Lägernäs uppges ingen kvarn, men de fyra 
gårdarna har fortfarande fiske i Olstorps å. Detta tyder på 
att det som i tidigare längder kallats Lägernäs kvarn, är 
den kvarn som nu ligger under Olstorp.30

Ytterligare en kvarn, ”liten”, finns i Röstorp under en 
gård som tidigare tillhört Vreta kloster. Den gav i avrad 3 
öre. En kvarnström finns upptagen som en tillgång till 
Vreta klosters forna gård i Munkebo. Denna kvarnström 
ger ingen avrad.31 Kvarnström brukar indicera en icke be

Fig. 7:1. Lägernäs bytomt enligt en geometrisk 
avmätning 1700. När den gamla huvudgår
den lades ut till landbogårdar lades tomten 
förmodligen ut som fyra likbreda gårdstomter. 
Under 1700talet breddades gårdstomterna 
vilket framgår av storskifteskartan 1798. 
Källa: Lantmäteristyrelsens arkiv.
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byggd kvarn, oftast en öde. Jordeboken år 1562 ger följan
de upplysning ”av Lerbo kvarn 6 öre” allra sist i längden.32 
Detta innebär att kvarnen brukas av någon gård och ger 
ränta. Vilken enhet den tillhör anges dock inte. Där finns 
också en uppgift om en kvarn som räntar 3 öre. Detta bör 
vara kvarnen i Röstorp som nämnts ovan. Ytterligare en 
kvarnström utan gårdsangivelse räntade 3 öre. Det kan 
vara kvarnströmmen vid Munkebo.33

Under 1600talet förekom en konflikt mellan Stellan 
Mörner (Olstorps säteri) och Joen i Skavarp angående en 
kvarn. Äganderättsproblemen verkar ha uppstått i sam
band med säteribildningen i början av 1600talet.34

Laxfisket finns omnämnt från år 1480 och 1500 i Vad
stena klosters jordeböcker. I 1559 års utförliga jordebok 
finns endast ett ålfiske upptaget som räntar 1 pund smör.35

Ur de olika uppbördsregistren kan följande två huvud
resultat utläsas. För det första ändras avraden från kvar
narna. Den ränta som utgått i tunnor mjöl förändras till 
smör och penningränta. För det andra minskar antalet 
kvarnar i området och ödenotiser förekommer. Den 
kvarnström som omnämns i 1500talsmaterialet har tol
kats som en nedlagd, tidigare aktiv kvarn. Kvarnarnas öde 
i området kan ses som en indikation på att området 
genom gått en förändring. Boskapsskötseln har blivit allt
mer ekonomiskt betydelsefull och framträdande. Andra 
mer tydliga tecken på samma förändring är att torp ut
tryckligen har lagts för fäfot.36 Förändringen kan också 
exemplifieras genom ett belägg från år 1566. I jordeboken 
har antecknats i marginalen att Hemvidakulla, Kroksmåla 
och Vässingsmåla brukas som ängsmark under Dagstorp. 
Dessa enheter var under Vadstena klosters drift små men 
självständiga enheter, som blev ödelagda under 1400ta
lets kris.37

Ur 1559 års register över årliga räntan kan utläsas att i 
stort sett varje gård odlade och hade tillgång till skog och 
fiske. Landbogårdarnas resursutnyttjande i området är 
fortfarande diversifierat. Det är den för oss synliga över
skottsproduktionen, ränteuttaget som har förändrats, vil
ket också kan vara en avspegling av en reell förskjutning av 
tyngdpunkten i områdets näringsekonomi.

Sammanfattning
Förändringarna i Lägerbovada kan ses som exempel på en 
generell process av de högmedeltida huvudgårdssyste
mens fortsatta upplösning och en övergång till alltmer 
extensiv landbodrift. När detta dessutom sammanfaller 
med en uppsplittring av godsen på två huvudmän, Vreta 
kloster och Vadstena kloster, vars godsdrift också föränd
ras i samma riktning, påskyndas förändringen drastiskt. 
På Vadstena klosters gårdar i området har en generell över
gång till smöravrad kunnat konstateras samt ödeläggelse 
av mindre gårdar och kvarnar.

För Sveriges del blev extensiv landbodrift allt vanligare 
under 1300 och 1400talen. Denna process sammanföll 
med, och påverkades starkt av, den senmedeltida befolk
ningskrisen. De storjordägare som kunde lägga om drif
ten till mindre arbetskrävande produktion, till exempel 
boskapsskötsel, klarade krisen bättre. Dessa omstrukture
ringar har ofta setts som en negativ utveckling med fal
lande avradsnivåer och ödeläggelse av gårdar, med andra 
ord som en agrar kris. Det är emellertid också möjligt att 
en expansion av boskapsskötseln, liksom en omstrukture
ring av jordägande och odlingssystem, kan ha inneburit 
ett mer effektivt utnyttjande av resurserna. Handeln med 
animalieprodukter blev alltmer lönsam och betydelsefull 
och för landborna kan villkoren ha förbättrats. Krisen 
innebar och möjliggjorde i själva verket förändringar.

I debatten om förändringen av godsdriften under senme
deltiden, och i den generella diskussionen om agrarkrisen är 
givetvis både demografiska och ekonomiska förklaringar cen
trala. De hänger också samman med varandra. Utvecklingen 
under senmedeltiden bör ses som en omstrukturering. Den 
kan i samtiden självklart ha upplevts som en kris och den har 
både förorsakats av förändringar i social organisation och 
inneburit fortsatta sociala förändringar.

Resursutnyttjande, bebyggelse och social organisation 
förändras alltså över den långa tidsperiod som undersök
ningen omfattar. Några skeden framstår emellertid som 
synnerligen intressanta. I undersökningen har utveckling
en under tidig medeltid diskuterats. En hypotes är att 
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uppkomsten av landbogårdar med torpnamn kan kopp
las till en förändring av driften vid storgården eller byn, 
Lägernäs. Denna omläggning kan också ha haft ett sam
band med förändrade sociala villkor och träldomens av
skaffande. En lika trolig hypotes är att ett frälse huvud
gårdssystem med landbogårdar, kan ha etablerats som ett 
resultat av de skattebefrielser som Alsnö stadga har gett, åt 
ett framväxande världsligt frälse. Bönder kan i sin tur ak
tivt ha sökt sig till frälset. Dessa båda huvudtolkningar av 
processen utesluter inte varandra. Det är inte fråga om an
tingen frigivning av trälar eller att det är ”fria” bönder som 
inordnas under frälsets godsdrift. I stället är det fråga om 
en förändringsprocess, som kan ha inneburit både och. 
Det kan alltså ha funnits ett äldre storgårdssystem som 
omorganiserats där bönder, landbor och frigivna trälar in
ordnats under en ny social struktur: ett medeltida huvud
gårdssystem.

Det andra skedet som är centralt, är den förändring 
som inträffade från 1300talets slut. Huvudgårdarna med 
dess landbor övergick från frälsesläkten Gustavsson (Spar
re) till Vadstena kloster och Vreta kloster. Huvudgårds
driften splittrades upp. Förändringen innebär en ekono
misk omstrukturering, ödeläggelse av mindre enheter och 
övergång till smöravrad på Vadstena klosters gårdar. Men 
även den sociala organisationen förändrades, vilket också 
kan förklara en del av ödeläggelsen. Det kan ha varit Vad
stena klosters effektiva godspolitik som innebar att öde
läggelsen blev vanligare på deras gårdar i området.

Utvecklingen i Lägerbobygden under senmedeltiden 
kan också sägas avspegla en förändring av frälsets gods
drift som är tidstypisk. Den funktion som huvudgårdarna 
med dess landbor har haft både geografisktpolitiskt, soci
alt och kulturellt under tidig medeltid, har förändrats ra
dikalt. Förändringen har troligen pågått under 1300talet. 
Godsdriften blir under senmedeltiden alltmer ekono
miskt inriktad, och ränteuttaget allt tydligare fixerat. Den 
redistribution av resurser som kan ha förekommit inom 
ramen för huvudgårdssystemet har nu upphört, och Vad
stena klosters godsdrift under 1400talet innebar början 
på en period av en agrar omstrukturering i området.

Ödegårdarnas utnyttjande
I källorna från 1500talets mitt kan vi alltså se att ödegår
darna antingen återupptagits eller kommit att permanent 
läggas in under andra gårdar eller byar. Av de 10 gårdar 
som legat öde någon gång under 1400talets slut och 
1500talets början återfinner vi majoriteten som ängs eller 
betesmark under andra gårdar. Det rör sig alltså inte om 
någon enkel expansionsstagnationsdynamik där 1500ta
lets bebyggelseexpansion leder till ett återupptagande av 
de tidigare enheterna. I stället inordnas de tidigare öde
gårdsmarkerna i ett nytt mönster för markanvändningen.

Det förefaller som om det ännu under 1500talet rådde 
en viss rörlighet i utnyttjandet av ödegårdarna (se ovan om 
Hemvidakulla), men när vi kommer fram till 1600talets 
mitt har gårdarna i de flesta fall ”funnit sin plats” under an
dra gårdar. Vässingsmåla, Hemvidakulla och Gåsarp har då 
permanent lagts under Bjursberg, Skavarp respektive Ols
torp. Krämarebo låg på 1500talet under Bubbarp som äng, 
men var under 1600talet tidvis eget säteri (se kapitel 4). 
Från 1600talets slut låg dock Krämarebo åter som äng un
der Bubbarp. Kroksmåla har uppenbarligen haft en mer 
självständig ställning. Under 1500talet har Kroksmåla bru
kats under andra gårdar, men permanentas inte som ängs
mark utan blir tre torp under Bjursberg och Ramsvik.38

Ödegårdsmarkerna ingår alltså från 1500talet i ett nytt 
system av ägande och markanvändning. Av olika skäl har 
gårdarna inte kommit att återuppbyggas. När vi på de 
sena 1600talskartorna kan rekonstruera markanvänd
ningssystem och bebyggelse fyller ödegårdsmarkerna i 
samtliga fall en viktig roll som ängsmarker till de gårdar de 
lagts under.

Man har alltså anledning att diskutera vilka faktorer 
som ligger bakom denna utveckling: Varför kom gårdarna 
inte att återkoloniseras under 1500talet? Hur växte öde
gårdsmarkernas nya roll inom produktionssystemet fram? 
Intimt förknippad med den frågan är frågan om tregär
dessystemets införande i norra Småland, en process som 
av Sölve Göransson hypotetiskt daterats just till (tidigast) 
senmedeltid.39
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Återkolonisation av ödegårdar. En översikt över 
diskussionen
Frågan om återkolonisation av ödegårdarna sammanfattas 
av Eino Jutikkala i det nordiska ödegårdsprojektets slut
publikation. Han hänvisar där till en uppfattning som 
förekommit inom norsk agrarhistorisk forskning, att be
byggelseexpansionen under 1500talet huvudsakligen 
kommit till stånd genom återuppodling av ödegårdar. Ju
tikkala menar att en svaghet med detta resonemang är att 
en mycket stor del av ödegårdarnas marker kommit att 
permanentas som bete och ängsmarker under granngår
dar.40 Äganderätten till ödegårdar var visserligen olika ut
formad i de nordiska länderna, men generellt sett verkade 
ändå samma faktorer mot en återkolonisation. Om öde
gårdarna hade blivit helt underordnade under de gårdar 
som börjat betala skatt för dem som ängs och betesmar
ker eller om de underordnats en huvudgård, förelåg så 
gott som inga möjligheter till en återkolonisation som 
självständig gård.41

Valter Elgeskog uppmärksammade den bebyggelsepo
litik som fördes av Gustav Vasa och som direkt berör pro
blemet med återkolonisation av ödegårdarna.42 En utför
lig diskussion av Gustav Vasas bebyggelsepolitik förs ock
så av Eva Österberg.43 År 1535 riktade Gustav Vasa en 
uppmaning med direkt adress till allmogen i Småland:

ath huilcken fatigman szom Lust och villia haffuer at 
vptaga bruke och byggia, anten på gambla Cronones 
Ödistompter, eller och på Cronones och konungens 
almenninger ther nogre bolstäder finnes Thå skole the 
haffue ther vort fulkomlig forloff villie och tillatilsse 
vppå 44

Som Österberg vidare diskuterar, visserligen främst med 
utgångspunkt från värmländska förhållanden, fanns det 
alltså en motsättning mellan å ena sidan kronans fiskala 
intressen av högre skatteintäkter och å andra sidan bön
dernas att lägga under sig mark. Kungen klagar också i 
sina brev över att det förhållandet lett till ökad hemmans
klyvning i stället för nykolonisation. I brev till allmogen i 

några norrländska landskap ställer han sig tydligt på kolo
nisatörernas sida mot bondekollektiv av olika slag i sock
nens eller bygdelagets form.45

Tregärdessystemet och ödegårdarna
Vid tiden för de äldsta kartorna brukades åkern i delar av 
norra Småland i tresäde. Man hade också en gärdesindel
ning som var anpassad till detta. I ett tregärdessystem väx
lades vanligtvis gärdena mellan vårsått korn, höstsådd råg 
och träda. Vi har anledning att anta att så var fallet också i 
undersökningsområdet.

Detta tresädesområde, som omfattade Tveta, Vedbo, 
Ydre, Sevede härader och en del av Kinda härad, har tidi
gare diskuterats bland annat av Sigurd Erixon som lanse
rat skilda hypoteser om dess ursprung. I ett tidigare arbete 
menade han att det skulle ha införts av cisterciensermun
kar i Vätternområdet. I sitt stora arbete Svenska byar tar 
han emellertid avstånd från denna uppfattning och menar 
att det i stället skulle ha sitt ursprung i Kalmarområdet.46 
Som Göransson påpekar så bygger dock denna senare 
uppfattning på en felaktig bild av tresädets tidigare ut
bredning. Erixon har uppenbarligen baserat sina iaktta
gelser på Lägnerts översikt över förhållandena 1820. Först 
under 1700talet når emellertid tresädet dessa delar av 
Kalmar län.47

Tresädets ålder i norra Småland är inte närmare utredd, 
men i den senare forskningen har detta tresädesområde 
betraktats som ett sekundärt spridningsområde i jämfö
relse med de antagna kärnområdena i Skåne och i Falbyg
den. Sölve Göransson menar att:

… denna småländska tregärdeszon representerar en 
sekundär fas av de kollektivt organiserade brukningssys
temens spridningshistoria, som inträtt tidigast under 
senmedeltiden. 48

Aadel VestböFranzén har utifrån uppgifterna i de geome
triska jordeböckerna genomfört en omfattande kartlägg
ning av tresädets spridning i norra Småland. Hennes ut
bredningskartor ger närmast intrycket av ett ännu under 
1600talet pågående spridningsförlopp. I Vedbohäradena 
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och Tveta härad dominerar tresädet, medan ensädet do
minerar totalt i den söder därom liggande Östra härad.49 
Från senare uppgifter vet vi att tresädet 1820 var infört 
även i Östra härad och även dominerade i större delen av 
det angränsande Kalmar län.50

Dessa uppgifter är visserligen ur dateringssynpunkt 
mycket knapphändiga, men passar mycket väl in med Gö
ranssons antagande att tresädets och tregärdessystemets 
införande i norra Småland kan dateras tidigast till senme
deltid. Införandet förefaller i allt väsentligt vara en process 
vars datering ska sökas mellan 1400talets slut och 1600ta
lets mitt. Tregärdessystemet skulle alltså ha införts efter 
ödegårdskrisen. Frågan blir då vilket samband som kan 
finnas mellan dessa bägge förlopp.

Som visats ovan ledde ödegårdskrisen i flera fall till att 
ödegårdarnas marker lades in under granngårdar som be
tes och ängsmarker. De har alltså inneburit ett arealtill
skott för granngårdarna. I de flesta fall är de vid 1600ta
lets slut helt inordnade i de överlevande granngårdarnas 
markanvändningssystem. Utan att vi i detalj kan redogöra 
för det kronologiska förloppet kan vi alltså säga att tregär
dessystemet i dessa byar och gårdar har som sin förutsätt
ning att höskörden till mycket stor del kan tas från öde
gårdarnas marker och inte behöver ske på de gamla inä
gorna. Tregärdessystemet skulle alltså vara beroende av att 
man har inkorporerat ödegårdarnas marker.

Införandet av nya trädes och gärdessystem har av tidi
gare forskning ofta förknippats med expansiva perioder 
då befolkningstrycket framtvingat ett intensifierat mark
utnyttjande. Så har exempelvis gjorts för förhållanden i 
Sverige under järnåldern, men även i den internationella 
diskussionen kring tresädet och tegskiftets framväxt har 
dessa idéer spelat en avgörande roll.51 I den brittiska 
forskningsdebatten har framför allt Joan Thirsk varit ta
leskvinna för denna syn. Detta orsakssamband har utsatts 
för en kritisk granskning av Bruce Campbell som i stället 
hävdar att perioder av sjunkande och låga befolkningstal 
har varit det som möjliggjort en rationalisering och syste
matisering av existerande gärdesindelning, brukningsen
heter och odlingssystem. Bidragande till detta har varit 

bristen på arbetskraft, som framtvingat rationaliseringar. 
Om efterfrågan på mark dessutom varit låg, så har mark
byten och liknande transaktioner dessutom underlät
tats.52 

Är det möjligt att se ödeläggelsen som en bidragande 
orsak till införandet av tregärdessystemet i norra Små
land? I och med att granngårdarna kunde utvidga sina 
marker underlättades ändringar av trädes och gärdessys
tem, och tregärdessystemet skulle alltså kunna ha införts 
som ett svar på detta minskade tryck på marken.

För att kunna utveckla denna hypotes vidare måste vi 
först gå in på motivationen till att införa ett tregärdessys
tem. Å ena sidan berör det växtföljden och de sädesslag 
man brukade, å andra sidan berör det förhållandet kring 
arbetskraftsbehov och arbetets tidsmässiga fördelning.

tresädet och höstråGens införande
Syftet med tresädet är ju att lämna en tredjedel av åkern 
till årlig träda, med möjlighet till ogräsbekämpning och 
samtidigt till uppbyggande av kvävehalten genom grästrä
dan. Om detta trädessystem dessutom kombineras med 
en indelning av åkermarken i tre separata åkergärden möj
liggörs också höstsådd. Boskapen kan på hösten beta på 
såväl det blivande trädesgärdet som på nästa vårs korn
gärde, medan det höstsådda gärdet betesfredas.

Höstsådda grödor dyker på allvar upp under medelti
den och höstrågen finns inom det medeltida Sverige, dels 
i Västergötland där landskapslagarna uttryckligen nämner 
höstråg, dels från slutet av medeltiden även i östra Mellan
sverige.53 Utan att man säkert kan säga om det rör sig om 
vårråg eller höstråg, så expanderar rågodlingen starkt un
der hela medeltiden. I Vadstena klosterstadga från 1451 
framhävs vikten att öka rågodlingen och där förordas ock
så ändringar i gärdessystem för att möjliggöra höstsådd.54

Orsakerna till rågens expansion under denna tid tas 
upp av Myrdal, som nämner höstrågens höga korntal även 
på magra jordar och halmens betydelse som taktäcknings
material. Han diskuterar också den betydelse som ett änd
rat kosthåll kan ha haft. Jäst rågbröd spelade en central 
roll i medeltidens kontinentala brödkultur som under 
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denna period påverkade även svenskt kosthåll, vilket Myr
dal belägger.55

I områden där man tillämpade tvåsäde har införandet 
av höstrågen kunnat ske utan förändringar i gärdesyste
met och endast fått till följd att trädan måste bearbetas 
och att betet på trädan minskat.56 Om höstråg införts i ett 
tidigare ensädesområde måste det antingen ha lett till se
parata råggärden eller till införandet av ett tregärdessys
tem.

Det finns alltså ett starkt kronologiskt samband mellan 
höstrågens spridning från östra Mellansverige ner mot 
norra Småland och ödeläggelsen i norra Vedbo och Ydre. 
Till yttermera visso finns det direkta belägg för att Vad
stena kloster vid denna tid eftersträvade ökad odling av 
höstråg på sina landbogårdar.

tresädet och arbetsKraftsbehoVet
Campbell betonade att perioder av minskad befolkning 
kan ha lett till införandet av arbetsbesparande metoder. 
Hur förhåller sig då tresädet till arbetsbehovet? Vi kan inte 
med säkerhet uttala oss om odlingssystemet under öde
gårdarnas livstid, men oberoende av om det var ett ensäde 
eller någon form av grästräda bör det uteslutande ha rört 
sig om vårsådda grödor.

I ensädet är jordens bearbetning hårt knuten till en 
kort höstperiod mellan skörden och snöns ankomst, samt 
en ännu kortare och intensiv period på våren då jorden 
torkat upp och rett sig och kan bearbetas och sås. I ett 
grästrädessystem kan förberedande jordbearbetning på de 
nyupptagna åkrarna naturligtvis ske även under somma
ren, men sådden sker under en lika kort och intensiv pe
riod som i ensädet.

Vid en jämförelse mellan ensäde och tresäde får man 
förutsätta att den årligen besådda arealen hålls konstant. I 
så fall har man alltså måst odla upp åker motsvarande 50 
procent av vad man hade innan. Den stora skillnaden 
mellan ensäde och tresäde består då i att endast hälften av 
den årligen besådda arealen behöver sås på våren.

Om man sår så mycket som halva åkerarealen med 
höstsäd kommer den arbetskrävande jordbearbetningen 

att kunna spridas mycket jämnare över året. Jämfört med 
ensädet är arbetsbelastningen under april–maj alltså bara 
hälften så stor. Bearbetningen av den åker som ska höstsås 
kan spridas ut över sommarhalvåret. Införandet av höst
råg och tresäde låter sig alltså väl ses som en arbetsbespa
rande förändring i linje med de idéer från Bruce Campbell 
som diskuterades ovan. Jämfört med tidigare system kan 
man alltså kapa topparna i jordbrukets arbetsbelastning.57

sammanfattninG och hypotesformulerinG
Sammantaget finns det alltså flera indikationer som tyder 
på ett samband mellan ödeläggelseprocessen och införan
det av tregärdessystem med höstråg. Sambandet är av kro
nologisk art:
1. tregärdessystemet har antagits vara en senmedeltida 

företeelse,
2. höstrågens spridning kan dokumenteras vid samma 

tid
3. ödeläggelsen av gårdar och deras inlemmande i grann

gårdarnas marker sker under perioden 1400–1560.

Men, som ovan har antytts, finns det också funktionella 
samband mellan dessa olika processer. Hur ska nu detta 
tolkas? Vad är orsak och vad är verkan? Är det behovet att 
införa tresäde som från Vadstena och kanske även Vreta 
klosters sida leder till en omorganisation så att mindre 
gårdar läggs in under granngårdarna för att möjliggöra ett 
tregärdessystem? Den förklaringen förefaller omedelbart 
som något långsökt. Det förefaller snarare som ödegår
darna under 1400talet representerar ett problem för klos
tren och att det stora problemet är att få dem, särskilt de 
större, återbesatta med landbor.

Ett mera sannolikt samband är att befolkningsminsk
ningen och ödeläggelsen av gårdar underlättar eller möj
liggör sammanläggningar av gårdar och därmed föränd
ringar i gärdessystemet. Den medeltida ödeläggelsen 
skulle då kunna ses som en bidragande orsak till tregär
dessystemets införande i området.

Hur har nu detta i så fall konkret gått till och när har 
det skett? Gårdsödeläggelsen sätter i många fall en bortre 
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gräns; tregärdesystemet har inte kunnat genomföras inom 
ramen för de gamla gårdarna. Exempel på detta ska ges 
nedan. En hitre gräns sätts av kartmaterialet. På 1600ta
lets mitt kan vi för hela Norra Vedbo härad se ett fullt ge
nomfört tregärdessystem av samma slag som vi cirka 50 år 
senare kan dokumentera i Askeryds skate. Någon gång 
mellan 1400talets mitt och 1600talets mitt skulle det 
alltså ha införts.

Vad gäller sättet som det hela har genomförts på, ger 
redan en ytlig granskning av de äldre kartorna två möjlig
heter. På äldre kartor i Norra Vedbo förekommer att man 
dels har ett samlat åkerområde som ligger centralt vid be
byggelsen och är uppdelat på två gärden, dels ett avskilt 
tredje gärde en bit ifrån bebyggelsen. I fall som dessa ligger 
det nära till hands att tolka det tredje gärdet som en öde
gård som inlemmats i en granngård och vars åker fått bi
dra med det tillskott av åker som krävts för genomföran
det av tregärdessystemet. En annan möjlighet, som stäm
mer bättre med förhållandena i Askeryds skate, är att man 
inom en gård eller by odlat upp större delen av den gamla 
ängsmarken till ett tredje gärde och sedan i stället utnytt
jat ödegårdsmarken som äng. I bägge fallen är det alltså 
tillskottet av ödegårdsmarken som möjliggör omstruktu
reringen.

Ödegårdarnas utnyttjande i Askeryds skate
Under perioden mellan gårdarnas ödeläggelse under 
1400talet och den situation som vi kan dokumentera på 
de äldsta kartorna från 1600talet har alltså ett stort antal 
tidigare ödegårdar och deras tidigare inägomark inlem
mats i de större gårdarnas och byarnas ägor. Detta har till 
stor del redan uppmärksammats i kapitel 4, men då uti
från utgångspunkten att lokalisera ödegårdarna. Två av 
dessa ödegårdsindikationer kommer under historisk tid 
att utgöra den viktigaste ängsmarken till de byar de lagts 
under. Marken till den icke identifierade ödegården ”Tor
pet”, som endast kan beläggas genom 1800talets lantmä
teriakt, utgör den huvudsakliga ängsmarken till by Kät
testorp.58 Hemvidakullas marker utgör under historisk tid 
den huvudsakliga ängsmarken till Skavarps by (se ovan). I 

båda dessa fall kan med fog hävdas att den utbredning 
som den bebyggelsenära åkermarken har med sina tre gär
den inte hade fått utrymme om inte den huvudsakliga 
ängsmarken förlagts till den tidigare ödegårdens mark. 
Ödegården Vässingsmåla har under samma period blivit 
äng under Bjursberg och redovisas där på 1723 års karta 
som en äng ”Wässingsmåhlen”, räknad som 8 ½ lass hö. 
Huvuddelen av Bjursbergs ängsmark (32 lass) finns dock i 
direkt anslutning till byns bebyggelse och åker.59 Ödegår
den Gåsarp är med största säkerhet identifierad inom det 
som på 1685 års karta över Olstorps säteri anges som ”Her
regårdens äng kallas torpkiärr”.60

Ödegårdar, torpängar och ödegårdsgärden.  
En regional översikt
I Askeryds skate förekommer alltså regelmässigt att de ti
digare ödegårdarnas marker under lång tid framåt på kar
torna behåller marknamn som tydligt indikerar deras sta
tus som tidigare bebyggda enheter. I vissa fall behålls be
byggelsens namn (som i Vässingsmåla och Krämarebo). I 
andra fall benämns området ”Torpängen”, ”Torpet”, 
”Torphagen” och så vidare, trots att ingen bebyggelse 
längre finns.

En genomgång av kartor inom ett större område med 
Askeryds skate i Västra Ryd i centrum visar också att detta 
marknamnskick förekommer allmänt. I det följande redo
visas ett antal sådana fall som framkommit vid en hastig 
kartgenomgång. I samtliga fall är det vid kartans tid fråga 
om rena marknamn, det vill säga det finns vid kartans tid 
inga torp inom dessa torpängar. Möjligtvis finns på vissa 
av dem enstaka ängslador. De torp som var bebyggda vid 
kartans tid benämns torp eller torpställen och markeras 
tydligt med hustecken. Marknamnsskicket kan således 
svårligen förklaras på något annat sätt än att det represen
terar övergiven bebyggelse.

Man kan naturligtvis tänka sig att benämningen 
”Torpängen” eller ”Ängen Torpet” visserligen ursprungli
gen betecknat ett område med tidigare bebyggelse, men 
sedan kommit att få en mer allmän kameral betydelse som 
utjord eller underlagd kameral enhet. I så fall skulle nam
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net i dess överförda betydelse alltså inte indikera någon 
bebyggelse. Mot detta talar dock det förhållandet att det i 
samtliga nedan beskrivna fall rör sig om hårdvallsängar, 
det vill säga områdena har legat högt och torrt och har 
kunnat hysa bebyggelse och åkermark. Apart liggande 
ängar förekommer också i kartmaterialet på topografiskt 
mer vanliga ängslägen – längs åar och mader och i mindre 
kärr. Dessa har aldrig dock någon sådan bebyggelse 
benämning, utan betecknas enbart med andra typer av 
marknamn samt ofta med kommentaren om att de nyli
gen rothuggits.

exempel på ”torpänGar”
asKeryd socKen, norra Vedbo härad
Lutarp: På storskifteskartan över Lutarp från 1761 anges en 
äng ”Torpet” som vid karteringstillfället saknar bebyggel
se, cirka 500 meter söder om gårdsläget.61 Enligt lagaskif
teskartan från 1898 är delar av detta område uppodlat, 
men ännu vid tiden för den ekonomiska kartan var den 
nordöstra delen fortfarande ouppodlad och kan alltså hysa 
fossil åker.

asby socKen, ydre härad
Fetebråna. På den geometriska avmätningen från 1705 
anges under gården Fetebråna en hage benämnd ”Torp
stället” som vid tillfället saknar bebyggelse.62 Området 
kallas enligt kartan ”?iurkullen” (oläsligt).63

Sevedstorp och Glansås. Kartan från 1781 återger en tviste
park mellan Sevedstorp och Glansås och redovisar också 
ett ängsområde som kallas ”Torpängen”.64 Ängen skulle 
eventuellt kunna ha sitt namn från torpet Kullen, men 
dess storlek och dess belägenhet som tvistepark mellan två 
enheter kan tala för att det rör sig om en öde enhet.
Marek. Under Marek finns en äng ”Torpet kallad” enligt 
storskifteskartan från 1793. Denna äng är delad mellan en 
av Marekgårdarna och två andra gårdar i socknen.65

Yxnerum. På en geometrisk avmätning från 1723 återges 
en äng ”kallad Ängetorpet” som saknar annan bebyggelse 
än en lada.66 Enligt senare kartor är området till stora delar 
uppodlat.

sunds socKen, ydre härad
Giällerstena. På den geometriska avmätningen från 1722 
återges ”En äng i norr kallat Ängatorpet” som gränsar till 
Ingabo utjord: ”Skall eljest vara en utjord kallad Rangel
bo”. Av kartinformationerna förefaller det som om Ingel
bo och Rangelbo är tidigare ödegårdar som delats mellan 
Giällerstena och Stubbarp.67 

torpa socKen, ydre härad
Prästgården. Under prästgården hävdas ett område utan 
bebyggelse som på kartan kallas ”ett torpställe kalladt Ska
ten” på en geometrisk avmätning från 1698. Området de
las mellan prästgården och Dalby.68 På en karta vid en
skifte av ”Urfjellen Skaten” från 1814 beskrivs den bästa 
ängen som ”Torpängen eller Torpet kallad”.69

Ramfall. En karta från 1761 återger på utmarken till Ram
fall och Nedre Högslycke ett område ”Torpstället kall
lad”.70

Mårdstorp. En geometrisk avmätning från 1707 över 
Mårdstorp återger ”Eng till Sjundemåla, kallad Torpet”. 
Centralt inom detta område finns ett parti med texten 
”Ödeåcker”. Området är i dag till större delen uppodlat av 
en enhet kallad Hagtorpet.71

flisby socKen, södra Vedbo härad
Fagerhult. På laga skifteskartan från 1843 betecknas ett se
parat liggande ängsparti nordost om bebyggelsen som 
”Torpängen”.72 På den senare ekonomiska kartan går om
rådet under namnet Kärrakullen.

frinnaryds socKen, norra Vedbo härad
Isaryd. ”Torpet” är beteckningen på en äng som ligger syd
väst om bebyggelsen och de tre gärdena på Södra Isaryd på 
en geometrisk avmätning på en karta från 1736.73 Områ
det är enligt den ekonomiska kartan till stor del uppodlat 
och betecknas med marknamnet Svenstorp. År 1824 be
tecknas området som ”Torpängen” och är fortfarande ej 
bebyggt. Inte heller på generalstabsbladet finns någon 
bebyggelse som kan motsvara ekonomiska kartans namn 
Svenstorp. Det är därför sannolikt att det rör sig om ett 



7. Utvecklingen 1400–1650   181

marknamn Svenstorp som kommit att bevaras efter en 
ödeläggelse före 1736. Situationen i Södra Isaryd påmin
ner om den i Skavarp i Västra Ryd. Svenstorp utgör den 
huvudsakliga ängsmarken i Södra Isaryd och man kan 
tänka sig situationen att annekteringen av ödegården som 
ny äng till Isaryd varit en förutsättning för att hela den 
gamla inägomarken kunnat uppodlas. Ödegården 
Svenstorp har alltså bidragit till att möjliggöra tregärdes
systemet.
Tångarp under Norra Sunhult. Byn har på storskifteskar
tan från 1804 tre ordinarie gärden samt ett apart liggande 
som betecknas som ”Tångarpagärdet”.74 År 1862 är områ
det ej bebyggt och betecknas som Östra gärdet.75 Något 
Tångarp har inte kunnat identifieras i andra källor.

Sammanfattande kommentar
Ett flertal indikationer på ödegårdar i det äldre kartma
terialet återfinns alltså i ett större område runt Askeryds 
skate. Ur materialet kan dock utläsas ett regionalt varierat 
mönster. I Ydresocknarna öster och norr om Askeryds 
skate, samt i de mer skogrika delarna av Norra Vedbo är 
mönstret från skaten ett återkommande fenomen, och 
sammanlagt cirka 15 indikationer på äldre ödeläggelse i 
form av Torpängar och liknande förekommer. Torpängar 
och liknande är dock endast sparsamt förekommande i de 
högt uppodlade socknarna Marbäck och Frinnaryd. Detta 
gäller i viss mån också i Askeryd. I stället förekommer där i 
högre utsträckning apart liggande gärden som av ägofigu
rer kan tolkas som rester av ödegårdar. I många fall ligger 
det tredje gärdet i tregärdesystemet på detta sätt avskilt, 
och man får ett tydligt intryck av att tregärdesystemet 
införts genom att ett tidigare ödegårdsgärde uppodlats. 
Byn/gården har då utökat sin åker med cirka 50 procent. I 
det enda fall som ett sådant gärde har ett tydligt bebyggel
senamn (Tångarpagärdet under N. Sunhult) är det dock 
inte fråga om något tredje gärde, utan om ett fjärde. Det 
kan med andra ord inte entydigt knytas till införandet av 
ett tregärdessystem. I de mer uppodlade västra socknarna 
förefaller det alltså som om ödegårdarna, som ju bevisli
gen funnits (Bååth redovisar där flera försvunna namn76), 

helt uppgått i de överlevande granngårdarna och generellt 
sett inte heller kommit att bevaras som marknamn.
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