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FIGUR 1. Översikt över analysområdet Fegen-Kalvsjön med de sju aktuella socknarna. Västgötasocknarna Håcksvik och Kalv hör 
till Svenljunga kommun, Västra Götalands län. Gunnarps socken ligger i Falkenbergs kommun i Halland, medan smålandssock-
narna Gryteryd, Södra Hestra, Sandvik och Burseryd alla räknas till Gislaveds kommun, Jönköpings län.
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en kulturhistorisk bakgrund

Området kring Fegen och Kalvsjön omges av sju 
socknar, och är gräns mellan tre kommuner och 
lika många län. Genom området och sjöarna löper 
även den gamla riksgränsen mellan Sverige och 
Danmark. Området kring sjöarna är idag kanske 
mest känt för sin natur som gett sjöarna rykte 
som naturparadis och vildmark. Samtidigt finns 
en mångfacetterad och spännande kulturhistoria, 
en historia som inte alls är lika känd för betraktare 
och besökare, men som i allra högsta grad är värd 
att visa fram och vara stolt över.

Socknarna kring sjöarna uppvisar skillnader, 
men kulturhistoriskt överväger likheterna. Under 
århundraden och årtusenden har generationer av 
människor passerat förbi och dagens danska och 
tyska kanotturister använder sjöarna och åarna som 
transport- och kommunikationsled på samma sätt 
som stenålderns jägare och samlare, om än med 
annorlunda syfte.

Genom området har arméer trampat, bränt och 
skövlat. Idoga nybyggare och kolonisatörer har 
röjt mark och svedjat skog och några av vår his-
torias största jordägare har ägt mark och gårdar 
här. Socknarna har varit hem åt upprorsmän och 
torpare, åt flottare och industrimän. Människan 
har i perioder även radikalt förändrat områdets 
landskap genom sjösänkningar, skogsavverkningar 
och ljunghedsbrännande. Området kring Fegen och 
Kalvsjön är därför en fascinerande bygd och är på 
sitt sätt även unik.

inledning
Området utgör del av gränsen mellan landskapen 
Västergötland (Västra Götalands län), Halland 
(både landskap och län) och Småland (Jönköpings 
län). Fegen nämns redan i mitten av 1000-talet 
såsom gränsmärke mellan Danmark och Sverige. 
I Fegen vid det lilla grundet Ankesten, även kall-
lad Tärnesten, skall en gång i tiden tre konungar 
ha träffats och bestämt gränsen för sina riken. De 
tre landskapen möts vid här i Fegens södra del och 
genom området löpte alltså riksgränsen mellan 
Danmark och Sverige fram till 1645, då Halland 
kom att tillhöra Sverige.

FIGUR 2. I en länskarta över Älvsborgs län från 1654 
markerades de enskilda gårdarna på västgötasidan (detalj ur 
LM akt O12).
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Sjön Fegen är alltså beläget i ett område, där 
ett flertal historiska och nutida områden gränsar. 
Sjösystemet kring Fegen omfattar förutom själva 
sjön Fegen och Västra Fegen även de intilliggande 
mindre sjöarna Spaden, Nordre och Söndre Svan-
sjöarna, samt Kalvsjön och ett flertal åar och mindre 
sjöar, såsom Hurven. Vattnet från sjöarna rinner 
dels ut i Ätran, dels i Nissan. Området var tidigare 
till stor del beväxt med lövskogar, vilka under senare 
århundraden ersatts av gran- och tallskog. Området 
utgörs idag till största delen av en utpräglad skogs-
bygd med mycket sjöar och mossmarker. Men stora 
delar utgörs även av öppen och hävdad åker- och 
ängsmark. I synnerhet gäller detta områdena längs 
med ån Ätran, samt Väster- och Österån.

Namnet Fegen kan möjligen härledas ur forn-
svenskans fygpir, vilket ungefär betyder ”blåsa” 
(Gunnarps hembygdsförening 1988a). En annan 
möjlig tolkning är att namnet, vilket förekommer 
såsom Fygdhi ca år 1300, kan härröra från ett ur-
sprungligt FyghlðiR, ”fågelsjön”, som i sin tur är en 
avledning till ordet fughl, ”fågel” (Agertz 2008). I 
Nordiska museets folkminnessamlingar finns det 
nedtecknat att sjön krävde människooffer under 
”Hednatiden”. Kalvsjön är också omgärdat av tra-
ditioner och skall ha varit en offersjö (se RAÄ 84, 
Kalvs socken; RAÄ 117:2, Burseryds socken).

Fegen har under långa tider fungerat som sam-
färdsled längs med läns- och landskapsgränserna. 
På sjön transporterades inte bara människor utan 
också allehanda varor och förnödenheter. Kring 
sekelskiftet 1900 fraktades förutom timmer även 
bland annat kalk och tegel på sjön både sommar- 
och vintertid. Boende i Gunnarps socken färdades 
ofta över sjön för kyrkobesök i Sandviks kyrka, 
hellre än att resa landvägen till Gunnarps kyrka. 
Också vad beträffar skolgången gick exempelvis 
barn från Gunnarps socken i skola i Kalvs socken. 
Fegen är också känd som en blåsig sjö och många 
människoliv har gått förlorade i sjön, dock främst 
på vinterisarna (Gunnarps hembygdsförening 
1988a).

syfte
Trakten kring sjöarna betraktas av många idag som 
en ”vildmark”. Dock kommer vi längre fram se att 

FIGUR 3. I en karta från 1688 är sjön angiven som Fegen 
Lacus, dvs sjön Fegen (detalj ur LM akt E29).
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området kring Fegen och Kalvsjön har en lång och 
stundom mycket spännande kulturhistoria. Syftet 
med denna studie är att ge en bakgrund och be-
skrivning av området kring Fegen och Kalvsjöarna. 
Vidare syftar studien till att göra en översiktlig kul-
turhistorisk analys av det aktuella området.

Studien är en del i ett större EU-projekt, kallat 
Fegen Ver-di och genomfördes hösten 2009-våren 
2010 av Rickard Wennerberg, kultursekreterare vid 
Gislaveds kommun.

avgränsningar
Tidsmässigt sett omfattar studien grovt tiden från 
stenålder fram till första hälften av 1900-talet. Geo-
grafiskt sett avgränsas studien till socknarna belägna 
omkring Fegen och Kalvsjöarna. Med andra ord 
omfattas Håcksvik och Kalvs socknar på västgö-
tasidan. Både Håcksvik och Kalv är belägna inom 
Kinds härad och i nuvarande Svenljunga kommun.

På den halländska sidan avgränsar Gunnarps 
socken sydvästra och södra delen av sjön Fegen. Att 
området är beläget i ett gränsland visas även av den 
halländska häradsindelningen, där Gunnarp räk-
nas till Faurås härad, medan de närliggande södra 
gransocknarna Krogsered och Drängsered hör till 
Årstad härad. Vad beträffar kommunindelningen 
är Gunnarps socken belägen i Falkenbergs kom-
mun. Gränserna mellan de tre länen och berörda 
härader och kommuner har även dessa skiftat ge-
nom årens lopp.

För Smålands del gränsar Fegen till socknarna 
Gryteryd, Sandvik och Burseryd. Även Södra Hest-
ra socken omfattas av denna studie. Samtliga sock-
nar är belägna i Västbo härad i Gislaveds kommun 
och Jönköpings län. Vid en kommunsammanslag-
ning i början av 1950-talet kom Gryteryd, Södra 
Hestra, Sandvik och Burseryds socknar att sam-
manslås till en administrativ enhet, där sistnämnda 
socken också fick ge namn åt den nya kommunen. 
Dagens Gislaveds kommun är däremot ett resultat 
av 1970-talets kommunsammanslagningar. 1974 
uppgick dåvarande Burseryds kommun i Gislaveds 
kommun.

FIGUR 4. Fegen är även avbildad i en häradskarta över 
Västbo från 1690 (detalj ur LM akt E35).

FIGUR 5. Det öppna jordbrukslandskapet längs med 
Håcksviksån. Foto: Rickard Wennerberg.
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området

De sju socknarna som utgör undersökningsområ-
det är Håcksvik, Kalv, Gunnarp, Gryteryd, Södra 
Hestra, Sandvik och Burseryd. Sammanlagt utgör 
de sju socknarna en yta av drygt 600 km2. Södra 
Västergötland hör, liksom stora delar av norra 
Småland och östra Halland, naturgeografiskt till 
Sydsvenska höglandet. Socknarna liknar således 
till stor del varandra och förutsättningarna har på 
många sätt varit densamma för de människor som 
levt i området.

Håcksviks socken är en av Västergötlands syd-
ostligaste socknar och samtidigt gränssocken mot 
Småland och Jönköpings län i sydost. Socknen är 
del av Svenljunga kommun och utgör ca 115 km2. 
Socknen gränsar i sin tur även mot de andra Väst-
götasocknarna Kalv i sydväst, (Östra) Frölunda i 
väster, Örsås i norr, samt Sjötofta i öster. Naturen 
i Håcksvik utgörs av ett kuperat skogslandskap, ge-
nombrutet av vattendrag, sjöar och mossar. Genom 
socknen i nord-sydlig riktning rinner Stång- eller 
Håcksviksån. Längst i söder gränsar socknen till 
både Kalvsjön och Fegen.

Kalvs socken i Svenljunga kommun omfattar 
drygt 128 km2 och gränsar i väster till Västgöta-
socknen Mårdaklev och i norr och nordost till 
(Östra) Frölunda och Håcksviks socknar, även de 
belägna i Västergötland. I söder gränsar Kalv till 
Gunnarps socken i Halland, samt i sydost och öster 
till Sandviks och Burseryds socknar i Småland och 
Jönköpings län. Socknen delas upp i flera delar av 
Kalvsjön, Västra Fegen och de intilliggande bisjö-
arna Nordre och Söndre Svansjön. På landremsorna 
som bildas av sjöarna består terrängen till stora 
delar av kuperad skogsmark, medan norra delen av 
socknen främst utgörs av slättbygd. Stora moss- och 
våtmarker finns också inom socknen. I nordvästra 
delen av socknen rinner Lillån i nord-sydlig rikt-
ning. I norr och nordost löper Håcksviksån som i 
sin sydligaste del närmast Kalvsjön benämns Kät-
tarpsån.

Gunnarps socken omfattar drygt 106 km2 och 
är beläget mellan ca 110-160 meter över havet på 
västra delen av sydsvenska höglandet. Socknen är 
till stora delar starkt kuperad och genomkorsas av 

FIGUR 6. Även i en länskarta över Älvsborgs län från 1711 
markerades de enskilda gårdarna (detalj ur LM akt O19).

FIGUR 7. I en karta från 1713 stavas sjöns namn Fägren 
(detalj ur LM akt M13).
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den stora ån Ätran och dess ofta markerade bördiga 
och uppodlade dalgång. Markerade höjder omger 
ofta både åar och sjöar i socknen. Sockendelen 
öster om Ätran hörde tidigare till Årstads härad 
men överfördes till Faurås härad 1890 (Gunnarps 
hembygdsförening 1988a). Socknen hör till den 
halländska skogsbygden och Sydsvenska höglandet 
och marken är i hög grad stenbunden. Olika jord-
bruksredskap och tekniker kom därför att införas 
relativt sent i dessa områden.

I norr gränsar Gunnarp till Västergötland och 
Kalvs socken, i nordväst till Älvsered och Fagered 
och i väster till Ullared och Gällareds socknar. 
Krogsereds socken gränsar i söder. På smålandssi-
dan i öster har Gunnarp gräns mot Gryteryds och 
Sandviks socknar.

Den lilla Gryteryds socken omfattar en yta av 
ca 40 km2. Socknen har i väster gräns mot Gun-
narp, Drängsered och Kinnared, samt Långaryd i 
söder, samtliga belägna i Hallands län. I söder och 
öster gränsar Gryteryd till Södra Hestra och i norr 
till Sandvik, båda i Jönköpings län. Socknen är 
skog- och mossrik och terrängen är till stora delar 
kuperad.

Den likaledes lilla Sandviks socken omfattar en 
yta om endast drygt 27 km2 och gränsar i sydväst 
till Gryteryds socken i Jönköpings län och Gun-
narps socken i Halland. Sjön Fegen är gränssjö mot 
Kalvs socken i Västergötland. I nordöst och öster 
gränsar Burseryd och i söder vidtar Södra Hestra 
socken, sistnämnda även de i Jönköpings län. Till 
stora delar är terrängen kuperad och består främst 
av skogsmark.

Burseryds socken gränsar i sydväst till Sandviks 
socken och i väster och nordväst till Kalvs och 
Håcksviks socknar i Västergötland. I norr gränsar 
Burseryd till Bosebo, i öster till Villstad och i söder 
till Södra Hestra socken. Samtliga dessa är belägna 
i Jönköpings län. Sammanlagt omfattar socknen 
en yta av närmare 90 km2. Genom socknen rinner 
både Väster- och Österån. Kring år 1900 reglerades 
Västerån genom ett kanalbygge och genom dräne-
rings- och regleringsarbeten kunde vid samma tid 
stora jordbruksarealer utvinnas (Harsten 1957a). 
Terrängen består till stora delar av kuperad skogs-
mark med inslag av moss- och myrmarker. Även 

FIGUR 8. I en icke årtalsangiven karta över Älvsborgs län 
förekommer även sjön Fegen, även här med den latinska 
benämningen Fegen Lacus (detalj ur LM akt O37).
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stora uppodlade partier finns.

Södra Hestra socken har en yta av drygt 97 km2. 
Socknen har i väster gräns mot Gryteryds socken. I 
norr vidtar Sandviks och Burseryds socknar, medan 
Villstad gränsar i öster. Samtliga dessa socknar är 
liksom Södra Hestra belägna i Jönköpings län. I 
söder har Södra Hestra gräns mot Långaryds socken 
i nuvarande Hallands län. Södra Hestra har även 
enstaka mindre enklaver; i sydväst har Kindhult 
och Bössinghults enklav även gräns mot Kinna-
reds socken i Halland, medan Trottagårds mosse är 
omgiven av Långaryds socken, även den i Halland. 
Genom socknen rinner Väster- och Österåarna, 
vilka förenar sig i Kilaån som i sin tur faller ut i 
Nissan. Socknen är till stora delar kuperad med 
stora skogsområden, men även rik på mossar och 
myrar. Också större uppodlade områden finns.

metod och material
De socknar som gränsar till Fegen och Kalvsjö-
arna med intilliggande sjöar har således studerats. 
Analysen har genomförts i flera steg, varvid både 
litteratur, arkiv- och kartmaterial gåtts igenom.

Vid analysen har fornminnesregistret för de aktu-
ella socknarna studerats via Riksantikvarieämbetets 
digitala fornminnesregister (FMIS). Vidare har en 
kartanalys av äldre lantmäterihandlingar gjorts med 
hjälp av lantmäteriets söktjänst. Relevant litteratur 
och arkivhandlingar har också gåtts igenom. I första 
hand har hembygdsmaterial från de olika socknarna 
använts, likaså litteratur kring i första hand arkeo-
logi, historia och ortnamn.

En återkommande brist har dock varit att under-

FIGUR 9. Avmätning av gränssjön Fegen från en icke 
årtalsangiven karta, men troligen utförd under 1700-tal. 
Fegen har här sin moderna stavning (LM akt E2). 
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lagsmaterialet skiftat mellan länen, vilket mestadels 
beror på att analysområdet har varit ett historiskt 
gränsland. Detta historiska arv består till viss del 
fortfarande i form av exempelvis olika rutiner för 
dokumentation och kartering i de olika länen. Till 
exempel har uppgifter som funnits tillgängliga för 
ett län eller landskap inte funnits, eller varit svår-
åtkomligt vad beträffar ett annat.

Litteratur och arkiv
Användbara källor för studien har varit de hem-
bygdsböcker, som hembygdsföreningarna i sock-
narna framställt. Flera av dessa är synnerligen 
gedigna arbeten med hundratals, rentav tusentals 
bakomliggande arbetstimmar. Förutom dessa har 
också mer allmänna verk använts, liksom särskild 
facklitteratur inom historia, arkeologi och andra 
relevanta ämnen.

Även handlingar och material från olika arkiv har 
gåtts igenom. Bland dessa kan nämnas Riksantik-
varieämbetets Bebyggelseregister och Fornminnes-
register, varav sistnämnda beskrivs närmare nedan. 
Vidare har Ortnamnsregistret och handlingar från 
Riksarkivet genomgåtts. En viktig källa är Svenskt 
Diplomatariums huvudkartotek i vilket de svenska 
medeltidsbreven finns registrerade. Här finns brev 
eller uppgifter om brev, som på något sätt berör 
Sverige och svenska förhållanden fram till tiden 
omkring år 1540.

Fornminnesregistret (FMIS)
Riksantikvarieämbetet har långa anor alltsedan 
den förste riksantikvarien Johannes Bureus tillsat-
tes 1630. Han genomförde även tidigt ansatser till 
kulturminnesvård och inventering av platser och 
minnen. Genom tillkomsten 1666 av Placat och 
Påbudh, Om Gamble Monumenter och Antiquiteter 
lades grunden till en svensk fornminneslag.

Riksantikvarieämbetet fick genom ett riksdags-
beslut 1937 ansvar för att systematiskt inventera 
landets fasta fornlämningar inför utgivningen av 
en ny ekonomisk karta. Riksantikvarieämbetet 
genomförde en fornminnesinventering inom det 
här aktuella studieområdet första gången i början 
av 1950-talet. En revideringsinventering gjordes 
därefter i början och mitten av 1980-talet. Vid in-

FIGUR 10. Fegen enligt Generalstabskartans blad Lande-
ryd, från år 1871 (detalj ur LM akt RAK-id J243-19-1).
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venteringarna upprättades separata nummerserier 
för fornlämningarna i varje socken (t ex RAÄ nr 15, 
Gryteryds socken). Fornminnesregistret är sedan 
2006 tillgängligt för alla i digital form via Riksan-
tikvarieämbetets hemsida: www.raa.se/.

Fornlämningsbegreppet har utvecklats och för-
ändrats över tid och från början registrerades i för-
sta hand förhistoriska lämningar såsom gravar och 
runstenar, men även monumentala lämningar som 
exempelvis slottsruiner. Allteftersom kunskapen 
kring olika typer av lämningar och dess komplexitet 
ökat genom arkeologiska undersökningar och forsk-
ning har även fornlämningsbegreppet förändrats. 
I samband med revideringsinventeringen från och 
med 1970-talet kom även fler typer av lämningar 
som torpgrunder, äldre åkermark (exempelvis röj-
ningsröseområden), järnframställningsplatser och 
kolningslämningar att registreras och föras in i forn-
minnesregistret. Eftersom fornlämningsbegreppet 
förändras har även senare tiders lämningar kom-
mit att fogas till registret, exempelvis 1900-talets 
industrilämningar.

De antikvariska beteckningarna fast fornlämning 
respektive övrig kulturhistorisk lämning används 
om lämningar i fornminnesregistret. Lämningar 
med förstnämnda beteckning åtnjuter lagskydd 
enligt Lag om kulturminnen (Kulturminneslagen). 
Förutom dessa finns andra beteckningar, bland 
andra bevakningsobjekt, en benämning som vid 
en exploateringssituation indikerar att en lämning 

FIGUR 11. Geometrisk avmätning över sätesgården Sand-
viks och därmed stora delar av Sandviks socken, utförd år 
1685 av Jonas Pettersson Duker. Sjön Fegen omnämns här 
med den latinska benämningen Fegen Lacus (detalj ur LM 
akt E99-14:1). 
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med denna bedömning skall kontrolleras ytterligare 
innan ett markingrepp görs.

Förutom dessa förekommer bland annat även 
beteckningarna ej kulturhistorisk lämning, undersökt 
och borttagen, samt uppgift om i fornminnesregistret.

Det äldre kartmaterialet
I Sverige kom lantmäteriverksamheten att inledas 
år 1628. Mellan åren 1630-1655 kom tusentals 
storskaliga kartor att framställas över större delen 
av dåvarande Sverige och Finland. Flertalet av dessa 
kartor bevarades i så kallade geometriska jordeböck-
er (Tollin, Karsvall & Höglund 2008). För Jönkö-
pings del karterades främst delar socknar i Vedbo 
och Tveta härader. I västergötahäraderna Kind 
och Redväg karterades även flera socknar delvis. I 
Håcksviks socken (Håfzwika sochn) karterades ett 
hemman, hemmanet Backabo (Backabool) med ¼ 
mantal, vilken räntade 1 pund smör. I Kalvs socken 
karterades Bålared, Humlered, Skållebo och Yttre 
Backa (Sveriges äldsta storskaliga kartor, tillgängligt 
via: www.riksarkivet.se/).

Under 1700- och 1800-talen kom lantmäteri-
verksamheten att utökas då först storskiftesför-
ordningarna i mitten av 1700-talet, och sedan 
enskiftes- och laga skiftesförordningarna under 
första hälften av 1800-talet, kom att träda i bruk. 
Under dessa århundraden kom hela byar och går-
dar att karteras mycket utförligt och i en betydligt 
större utsträckning än tidigare.

De äldsta lantmäterikartorna för undersöknings-
områdets del är geometriska avmätningskartor från 
slutet av 1600- och början av 1700-talet. Enstaka 
enskifteskartor från första hälften av 1800-talet 
finns också. De mest frekventa kartmaterialet här-
rör emellertid från laga skifteskartor, huvudsakligen 
från 1800-talet. Från mitten av århundradet börjar 
också kartor över hemmansklyvningar bli vanliga i 
undersökningsområdet.

Även större översiktskartor kom att framställas. 
Redan under 1600-tal karterades hela socknar och 
härader. Också så kallade skogelagskartor tillkom, i 
vilka socknar eller delar av socknar karterats. Under 
1800-talets gjordes ytterligare större kartläggningar 
med skilda syften, vilket bland annat resulterade i 
de så kallade Generalstabs- och häradsekonomiska FIGUR 12. Nordostligaste delen av Spaden. Foto: Rickard 

Wennerberg.
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kartorna. Generalstabskartan omfattar landet i sin 
helhet. Det här aktuella området kring Fegen finns 
karterat inom tre av Generalstabskartans blad, vilka 
är upprättade i början av 1870-talet.

Den häradsekonomiska kartan upprättades i eko-
nomiskt syfte och var en föregångare till den senare 
tillkomna ekonomiska kartan. Under 1800-talets 
senare hälft och 1900-talets början upprättas hä-
radsekonomiska kartor i flera blad över området. 
Häradsekonomiska kartan tillkom för Västergöt-
lands del på 1890-talet och för Hallands del mel-
lan 1919 och 1925. Den häradsekonomiska kartan 
kom tyvärr aldrig att upprättas över Jönköpings län.

Den tryckta ekonomiska kartan var delvis ett 
resultat av flygfotograferandets utveckling. Genom 
tekniken kunde moderna kartor med fastig hets- och 
geografisk infor ma tion sammanställas. Den ekono-
miska kartan började framställas under 1930-talet 
och fornminnesinventeringen med tillhörande re-
gister är alltså ett resultat av framställandet av den 
ekonomiska kartan.

Fegen i det äldre kartmaterialet
Fegen förekommer i ett flertal äldre kartor. Efter-
som sjön under lång tid varit en gränssjö har den 
därför karterats utifrån olika perspektiv, ibland 
från Västgötasidan, ibland från Hallandssidan och 
ibland från ett småländskt perspektiv. De äldsta kar-
torna där Fegen förekommer härrör från 1600-talet. 
Men Fegenområdet har även haft ett egenintresse, 
vilket exempelvis visas i en lantmäterikarta där 
gränsdragningen i sjön noggrant redovisats (se om-
slagsbild). Sjön karteras alltså efter hand och från 
olika perspektiv. En av de äldsta kartorna är från 
1654 (se FIGUR 2) och är gjort utifrån ett västgöta-
perspektiv. Även flera sena 1600-talskartor omfattar 
Fegen och ibland även Kalvsjön.

tidigare arbeten
År 1974 gjordes en översiktig beskrivning och delvis 
även inventering av kulturlandskapet kring Fegen 
och Kalvsjön. Arbetet utfördes av Erika André på 
uppdrag av länsstyrelsen i Jönköpings län (André 
1975). Syftet med studien var att översiktligt be-
skriva kulturskapet, samt peka ut områden lämpliga 
för rörligt friluftsliv.FIGUR 13. Ödegård i Trollås by. Foto: Rickard Wenner-

berg.
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De olika hembygdsföreningarna i socknarna 
har också sammanställt ofta väldigt omfattande 
hembygdsböcker med fokus på framförallt 1700-
1900-tal. Även enskilda aspekter och fenomen har 
studerats av olika författare med skilda syften. Bland 
annat har Siöstedt behandlat Trollås bys historia 
(Siöstedt 2005) och von Malortie och Rittsél har 
studerat fenomenet ödegårdar i Kalvs socken (von 
Malortie & Rittsél 1990).

Det särpräglade området kring Sandviks kyrka har 
även uppmarksammats regionalt, genom att området 
mellan kyrkan och Klockebo gård, vilket även inklu-
derar Sandviks säteri, är betecknat som Riksintresse 
för kulturmiljövården (Johnsson & Remmare 1996).

resultat

Fornlämningsbilden - generella drag
Inom området kring Fegen och Kalvsjön finns spår 
av mänsklig aktivitet från stenålder och framåt (för 
utsträckningen av dessa historiska åldrar, se TABELL 
1). Spåren av de första jägarna och samlarna är få, 
men trots detta har många kunnat återfinnas vid 
inventeringar och i samband med åkerbruk. Allt-
eftersom kom människorna att forma landskapet 
och bygderna kring sjöarna, och människan skulle 
längre fram i tiden till och med förändra sjöarnas 
utsträckning.

I fornminnesregistret finns sammanlagt drygt 1500 
registreringar i de sju socknarna (TABELL 2). För 
Håcksviks del rör det sig om ca 150 registreringar av 
vilka en dryg tredjedel (34%) är fasta fornlämningar. 
Dessa består av förhistoriska gravar, boplatser och 
milstenar. Största delen av samtliga registreringar 
utgörs dock av fossil åkermark, torpbebyggelser och 
fyndplatser av olika slag.

Historiska åldrar
Period

Börjar Slutar

Jägarstenålder 
(mesolitikum)

Istiden slut 4300 f Kr

Jordbrukarstenålder 
(neolitikum)

4300 f Kr 1800 f Kr

Äldre bronsålder 1800 f Kr 1100 f Kr

Yngre bronsålder 1100 f Kr 500 f Kr

Äldre järnålder 500 f Kr 400 e Kr

Yngre järnålder 400 e Kr 800 e Kr

Vikingatid 800 e Kr 1050 e Kr

Äldre medeltid 1050 e Kr 1200 e Kr

Högmedeltid 1200 e Kr 1400 e Kr

Sen medeltid 1400 e Kr 1521 e Kr

Nyare tid 1521 e Kr -

TABELL 1. De historiska åldrarna från stenålder fram till 
idag.

Socken

Antikvarisk Beteckning

Håcksvik Kalv Gunnarp Gryteryd Södra 
Hestra

Sandvik Burseryd

Fast fornlämning 51 (34%) 29 (14%) 97 (37%) 26 (15%) 43 (12%) 11 (12%) 30 (12%)

Övrig kulturhistorisk lämning 83 176 97 115 285 70 198

Bevakningsobjekt 5 4 3 2 11 3 15

Ej kulturhistorisk lämning 3 0 2 4 8 1 5

Undersökt och borttagen 3 0 0 0 0 0 0

Uppgift om 5 4 62 25 21 6 11

Summa 150 213 261 172 368 91 259

TABELL 2. Antikvariska beteckningar i fornminnesre-
gistret per socken inom undersökningsområdet. Andelen 
fasta fornlämningar i procent av totala antalet anges inom 
parentes.
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I Kalv är 29 av drygt 210 registreringar fasta 
fornlämningar, vilket motsvarar 14%. De fasta 
fornlämningarna är vanligen förhistoriska gravar 
och boplatser. Även de två borgarna och enstaka an-
dra lämningar räknas hit. Största delen av samtliga 
registreringar är alltså betecknade som övriga kul-
turhistoriska lämningar. Mer än hälften av registre-
ringarna är fossil åkermark (röjningsröseområden), 
men även fyndplatser är vanliga. Det höga andelen 
fossil åkermark ger även en indikation på hur stor 
graden av uppodling tidigare varit i Kalvs socken.

I Gunnarps socken finns 97 fasta fornlämningar 
registrerade, lika många som övriga kulturhisto-
riska lämningar, av ett sammanlagt antal av drygt 
260 registreringar. Även här är fossil åkermark och 
torpbebyggelser vanligt förekommande, men även 
ett 30-tal stensättningar finns registrerade i sock-
nen. De fasta fornlämningarna utgörs vanligen av 
förhistoriska gravar, hålvägar och milstenar. Även 
boplatser och fångstgropar räknas hit. Gunnarp har 
också flest andelen fasta fornlämningar med 37% 
av alla registreringar (se TABELL 2).

För Gryteryds del är endast 26 av drygt 170 läm-
ningar fasta fornlämningar. Flertalet utgörs av för-
historiska gravar, men även boplatser och milstenar 
förekommer här. Flertalet av samtliga registreringar 
är dock betecknade som övriga kulturhistoriska 
lämningar. Även här är torpbebyggelser och fossil 
åkermark (röjningsröseområden) vanligast.

Förhållandena i Södra Hestra liknar de i Gryteryd 
såtillvida att torpbebyggelser och fossil åkermark 
(röjningsröseområden) är vanligast, men likaledes 
är även fyndplatser och vägmärken vanliga. 43 av 
socknens närmare 370 registreringar består av fasta 
fornlämningar. De flesta av dessa är förhistoriska 
gravanläggningar som rösen och stensättningar. 
Även vägmärken, företrädesvis milstenar, samt 
boplatser, järnframställningsplatser, någon enstaka 
bytomt, samt fossil åkermark, finns registrerade 
som fasta fornlämningar i socknen.

I Sandvik finns drygt 90 registreringar i forn-
minnesregistret, varav 11 är betecknade som fasta 
fornlämningar. Fem av dem är boplatser, medan 
resterande är förhistoriska gravanläggningar som 
rösen, en stenkammargrav, samt en stensättning. 
Även ett område med fossil åkermark och en ter-
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rassering är betecknade såsom fasta fornlämningar. 
Sammantaget är torpbebyggelser och fyndplatser 
vanligast förekommande i registret för socknens del.

Vad beträffar Burseryd är även här torpbebyg-
gelser och fyndplatser av olika slag vanligaste läm-
ningarna i fornminnesregistret. Också här finns 
få fasta fornlämningar, endast 30 av närmare 260 
registreringar har denna beteckning. Dessa utgörs 
av förhistoriska gravar, boplatser och milstenar. 
Sammanlagt utgör andelen fasta fornlämningar 
endast ca 12-15% av registreringarna för de fyra 
smålandssocknarnas del.

Ett stort antal av alla registreringar i området 
utgörs alltså av torpbebyggelser och fossil åker-
mark i form av röjningsröseområden. Många av 
de sistnämnda saknar beskrivning i fornminnes-
registret och finns angivna som brukad åkermark 
så sent som på häradskartan från 1890-tal. Flerta-
let röjningsröseområden inom studieområdet är 
registrerade i efterhand utifrån en kartangivelse 
i inventeringshandlingarna. Äldre åkermark som 
förekommer i historiskt kartmaterial kan dock 
ha en betydligt äldre historia än vad de historiska 
kartorna indikerar.

Stenålder
Stenåldern, alltså i princip tiden från inlandsisens 
avsmältning till ca 1800 f Kr finns rikligt repre-
senterad kring Fegen och Kalvsjön (FIGUR 15). 
Troligen har de första människorna använt sig av 
och transporterat sig på vattendragen. Spåren av 
dessa människor utgörs av stenåldersboplatser med 
framförallt flintföremål och avslag från redskaps-
produktionen. Också andra bergarter förekommer 
som material till redskap. Andra vanliga föremål 
från stenålder är de yxor som i riklig mängd fram-
kommit som lösfynd vid jordbruksarbeten.

Från att ha varit jägare och samlare började 
man i slutet av perioden att odla spannmål och 
att tämja och hålla djur i fångenskap. Särskilt det 
boskapsskötseln var sannolikt av större betydelse 
än spannmålsodlingen i stora områden. Även bru-
ket av keramik får större betydelse nu. Metaller 
börjar mot slutet av perioden att bli vanliga som 
importföremål.

I området kring Fegen och Kalvsjön finns ett 
FIGUR 14. Avritning av skafthålsyxa, enligt uppgift fun-
nen vid sänkningen av Hestrasjön. RAÄ 19:2, Södra Hestra 
socken. Efter fornminnesregistret (FMIS).
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stort antal lämningar från stenålden i form av både 
boplatser och lösfynd av stenålderskaraktär (FIGUR 
14). Dessa är till stor del koncentrerade till sjölägen 
och de större åarna i området. Även två depåfynd 
med flintföremål har hittats i Gunnarp, respektive 
Burseryds socken.

FIGUR 15. Stenåldersindikationer inom undersöknings-
området. Efter fornminnesregistret (FMIS).
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I Kalv finns en koncentration av fynd till nord-
västra delen av socknen i området där Lillån möter 
Kalvsjön. På en halvö vid byn Kalv finns regist-
rerade stenåldersboplatser (RAÄ 18:1-2). Vid en 
arkeologisk förundersökning under 1980-talet av 
Riksantikvarieämbetet UV Väst (FMIS), påträf-
fades här bland annat rikligt med slagen flinta, 
mikrospån, kvartsavslag och ett bränt ben.

För Håcksviks och Södra Hestras del är bilden 
mer spridd. Indikationerna är belägna både längs 
med större åar, men även på andra platser. Till de 
äldsta lämningarna i Håcksvik hör en stenålders-
boplats som är registrerad vid Sparyd (RAÄ 81, 
boplats med fynd av föremål av flinta). Vid Önna 
i Södra Hestra framkom vid en arkeologisk utred-
ning år 1996 en möjlig stenåldersboplats med 
flintföremål (Nordström 1997). I samma socken 
genomfördes 1959 en besiktning och undersökning 
vid Västra Hulu av en förmodad hällkista, vilken 
dock visade sig vara en naturbildning. Istället kunde 
platsen bestämmas vara en stenåldersboplats (RAÄ 
57, Södra Hestra sn). Här har tidigare bland annat 
tillvaratagits en flintdolk, en flintyxa, flintspån, 
flintskrapa, samt avslag av flinta.

För Sandviks del är de flesta stenåldersfynden på-
träffade invid sjön Fegen. I Gryteryd har merparten 
av alla fynd gjorts i södra delen av socknen och nära 
Västerån. Flertalet av indikationerna i Burseryds 
socken finns längs med eller i nära anslutning till 
Västerån. Även ett depåfynd med flintdolkar (RAÄ 
190) skall ha påträffats nära Västerån.

I Gunnarps socken finns stenåldersindikationer-
na i hög grad invid Ätrans ådal med en koncentra-
tion till området kring Gunnarps by. Ett undantag 
utgör ett depåfynd (RAÄ 133) som påträffades vid 
Kärnebygd i socknens västra delar. Detta depåfynd 
hittades i början av 1900-talet och bestod av fyra 
flintföremål som var yx- eller mejselformade.

Bronsålder
Bronsåldern (ca 1800-500 f Kr) var en period med 
stora samhälleliga omvälvningar. Under denna tid 
skiktas samhället upp i större utsträckning än tidi-
gare. Samtidigt fördjupas kontakterna mellan olika 
områden. Även de ekonomiska förutsättningarna 
förändrades och teknologin utvecklades.
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Typiska lämningar från denna tidsperiod är stora 
runda rösen, vilka ofta uppfördes på iögonfallande 
platser som höjder eller åssträckningar. Större, ofta 
ensamliggande rösen hänförs vanligen till bronsål-
der. Ett undantag utgör södra Västergötland, där 
flertalet undersökta rösen visat sig vara från romersk 

FIGUR 16. Bronsåldersindikationer inom undersöknings-
området. Efter fornminnesregistret (FMIS).
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järnålder (Skoglund 2007a). I Håcksviks socken 
undersöktes ett större röse år 1959 (RAÄ 8), vilket 
skadats vid grustäkt. Endast brända ben påträffa-
des och ingen datering gjordes. Då inga belägg för 
att de större rösena inom undersökningsområdet 
skall vara från äldre järnålder bibehålls därför den 
traditionella dateringen av rösena till bronsålder i 
denna undersökning.

Hällkistor är en typ av stenkammargrav som 
vanligen räknas till yngre stenålder och äldre brons-
ålder. Här har gravtypen förts till äldre bronsålder. 
En uppgift om en numera borttagen hällkista finns 
i Kalvs socken (RAÄ 47). Denna skall ha tagits bort 
utan undersökning på 1930-talet. Vid Danhult i 
Södra Hestra socken skall en hällkista (RAÄ 16) ha 
undersökts på 1930-talet, varvid delar av en urna 
påträffades (Talve 1957b). En fyndtom hällkista vid 
Hörebo i Sandviks socken (RAÄ 36) undersöktes 
under första hälften av 1900-talet av prosten Carl 
Lindsten och dåvarande markägaren. 1953 restau-
rerades en hällkista i ett röse vid Stenbrohult i Bur-
seryds socken (RAÄ 25). Inga fynd gjordes dock.

Högar är vanliga både under bronsålder och 
yngre järnålder. Inom undersökningsområdet finns 
en enda hög, den ca 12 meter stora Kungakullen 
(RAÄ 178) vid Vickelsbo i Burseryds socken. Vil-
ken tid högen är från är alltså oklart. Här har den 
förts till bronsålder.

Mot slutet av bronsåldern sker en övergång till 
brandgravskick där de brända benen begravdes i 
en urna under mark. Andra vanliga lämningar från 
bronsålder är hällristningar och skärvstenshögar. 
Sistnämnda påträffas ofta i anslutning till brons-
åldersboplatser. De skärvstenshögar som är kända 
inom undersökningsområdet ligger alla i Sandviks 
socken på Fegens östra strand.

Vid Skyarp gjordes 2003 en mindre arkeologisk 
utredning och en förundersökning av ett boplats-
område i åkermark (RAÄ 122) i samband med väg-
breddning. Bland annat påträffades tre härdar, en 
grop, ett stolphål och en sotfläck. Utifrån 14C-analys 
kunde en av härdarna dateras till yngre bronsålder. 
Inga fynd gjordes dock (Hellgren 2004). Denna 
boplats är den enda kända undersökta bronsålders-
boplatsen i undersökningsområdet.

Inom undersökningsområdet finns det både 
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olikheter och likheter i förekomsten av socknarnas 
bronsåldersindikerande lämningar (FIGUR 16). I 
Gunnarps socken är flertalet gravar belägna längs 
med eller nära Ätran. En koncentration finns längs 
ån i socknens norra delar. I både Håcksvik och 
Kalv är lämningarna sparsamt förekommande. I 
förstnämnda socken finns en mindre koncentration 
med gravar i socknens nordvästra del.

I Gryteryds socken finns rösen längs bland an-
nat Västerån. Även i Södra Hesta finns rösen längs 
denna å, men också i de centrala delarna av sock-
nen. Även nära Österån finns rösen belägna.

Också i Burseryds socken finns ett antal läm-
ningar längs med eller nära Västerån. För Sandviks 
del finns tre skärvstenshögar registrerade vid Fegens 
östra strand. Möjligen utgör dessa rester efter brons-
åldernboplatser.

Enstaka lokaler med hällristningar i form av älv-
kvarnar, även kallade skålgropar, är också kända 
från Kalvs och Gunnarps socknar. Hällristningen i 
Gunnarp (RAÄ 111) består av ett 40-tal älvkvarnar. 
Dessa är vanligen tolkade som fruktbarhetssym-
boler. Vid Stäpelsbo i Kalv finns en älvkvarnsföre-
komst med tre skålgropar (RAÄ 75).

Järnålder
Järnåldern, ca 500 f Kr-1050 e Kr. innebar likaledes 
stora samhälleliga omvälvningar. Innovationerna 
inom järnframställningen århundradena före Kristi 
födelse kom i grunden att förändra samhällslivet. 
Med hjälp av järnredskap kunde bland annat 
mycket av arbetet rationaliseras och effektiva vapen 
framställas.

Vanligen delas järnåldern upp i äldre och yngre 
järnålder, varav den senare avslutas med den så 
kallade vikingatiden. Den polyteistiska asatron 
med ett flertal olika gudomar dominerade det re-
ligiösa livet, men mot slutet av perioden kommer 
kristendomen att få allt mer inflytande och blir 
tongivande religion.

Det är omtvistat hur samhällsstrukturen var 
uppbyggt under yngre järnålder och tidig medeltid. 
Dock talar mycket för att den yngre järnålderns 
samhälle var stratifierat med grupper av delvis ofria 
och trälar. Förekomsten av storgods, bland annat 
även i Småland, förefaller klar. Dessa brukades 
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sannolikt delvis av ofri arbetskraft (Tollin 1999). 
Förekomsten av trälar bekräftas även av vissa sär-
skilda ortnamn (Larsson 2007) och av uppgifter 
om frigivna trälar (Tollin 1999).

Medan romersk järnålder (från ca Kr f -400 e Kr) 
för södra Skandinaviens del var en expansiv period 

FIGUR 17. Järnåldersindikationer inom undersöknings-
området. Efter fornminnesregistret (FMIS).
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med bland annat ökad odling, kom den efterföl-
jande folkvandringstida perioden att kännetecknas 
av stagnation med övergivna bebyggelseenheter och 
odlingsmark. Perioden påminner till stora delar om 
stagnationen under 1300-talet och igenväxningen 
av landskapet kan under båda perioderna samman-
falla med en generell befolkningsminskning (Skog-
lund 2007b). Mot slutet av järnåldern utvidgades 
bebyggelsen igen.

Bebyggelseexpansionen i södra Sveriges skogsbyg-
der manifesterad genom nyetablering av bebyggelse 
och nyodling under århundradena från 600-tal 
fram till 1200-tal var ingen isolerad företeelse 
utan samma fenomen kan ses i hela Nordeuropa. 
En förklaring till befolkningsökningen kan bland 
annat vara en teknisk utveckling inom jordbruket 
(Skoglund 2007b).

Under vikingatid och tidig medeltid expanderade 
även den halländska bebyggelsen från ådalarna till 
de omgivande skogsmarkerna. Områdena på båda 
sidor om riksgränsen mellan Danmark och Sverige 
kom allteftersom att bilda en sammanhängande 
bygd (Skoglund 2007b).

I sydvästra Småland har områden som tidigare 
betraktats som medeltida kolonisationsområden 
visat sig haft mycket aktivitet även under järnålder 
(Skoglund 2007a). Här finns även starka indika-
tioner på att områden med relativt ung namnflora 
har visat sig ha betydligt äldre ursprung redan till 
romersk järnålder (Skoglund 2007b).

Typiska gravar från äldre järnålder är exempelvis 
stenkretsar som domarringar, resta stenar, treud-
dar (tresidiga stensättningar) och större kvadra-
tiska stensättningar. Högar, ofta förekommande på 
gravfält, är däremot vanligare från yngre järnålder. 
Större gravhögar av samma typ som under bronsål-
der förekommer även under järnålder. Höggravfält 
från yngre järnålder är exempelvis vanligt förekom-
mande i Finnveden.

Runda stensättningar är en vanlig gravform under 
stora delar av förhistorien. Här har dessa emellertid 
räknats till järnålder (se FIGUR 17). Alla dessa grav-
typer förekommer även på gravfält. Generellt kan 
sägas att många gravtyper ofta använts under långa 
tidsrymder och därför kan samma grav innehålla 
begravningar från flera olika tidsepoker.



Kulturförvaltningen
Gislaveds kommun

25

Som nämndes ovan skedde mot slutet av brons-
åldern en övergång till brandgravskick. Detta 
gravskick där de brända benen begravdes i en urna 
under mark fortsatte att vara vanligt under äldre 
järnålder.

Att gravar försvunnit utan föregående undersök-
ning genom framförallt bortodling och vid vägarbe-
ten är vanligt. Ett sådant exempel utgörs av RAÄ 8 
i Kalvs socken. En uppgift talar här om borttagna 
domarringar redan år 1878.

I Håcksvik finns tre kända gravfält (RAÄ 2, 15 
och 30). varav den förstnämnda består av domar-
ringar, resta stenar och en kvadratisk stensättning. 
Gravformerna antyder att gravfältet kan vara från 
äldre järnålder. RAÄ 15 vid Skyarp är ett gravfält 
med sex domarringar och en rest sten. Gravfältet 
RAÄ 30 består av en rund stensättning, fyra domar-
ringar och en rest sten. Också gravtyperna inom 
dessa två gravfält antyder att gravfältet kan vara 
från äldre järnålder.

I Kalv finns två gravfält (RAÄ 10 och 22), varav 
det förstnämnda utgör undersökningsområdets 
största gravfält. RAÄ 10 ligger på Kummeludden 
i norra delen av Västra Fegen. Gravfältet består av 
35 gravanläggningar i form av stensättningar och 
rösen. RAÄ 10 är det enda gravfält inom undersök-
ningsområdet där man kan anta att människor från 
ett större geografiskt område än den egna gården 
eller byn begravts under förhistorisk tid.

Gravfältet RAÄ 22 är mindre och består av en 
treudd, tre domarringar, en rest sten och en klump-
sten. Utifrån gravtyperna hör gravfältet troligen till 
äldre eller mellersta järnålder. I övrigt är järnålderns 
monumentala lämningar relativt sparsamt före-
kommande i både Håcksvik och Kalv. I Håcksvik 
uppvisar de en relativt spridd bild, medan de i Kalv 
är i det närmaste helt koncentrerade till socknens 
norra delar.

I Gunnarp dominerar Ätrandalen helt under 
tidsperioden. Det stora flertalet lämningar som 
kan hänföras till järnåldern är belägna invid eller 
nära Ätran. I socknen finns ett gravfält (RAÄ 32), 
bestående av ett röse, en rund stensättning, två 
domarringar, rester av en treudd, samt tre hällar. 
Gravtyperna antyder en datering till äldre järnålder. 
I Gunnarp undersökte Riksantikvarieämbetet år 
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1988 en rund stensättning med kantkedja (RAÄ 
5:2), vilken var ca 10 m i diameter. Det enda fram-
komna fyndet var ett flintavslag.

Gryteryds socken har ett känt gravfält (RAÄ 15), 
vilket består av ett röse, tre runda stensättningar, två 
treuddar och en domarring. Flertalet lämningarna 
är belägna i socknens södra delar och nära Västerån. 
I Södra Hestra förekommer endast en handfull 
geografiskt spridda stensättningar.

I Sandvik finns endast en stensättning och i 
Burseryds socken förekommer endast spridda 
stensättningar och enstaka andra gravtyper. Flera 
av lämningarna hät finns utefter, eller i nära anslut-
ning till Västerån.

Inom det här aktuella undersökningsområdet 
finns det alltså få tydliga spår efter den sena järn-
ålderns, vikingatidens, människor. Fenomenet är 
emellertid vanligt förekommande i många områ-
den och behöver inte indikera att vissa områden 
”avfolkats” eller dylikt. Istället kan den relativa 
fyndtomheten i många fall bero på ett förändrat 
gravsättnings- och bosättningsmönster. Ofta bodde 
man även under medeltid och fram till idag på 
samma platser som under yngre järnålder.

Medeltid
Medeltiden är en av de mest omvälvande perio-
derna i historien i både ekonomiskt, religiöst, so-
cialt och politiskt hänseende. Medeltiden är också 
en period under vilken bland annat äganderätten 
blir mer definierad. Under perioden kommer även 
stadsväsendet att växa fram, dock skedde detta inte 
på någon plats inom socknarna i undersöknings-
området.

Den framväxande kunga- och centralmakten 
kom alltmer att samarbeta med kyrkan. Religions-
skiftet, samt kyrkans och kungamaktens säkrande 
av makt och inflytande, möjliggjorde en statsbild-
ning som inte varit möjlig tidigare. Perioden kän-
netecknas dock till stor del av maktkampen mellan 
kungahus, adel och kyrkan. Särskilt intressant för 
det här aktuella undersökningsområdets del, är att 
statsgrundandet sker från två håll, alltså från både 
Sverige och Danmark. Det perifera läget långt bort 
från centralmakterna kom även stundtals, som vi 
kommer att se senare, att ge dessa gränsbygderna 
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en särskild ställning.
Västergötlands härader hade under tidig medeltid 

en särskild indelning, bestående av åtta bon. Kinds 
härad räknades till Uartoptæ [Vartofta] bo, tillsam-
mans med Redvägs härad. Senare under medeltid 
efterträds boindelningen av länsindelningen, vilka 
vanligen var uppkallade efter ett slott. Kind hörde, 
tillsammans med Mo härad, under 1420-talet till 
Openstens læn, uppkallat efter borgen Opensten i 
Åsarps socken i Kind. Häradet hörde även periodvis 
till Örestens slottslän (Lundahl 1961).

Kinds härad är omtalat år 1270. Kind kan betyda 
”ätt, folkstam, släkt”, eller komma från det i norska 
dialekter förekommande ordet kinn med betydelsen 
bergssluttning. Enligt äldre västgötalagen fanns 39 
kyrkor i häradet och Kind förefaller också varit en 
till stor del självständig bygdeenhet.

Från 1200-tal finns den så kallade kung Valde-
mars jordebok bevarad. I denna listas bland annat 
Hallands kungsgårdar, men här omnämns även 
att Valdemar gör anspråk på ”hela den skog som 
kallas allmänning och byarna som uppstått härpå”. 
Skogsmarkernas gränsland utefter riksgränsen be-
tecknades under denna tid således som ett stort 
allmänningsområde (Frisk & Larsson 1999).

Västbo härad i Finnveden förekommer i skrift 
redan år 1248 som Vessbo. Några år senare, år 1268, 
skrevs namnet Wæstbo. Under 1500-talet förekom-
mer bland annat stavningen Wesbo (1549). Nam-
nets förled kommer av väst i betydelsen ”den västra 
delen” (av Finnveden, jmf Östbo). Efterleden är bo 
i betydelsen ”bygd” (Agertz 2008). Efterleden bo 
förekommer i alla de tre småländska häradsnam-
nen Västbo Östbo och Sunnerbo, vilka tillsammans 
utgjorde den uråldriga bygden Finnveden. Detta 
föranledde bland annat Curt Härenstam att hävda 
att Finnveden en gång varit en del av Västergötland 
(Härenstam 1946).

Enstaka antikvariska insatser har berört medeltida 
lämningar. Bland annat genomfördes 1967 en ar-
keologisk undersökning under vapenhusets golv när 
Burseryds kyrka restaurerades. Syftet var att kon-
statera spår efter den medeltida kyrkan. Vid Södra 
Hestra genomfördes 1984 en antikvarisk kontroll 
i samband med schaktningsarbetet. Omedelbart 
väster om vapenhuset framkom en stenmur några 

FIGUR 18. I nord-sydlig riktning rinner Ätran genom 
Gunnarps socken. Foto: Rickard Wennerberg.
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decimeter under markytan. Muren var cirka 1,1 
meter bred och bestod av kallmurade stenar och 
bevarad upp till två eller tre skift. Möjligen var detta 
en rest av den gamla kyrkans mur. I anslutning till 
muren framkom spridda skelettdelar. I övrigt på-
träffades inga fynd (Helander 2008).

Bebyggelseexpansion
Att området kring Fegen och Kalvsjön varit föremål 
för expansion under medeltid antyds även utifrån 
de belägg på gårdar och byar som finns redan från 
sent 1200- och 1300-tal fram till 1500-tal (FIGUR 
19). Olika byar, gårdar och människor omnämns 
i olika medeltida källor, främst då brev . En för-
teckning över äldsta belägg för byar och gårdar i 
undersökningsområdet finns i Bilaga 1. Beläggen 
är beroende av källor, så gårdar och byar kan gi-
vetvis ha funnits tidigare men är ej omnämnda i 
någon källa.

Även från nordvästra Skåne, de halländska 
skogsbygderna och sydvästra Småland visar studier 
att bygderna expanderade under 1000-1200-tal 
(Skoglund 2007b). Utvecklingen är likadan i hela 
Nordeuropa, där befolkningen och därmed bebyg-
gelseenheterna ökade mellan 600-1200-talen e Kr. 
Utifrån pollendiagram kan man även se en generell 
pågående expansion mellan 700-1200-talen e Kr 
för hela landets del (Myrdal 2003).

Sett till socken- och bebyggelsenamn förefaller 
det som att området kring Fegen och Kalvsjön var 
föremål för en bebyggelseexpansion under medel-
tid. Många ortnamn är av medeltida karaktär, det 
vill säga att namn av denna typ vanligtvis bildats 
under denna tid. Ortnamn med efterled såsom 
-ryd, -red och -torp är vanliga. Därför kan alltså 
den ovan skisserade befolkningsökningen under 
senare delen av järnåldern och tidig medeltid skön-
jas också i undersökningsområdet kring Fegen och 
Kalvsjön. Men som påpekades ovan (jmf Skoglund 
ovan) har också bygder som förefaller varit föremål 
för en relativt sen bebyggelseexpansion visat sig ha 
mycket aktivitet redan under järnålder.

Exempelvis har Claes Tollin metodiskt kunnat 
belägga att den bebyggelseexpansion som sker i 
smålandshäraderna Östbo, Västra och Allbo under 
tidig medeltid omfattade både nybyggen på befint-
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liga byars mark och på häradsjord. Tollin menar 
att hans undersökningsområde är helt koloniserat 
redan i mitten av 1300-talet (Tollin 1999). Tollin 
menar också att det i hans undersökningsområde 
finns flera indikationer som tyder på att storgårds-
drift varit vanlig i skiftet förkristen tid-medeltid, 

FIGUR 19. Belägg för byar och gårdar sockenvis inom 
undersökningsområdet vilka förekommer i skrift mellan 
ca år 1300 till och med 1500-talet. En markering visar be-
lägg, alltså inte antalet gårdar eller bebyggelseenheter. Efter 
Agertz 2008; Härenstam 1946; Lundahl 1961; Ortnam-
nen i Hallands län 1950; Ortnamnsregistret; Södra Hestra 
hembygdsförening 1985).
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snarare än mindre familjejordbruk. Tollin har även 
kunnat peka på förekomsten av trälar i Västbo 
under tidig medeltid. En indikation på att detta 
fenomen även funnits i undersökningsområdet 
kan utgöras av ortnamnet Fosterhult i Södra Hestra 
socken. Fostre betyder ”hemmafödd träl” (Agertz 
2008; se även Bilaga 1).

Koloniseringar av marginalbygder har annars 
skett flera gånger under historiens lopp. Större ko-
loniseringsperioder har varit tidig medeltid, 1500-
tal och under 1700-1800-tal. Generellt kan sägas 
att medan frälset initierade mycket av nyodlingen 
under medeltid, stod kronan för densamma under 
1500-talet.

En bebyggelseexpansion i Södra Hestra har även 
påtalats i andra sammanhang. Det är heller inte 
otänkbart att de många gårdarna och byarna i sock-
nen indikerar att Södra Hestra en gång till och med 
bestått av två socknar som sedermera slagits ihop 
(Södra Hestra hembygdsförening 1985).

Medeltida lämningar
Inom undersökningsområdets socknar finns två 
möjliga medeltida lämningar registrerade, båda i 
Kalvs socken. En av dessa är RAÄ 11, en borgan-
läggning bestående av fem husgrunder. Anlägg-
ningen ligger vid Göpudden alldeles vid inloppet 
mellan Fegen och bisjön Västra Fegen. Borgen vid 
Göpudden skall enligt traditionen i bygden ha varit 
en fogde- eller sjörövarborg och tegel skall ha hittats 
i en husgrund. Lämningen kan eventuellt vara från 
en omnämnd gränsbefästning kallad Skagaholm 
(Kalvs hembygdsförening 1981).

Nordväst om Vibäcksred finns också RAÄ 65 
registrerad. RAÄ 65 är en ca 58x9-27 meter stor 
stengrund och skall enligt Reinhold Odencrants 
utgöra resterna efter ett mindre slott eller borg, 
kallad Forsborg (FMIS).

Medeltida gränsbygd
Under medeltid kommer bygderna kring sjöarna 
tidvis att beröras av de ofta förvillande medeltida 
konflikterna. Dessa berodde oftast på motsättningar 
mellan olika adelsfraktioner och kungamakten, 
men även under unionsstriderna på 1400-talet.

FIGUR 20. Vid Göpudden invid inloppet mellan Fegen 
och Västra Fegen ligger en borganläggning som kan vara 
från medeltid. Bakgrundskarta är den äldre ekonomiska 
kartan.



Kulturförvaltningen
Gislaveds kommun

31

Den vanligaste härvägen under äldre tid var längs 
med Ätrans dalgång. Ätrastigen genom Gunnarps 
socken har använts av olika arméer flera gånger. 
Redan 1208 omnämns Ätrastigen som härväg. Både 
1389 och 1519-1520 transporterade sig Albrekt av 
Mecklenburg respektive Kristian II längs med vägen 
(Gunnarps hembygdsförening 1988a). 1520 skall 
även tyska legosoldater under danskt befäl slagit 
läger vid Kalvs prästgård före slaget vid Bogesund 
och Åsunden. (Kalvs hembygdsförening 2005).

Under 1300-talet erhöll tidvis den danske kungen 
Marks och Kinds härader efter de inbördesstrider 
som rasade. 1366 föll både Openstens och Örestens 
borgar och i de efterföljande fredsförhandlingarna 
tillföll förutom ovannämnda härader, även bland 
annat Finnveden Danmark (Kalvs hembygdsför-
ening 2005).

Vid ett av de otaliga medeltida krigen föll Kin-
daholm (Kindahus) 1452 i danska händer. Redan 
året därpå fördrevs dock danskarna från området 
(Kalvs hembygdsförening 2005). Fästet låg under 
medeltid i Östra Frölunda, grannsocken till Kalvs 
och Håcksvik.

I slutet av 1400-talet hörde bland annat Kind och 
Marks härader till Örestens slottslän. Den viktiga 
gränshandeln med Halland förbjöds under denna 
tid, vilket resulterade i ett bygdeuppror. Opposi-
tionen mot Sten Sture den äldre var utbredd och 
bland annat planerade man en belägring av Öresten 
och vägrade under flera år att betala skatt. Under 
1480- och 1490-talen var de bägge häraderna till 
och med att betrakta som självständiga enheter. 
Flera av upprorsledarna kom att avrättas, men oro-
ligheterna i häraderna fortsatte. Bland annat lönn-
mördade år 1492 bonden Nils från Vidolt (Vihult), 
tillsammans med två kumpaner, Sten Stures svåger 
Hans Åkesson (Tott) i Mölneby i Östra Frölunda 
(Kalvs hembygdsförening 2005).

Medeltida jordägande
Jordägandet har varit och är fortfarande ett viktigt 
underlag för att förstå processer och ekonomiska 
förutsättningar inom olika områden. De så kall-
lade jordenaturerna bestod av skatte, krono och 
frälse. Skatte innebar att de som innehade marken 
var självägande och betalade skatt. Krono betydde 

FIGUR 21. Vy av norra Kalvsjön från Kalvs kyrkby. Foto: 
Rickard Wennerberg.
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att jorden ägdes av kronan, men marken brukades 
av en landbo eller arrendator. Frälse innebar efter 
reformationen att marken ägdes av en adelsman 
(värdsligt frälse). Under medeltiden förekom även 
andligt frälse, alltså egendomar som exempelvis äg-
des av kyrkor eller kloster. Frälsehemman brukades 
också av landbor, senare benämnda frälsebönder, 
vilka också betalade avrad eller arrende till markäga-
ren. Genom reformationen efter 1527 kom kyrkans 
gods och egendomar att dras in till kronan.

En effekt av den senmedeltida agrarkrisen (ca 
1350-1450) var att många i den sämre beställda 
lågadeln kom i ekonomiska trångmål och hade svårt 
att hävda sin position. Efter mitten av 1300-talet 
förefaller det också som att priserna på jord sjunker. 
På 1400-talet blev det även upp- och nedgångar 
i priserna, bl a beroende på nya epedemier. Den 
ökande handeln med jord bidrog dock till att en-
skilda jordägare, framförallt då inom högadeln, 
kunde tillskansa sig mycket stora mängder jord 
(Myrdal 2003). Exempel på dessa är Arvid Trolle 
och Abraham Brodersson (Tjurhuvud), jämte Bo 
Jonsson Grip två av medeltidens absolut största 
godsägare. De två förstnämnda hade båda egen-
domar i socknarna kring Fegen.

Den danske riddaren och medlemmen av riks-
rådet Abraham Brodersson (Tjurhuvud) framträ-
der under senare delen av 1300-talet som en stor 
godsägare, med stora jordinnehav i de svensk-
danska gränsbygderna i Västergötland, Halland och 
Småland. Brodersson hade bland annat fått Kinds 
härad i förläning, vilket han innehade i början av 
1400-talet (Kalvs hembygdsförening 2005). Bro-
dersson slutade sina dagar genom att bli avrättad av 
kung Erik år 1410, varpå hans besittningar drogs 
in till kronan, men dessa kom att återlämnas till 
arvingarna 1413 (Härenstam 1946).

Som nämnts upprättades redan under medeltid 
jordeböcker för att dokumentera enskilda godsin-
nehav, främst då frälsets. Också Vadstena klos-
ters jordeböcker från 1400-och första hälften av 
1500-talet finns bevarade. Även klostret ägde tidvis 
gårdar inom undersökningsområdet.

Bland de större godsägarna under senmedeltid 
hörde alltså Arvid Trolle, vars jordebok bevarats 
till eftervärlden. Jordeboken utgavs på 1930-talet 
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genom J. A. Almquist (Almquist 1938). Av ett 
godsinnehav på mer än 1200 enheter i Sverige och 
Danmark under 1490-talet, ägde Trolle bland an-
nat 19 hemman och så kallade bol i Västbo, samt 
ett torp och en kvarn eller kvarnström. Dessutom 
ägde Trolle tio hemman, ett torp och tre kvarnar 
eller strömmar i Västergötland. I Burseryds socken 
ägde Trolle:

Barssryd soken

– Item two garde j Stenbroryd, then enæ 
rentter v pwnd smor och j samme skiifftæ

– Item then andre gard ibidem rentter iij 
pund smor och j same køp

Stenbroryd åsyftar Stenbrohult. Även i (Södra) 
Hestra socken ägde Trolle gårdar:

Hestræ soken

– Item ij garde j Thinnerbohwlt, then enaæ 
rentter vj pwnd smor och j same skiiffte aff 
Las Karlsson

– Item then andre gard ibidem rentter ij 
pund smor och j samme skiifftæ aff Las 
Karlsson

– Item en gard i Hesthwlt rentter iiij pwnd 
smor, then kopte jach aff friiboren man Mat-
tis Hals och hans arffwinge

Thinnerbohwlt åsyftar Tunnerbohult, medan 
gården i Hesthwlt är Hästhult, belägen i Färgaryds 
socken (Almquist 1938).

En av medeltidens mest framträdande jordägare i 
området var annars Asbjörn Ul(v)fsson Sparre, vars 
bror och son även var präst i (Södra) Hestra socken. 
Sammanlagt ägde man mer än fyrtio gårdar med 
kvarnar och skogar i västligaste Västbo och i Kinds 
härad. Ul(v)fsson ägde 18 gårdar i (Södra) Hestra, 
samt även gårdar i Gryteryd, Sandvik, Burseryd, 
Våthult, Villstad, Bosebo och Båraryds socknar i 
Västbo. Godsmassan innefattade även gårdar i Sex-
drega och Sjötofta socknar  i Kind. 1346 skiftades 
godset (Härenstam 1946; Talve 1957b).

En annan jordägare i området skall ha varit uni-
onskungen Erik av Pommerns drottning Filippa. 
Hon skall år 1424 ha förvärvat Lang(h)ult (Lång- FIGUR 22. Tunnerbohult enligt 1950-talets ekonomiska 

karta. I Tunenrbohult ägde Arvid Trolle gårdar i slutet av 
medeltiden.
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hult) i Burseryds socken. Detta år utfärdade Kristin 
Bengtsdotter ett brev i Vadstena där hon sålde gods 
i ”Langult och Arwithebodhom” till drottningen 
(SDHK nr 20263). Drottningen var ursprungligen 
engelsk prinsessa, men giftes som ung bort med 
unionskungen Erik.

Den senmedeltida agrarkrisen
I mitten av 1300-talet drabbades Europa av en om-
fattande pestepedemi, den så kallade digerdöden. 
Tillsammans med andra faktorer kom effekterna 
av befolkningsminskningen att bli en samhällelig 
nedgångsperiod, inom forskningen känd som den 
senmedeltida agrarkrisen (ca 1350-1450). De stora 
pestepedemierna och överdödligheten hos befolk-
ningen kan enligt Janken Myrdal ha inneburit att 
befolkningen i det dåvarande Sverige halverades 
under perioden mellan ca 1350 och 1370 (Myrdal 
2003).

Omfattning och konsekvenser av ödeläggelsen 
av bebyggelsen är dock till stora delar okända. 
Nedgången har satt spår i olika källmaterial som 
medeltida jordeböcker, försvunna ortnamn och 
medeltida diplom och brev. Nedgångsperioden 
framträder även i pollenanalyser, i resultat från 
arkeologiska undersökningar, genom äldre åker-
system, samt genom noteringar om exempelvis öde 
bebyggelse i kamerala källor och lantmäterikartor. 
Det förekommer dock att både åkrar och ängar till 
försvunnen bebyggelse fortsätter att brukas men 
av andra gårdar. På detta sätt kom ändå många 
enheter att registreras i bland annat jordeböcker. 
Ett färre antal människor fortsatte alltså att hålla 
stora arealer öppna och de perifera ytterområdena 
har varit förhållandevis expansiva (se t ex Karsvall 
2008; Myrdal 2003).

I pollendiagram är den medeltida agrarkrisen inte 
heller tydlig, markerna förblir i stort sett öppna 
under hela tiden. Istället är den agrara revolutionen 
med ökad nyodling under 1700- och 1800-tal tyd-
lig (Myrdal 2003 och där anförd litteratur).

Medan den tidiga medeltiden kännetecknas av 
en expansiv fas, kännetecknas alltså senmedelti-
den istället av en nedgång inom många områden. 
Förutom befolkningsminskningen läggs gårdar öde 
och få kyrkor byggs. I slutet av 1300-talet och första 
hälften av 1400-talet minskar både avrad (arrende) 
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och skatter. Situationen medförde emellertid en 
möjlighet för många bönder att öka sin arbetsav-
kastning, vilket möjliggjorde en ökning av både 
totalproduktion och överskott. Avsaluproduktion 
av bland annat järn blev lönsammare. Samtidigt 
blev samhället mer diversifierat med bland annat 
regionala arbetsdelningar (Myrdal 2003).

Under senmedeltid utvecklas även olika jord-
brukstekniker med bättre redskap och metoder, 
vilket möjliggjorde att färre människor kunde 
upprätthålla stora markarealer än vad som var fal-
let före 1300-talets mitt (Myrdal 2003). Genom 
den tidigmedeltida expansionens användande av 
allt större markområden kom även äganderätten 
att bli allt mer viktig. Detta understöddes av upp-
rättandet av skriftliga dokument, men trots detta 
fortsatte hävdvunnen rätt att spela en stor betydelse 
i samhället. Därför kom många marker att fortsätta 
hävdas, om än i liten skala.

Uppgifter om ödegårdar finns före mitten av 
1300-talet, men från och med denna tid blir de 
allt vanligare (Myrdal 2003). Myrdal menar att 
antalet ödegårdar skulle uppgått till närmare 30% 
av samtliga gårdar (Myrdal 2003). Han menar även 
att då det blev gårdar lediga i slätt- och central-
bygdernas byar flyttade många boende på gårdar i 
skogsbygderna in och tog dessa i besittning. Trots 
detta brukades alltså många öde enheter och då 
ofta som ängs- och betesmark.

Även inom undersökningsområdet finns upp-
gifter om försvunnen bebyggelse efter mitten av 
1300-talet. I F-Topo, en historisk-topografisk data-
bas för Jönköpings län förekommer en försvunnen 
bebyggelseenhet benämnd Landö (F-Topo). Landö 
skall ha varit en landbogård som ägdes av Johannes 
Kristine(a)son (Sparre). År 1349 var Mjöhult hans 
huvudgård och samma år skall Johan Kristine(a)son 
ha gett sin hustru huvudgården som morgongåva 
(Hansson 2001).

I brevet, avfattat på latin, meddelar Johan att:

Omnibus presens scriptum cernentibus 
Johannes ...

... karissime Cristine Fellæsdotter curiam 
meam principalem in Myohult, parochie 
Sanduik, sitam et duas curias ibidem, dictas 
Brythiagardha, cum vno landbobol in 
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Landøø et vnum landbobol prope curiam 
principalem situm, dictum Skinnarabol, et 
vnum molendinum aquaticum ibidem...

Johan Kristine(a)son gav förutom sin huvudgård 
(curiam meam) Mjöhult i Sandviks socken, även 
ett landbobol i Landö, ett landbobol Skinnarbol 
beläget nära huvudgården, samt en vattenkvarn 
därstädes (SDHK nr 5718). Den ungefärliga plat-
sen för sätesgården Mjöhult är registrerad i FMIS 
som RAÄ 24:2, Sandviks socken. Enligt Härenstam 

FIGUR 23. Den fossila åkermarken (RAÄ 49) vid 
Landöviken, östra Fegen. Är detta platsen för den efter år 
1349 försvunna medeltida landbogården Landö? Detalj av 
Mjöhult Laga skifteskarta från 1843 (LM akt E99-12:1). 
Röda markeringar med namn och siffror är lämningar i 
fornminnesregistret FMIS.
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tillhörde Mjöhult 1523 Klas Åkesson (Tott) efter-
lämnade egendom, vilken såldes tillsammans med 
tre andra hemman i Sandvik till Sakramentskapellet 
i Villstad (Härenstam 1946).

Men Landö omtalas redan år 1268 då Johan 
Eriksson ger en arrendegård (incolatum) i Landö 
till kyrkan i Sandvik och dess prästbord (SDHK 
nr 880). Möjligen avses här samma landbogård 
som den gård som gavs bort år 1349. En intres-
sant detalj är att enligt fornminnesregistret finns 
ett mindre område med fossil åkermark bestående 
av röjningsrösen (RAÄ 49, Sandviks sn) registre-
rat vid Landöviken i östra delen av Fegen. Detta 
område brukades enligt Mjöhults Laga skifteskarta 
som betesmark år 1843 (FIGUR 23). Det är alltså 
inte orimligt att tänka sig att den åren 1268 och 
1349 omnämnda landbogården Landö en gång låg 
vid den vik som fortfarande bär namnet Landövi-
ken. Gården läggs öde under medeltid, men dess 
odlingsmark fortsätter att hållas öppen av brukare 
på huvudgården Mjöhult, men nu som ängs- eller 
betesmark.

Men Landö är inte den enda bebyggelseenheten 
som försvunnit i Sandviks socken. Enligt F-Topo 
har både torpet Bådö, samt gårdarna Bardholt, 
Bordryd, Högaboda, Stjärnoryd, Skinnarebol och 
Sandvikhult försvunnit. Landö och de tre sist-
nämnda gårdarna omnämns under 1330-1340-ta-
len, men uppges vara öde i mitten av århundradet. 
Gården Bardholt var bebyggd 1478 men öde i slutet 
av århundradet. Bordryd var i sin tur bebyggd på 
1490-talet, men öde i början av 1500-talet. För fräl-
sehemmanet Högaboda uppges 1570 att gården var 
bränd. Ett samband med det samtidigt pågående 
Nordiska sjuårskriget torde ligga för handen. Torpet 
Bådö anges som torp 1523, men uppges vara öde i 
mitten av 1500-talet (F-Topo).

Socknar och kyrkor
Socknarnas ursprung är höljt i dunkel, men torde 
ha ett kristet ursprung. Sockennamnen i området 
är alla omnämnda första gången under perioden 
1268-1356. Även de flesta övriga socknar i det ak-
tuella gränsområdet nämns för första gången under 
perioden 1260-1430-tal (se FIGUR 25).

Under medeltid uppförs kyrkor i samtliga sock-

FIGUR 24. Landöviken. Foto: Rickard Wennerberg.
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nar i undersökningsområdet. Som i så många andra 
områden räcker dock inte dessa ofta små träkyr-
kor till när befolkningen växer under 1700- och 
1800-tal utan rivs och ersätts av större och mer 
påkostade kyrkobyggnader. Kyrkplatsen förblir 
dock densamma. Intressant är också att i flera av 

FIGUR 25. Äldsta belägg årtalsvis för socknarna i under-
sökningsområdet. Samtliga socknar eller sockenkyrkor i 
området omnämns redan under medeltid. Röd sträckning 
är länsgräns, svart sträckning är sockengräns. Efter Agertz 
2008; Härenstam 1946; Lundahl 1961; Ortnamnen i Hal-
lands län 1950; Ortnamnsregistret).
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socknarna har den medeltida kyrkan redan under 
1500-1700-tal ersatts av en större kyrka, vilken i 
sin tur senare efterträds av en tredje kyrka.

Håcksviks socken var 1546 annex till Kalv och 
har namn efter kyrkbyn, vars medeltidskyrka tro-
ligen var byggd i trä (Lundahl 1961; Linde 1982).

Kalvs socken omnämns första gången 1351 pa-
rochia Kalff och är namngivet efter prästgården Kalv 
(Kalffs stomps). Som i fallet med Håcksvik var den 
medeltida kyrkan sannolikt en träkyrka. Från denna 
finns en dopfunt bevarad. Namnet Kalv kan härröra 
från sjön med samma namn (Lundahl 1961; Kalvs 
hembygdsförening 1981; Linde 1982).

1536 är Kalffz Prestegieldh omnämnt. Kalv var ett 
av åtta prästgäll i mitten av 1500-talet och lydde 
under Länghems prosteri. Kalvs gäll omnämns 
dock redan 1513 och hade 1546 Mårdaklev, Håcks-
vik och Frölunda som annex (Lundahl 1961).

Gunnarps socken är uppkallad efter kyrkbyn och 
var 1569 annex till Gällared. 1330-1334 skrevs 
namnet Gunnathorp, Gunnorp 1505, Gunnerup 
1612, Gunneruph 1646 och Gunnarp från slutet 
av 1600-talet (Ortnamnen i Hallands län 1950). 
Nuvarande kyrka invigdes 1756, men har sanno-
likt haft minst två föregångare. En reliefdekorerad 
romansk dopfunt finns bevarad, vilken härrör 
från sent 1100- eller början av 1200-talet. Under 
1740-talet ersattes en äldre träkyrka med en ny 
kyrka. Denna eldhärjades och förstördes dock ef-
ter ett åsknedslag redan 1753, varpå dagens kyrka 
uppfördes i trä åren 1755-1756 (Gunnarps hem-
bygdsförening 1988a; Bebyggelseregistret).

Under 1750- och 1760-talen uppförs nya kyrkor 
i både Burseryd, Gunnarp och Gryteryd. Burseryds 
kyrka har haft flera föregångare. Även dagens Gun-
narps kyrka har haft minst två föregångare, varav 
en endast stod i tiotalet år före den förstördes vid 
ett åsknedslag. Också Gryteryds kyrka har haft flera 
föregångare varav en medeltida.

Gryteryds nuvarande kyrka uppfördes 1762-
1764 av byggmästare Bengt Knutsson. Kyrkan är 
byggd i nyklassicism med barockinslag. På platsen 
har tidigare funnits en medeltida träkyrka och en 
kyrka omtalas 1337. Den medeltida träkyrkan 
omtalades såsom ”uråldrig”1770 och att den 1715 
hade stått i mer än 200 år. Enligt en lokal uppgift 
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skall en kyrka byggd omkring år 1500 ha bränts 
ned något före 1570 under Nordiska sjuårskriget. 
År 1726 omnämns Gryteryds träkyrka ha stått i 
omkring 150 år och att den hade dekorerad takpa-
nel. Nuvarande kyrka har ett målat innertak utfört 
under andra hälften av 1700-talet (Bebyggelsere-
gistret; Fornminnesregistret (FMIS); Gryteryds 
kyrka, Sörensen 2006a).

Burseryds socken hade kyrka redan under med-
eltiden och den nuvarande kyrkan har haft flera 
föregångare. Bland annat skall en medeltida kyrka 
ha varit uppförd i trä. Enligt en tradition skall den 
nuvarande kyrkan vara den fjärde i ordningen. 
Om de alla legat på samma plats är osäkert. En 
runristning med inskriptionen 1238 finns i en 
kyrkklocka, den så kallade ”Ungdomsklockan”, 
vilken är Sveriges näst äldsta kända kyrkklocka. En 
annan runristning finns i en sandstensdopfunt med 
ursprung i 1200-talet. I kyrkan finns en kopia av 
originalet, som sedan 1870-talet förvaras på Statens 
historiska museum. Den nuvarande timmerkyrkan 
är från 1752 och uppfördes av byggmästare Jon 
Andersson (Andersson 1992; Bebyggelseregistret; 
FMIS; Sörensen 2005).

På 1820- och 1830-talen byggs nya kyrkor i 
Håcksvik och Södra Hestra. Håcksviks nuvarande 
kyrka uppfördes i timmer 1826 och ersatte då en 
något mindre träkyrka. Tornet är äldre än den 
nuvarande kyrkan och kyrkplatsen har medeltida 
ursprung. I kyrkan finns bland annat en altarupp-
sats från 1700-talet (Bebyggelseregistret; Håcksviks 
hembygdsförening 1984). Södra Hestra kyrka hade 
en medeltida föregångare i trä, vilken ersattes av 
en stenkyrka troligen under 1200-tal. Den nya 
kyrkan byggdes även den i sten som salskyrka och 
i empire- eller nyklassicistisk stil. Kyrkan uppfördes 
åren 1827-1831 av byggmästaren Pehr Eriksson 
efter ritningar av arkitekten Johan Abraham Wile-
lius. Kyrkan invigdes av Esais Tegnér 1835. Kyrkan 
uppfördes något norr om där den medeltida kyrkan 
stått. Då den nya kyrkan stod färdig revs den med-
eltida kyrkan ned år 1831 (Andersson 1989; Bebyg-
gelseregistret; Lindgren 2009; Sörensen 2006c).

Vid kyrkan skall en gravsten med runinskrift 
ha funnits senast under 1600-talet. Vid kyrkan 
har också mynt från 1200-1400-talen påträffats. 
Kyrkans dopfunt i sten kan dateras till slutet av 

FIGUR 26. Kalvs kyrka idag. Foto: Rickard Wennerberg.
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1100-talet. Till andra inventarier hör ett senme-
deltida altarskåp, troligen gjort i norra Tyskland. 
Altarskåpet såldes 1895 och kom i privat ägo, 
varpå det hamnade på Statens Historiska museum 
i Stockholm. Efter ytterligare turer renoverades 
skåpet och deponerades i början av 1990-talet 
åter i Södra Hestra kyrka (Andersson 1989; 1994; 
FMIS).

Sandviks och Kalvs kyrkor är i sin tur uppförda 
i slutet av 1800-talet. I Kalv byggs nya kyrkor un-
der både 1670- och 1840-tal. Sistnämnda förstörs 
i slutet av 1800-talet av eld och ersätts av dagens 
kyrka. Dagens byggnad är således fjärde genera-
tionens kyrka.

I Kalvs nuvarande kyrka finns en medeltida dop-
funt daterad till 1200-tal. En ny kyrka i sten bygg-
des 1842, vilken dock förstördes i en brand 1896. 
Den nuvarande kyrkan uppfördes 1898-1899 efter 
ritningar av Carl Crispin (Bebyggelseregistret). Den 
medeltida, sannolikt träkyrkan i Kalv efterträddes 
1671 av en ny träkyrka. 1833 fattades beslut att 
en ny kyrka skulle uppföras. Ett första förslag om 
kyrka som skulle rymma 780 personer förkasta-
des, då befolkningen i socknen redan uppgick till 
mer än 1050 personer. 1837 stod den nya kyrkan 
färdig för gudstjänst och den officiella invigningen 
skedde 1842. Denna kyrka brann ned genom ett 
blixtnedslag 1896. En nyuppförd kyrka stod klar 
år 1900 (Kalvs hembygdsförening 1981).

Tidigare var Sandvik eget pastorat, men kom att 
bli annex till Burseryd. Idag ingår Sandviks socken i 
Burseryds församling. Kyrkan är en så kallad votiv-, 
eller offerkyrka och har sedan länge mottagit stora 
och rikliga gåvor. Kring Sandviks kyrkas tillkomst 
finns en berömd tradition knuten. En förmögen 
kvinna från Sotanäs som var på väg över Fegen rå-
kade ut för en svår storm. I nödsituationen bad hon 
till högre makter om hjälp och lovade att uppföra 
en kyrka som tack. Det blev som hon hoppades och 
båten drev iland på en udde. På denna udde lät hon 
därför uppföra den första kyrkan och udden kallas 
idag för kyrkudden (Harsten 1957b).

Sandviks kyrka, som även var offerkyrka, hade 
en omvittnat stor betydelse för kristendomens 
spridning i regionen. Den medeltida kyrkan stod 
något söder om den nuvarande och en kyrka skall 

FIGUR 27. Sandviks nuvarande kyrka. Foto: Rickard Wen-
nerberg.
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även ha bränts ned av danskarna 1644. I Samuel 
Rogbergs smålandsbeskrivning anges också att en 
träkyrka blev uppförd i början av 1600-talet. Efter 
att en äldre träkyrka brunnit ned 1896 uppför-
des Sandviks nuvarande kyrka åren 1896-1899. 
Kyrkan uppfördes i nygotisk stil efter ritningar 

FIGUR 28. Uppförandetid för sockenkyrkorna kring 
Fegen. Även Krogsered och Drängsereds kyrkor nämns i 
figuren. Samtliga kyrkor i undersökningsområdet har haft 
medeltida föregångare, vilka det finns få eller inga rester av. 
De nuvarande sockenkyrkorna är istället uppförda i inter-
vallet mellan 1752 och 1899 (samt Krogsered 1926).



Kulturförvaltningen
Gislaveds kommun

43

av Sven Gratz, Halmstads stadsarkitekt vid denna 
tid. Kyrkans fasad och skalmurar är av huggen röd 
granit och taket är av skiffer. Under 2000-talet 
har både skador på kyrkobyggnaden åtgärdats och 
omläggning av skiffertaket genomförts (Bebyg-
gelseregistret; FMIS; Haas 2006; 2009a; 2009b; 
Sörensen 2006b).

Förutom traditionen om Sandviks kyrka finns 
det även sägner och traditioner i bygden knutna 
till andra kyrkor och kyrkobygganden. Bland annat 
bär flera flyttblock på traditioner om att de någon 
gång kastats mot kyrkor av jättar när dessa blivit 
störda av kyrkklockornas ringande. Ett exempel på 
detta är Jättestenen nära Håcksviks kyrka (Håcksviks 
hembygdsförening 1978).

Men även traditioner om försvunna kyrkor 
finns. Exempelvis finns en plats nära Bäck i Kalvs 
socken (RAÄ 13) som kallas Kyrkåkern. Här skall 
ett kapell eller kolerakyrkogård ha funnits (Kalvs 
hembygdsförening 1981). Gryteryds första kyrka 
skall enligt en tradition ha uppförts vid Brånö 

FIGUR 29. Detalj av geometrisk avmätning från år 1719 
av Gunnarps by med kyrka, gästgivaregård och bro. Sist-
nämnda bro var förr en av få broar över Ätran och platsen 
var därför av stor betydelse (LM akt M18-15:1).

FIGUR 30. Dagens bro i Gunnarp. Foto: Rickard Wen-
nerberg.
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nordväst om den nuvarande kyrkplatsen (RAÄ 49, 
Gryteryds socken).

Vid Bröttjaryd i Södra Hestra finns en plats kallad 
Kyrkogården. Enligt en folktradition låg socknens 
gamla kyrka här, men brändes av danskarna efter 
att först ha nyttjats till stall. Två härar skall även 
ha haft sina läger här (Historiskt-geografiskt och 
statistiskt lexikon öfver Sverige 1862). Här finns 
en förhöjning kallad Tempelkullen. På platsen 
för den förmodat tidigmedeltida kyrkan, vilken 
omgärdas av en stenmur, genomförde Jönköpings 
läns museum en provundersökning år 1987. Istäl-
let för spår av en kyrka eller begravningar framkom 
en stenåldersboplats (Stibéus 1988). Platsen har i 
fornminnesregistret beteckningen RAÄ 31.

Nyare tid

Perioden 1500-1645
Mellan 1389 och 1521 var Sverige del av den nord-
iska Kalmarunionen med Danmark som ledande 
stat och i personalunion under den danska regen-
ten. Genom ett befrielsekrig i början av 1520-talet 
kom Sverige att bli självständigt och under 1500- 
och 1600-talen skapas grunderna till det moderna 
Sverige. Genom etablerandet av en effektiv stats-
förvaltning och organisation under Gustav Vasas 
regering möjliggjordes bland annat både bättre 
skatteuppbörd och kontroll.

I början av 1600-talet skapas genom kungliga 
förordningar även flera statliga institutioner vars 
verksamhet fortfarande äger kraft. En postför-
ordning tillkommer 1636 och vägnätet byggs ut. 
Gästgiveriförordningar fanns redan sedan 1561. Nu 
tillkommer även länsindelningen med länsstyrelser. 
1600-talet ser också början på en industrialise-
ringsprocess i olika delar av Sverige. Även militär-
väsendet reformeras och under 1600-talet införs 
en inhemsk värvad armé genom indelningsverken.

Lars-Olof Larsson har påvisat att Gustav Vasas 
regering (1523-1560) kännetecknades av en mycket 
omfattande bebyggelseexpansion och kolonisering 
i särskilt Småland, Västergötland och Värmland. 
Detta ledde till att fler gårdar kunde skattläggas, 
varav ett stort antal kom att bli kronogårdar. Ex-
pansionen med etablerandet av nya gårdar fortsatte 

FIGUR 31. Gunnarps kyrka. Foto: Rickard Wennerberg.
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till och med början av 1600-talet (Larsson 1985).

Trots hänsyn till att källmaterialet avsevärt för-
bättras från 1500-talet och framåt i jämförelse med 
medeltid, förefaller det som att det i undersök-
ningsområdet sker en bebyggelseexpansion under 
1500-talet (jmf FIGUR 19). Denna expansion tog 
sig uttryck både i etablerandet av ensamgårdar 
i pereferin, men också i förtätning av den äldre 
bebyggelsen.

Efter Gustav Vasas trontillträde försökte kungen 
stärka centralmaktens position. Bland detta ingick 
begränsningar i gränshandeln. Exempelvis blev det 
förbud mot utförsel av djur, däribland de så viktiga 
slaktoxarna. I Kalv var det ett stort missnöje mot 
stigande skattetryck och lokala adelsmän (Kalvs 
hembygdsförening 2005).

I samband med Västgötaherrarnas uppror mot 
Gustav Vasa 1529 reste sig också folket i Kind mot 
kungen. Upproret kom dock av sig och när ledarna 
för upproret flydde landet avstannade också upp-
roret. Under Dackeupproret 1542-1543 reste sig 
även bönderna i Kalv, och nu ryckte bland annat 
en mindre upprorshär in i socknen från Småland. 
I samband med detta slogs även några adelsmän 
ihjäl (Kalvs hembygdsförening 2005).

Gränsbygd
Såsom varande ett gränsområde mellan Danmark 
och Sverige har trakterna kring Fegen inneburit 
både möjligheter och svårigheter för befolkningen 
under tidernas gång. Medan Västergötland och 
Småland var svenska landskap, tillhörde Halland 
de östdanska landskapen.

Gränsen mellan de svenska och danska rikena 
omtalas redan omkring år 1050, då sex gränsste-
nar skall ha placerats ut (Kalvs hembygdsförening 
2005). En av dessa, resterna av ett större flyttblock, 
finns utpekad i fornminnesregistret som RAÄ 286, 
Södra Hestra socken. Blocket skall ha varit den så 
kallade Kinne sten och utgjort gränsmärke i den år 
1050 uppdragna gränsen. Om stenen verkligen är 
ett av dessa gränsmärken är dock omtvistat.

Situationen som gränsbygd kunde även vara 
lönsam genom att den möjliggjorde en omfattande 
handel och landsköp, vilket ofta försökte stävjas 
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från statsmakternas sida. Genom de existerande 
handelsrutterna och det dåtida vägnätet kom västra 
och södra Västergötland att utgöra uppland för han-
deln för de halländska städerna (Kalvs hembygds-
förening 2005). På liknande sätt var stora delar av 
Västbo omland för Jönköpingsborgarnas handel. 
Därigenom var riks- och landskapsgränsen även 
gränsland för de olika städernas handelsområden. 
Gränsbygdernas stora skogsområden var även till-
håll för så kallade ”löskefolk”, ofta stråtrövare och 
deserterade knektar.

Människorna i gränsbygderna var också del av en 
större försvarsorganisation i form av häradsuppbå-
det. Detta medförde att bönderna vanligen var väl 
beväpnade. Mattias Cederholm menar att deltagan-
det i försvaret var del i en lokal kultur, vilken även 
tog sig form av bland annat statusmarkeringar som 
lyxkonsumtion (Cederholm 2007).

Från att gränsområdena tidigare var perifera och 
till stora delar närmast självstyrande områden långt 
från huvudstad och statsmakt kom framförallt de 
danska områdena efter hand att bli allt mer mili-
tariserade provinser och komma under allt större 
statligt inflytande. Positionen som gränsbygd inne-
bar en fördel i denna process. Eftersom de svaga 
centralmakterna var beroende av gränsbygdernas 
folk för försvar och underhåll kunde man utöva 
påtryckningar på centralmakterna, i syfte att till-
skansa sig fördelar. Allteftersom visade sig dock 
det gamla systemet ohållbart. På den danska sidan 
kom gränsområdet som nämnts att bli mer av en 
militariserad zon stödd på nyuppförda fästningar 
som Kristianopel och Kristianstad. Befolkningen 
i de östdanska landskapen kom under 1600-talet 
även att få utföra mycket arbete vid de olika fäst-
ningsbyggandena (Persson 2007). Men även på den 
svenska sidan skedde en viss militarisering. Det är 
bland annat i detta kontext vi skall se den svenska 
militära satsningen på Jönköpings slott och vapen-
faktori, alltså vapenverkstäder.

Från och med mitten av 1500-talet betonas allt-
mer även skillnaden mellan ”danskt” och ”svenskt”, 
som en del i moderniseringsprocessen och central-
makternas framväxt. Samtidigt försvann dock även 
mycket av gränsbygdernas möjligheter att förhandla 
om bättre villkor (Persson 2007).
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För befolkningen i Halland har 1500- och 
1600-talen betecknats som de värsta genom alla 
tider. Förutom de många krigen mellan 1563 och 
1676 kom ökat adelsinflytande, extra krigsskatter 
och dagsverken vid fästningsbyggen (Wiking-Farias 
2009).

Men samtidigt kom gränsbygdens folk och 
centralmakten att knytas allt mer till varandra. På 
danska sidan understöddes detta genom statsmak-
tens vilja att skilja länderna åt, dels mentalt och 
nationalistiskt, dels också i fysisk form bland annat 
genom definerade gränsdragningar (Persson 2007).

Karaktären av gränsbygd mellan Danmark och 
Sverige präglade länge Gunnarps socken. Genom 
socknen rinner Ätran och Ätrastigen var en viktig 
kommunikationsled under både krigs- och fredsti-
der (Gunnarps hembygdsförening 1988a).

Gryteryds läge invid den gamla riksgränsen med-
förde att socknen drabbades svårt vid de danska 
anfallen under krigen på 1500- och 1600-talen. 
Gården Barslida plundrades både 1568 och 1645. 
Hensnäs brändes ned under sjuårskriget men skall 
ha varit återuppbyggd 1573. Även Hökabäck brän-
des ned under kriget (Lindberg 1990). Flertalet 
gårdar i socknen brändes ned men undantag fanns. 
Exempelvis undkom både Risås och Röshult med 
att ”endast” plundras under både Nordiska sjuårs-
kriget och 1645.

En lokal sägen från Gryteryd berättar om ett 
danskt härjningståg. En söndag under guds-
tjänsttid kom bud att danskarna härjade i gården 
Timmershult. Manfolket lämnade gudstjänsten, 
hämtade sina vapen i vapenhuset och begav sig 
mot Timmershult. En bonde i Norra Eldshestra 
var beväpnad med en klubba och dessutom snabb-
fotad och kom först fram. Redan innan de övriga 
hade kommit fram hade han slagit in skallen på 
tre danskar och fick därför namnet klubben. Fort-
farande skall en gård i Eldshestra kallas Klubbens 
(Lindberg 1990).

Lämningar och minnen från gränskrigen finns 
även registrerade i fornminnesregistret. RAÄ 45 i 
Håcksviks socken är en plats med tradition, Kistön 
i sjön Gråsken. Här skall danskarna när de drog sig 
tillbaka ha gömt sin skattkista. Kring Kisteberget i 
Håcksvik finns flera traditioner knutna. Enligt en 

FIGUR 32. De i texten omnämnda gårdarna i Gryteryds 
socken. Röd linje är är dåvarande riksgränsen mellan 
Danmark och Sverige och dagens landskapsgräns mellan 
Halland och Småland. Bakgrundskarta är äldre ekonomiska 
kartan från 1950 och 1960-talen.
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skall danskarna ha överrumplats av svenskar och då 
gömt sina skatter i berget (Håcksviks hembygds-
förening 1978).

Även i Kalvs socken finns platser förknippade 
med gränskrigen. Vid Yttre Backa finns RAÄ 1, 
ett flyttblock med namnet Predikstolen. Till blocket 
finns en tradition om att från stenen skall en kyr-
koherde i Kalv ha hållit ett tal till bönderna vid 
ett tillfälle, då danskarna anföll Sverige och ho-
tade bygden. Vid granngården Övre Backa finns 
ett annat naturföremål med tradition (RAÄ 27). 
Denna kallas Krigshålan och är en dödishåla där 
enligt traditionen svenskarna skall ha försvarat sig 
mot danskarna i ofredstider. En annan rest efter 
de många gränsstriderna kan möjligen utgöras av 
ett stridsvärn eller befästningsanläggning, RAÄ 2 
i Kalvs socken. Värnet består av vallar av jord och 
sten och är beläget på Sandön utanför Sandviks 
kyrka i sjön Fegen. En annan plats är Härbråten i 
Sandviks socken (RAÄ 64), där fällda träd skall ha 
bildat bråtar för hinder och försvar mot fientliga 
trupper (FMIS). I äldre namnuppgifter och kartor 
förekommer dock stavningen Herrebråten.

I Södra Hestra socken finns en plats med namnet 
Pengaplåten (RAÄ 2), vid vilken man skall ha grävt 
ned en kopparkittel med pengar i ett röse under 
ett krig med danskarna. Kitteln återfanns aldrig 
trots hundratals år av ivrigt letande. Vid Bröttja-
ryd i samma socken finns en registrerad fästning/
skans (RAÄ 181:2). Även ortnamnet Skansen finns 
i närheten. På en moränhöjd kallad Bolerumma-
berg (eller Vårdkaseberget) öster om Södra Bolsjön, 
skall även en vårdkase ha stått och med vars hjälp 
man kunde varna folket i ofredstider (RAÄ 188). 
Socknens nordvästra del skall även ha varit ett litet 
centrum för vapentillverkning. I området skall sju 
vapensmeder ha funnits (Södra Hestra hembygds-
förening 1985).

Nordiska sjuårskriget
Det nordiska sjuårskriget (1563-1570) var den för-
sta moderna konflikten i Norden och kom i allra 
högsta grad att påverka gränstrakterna mellan det 
dåvarande danska Halland och de svenska landska-
pen Västergötland och Småland. För Västergötlands 
del var kriget troligen den konflikt som drabbat 
landskapet hårdast.

FIGUR 33. Nordiska sjuårskriget (1563-1570) satte djupa 
spår i gränsbygderna i de dåvarande gränslandskapen Väs-
tergötland och Småland. Kartan ovan visar andelen avkor-
tade hemman per socken i Kinds härad 1568. Med avkor-
tade menas att de fått skattelindringar eller var helt befriade 
från skatt. Under krigsåren och åren därefter var brand och 
plundring ett vanligt öde vilket drabbade många gårdar på 
båda sidor om riksgränsen. Efter Österberg 1971, något be-
arbetad av författaren.
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Under Nordiska sjuårskriget kom i synnerhet 
gränstrakterna mellan Halland och Västergötland/
Småland att bli föremål för ett flertal plundrings- 
och krigståg. Fientliga truppers härjningar samt 
irregulära friskaror gjorde ofta infall på motstån-
darsidans områden. Men även de egna styrkorna 
kunde ofta vara ett gissel när de var förlagda på eget 
område. En ytterligare följdverkan var att vissa om-
råden även kunde drabbas hårdare vid efterföljande 
sjukdomsepedemier och vid missväxtår.

Redan från krigets första år gick båda sidor in för 
att förstöra och förhärja motståndarens uppmarsch-
områden. Trots att danskarna tidigt intog Älvsborg 
kom initiativet att gå över till svenskarna. Bland 
annat erövrades både Jämtland och Varberg under 
de första krigsåren 1563-1565. En svensk armé 
marscherar bland annat från Jönköping till Halm-
stad längs Nissan. Stora delar av Halland föröddes 
av svenska trupper 1565 och Ätrastigen används 
samma år av svenska armén inför belägringen av 
Varberg. Efter nederlaget vid Axtorna samma år 
och kung Erik XIV:s tilltagande sinnessjukdom 
kom danskarna åter att få initiativet. I samband 
med detta gjorde den danske fältherren Daniel 
Rantzau ett vinterfälttåg 1567-1568 från Halmstad 
genom Västbo härad längs Nissan till Jönköping, 
som bränns ned på hösten 1567. Danskarna kunde 
sedan fortsätta upp i Östergötland, för att senare 
under 1568 dra sig tillbaka genom Småland tillbaka 
till danska områden. Fortsatta härjningståg följde, 
bland annat ännu ett danskt infall i Småland 1570, 
innan fred kunde slutas i Stettin i december samma 
år (Arbman 1954; Gunnarps hembygdsförening 
1988a; Nationalencyclopedien).

Även under Nordiska sjuårskriget drabbades 
Kalvs socken av krigshandlingar. 1564 härjade 
svenska trupper i Halland för att förhindra en dansk 
kraftansamling härifrån. Danskarna svarade med 
samma mynt, varpå bland annat södra delarna av 
Västergötland drabbades. Bland annat brandskat-
tades och skövlades Kalvs socken åren 1564-1565. 
Uppgifter från 1568 anger att närmare 89 % av 
alla hemman i Mårdaklev och Kalvs socknar var 
brända, öde eller rövade. Enligt uppgifter från 1570 
års fogderäkenskaper var då ett åttiotal hemman i 
socknen öde (Kalvs hembygdsförening 1981; Kalvs 
hembygdsförening 2005).

FIGUR 34. Situationen i Västbo härad under Nordiska 
sjuårskrigets näst sista år. Som i fallet med Kinds härad (se 
FIGUR 29) var särskilt gränssocknarna och socknarna längs 
med vägarna särskilt utsatta. Kartan ovan visar andelen av-
kortade, skattebefriade, hemman per socken i häradet, vilket 
till största delen berodde på att gårdarna bränts eller plund-
rats av danskarna. Efter Österberg 1971, något bearbetad 
av författaren.
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Redan i början av kriget tvingades bönderna i 
Västbo betala brandskatt till danskarna, men till 
ingen nytta. I maj 1564  inföll en dansk styrka om 
4000 man och återigen tvingades sju av Västbosock-
narna att både erlägga brandskatt, men också svära 
den danske kungen trohet. Ytterligare ett danskt 
infall i Västbo skedde senare samma år, men de 
rövande och brännande danskarna möttes av ett 
intensivt gerillakrig från bönderna, vilka försökte 
rädda vad som räddas kunde. (Träff 1964).

Det var dock inte enbart befolkning och gårdar 
som drabbades i gränstrakterna. Också flera kyrkor 
brändes ned eller skadades. Exempelvis brändes 
kyrkan i Gunnarps grannsocken Drängsered av 
svenskarna under Nordiska sjuårskriget 1563. En 
tradition berättar även om att Gryteryds kyrka 
brändes av danskarna under samma krig (Gryte-
ryds kyrka, otryckt informationsblad). Eventuellt 

FIGUR 35. Utdrag ur Västergötlands Handlingar 1568:13, 
med lista över frälsebönder i Kalvs socken, varav de flesta fått 
se sina hemman plundrade och brända. Därför har de blivit 
skattebefriade genom att de i högermargnalen betecknats 
som öde. På denna lista var det endast Ågården, Gammal-
söra (Gammalsjö), Näs och Lambaholm (Lommaholmen) 
som ej uppgavs som skattebefriade år 1568. Men hur såg 
verkligheten ut bakom dessa uppgifter? Kanske vore det i 
framtiden möjligt att mera exakt studera hur kriget drab-
bade gränsbygderna?
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brändes också Burseryds kyrka under kriget (An-
dersson 1992). Att krigshandlingar även drabbade 
Sandviks socken visades ovan, där frälsehemmanet 
Högaboda uppges vara bränt år 1570 (F-Topo). 
Därefter försvinner gården ur de skriftliga källorna.

Också i Södra Hestra brändes kyrkan under 
kriget. Detsamma skedde med prästgården och de 

FIGUR 36. Krigets konsekvenser de sista åren av Nordiska 
sjuårskriget 1568-1570 i Västergötland, Östergötland och 
Småland. Efter Nationalencyclopedien.
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flesta av socknens gårdar drabbades under kriget 
(Södra Hestra hembygdsförening 1985).

Krigets följder
Specifika följder av krigshandlingarna för enskilda 
individer och/eller gårdar är mycket svåra att kon-
statera på grund av det sparsamma källmaterialet. 
Dock har följderna av krigshandlingarna i stora 
drag kunnat konstateras av bland annat Eva Öst-
erberg (1971) för de svenska gränshäraderna Kind 
och Västbo.

I de av kronans fogdar upprättade jordeböckerna 
från 1560-talet och decennierna därefter är mycket 
stora andelar av alla hemman i Kinds och Västbo 
härader vara så kallade avkortade, det vill säga att de 
hade fått sin skatteförmåga nedsatt. Avkortningen 
betecknades i jordeböckerna från denna tid i ter-
mer av öde, brända, rövade, delvis öde eller dylikt. 
Syftet var att visa att de inte längre kunde betala 
full skatt, eller ibland även andra former av årligen 
återkommande pålagor. Jordeböckerna för ett visst 
år speglar dock främst förhållandet året närmast 
dessförinnan (Österberg 1971).

Kind omfattades av danska krigståg flera gånger 
under kriget. Sommaren 1566 föll den danske 
fältherren Daniel Rantzau in i häradet och även 
vintern 1569 gjordes ett danskt infall längs med 
Ätran. I Kinds härad anges år 1565 att mindre än 
fem procent av alla hemman (54 av 1112 st) var 
avkortade, en siffra som tre år senare växt till drygt 
50 % (575 av 1133 st). 1574 var fortfarande över 
300 hemman skattebefriade, medan siffran tio år 
senare minskat till mindre än 4 procent (Österberg 
1971). Trots en ett mycket stort antal gårdar behövt 
få skattelättnader under krigsåren återhämtade sig 
bygden relativt snart.

Kalvs och Mårdaklevs socknar (samredovisades i 
jordeböckerna) hade redan 1565 drabbats hårt av 
kriget då en femtedel av alla hemman (18 av 90 st) 
betecknades som avkortade. 1568 hade summan 
växt så att närmare 90 % (79 av 89 st) av samtliga 
hemman angavs som avkortade och därmed skatte-
befriade i någon form. Förhållandena återgick dock, 
enligt Österberg, relativt snabbt till en slags normal-
tillstånd. 1576 var närmare 35 % av hemmanen i 
socknarna avkortade, en siffra som 1584 minskat 
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till endast någon procent (Österberg 1971). Även 
Håcksvik drabbades uppenbarligen av krigets 
verkningar, men inte alls i samma omfattning som 
Kalv och Mårdaklev. 1565 uppges inga hemman 
vara avkortade, medan det tre år senare uppges att 
närmare 30 % av hemmanen var detta. 1568 var 
14 av sammanlagt 47 hemman befriade från den 
årliga skatten i någon form (Österberg 1971).

Också Västbo härad omfattades av större krigs-
handlingar under Nordiska sjuårskriget. Redan 
1564 härjades delar av häradet av danska trupper. 
Hösten 1567 utförde Rantzau ett omtalat tåg från 
Halmstad via Nissan mot Jönköping med en större 
dansk styrka. I Västbo härads jordeboksmaterial för 
1565 anges 493 hemman av 1005 vara avkortade, 
varav mer än 300 betecknats som rövade och 175 
som brända. Mellan 1565-1569 uppges mellan ca 
50-60 % av alla hemman som avkortade. Som i 
Kinds härad återgick dock förhållandena enligt 
Österberg till ett slags normaltillstånd. 1572, alltså 
två år efter krigsslutet, var närmare 35 % av alla 
hemman skattebefriade. 1578 var mindre än 10 % 
och 1584 mindre än 1 % befriade från skatt. Dock 
fanns det hemman som fortfarande decennier ef-
teråt betecknades som öde eller dylikt, troligen som 
en konsekvens av kriget (Österberg 1971).

I Södra Hestra socken var drygt 68 % av hem-
manen avkortade 1565, en siffra som 1569 minskat 
till ca 56 %. I absoluta tal var 45 av 66 hemman 
avkortade 1565, medan 1569 var 38 av 67 hemman 
avkortade. Både 1566 och 1567 uppgavs dock ca 
80 % av alla socknens hemman inte kunna fullgöra 
sina skatteåtaganden. Av socknens 66 hemman 
var dessa år 53, respektive 52 hemman avkortade. 
Gryteryd, Burseryd och Sandviks socknar samre-
dovisades och 1565 var närmare en åttondel av alla 
hemman i socknarna avkortade, eller sammanlagt 
11 av 85 hemman. Både 1568 och 1569 beteck-
nades drygt 62 % av socknarnas hemman helt eller 
delvis vara befriade från den årliga skatten. Dessa 
år var 53 av socknarnas 85 hemman betecknade 
som avkortade. Tillsammans med Västbos östra 
och södra socknar tillhörde de fyra här omnämnda 
socknarna de som i slutet av kriget hade flest antal 
avkortade hemman. Dock var antalet avkortade 
hemman i de fyra socknarna redan 1576 nere i ca 
5-6 % (Österberg 1971).
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De boende i gränsbygden reagerade på påfrest-
ningarna på olika sätt. Dels försökte bönderna ib-
land på egen hand motverka fiendernas härjningar 
genom att sluta separata freder med motståndaren. 
Men för de svenska bönderna var det naturligare 
att vända sig till sin egen centralmakt och begära 
kompensation för lidandena. Det vanligaste sättet 
att agera under påfrestningarna var alltså genom 
fredliga förhandlingar. Samspelet mellan lokalsam-
hälle och centralmakt var viktigt där sistnämnda var 
beroende av gränsböndernas stöd (Österberg 1971).

1600-talets konflikter
Under 1600-talet fortsatte statsmakterna att bygga 
ut sina positioner. Politiskt kom Sverige under 
1600-talet att kännetecknas av Stormaktstidens 
(1560-1718) expansiva utrikespolitik. Konflikterna 
med Danmark forsatte och staterna var i krig både 
1611-1613, 1643-1645, 1657-1660 och 1675-
1679. De svenska ambitionerna strävade bland 
annat efter att erövra Skåneland och därmed bryta 
det danska tullmonopolet i Öresund och det kon-
kreta gränshotet. Under 1600-talet föll de svenska 
strävandena väl ut och Skånelandskapen (Skåne, 
Blekinge och Halland), samt Bohuslän kom under 
svensk kontroll åren 1645-1658. Därmed upphörde 
socknarna i undersökningsområdet att vara del av 
ett osäkert, men samtidigt ekonomiskt lukurativt 
och till stora delar självständigt gränsområde.

Men de fortsatta krigshandlingarna medförde gi-
vetvis ytterligare prövningar för befolkningen längs 
den dansk-svenska riksgränsen. Vid framförallt 
de båda förstnämnda krigen drabbades bygdens 
befolkning hårt. Under Kalmarkriget 1611-1613 
brände danskarna bland annat i Västergötland och 
Växjöbygden år 1612. I juli samma år intogs även 
Jönköping som för andra gången på fyrtiofem år 
kom att brännas ned. Fred slöts i januari 1613 i 
halländska Knäred (Nationalencyclopedien).

Kalmarkriget drabbade dock gränsbygden i 
Västbo närmast lika hårt som under Sjuårskriget. 
Under kriget rövade danskarna en redan fattig 
bygd på stora mängder boskap, mat och lösöre. 
Efter freden 1613 befanns 84 Västbobönder vara 
helt utblottade, medan 116 hade förlorat halva sin 
egendom. Kyrkoherden i Angelstad socken i Sun-
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nerbo härad varnade till och med rikskanslern Axel 
Oxenstierna att om inte allmogen fick hjälp kunde 
hela landsdelen avfolkas (Träff 1964).

Situationen som gränsbygd satte tydligen även 
sina spår i människornas sinnen. Dombokens laglä-
sare skrev 1619 enligt Uno Träff (1964) efter några 
gränsbygdsbönders egensinniga förfarande att:

Sådane övermodige, storsinnige och hämdge-
roge människor måtte nypas i örat och inte 
fördrista sig så högmodeligen missbruka lag 
och rätt och överträda förgångne domar och 
förlikte saker. Ty uti detta härad [Västbo] fin-
nes ett groft och hämdgerogt folk.

Möjligen var det beroende på risken för över-
grepp, otryggheten och rättslösheten, som gjorde 
att gränsbygdsfolket visste att de bara kunde lita på 
sig själva? Som en parallell kan nämnas att Lars-
Olof Larsson menar att Markarydsbygdens läge 
som gränsområde mot Danmark genomgående 
präglat bygden på ett både politiskt, ekonomiskt 
och mentalt vis (Larsson 2007).

Att så verkligen var fallet menar också Österberg 
och Lindstedt Cronberg (2004). Kriget mot Dan-
mark under Nordiska Sjuårskriget och de därpåföl-
jande konflikterna under Kalmarkriget 1611-1613 
och det så kallade Torstenssonkriget 1643-1645 
satte alltså djupa spår hos befolkningen längs 
svensk-danska gränsen. Särskilt gällde detta den 
förstnämnda konflikten, vilken varande längst och 
kanske fick störst efterverkningar i form av brända 
och plundrade gårdar. Platser, sägner och traditio-
ner i gränsområdena minner fortfarande om denna 
konflikt (Österberg & Lindstedt Cronberg 2004).

Umbärandena efter Kalmarkriget späddes för 
Västbos del på av rovgiriga fogdar. Missnöjesytt-
ringarna med dessa kulminerade på häradstinget 
vid Brödrahalla i Reftele år 1616, då häradsskri-
varen Anders Svensson slogs ihjäl av en uppretad 
allmoge. Efter rannsakan befanns flera skyldiga och 
dömdes till döden. Andra benådades, bland andra 
en Staffan i Gryteryd och Håkan i Vickelsberg. 
Samtliga män i Västbo i åldern 15-60 år dömdes 
också till böter. Även flera som flytt till skogs erlade 
böter och benådades därför (Träff 1964).

Ett avtryck från denna händelse utgör en regist-
rering i fornminnesregistret i Gryteryds socken. 
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RAÄ 78 är en plats med tradition i form av en 
mindre åkerlycka benämnd ”Staffans lycka”. Åkern 
skall enligt traditionen ha namn efter ovannämnde 
upprorsmannen Staffan (Påvelsson) som var med 
vid mordet på häradsskrivaren vid Brödrahalla. 
Nämnde Staffan skall ha suttit fängslad på Jönkö-
pings slott, men erlade penningbot och frigavs året 
därpå (FMIS; Lindberg 1990).

I studier av gränsbygden Konga härad i Kro-
nobergs län under början av 1600-talet (Larsson 
1982), visade det sig att mord och dråp var en vanlig 
dödsorsak. Laglösheten var också påtaglig. Under 
denna period var alltså våldsmentaliteten vanligt 
förekommande i lokalsamhällena i dessa gräns-
trakter. Larsson menar att laglösheten och råheten 
just berodde på traktens karaktär av gränsland, där 
människorna var beredda att behöva försvara sig 
och ta lagen i egna händer. Traktens perifera läge 
i förhållande till en svag centralmakt bidrog också 
till detta. Genom en förstärkt statlig kontroll och 
pacificering visade det sig att trots en ökad befolk-
ning hade antalet våldsbrott sjunkit till en fem-
tedel hundra år senare (Larsson 1982). Tilläggas 
bör också att under 1600-talet förändrades också 
situationen genom Roskildefreden, varpå häradet 
inte längre kom att utgöra gränsland mot Danmark.

Eva Österberg jämförde i en studie olika studier 
från olika europeiska områden och tidsperioder 
vad beträffar dödligheten genom våld och mord 
(Österberg 1983). Hon menade att:

...Konga har varit ett omfattande distrikt och 
har följaktligen haft en större population av 
potentiella brottslingar än de andra områ-
dena. Ändå är det uppenbart att det småländ-
ska gränshäradet varit mera fyllt av allvarliga 
våldsbrott vid början av 1600-talet än det 
uppländska Vendel vid motsvarande tid eller 
Långhundra cirka åttio år tidigare. Utifrån... 
...statistik liknar förhållandena i Konga sna-
rast maffians sicilianska verklighet...

Frågan är vad en liknande studie över Västbo, 
Kind och Faurås härader skulle kunna ge? Skulle 
ett liknande skeende kunna påvisas, eller var situa-
tionen i Kronoberg extrem?

Även under det så kallade Torstenssonska (även 
kallat Hornska) kriget 1643-1645 kom krings-
handlingar att drabba gränsbygderna. Ätrastigen 

FIGUR 37. En plats med tradition i Gryteryds socken är 
den så kallade ”Staffans lycka”, en bit åkermark som sägs 
ha namn efter upprorsmannen Staffan. Denne Staffan var 
med vid det uppmärksammade mordet på häradsskrivaren 
Anders Svensson vid häradstinget i Brödrahalla år 1616.
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används återigen av svenskarna under kriget mot 
Danmark 1643-1645 (Gunnarps hembygdsför-
ening 1988a). Så sent som 1646 uppges Sandviks 
kyrka ha blivit plundrad av danskarna. De passade 
på att ta med sig inventarier, vilka återlöstes genom 
drottning Kristinas försorg mot 50 daler silvermynt 
(Rogberg 1770). Då kriget tog slut redan 1645 bör 
plundringen av kyrkan dock ha skett före det hos 
Rogberg angivna året.

Ett slag under kriget skall även ha stått vid 
Håcksviks kyrka. Vid ett danskt infall år 1644 

FIGUR 38. Detalj av geometrisk avmätning av Drägved, 
Håcksviks socken (detalj ur LM akt O78-12:1), uppmätt 
1706 av Vilhelm Kruse, en lantmätare som utförde ett 
flertal uppdrag i bland annat Håcksviks och Kalvs socknar. 
Notera särskilt förekomsten längs med ån av hela fem kvar-
nar och sågar, varav en kvarn betecknas som oduglig.



Kulturförvaltningen
Gislaveds kommun

58

hade ortsborna tagit sin tillflykt till kyrktornet, 
men omringats av danskar som satte eld på kyrkan. 
Håcksvikssborna skall dock i sista stund ha undsatts 
av fältmarskalk Gustaf Horn med en trupp smålän-
ningar (Håcksviks hembygdsförening 1978).

Södra Hestra drabbades hårt under kriget 1643-
1645. Redan 1643 föll danska friskaror under Ebbe 
Ulfeldt in i Västbo och bland annat plundrades nu 
Broaryd (Södra Hestra hembygdsförening 1985).

Halland kom även att drabbas av krigshandlingar 
under det Skånska kriget (1675-1679). Detta gällde 
dock inte skogsbygderna (Wiking-Farias 2009), till 
vilket Gunnarp räknas.

Perioden 1645-1900
Efter de turbulenta 1500- och 1600-talen kom de 
gamla gränsbygderna kring Fegen och Kalvsjön 
istället att få en betydligt lugnare tillvaro. Utveck-
lingen i socknarna var i stort sett densamma som 
i så många andra områden i Sverige. Jordbruk, 
boskapsskötsel och en viss handel var fortsatt för-
utsättningarna.

Större delen av 1700-talet domineras av den så 
kallade Frihetstiden under vilket ståndsriksdagen 
kom att ersätta det kungliga enväldet. Frihetstiden 
präglas kanske framförallt av nyttotänkandet och 
stora satsningar skedde inom näringsliv och veten-
skap. Till en början understöddes manufaktur och 
bruksetableringar men efter mitten av 1700-talet 
gjordes stora satningar på att från statligt håll stödja 
ett effektiviserat jordbruk. Ett steg i detta var bland 
annat storskiftesförordningarna från mitten av år-
hundradet.

För undersökningsområdets del har boskapssköt-
seln, särskilt oxuppfödandet, historiskt sett kanske 
varit av större betydelse än jordbruk och andra nä-
ringsfång. Andra näringar som skogsprodukter och 
fiske har också spelat roll. Problemen inom jord-
bruket indikeras av en uppgift från 1700-talet som 
berättar att i stort sett hela västra delarna av Västbo 
härad måste köpa in sin brödsäd (Talve 1957b).

Genom lagstiftningen om landsköp var det 
förbjudet för landsbygdsbefolkningen att bedriva 
köpenskap. Detta var istället förbehållet städernas 
borgare. Västbo var del av Jönköpings borgares 
handelsomland. Men före Hallands införlivande 
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i Sverige 1645 förekom det givetvis även en livlig 
handel över riksgränsen.

Vägarna fick allteftersom större betydelse och 
efter Halland kom i svensk ägo började vägnätet 
rustas upp. 1649 utfärdades även en ny gästgive-
riförordning där gästgiverierna var skyldiga att ge 
kost och logi. I samband med detta sattes även de 
första milstenarna upp. Också väghållningsstenar 
sattes upp, vilka markerade vilka gårdar eller byar 
som ansvarade för väghållningen längs olika väg-
sträckningar. Ett gästgiveri finns omnämnt i Gun-
narp första gången 1688 och rörelsen upphörde 
1929 (Gunnarps hembygdsförening 1988a).

Senare tiders jordägande
De äldsta av kronans jordeböcker upprättas om-
kring 1540 och först då förekommer i egentlig 
mening skatte-, krono-, och kyrkogodsen, vilka re-
presenterade omkring två tredjedelar av hela landets 
gårdsantal (Larsson 1970). Resterande ägdes av det 
värdsliga frälset. En av de äldsta jordeböckerna är 
jordeboken för Västbo härad från 1538, där skatt-
lagda bebyggelseenheter omnämns. Här anges även 
deras mantal, där 1 mantal angav en helt självförsör-
jande gård. En gård eller hemmans mantal kunde 
längre fram i tiden variera och en orsak till detta 
var bland annat hemmansklyvningarna.

Småland och Västergötland var de två landskap 
i dåvarande Sverige som hade flest gårdar enligt 
det äldsta jordeboksmaterialet från 1540-talet. I 
båda landskapen fanns det flest adelsägda gårdar, 
medan kronans gårdar var minst förekommande. 
De självägande bönderna (skattebönderna) och 
kyrkan och kloster var de andra stora jordägande 
grupperna under denna tid. Under Gustav Vasas tid 
utökas dock den kronoägda marken i stor omfatt-
ning genom nyodling (Larsson 1985). I samband 
med reformationen efter 1527 kom kyrko- och 
klostergods att dras in till kronan. I jordeböckerna 
fortsatte de emellertid ofta att redovisas under sina 
gamla beteckningar.

Den bebyggelsehistoriska forskningen har kun-
nat visa att 1500-talet var en expansiv period, med 
undantag för de krigshärjade 1560- och 1570-talen. 
Janken Myrdal menar utifrån en sammanställning 
att antalet bruk närmast fördubblas under perioden 
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1540-1600 (Myrdal 1987). Bebyggelseexpansionen 
på landsbygden under denna tid följer en allmän 
nord- och västeuropeisk trend där antalet hushåll 
expanderar kraftigt under perioden. Då den ex-
panderande statsmakten kunde hävda äganderätt 
till marken kom också en stor del av 1500-talets 
nya bebyggelse att bli kronogårdar. Men precis 
som under framförallt 1800-talet förekom det 
också hemmansklyvningar under 1500-talet. Detta 
innebar att två eller flera brukningsenheter kunde 
finnas på en gård. Mantalet var dock fortfarande 
bara 1 (Larsson 2007).

I stora delar av sydvästra Småland dominerade 
den bondeägda skattejorden i början av 1500-talet. 
Närmare hälften av jorden var då skattejord. En 
indikation på jordägoförhållandena framkommer 
i Forssell (1869) där antalet skattebönder i Västbo 
kring 1540/1545 uppgick till 362 stycken och fräl-
sebönderna till 384, medan antalet kronobönder 

FIGUR 39. Detalj av geometrisk avmätning av Kornarps 
by 1697 (LM akt M18-22:m2:28).
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endast var sex stycken. 1543 fanns det även sam-
manlagt 132 stycken kyrkolandbor i olika former. 
Med detta menas bönder som brukade kyrkligt 
ägda gårdar. Landborna ägde alltså inte gården de 
brukade.

I jordeböckerna för Västbo härad anges 553 går-
detal och 26 ödejordar år 1560. I Kinds härad fanns 
det 586 gårdetal, samt 85 övriga jordeboksenheter. 
I dessa siffror medtogs dock inte frälseägda gårdar 
och arv- och eget-enheter, det vill säga Gustav Vasas 
privata godsinnehav (Larsson 1970).

I Västbo härad fanns det år 1565 sammanlagt 
1005 hemman. I Kinds härad fanns det samma år 
sammanlagt 1112 hemman. Antalet hemman hade 
fram till 1568 ökat till 1133 (Österberg 1971).

På 1560-talet ägdes ca 40-45 procent av all jord 
i Kinds och Marks härader av frälsesläkter. Flest 
andel frälseägd jord fanns i Ambjörnarp och Kalvs 
socknar med över 80 procent. I Håcksvik ägdes mer 
än 70 procent av frälsesläkter. Även för grannsock-
narnas del var andelen frälsejord högt och varierade 
mellan ca 40-75 procent. Ett mindre antal släkter, 
vilka varit stora jordägare redan under medeltiden, 
ägde största delen av jorden och flertalet jordägare 
i häraderna hade sina sätesgårdar i antingen Väs-
tergötland eller Småland. Dock fanns det även ett 
fåtal jordägare som hade sina sätesgårdar i Halland 
eller Skåne (Småberg 2004).

Enligt jordeboken 1567 hade Håcksvik tre hela 
och ett halvt skattehemman, tre hela och ett halvt 
kronohemman, 29 hela och fyra halva frälsehem-
man, fem hela kyrko- samt ett helt klosterhemman 
(Lundahl 1961; Linde 1982). Socknens gårdar 
ägdes således till största delen av medlemmar av 
olika adelsätter under denna tid.

Som för Håcksviks socken dominerade den 
adelsägda jorden i Kalvs socken. I jordeboken från 
1567 upptas fyra hela och ett halvt skattehemman, 
ett kronohemman, 35 hela och ett halvt frälsehem-
man, samt ett helt och ett halvt kyrkohemman 
(Lundahl 1961). Ännu under 1860-talet var största 
delen av Kalvs hemman frälseägda. Av mantalen 
var 22 ¼ frälseägt, medan endast 5 ⅞ var skatte-, 
och 2 mantal var kronoägt. Sistnämnda hemman 
var Trackebo, Humlered, Tranebäck, samt Kalvs 
prästgård (Historiskt-geografiskt och statistiskt 
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lexikon 1862).
I Marks och Kinds härader fanns det under 

1500-talet även koncentrationer av kronogårdar, 
för Marks del i Viskadalen och socknarna kring det 
kungliga slottet Öresten. Runt de under senmedel-
tid förstörda borgarna Opensten och Kindaholm i 
Kind var förhållandena liknande med koncentra-
tioner av kronogårdar (Larsson 1985). Sannolikt 
har gårdarna fungerat som underhålls- och försörj-
ningsbas för dessa kungliga borgar.

Kronans ägande i Södra Hestra, Gryteryd, Bur-
seryd och Sandvik uppgick under andra hälften av 
1500-talet till mellan 6-25 % per socken. Samman-
lagt ägde kronan 13-15 % av jordeboksenheterna 
under perioden. Genom reformationen efter 1527 
kom som nämnts kyrkans gods att dras in till kro-
nan. I stort sett all kronoägd mark i socknarna var 
egentligen tidigare kyrkogods, men vilka dragits in 
till kronan efter reformationen. Exempelvis hade 
Vadstena kloster ägt flera hemman i Burseryds 
socken.

Precis som fallet var i Kinds härad, dominerade 
sammantaget den frälseägda jorden under senare 
delen av 1500-talet i undersökningsområdets fyra 
smålandssocknar. Mellan 1567 och 1598 var det 
små variationer i jordägandet, men frälset ägde 
under perioden 1567-1598 ca 60-75 % av jor-
deboksenheterna i Södra Hestra, Gryteryd och 
Sandviks socknar. I Burseryds socken stod frälse-
jorden dock endast för ca 30 %. Här var det istället 
de självägande skattebönderna som dominerade 
jordägandet med drygt hälften av enheterna. I 
Södra Hestra och Gryteryd utgjorde skattebönder 
ca 25-30 %, medan de i Sandvik endast utgjorde 
8 %, vilket här motsvarar en enda av Sandviks 
sammanlagt tolv jordeboksenheter under denna 
tid (Riksarkivet, Småländska handlingar, SmH 
1567:10; 1581:1; 1598:8).

Ett exempel på en gränsbygd där istället skat-
tebönderna dominerade jordägandet under 
1500-talet är Markaryd och Traryds socknar i södra 
Sunnerbo. Av sammanlagt 112 gårdar år 1538 var 
80 % skattegårdar. 1560 hade siffran till och med 
ökat till 82 % (Larsson 2007). Trots liknande för-
hållanden var det ändå stora skillnader i jordägo-
strukturen i dessa två gränsområden.

FIGUR 40. Vid Björseviken i södra delen av Fegen. Foto: 
Rickard Wennerberg.
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Längre fram i tiden uppges sammanlagt åtta av 
Gryteryds 21 hemman vara skattehemman. Tolv 
hemman var frälseägda, varav norra Böjeryd tidiga-
re hade varit säteri. Endast ett av socknens hemman, 
¼ mantal militiehemman Bäck, var kronohemman 
(Lindberg 1990). På 1860-talet bestod mantalen i 
Gryteryd av 3 ⅛ mantal skatte, ¼ mantal krono, 
samt 6 mantal frälse. Under denna tid fanns även ett 
manufakturverk i socknen (Historiskt-geografiskt 
och statistiskt lexikon 1862).

Under 1760-talet utgjordes jordägandet i Södra 
Hestra socken av drygt 15 kronoskattehemman, 
närmare 5 kronohemman, samt 19 frälsehemman 
(Rogberg 1770). Närmare hundra år senare var 
jordägandet relativt oförändrat. På 1860-talet be-
stod jordägandet av 16 ½ mantal skatte, 3 mantal 
krono, och närmare 17 mantal frälse (Historiskt-
geografiskt och statistiskt lexikon 1862).

Vid tiden för Hallands överträdelse till Sverige 
i mitten av 1600-talet bestod flertalet gårdar av 
frälse- och kronogårdar. Självägande bönder var vid 
denna tid i minoritet här (Larsson 1985). År 1700 
var kronan fortfarande en mycket stor jordägare i 
Halland och ägde på sina håll, framför allt i Var-
bergsområdet, samt i Hallands mellersta delar och 
på höglandet upp till 90 procent av marken (Frisk 
& Larsson 1999). Före Halland tillföll Sverige 
1645 ägde för övrigt även medlemmar av svenska 
frälseätter egendomar i Gunnarp (Gunnarps hem-
bygdsförening 1988a).

Så sent som i början av 1700-talet fanns inga 
skattebönder i Gunnarp. Istället utgjordes hälften 
av gårdarna av kronohemman och resten tillhörde 
olika adelssläkter (Gunnarps hembygdsförening 
1988a). Hallands arv som danskt landskap var 
fortfarande tydligt senare under 1700-talet. I mit-
ten av århundradet var endast 14 % av gårdarna 
ägda av skattebönder. Friköpen intensifierades dock 
och största delen av de halländska friköpen gjordes 
under perioden mellan 1800-1860. Kring år 1900 
var i stort sett alla halländska gårdar självägda. Den 
friköpta frälsejorden kom att betecknas frälseskatte. 
Utvecklingen var likadan också i Hallands centrala 
skogsbygder, där jordägandet gick från att i mitten 
av 1700-talet ha varit dominerat av frälse, till att 
kring år 1900 i stort sett enbart bestå av självägande 
bönder (Wiking-Farias 2009).
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Men trots skatteköpen var fortfarande i början 
av 1860-talet större delen av mantalen i Gunnarp 
frälseägda. I Årstadsdelen bestod de av 7 17/40 
skatte, 2 3/40 krono, samt 11 ½ mantal frälse. I 
Fauråsdelen bestod mantalen av 3 17/48 skatte, 
3 7/32 krono och 13 mantal frälse (Historiskt-
geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige 
1862). Sett till hela socknen var alltså ca 27 % av 
hemmanen skatteägda, 12 % kronoägda, medan 
drygt 60 % var frälseägda.

En mycket stor andel av gårdarna och marken i 
undersökningsområdet har således en gång varit i 
olika adelsfamiljers ägo eller varit kronoägda. Men 
sett över hela området kom skatteköpen att öka i 
antal och idag är det stora flertalet gårdar självägda.

Befolkningsutveckling
Det finns inga säkra belägg för befolkningens stor-
lek i de olika socknarna förrän från andra hälften 
av 1700-talet. År 1763 hade Södra Hestra 732 in-
vånare och Gryteryd 225. Samtidigt hade Burseryd 
785 invånare och Sandvik 183. Kring år 1780 har 
Gunnarp, Kalv och Burseryd en ungefär lika stor 
befolkning med ca 760-800 invånare per socken, 
medan Håcksvik hade något färre (530). Samman-
lagt bör det omkring år 1770 ha bott närmare 4 000 
människor i socknarna kring Fegen och Kalvsjön.

I början av 1800-talet växer Kalvs befolkning till 
över 900 och ökningen fortsätter fram till 1870-ta-
let. Därefter har befolkningen minskar. 2004 bor 
det endast en fjärdedel så många människor i Kalvs 
socken som på 1870-talet.

Även Gunnarps invånarantal ökar kraftigt mellan 
1780 och 1860, för att sedan minska på grund av 
emigration under 1800-talets sista decennier. I bör-
jan av 1900-talet har invånarantalet trots allt stigit, 
till stor del beroende på järnvägen och träindustrins 
expansion kring Fegen. Under 1900-talet fortsätter 
dock invånarantalet att minska igen.

Södra Hestra har decennierna kring år 1900 
områdets största befolkning bland socknarna i un-
dersökningsområdet. Socknen hade då drygt 1400 
invånare, detta trots en omfattande emigration. I 
Håcksvik bor det som mest över 1000 personer i 
slutet av 1800-talet. Gryteryd har fler än 500 invå-
nare kring 1880, medan Sandviks socken har drygt 
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230 invånare i mitten av 1880-talet.
Sammanlagt bor det närmare 7 000 människor 

i socknarna kring Fegen och Kalvsjön omkring 
år 1880. Under 1870- och 1880 talen når även 
bebyggelsen sitt maximum (se FIGUR 41) och fler 

FIGUR 41. 1870-talets bebyggelse i socknarna kring Fegen 
och Kalvsjön. Under 1870-talet var den svenska lands-
bygdsbefolkningen som störst i antal. Efter Generalstabs-
kartan.
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människor har sannolikt aldrig, vare sig förr el-
ler senare, samtidigt bott permanent i området. 
Därefter sjunker invånarantalet i flertalet socknar 
stadigt. Rationaliseringar inom jordbruket och en 
tilltagande urbanisering bidrar till detta. En stor 
del av de som flyttar emigrerar inte, utan flyttar 
inom landet. Som ett exempel medför industrins 
framväxt i Burseryd att befolkningen här istället 
ökar fram till 1900-talets sista decennier. Att man 
flyttar mellan socknar och över länsgränser är fort-
satt vanliga än idag.

Genom århundradena har det dock inte alltid 
varit en alltigenom positiv befolkningsutveckling. 
Svåra missväxtår drabbade Kalvs socken 1830, 1837 
och 1853. Även smittkopps- och rödsotsepidemier 
skördade sina offer. Kalv drabbades av utbrott av 
rödsot 1808, 1818 och 1853-1854, då 31, 34, 
respektive 50 personer, mestadels barn eller ungdo-
mar, avled i sjukdomen (Kalvs hembygdsförening 
1981). På höstarna åren 1853-1854 och 1857 drab-
bades Håcksvik av rödsotsepedemier. 1853 avled 
14 människor varav tio barn under loppet av två 
och en halv månad. Året därpå avled 25 personer 
varav 15 barn inom tre månader (Håcksviks hem-
bygdsförening 1978). I Burseryds socken var åren 
1813, 1824 och 1853 ”rödsotsår”, vilka tog många 
liv (Harsten 1957a). Under nödåren 1867-1869 
var Gunnarp en av de svårast drabbade socknarna. 
Dödligheten i socknen ökade också något, vilket 
särskilt drabbade yngre personer (Gunnarps hem-
bygdsförening 1988a).

Kring sekelskiftet 1900 sker även en etablering 
av tätorter och samhällen. I Gunnarps socken växer 
Fegens samhälle fram kring järnvägsstation och 
sågverk. I Burseryds socken växte tätorterna Häl-
labäck och Burseryd fram som tätorter från och 
med sekelskiftet. I Hällabäck fanns både sågverk 
och textilfabrik och i Burseryds samhälle växte Tråd- 
och spikfabrik, metallindustrier, samt träindustrier 
och sågverk fram (Harsten 1957a).

Torp- och backstugebebyggelse
De många krigsåren under Stormaktstiden och där-
påföljande sjukdomar och missväxtår bidrog till att 
hålla nere befolkningsantalet. Fredsåren, en ökad 
nyodling och rationaliseringar inom jordbruket FIGUR 42. Byväg vid Lilla Kätabo, Burseryds socken. 

Foto: Rickard Wennerberg.
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bidrog därför till en omfattande befolkningsök-
ning under 1700- och 1800-talen. Under denna 
period etablerades ett stort antal torp och back-
stugor i framförallt skogsbygderna över i stort sett 
hela Sverige. Denna nyodlingsperiod innebar en 
av de mest radikala förändringarna av landskapet i 
Sverige någonsin. Som mest beräknas torpbebyg-
gelsen omfattat ca 100 000 bebyggelseenheter kring 
mitten av 1800-talet.

Torparna ägde inte marken utan arrenderade den 
och för det mesta utfördes dagsverken som betal-
ning åt markägaren. Genom industrialiseringen och 
den därpåföljande urbaniseringen i kombination 
med emigration kom befolkningsfördelningen åter-
igen att förändras under senare delen av 1800-talet 
och första hälften av 1900-talet. Genom en lagänd-
ring 1943 förbjöds dagsverken som betalning och 
därmed försvann även torparebegreppet.

Ett exempel på omställningarna i bebyggelsen 
är Burseryds socken. Omkring år 1900 fanns här 
drygt 45 torp och närmare 50 backstugor, vilka 
i stort sett alla hade försvunnit femtio år senare. 

FIGUR 43. Den delade byn: karta över delning av Finna-
näs utmark och skog år 1793-1794. Byn Finnanäs (längst 
ned till vänster i kartan) ligger på näset mellan sjöarna 
Fegen och Hurven. Trumslagarbostället Norrgården är belä-
gen i Sandviks socken, medan frälsehemmanet Södergården 
ligger i Gryteryds socken (detalj av LM akt E41-6:1).



Kulturförvaltningen
Gislaveds kommun

68

Under samma period försvann även drygt 30 jord-
bruksfastigheter (Harsten 1957a).

En ödetorpsinventering gjordes av Kalvs hem-
bygdsförening under 1970-talet, då omkring 120 
torplämningar kunde konstateras (Kalvs hembygds-
förening 1981). Dock finns faktiskt endast fem torp 
i Kalvs socken registrerade i fornminnesregistret.

Av alla torp och backstugor som en gång funnits 
inom socknarna i undersökningsområdet är sam-
manlagt ungefär 250 av dessa registrerade i forn-
minnesregistret. Många av torpen kring Fegen och 
Kalvsjön finns fortfarande kvar men används idag 
ofta som sommarbostäder.

Indelningsverk och soldattorp
1600-talets reformer som exempelvis indelnings-
väsendets införande på 1680-talet, bidrog till att 
omforma landsbygden. Införandet av indelnings-
verket blev märkbart i området genom att vissa 
kronogårdar kom att bli officers- och soldatbos-
tällen. Exempelvis var Hörebo i Sandviks socken 
militieboställe (furirs och fanjunkareboställe). Även 
Bökelund i samma socken var militieboställe. Ett 
annat hemman i Finnanäs, även detta i Sandviks 
socken, var trumslagare-, senare trumpetareboställe 
och Lilla Holgryte var pipareboställe. I Gryteryds 
socken var exempelvis Bäck militieboställe, medan 
Kulsnäs i Södra Hestra socken var militieboställe. I 
samma socken var även Käringehult fänriksboställe 
medan Östra Ekenäs var mönsterskrivareboställe 
(Södra Hestra hembygdsförening 1985).

Genom indelningsverket, också kallat det stän-
diga knektehållet, fick flera hemman gå samman 
och bilda en rote, där de tillsammans skulle un-
derhålla en soldat eller ryttare. Etablerandet av 
soldattorpen kom samtidigt att bli en del av den 
agrara expansionen som tog fart från och med ca 
år 1700. De indelta soldaterna fick sig tilldelade 
ett mindre torp, där soldaterna med familjer fick 
sköta sitt uppehälle.

Inom området har ett stort antal olika soldattorp 
funnits. I Gryteryd fanns exempelvis sex man från 
Södra Västbo kompani förlagda och i Södra Hestra  
hela 23 man. I sistnämnda socken fanns även en 
man från Smålands Grenadjärer förlagd (Talve 
1957a; 1957b). En grenadjär var ursprungligen 
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en soldat vars uppgift var att kasta handgranater. 
Förutom Gryteryd och Södra Hestra ingick även 
Burseryd, Bosebo, Långaryd och Färgaryds socknar 
i Södra Västbo kompani (Södra Hestra hembygds-
förening 1985).

Efter indelningsverkets införande indelades sol-
daterna från Kalv till sammanlagt 20 rotar under 
Södra Kinds kompani inom Älvsborgs regemente. 
Några av soldattorpen låg dock i grannsocknar 
som Mårdaklev eller Håcksvik. Soldater från Kalv 
var sedan med i samtliga de krig Sverige var invol-
verade i under 1700- och 1800-talen (Kalvs hem-
bygdsförening 1981). Av socknens 20 soldattorp 
fanns fortfarande nio kvar år 1990 (von Malortie 
& Rittsél 1990).

Halland blev från ca 1720 båtsmanshåll för 
flottan. En båtsman var en indelt militär under 
örlogsflottan och Gunnarp ingick i Södra Hal-
lands båtsmanskompani. Socknen var indelad i fyra 
båtsmansrotar, varav ett, nr 39 låg under Forshult 
och Djuparp. Torpställena båtsmännen tilldelades 
varierade och villkoren var stundtals tydligen dåliga. 
Detta visas av att många av de indelta båtsmän-
nen rymde, vilket fick till följd att rotarna ofta var 
vakanta innan en ny båtsman tillträdde sin tjänst 
(Gunnarps hembygdsförening 1988a).

Sätesgårdar och säterier
Småland och då särskilt Finnveden, Värend och 
Njudung, var under medeltid säte för ett stort antal 
frälseätter (Larsson 1986, Hansson 2001). Frälse-
ätternas huvudmän residerade på en huvud- eller 
sätesgård, vanligen benämnd efter det sistnämnda. 
Frälsepersoner kunde ha flera huvudgårdar, men 
bara en var att betrakta som egentlig sätesgård, 
det vill säga att personen i fråga bodde på gården. 
På övriga huvudgårdar satt istället fogdar. Frälset 
under medeltid (och även senare) levde dock ett 
kringresande liv mellan sina olika gårdar och be-
greppet sätesgård är därför inte entydigt (Hansson 
2001). Säterier är däremot en benämning på en 
senare, vanligen under 1600-talet, tillkommen 
godsbildning.

Flera forskare, bland annat Martin Hansson 
(2001), menar att det fanns en kontinuitet från de 
vikingatida stormännen till det medeltida frälset. 
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I landskapet finns ofta en samstämmighet mellan 
förekomsten av järnålderns centralbygder med 
storhögar, vapengravar och runstenar, och det 
medeltida frälsets huvudgårdar.

Flertalet småländska huvudgårdar var säte för låg-

FIGUR 44. Kända medeltida sätesgårdar, alltså boställen för 
adelsmän, i socknarna kring Fegen och Kalvsjön. Flera av 
dessa, såsom Mjöhult och Samseryd, kom även att omtalas 
som säterier från och med 1600-talet. Även Sandvik omta-
las som sätesgård, men i kronans ägo. Sistnämnda är endast 
markerad med text i figuren.
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frälse ståndspersoner. Huvudgårdarna var ofta små 
i storlek, samt huvudgård för begränsade, mindre 
godskomplex. Ofta låg bara ett mindre antal gårdar 
eller torp under huvudgården. I de flesta fallen rör-
de det sig alltså inte om större, befästa anläggningar, 
utan skillnaden mot vanliga bondgårdar var liten. 
Dock var gårdarna av betydelse i sina respektive 
lokalsamhället. Undantag fanns, som exempelvis 
Trolleättens Bergkvara i Värend och Stenbocks 
Toftaholm i Finnveden, vilka var centrum i större 
godskomplex (Hansson 2001).

Även Västergötland var ett landskap rikt på frälse 
under första hälften av 1500-talet. Både Kind och 
Marks härader var till stora delar förlänade till ät-
ten Stenbock under denna tid och på 1560-talet 
ägdes ca 40-45 procent av all jord här av frälse-
släkter. Ett mindre antal släkter, vilka varit stora 
jordägare redan under medeltiden, ägde största 
delen av jorden och flertalet jordägare i häraderna 
hade sina sätesgårdar i antingen Västergötland eller 
Småland. Dock fanns det även ett fåtal jordägare 
som hade sina sätesgårdar i Halland eller Skåne 
(Småberg 2004).

Thomas Småberg påvisar dock i sin avhandling 
att det sannolikt inte fanns särskilt många frälse-
släkter i Mark eller Kinds härader under medel-
tiden. Antalet sätesgårdar för frälset var däremot 
konstant under senmedeltid, vilket Småberg menar 
berodde på att det fanns ett starkt mellanskikt av 
frälse (Småberg 2004).

I Kalvs socken fanns inga kända sätesgårdar un-
der medeltiden, medan det fanns två i Håcksviks 
socken (se FIGUR 44). I Skärjebo sålde 1470 Birger 
Siggeson en gård till Knut Svensson. 1390 utfärda-
de Nils Erlandsson i Håcksvik ett pantsättningsbrev 
till Karl Kas (Småberg 2004). I Håcksvik fungerade 
bland annat Källhult som säteri längre fram i tiden. 
Mellan 1600- och början av 1800-talet var Käll-
hult bland annat ägt av familjerna Silwerswerd, 
Keylenstierna och Gyllenskepp. Även Landboarp 
med en lång historia och omtalad flera gånger 
under medeltid (se Bilaga 1) kom att bli säteri 
under medlemmar av släkterna Oxenstierna och 
Lagerfeldt (Håcksviks hembygdsförening 1978; 
Ortnamnsregistret).

Även i Kalv finns säterier längre fram i tiden. Från 

FIGUR 45. Landboarp i Håcksviks socken idag. Redan 
1394 förekommer Landbothorp i medeltida källor. Foto: 
Rickard Wennerberg.
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1500-talet fram till mitten av 1700-talet inneha-
des närmare tre fjärdedelar av socknens mark av 
frälsesäterierna Nättsjö, Götshult, Erikslund och 
Gammalsjö. Sätesgården Erikslund skall tidigare 
även haft namnet Kalfbacka. Under 1800-talet 
kom sistnämnda säteris egendomar att styckas upp 
och säljas (Kalvs hembygdsförening 1981). De fyra 
ovannämnda säterierna fanns fortfarande kvar på 
1860-talet (Historiskt-geografiskt och statistiskt 
lexikon 1862).

FIGUR 46. Detalj av registreringsakt av Sandvik uförd 
1954 utifrån lantmäteriakt E99-14:1, geometrisk 
avmätning av sätesgården Sandvik från 1685 av Jonas 
Petterson Duker (detalj av LM akt 06-san-35). Kartan är 
lagt ovanpå 1950-talets ekonomiska karta, samt med da-
gens byggnader markerade. Säteriets tidigare placeringar 
framgår här.
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För socknarna på smålandssidan finns minst 
fem kända medeltida sätesgårdar, av vilka två låg 
i Sandviks socken. Dessa två gårdar, Hörebo och 
Mjöhult, är kända som adliga huvudgårdar redan 
under 1300-talet. I Gryteryds socken var Böje-
ryd sannolikt sätesgård under 1490-talet, medan 
Samseryd (Sandseryd) i Södra Hestra troligen var 
sätesgård under 1480-talet. Lida i Burseryds socken 
var i sin tur huvudgård på 1410-talet.

I Sandviks socken fanns från 1600-talet två sä-
terier, Sandvik och Mjöhult. En sätesgård ägd av 
kronan tillkommer i Sandvik möjligen redan under 
1200-talet (Burseryds och Sandviks hembygdsför-
ening 1987; Johnsson & Remmare 1996). Även 
Mjöhult har, som visades ovan, en historia som 
medeltida sätesgård. Likaså var Norra Böjeryd i 
Gryteryd säteri (Rogberg 1770). Även Samseryd 
(Sandseryd) i Södra Hestra socken blir senare 
socknens enda säteri och tillhörde under 1500- och 
1600-talet släkterna Liljesparre och Netherwood 
för att sedermera övergå i släkten Aminoff ägor 
(Talve 1957b).

Mjöhult blir senare säteri, vilket även blir fallet 
med Sandviks egendom. Dessa två säterier är för 

FIGUR 47. Strandbild från Fegen, taget vid Sandviks kro-
nopark år 1906. Kronoparken hade bildats på 1890-talet 
genom att staten köpte in säterierna Sandvik och Mjöhult, 
samt flera andra gårdar. Även militärboställen kom att fogas 
till kronoparken, vilken när det var som störst omfattade 
två tredjedelar av Sandviks socken. Foto: Henrik Hessel-
gren, Skogsbibliotekets bildarkiv negativ nr 12128.
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övrigt de enda som funnits i socknen (Burseryds 
och Sandviks hembygdsförening 1987). Sandviks 
säteribyggnader är flyttade. En äldre plats för sä-
teriet är medtaget i FMIS som RAÄ 61. En gårds-
byggnad stod fortfarande kvar på 1950-talet. I 
slutet av 1870-talet uppfördes en ny säterbyggnad 
på nuvarande plats. Den äldsta kända platsen för 
sätesgården är markerad på en geometrisk karta 
från 1685 (FIGUR 46). Här markeras den dåvarande 
sätesgården (nr 3), samt den förra placeringen av 
gården (nr 2). För nr 2 anges att:

På detta stället haf:r Sätesgården Sandwijk för 
stådt och Transporterad blifwen på dhet rum 
han nu ståår

För den dåvarande placeringen år 1685 (nr 3) 
anges att:

Sätesgården Sandwijk ähr af 1 hemman med 
een Skiöön byggningh försuarligh bebygdt

Den nya sätesbyggnaden var uppförd längre inåt 
land på en kulle söder om både sjön och kyrkan. 
Johannes Gyllenskepp ägde Källhult i Håcksviks 
socken i slutet av 1700-talet. Denne lät flytta Käll-
hults mangårdsbyggnad till den kulle dit Sandviks 
säteri hade flyttats tidigare. Gyllenskepps sätesgård 
fungerade som detta fram till 1870-talet, då Sand-
viks nye ägare P. W. Lundeberg lät uppföra en ny 
mangårdsbyggnad på säteriets nuvarande plats. Gyl-
lenskepps gamla sätesgård revs senare ned och såldes 
till boende i Stora Holgryte i Burseryds socken, där 
den fortfarande står kvar som mangårdsbyggnad. 
1891 såldes Sandviks säteri med mangårdsbyggnad 
till Domänverket (Burseryds och Sandviks hem-
bygdsförening 1987). Förutom Sandvik inköpte 
således staten i början av 1890-talet även Mjöhults 
säteri, samt Spångalyckan, Klockebol och Rosendal. 
Tillsammans med kronohemmanen Lilla Holgryte, 
Finnanäs, Hörebo och Bökelund, vilka alla varit mi-
litärboställen, kom Sandviks kronopark att bildas. 
Sammanlagt omfattade kronoparken två tredjedelar 
av hela socknen (Harsten 1957b).

Lida i Burseryds socken var 1415 huvudgård för 
frälsemannen Abjörn Johansson. Denne etablerade 
från 1392 ett godskomplex i Västbo, vilka han för-
värvade genom byten och köp. 1443 kunde hans 
arvinge Magnus Jönsson (Sparre) testamentera 

FIGUR 49. Äldre odlings- och betesmark vid Mjöhult, 
Sandviks socken. Mjöhult ägdes på 1300-talet av frälse-
emannen Johan Kristineson. Foto: Rickard Wennerberg.

FIGUR 50. Slingrande äldre byväg mellan Mjöhult och 
Hålgryte, Sandviks socken. Foto: Rickard Wennerberg.

FIGUR 48. Viken öster om Sandviks kyrka där Sandviks 
sätesbyggnad en gång skall ha stått. Foto: Rickard Wen-
nerberg.
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byn Lidas samtliga sex gårdar till Vadstena kloster. 
De sex gårdarna räntade 18 pund smör (Hansson 
2001). År 1500 ägde klostret tre gårdar i byn, vilka 
sammanlagt räntade 13 pund smör (Härenstam 
1946).

År 1487 var Samseryd i Södra Hestra socken 
huvudgård för frälsemannen Jöns Larensson. På 
högsta punkten på Storön i Samserydssjön skall 
en kvadratisk träbyggnad med kallmurad grund ha 
stått. Troligen finns här lämningarna efter en befäst 

FIGUR 51. Geometrisk avmätning av Sandseryd 
(Samseryd) säteri. Karta från 1685 av Jonas Petersson 
Duker (LM akt E112-40:1). I bakgrunden är 1950-talets 
ekonomiska karta.
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huvudgård. Samseryd anges åter vara sätesgård från 
1575 (Hansson 2001). Samserydssjön delas mellan 
tre socknar och på Storön är RAÄ 189:1, Burseryds 
socken, registrerad som husgrund, historisk tid 
(FIGUR 51). Enligt FMIS finns en 9 meter stor och 
0,4 meter hög stengrund av 0,3-0,5 meter stora 
stenblock på södra delen av ön. Inuti grunden är 
en 1 meter stor och 0,3 meter djup grop. I FMIS 
anges att grunden är rest efter jaktstuga, men i en 
senare tillagd kommentar i registret anges att enligt 
en uppgift finns två befästa anläggningar på ön. På 
1800-talet var San(m)seryd Södra Hestra sockens 
enda säteri (Historiskt-geografiskt och statistiskt 
lexikon 1862).

Böjeryd i Gryteryds socken var i början av 
1490-talet huvudgård för den välborne frälseman-
nen Olof Pedersson (Härenstam 1946). I fornmin-
nesregistret finns en plats registrerad (RAÄ 114) där 
sätesgården skall ha legat. Av läget att döma var den 
dock inte befäst (Hansson 2001).

På 1700-talet lyckades det för prästfamiljen Gas-
slander att bygga upp en godsegendom i Burseryds 
socken, vilken bland annat bestod av Kullsbo och 
Mörkebo, men även flera hemman i Sandviks 
socken, samt säteriet Sandvik ingick i godset (Har-
sten 1957a).

Som visats fick flera av de medeltida huvud-
gårdarna en fortsättning i de under 1600-talet 
tillkomna säterierna, medan andra inte kom att få 
en liknande historia. I Burseryds socken var exem-
pelvis både Hållaböke (Hällabäck) och Mölnaberg 
(Mölnebo) säterier under 1700-talet (Rogberg 
1770), men inte därefter.

Landsbygdens omflyttningar
Genomgående för flertalet av gårdarna är att rör-
ligheten förefallit varit stor genom århundradena, 
såtillvida att gårdarnas ägare och brukare ofta växlat 
och in- och utflyttning skett både från andra gårdar 
i socknen, men också från grannsocknarna. Detta 
berodde givetvis till stor del på giftermål och andra 
släktskapsförhållanden.

Ett exempel är från Stäpelsbo i Kalvs socken 
(FIGUR 52), där en gård brukades av medlemmar 
av samma familj från mitten av 1600-talet till år 
1780. De sista av denna familj som brukade gården 
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flyttade sistnämnda år till Gunnarp. 1782 kom nya 
brukare, vilka hade sina rötter i Kättarp och Svana-
bo, men som vid inflyttningen kom från Götshult. 
En son, som var gift med en kvinna från Strättebo 
i Gunnarp, övertog bruket. En annan familj från 
Sönsås brukade gården i mitten av 1800-talet för 

FIGUR 52. Exempel på den ofta förekommande mobili-
teten som fanns (och fortfarande finns) i socknarna kring 
Fegen och Kalvsjön.
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att sedan flytta till Burseryd. Nya ägare, också de 
från Burseryd övertog gården men flyttade 1855 
till Hestra. De nya ägarna var från Björkekulla 
och Sånabo Yttre men flyttade till Gunnarp 1866. 
Därefter kom en familj, där mannen var från Rud 
och hustrun från Inggärdebo i Håcksvik (Kalvs 
hembygdsförening 1981).

Rörligheten tog sig också andra uttryck. Redan i 
mitten av 1700-talet omtalas att många ungdomar 
från Burseryds socken tog årstjänst i Halland och 
Västergötland ”der den sedan gemenl. stadnar” 
(Rogberg 1770). Man beklagade alltså att många 
som flyttade för att arbeta inte kom tillbaka utan 
stannade kvar.

Tilläggas bör att källorna tidigt vittnar om 
släktskap mellan boende i gårdarna kring Fegen. 
På 1620-talet fängslades två bröder av kronans 
knektar, eftersom en av dem, boende i Angsås i 
Burseryd, hade undanhållit och gömt en förrymd 
son. Brodern som likaledes fängslades var boende 
på Stäpelsbo i Kalvs socken (Träff 1964).

Emigration
1700- och 1800-talens befolkningstillväxt med-
förde att många områden fick svårt att föda den 
växande befolkningen. Detta var bland annat en 
av orsakerna till emigrationsvågorna på 1800-talet 
och från mitten av århundradet fram till början av 
1900-talet kom emigrationen till stor del att prägla 
Sverige. Exempelvis var Hallands län det län som 
hade flest emigranter per capita i Sverige efter 1870 
(Frisk & Larsson 1999, Wiking-Farias 2009). Det 
främsta målet för emigrationen var Nordamerika, 
i första hand USA, men svenskar emigrerade även 
till ett flertal andra länder.

Socknarna i undersökningsområdet var inga un-
dantag och det förekom emigration från dessa från 
och med mitten av 1800-talet. Resan gick främst 
till Amerika, men också Danmark var ett vanligt 
mål för emigranterna. Även andra länder förekom. 
Emigrationen var tidvis relativt stor, särskilt då 
amerikaemigrationen, men varierade i omfattning 
mellan socknarna (Riksarkivet, Utflyttningsläng-
der). Många återvände, men de flesta utvandrarna 
återkom aldrig till Sverige.

Vissa periodvisa ökningar i emigrationen till 
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Nordamerika kan även skönjas (FIGUR 53). Ök-
ningen 1870 kan exempelvis vara en effekt av miss-
växtåren 1867-1869. Minskningen i bland annat 
Gunnarp och flera andra socknar omkring 1885 
kan vara ett resultat av de förbättrade arbets- och 
utkomstmöjligheterna i samband med byggandet 
av järnvägen förbi Fegen.

Mellan åren 1880 och 1895 utvandrade hela 243 
personer från Håcksvik till Amerika. Under ett 
enda år, 1887, utvandrade 41 personer. I många 
fall utvandrade hela familjer (Håcksviks hembygds-
förening 1978).

I Gunnarps fall var emigrationen från socknen 
hög under 1800-talets senare del och början av 
1900-talet. De flesta emigrerade till Amerika och 
åtskilliga av socknens invånare emigrerade under 
denna tid. Endast ett fåtal återvände och flera flyt-
tade återigen tillbaka till Amerika efter att först 
ha återvänt till Sverige. Från exempelvis Djuparp 
flyttade 15 personer mellan 1862 och 1924 och 
från Torsjö flyttade 21 personer mellan 1873 och 
1925. Antalet emigranter från de olika gårdarna 
och torpen varierade dock stort. Under tjugoårs-
perioden 1862-1882 emigrerade sju personer från 
Granhuset, medan endast en person flyttade från 
Svedjelyckan, Ögärdet (Gunnarps hembygdsför-
ening 1988a).

Amerikaemigrationen från Södra Hestra socken 

FIGUR 53. Amerikaemigrationen i antal personer från 
socknarna i undersökningsområdet fördelat på femårsinter-
vall perioden ca 1860-1895. Tydliga tendenser finns, som 
exempelvis en första större emigrationsvåg efter missväxt-
åren 1867-1869. Andra toppar nås 1880 och 1890, men 
enskilda socknar avviker från mönstret. Dessutom förekom 
en i vissa fall inte obetydlig emigration till Danmark. Från 
Burseryd förekom även utflyttning till både Norge och 
Tyskland, förutom den till Amerika och Danmark. För 
Gunnarp är startåret 1862. För Södra Hestra är slutåret 
1892, för Gryteryd 1893. Källa: socknarnas utflyttnings-
längder.
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var i sammanhanget stor, med fler än 20 personer 
både 1885 och 1890, men socknen hade också un-
dersökningsområdets största befolkning. De första 
åren av 1880-talet emigrerade trots allt uppskatt-
ningsvis 1-1,5 % av befolkningen i Södra Hestra 
socken till Amerika varje år.

Mellan åren 1881-1900 emigrerade 243 personer 
från Södra Hestra, varav utflyttningen var mycket 
hög det första årtiondet (Talve 1957b).

Från Burseryds socken emigrerade sammanlagt 
mer än 450 personer enbart till USA under perio-
den 1875-1900. Så många som var sjätte av dessa 
återkom dock. Emigrationen fortsatte även under 
1900-talets första decennier. Under 1800-talet 
emigrerade även många av socknens invånare till 
Tyskland (Harsten 1957a).

Från Gryteryds socken utvandrade hela 140 
personer under perioden 1880-1900, vilket mot-
svarade en sjättedel av alla invånare (Talve 1957a).

Emigrationen från socknarna var således ofta 
omfattande, men bilden är inte entydig. Ibland 
motverkades viljan att emigrera av att möjligheterna 
att försörja sig förbättrades.

Järnvägar och kommunikationer
Andra hälften på 1800-talet är järnvägsbyggandets 
tid i Sverige. Ett flertal linjer mellan olika orter i 
södra Västergötland, Halland och Jönköpings län 
projekterades. Ett stort antal projekt och sträck-
ningar fullföljdes aldrig. 1882 stod dock linjen 
Halmstad-Nässjö via bland annat Kinnared klar. 
En linje från Kinnared till Fegen och Ätran bygg-
des också några år senare och 1886 stod linjen till 
Fegen färdigbyggd, året därpå även till Ätran. I 
samhällena fanns också stationer och en station 
uppfördes i Fegens samhälle (se FIGUR 54). Även 
en linje mellan Varberg och Ätran stod färdig 1911 
(Gunnarps hembygdsförening 1988a).

Järnvägens dragning genom Gunnarps socken 
medförde att kommunikationerna till och från byg-
den markant förbättrades samt att bland annat såg-
verk tillkom i Fegen och Ätran. Linjerna var privata 
bolag, men stora ekonomiska problem resulterade i 
att staten övertog driften. Minskande persontrafik 
och konkurrens från biltrafiken medförde att järn-
vägen lades ned 1961 och stationshuset i Fegen revs 

FIGUR 54. Fegens samhälle med sydligaste delen av sjön 
Fegen, enligt häradsekonomiska kartans blad Gunnarp, 
från åren 1919-1925 (detalj ur LM akt RAK-id J112-2-
32). Det numera rivna stationshuset finns med på denna 
karta.
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(Gunnarps hembygdsförening 1988a).

Mellan 1880 och 1911 kom en rad förslag om 
järnvägslinjer att beröra Kalvs socken, men någon 
järnväg kom aldrig att dras genom socknen (Kalvs 
hembygdsförening 1981).

I början av 1900-talet anlades Västra Central-
banan mellan Landeryd och Falköping. Arbetet 
pågick 1903-1906 och stationer anlades i Broa-
ryd i Södra Hestra socken, samt i Burseryd och 
Hällabäck i Burseryds socken (Åsgrim-Berlin & 
Ullstad 1989).

Järnvägens dragning genom socknen kom att 
bli en mycket viktig händelse för Södra Hestra 
socken. Järnvägen öppnades för trafik 1906 och 
en station tillkom alltså i Broaryd, som kom att 
växa fram som stationssamhälle. Genom järnvägen 
förbättrades kommunikationerna markant och 
möjliggjorde bland annat försäljning och föräd-
ling av jordbruksprodukter från socknen. Genom 
järnvägsbygget fick också många sockenbor en 
arbetsutkomst (Södra Hestra hembygdsförening 
1985, Talve 1957a och 1957b).

Näringar och landskap

Jordbruk och boskapsskötsel
Under förhistorisk tid och långt fram i medeltid och 
nyare tid sköttes åkerbruket genom muskelkraft 
och med relativt enkla redskap. Oxar var främsta 
dragdjuren och spelade en stor ekonomisk roll. I 
de steniga skogsbygderna fungerade det bättre att 
plöja med årder än med plog, vilket bidrog till att 
årdret fortsatte att användas långt fram i tiden. 
Olika jordbruksredskap och tekniker kom därför 
att införas relativt sent i dessa områden. Än idag 
är stora delar av området relativt opåverkat med 
sina många småjordbruk och fortfarande är djur-
hållningen viktig.

I medeltida källor framträder uppgifter om att 
råg, havre och korn odlades. Framförallt var sist-
nämnda sädesslag vanligt förekommande. I Västbo 
var boskapsskötseln av stor betydelse, vilket även vi-
sas av att smör och boskap bland annat listas i olika 
skatt- och tiondelängder. Ofta var smör eller oxar 
standardmåttet i skattlängderna härifrån (Hären-
stam 1946), vilket också visar boskapsskötseln och 
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animalieproduktionens stora betydelse i regionen.
Under 1700- och 1800-talen kom ett mer ra-

tionellt och tekniskt åkerbruk med växelbruk att 
växa fram. Genom skiftesreformerna skiftades de 
ofta splittrade ägorna i större markstycken, vilket 
bidrog till att korta transporttiden och gjorde 
åkerbruket mer rationellt och effektivt. En effekt 
av framförallt laga skiftet kom dock även att bli att 
de gamla bystrukturerna slogs sönder och ersattes 
av mer spridda bysammansättningar.

Genom ett mer rationellt åkerbruk kom framfö-
rallt under 1800-talet åkerarealen att flerfaldigas, 
vilket möjliggjorde en större spannmålsproduktion. 
Även potatis och foderväxter började odlas i större 
omfattning. Rationaliseringarna i jordbruket var 
viktiga och sammantaget bidrog alla dessa förbätt-
ringar till att ett större antal människor kunde fö-
das. Exempelvis ökade åkerarealen i västra Småland 
med 50 % mellan år 1800 och 1850. I första hand 
ökade åkerarealen genom att betesmark och ängar 
uppodlades (Wiking-Farias 2009).

I Halland var det vanliga odlingssystemet under 
1700-talet ensäde, detta oavsett om det var i skogs- 
eller slättbygder. Ensädesbruk innebär att åkrarna 
flera år i följd besåddes med säd och ibland även 
rotfrukter. Detta odlingssystem bedrevs långt in på 
1800-talet och så sent som 1859 anges att ensäde 
fortfarande tillämpades i Gunnarps socken. När 
åkern inte längre gav avkastning togs den ur bruk 
några år, för att därefter igen besås med säd. Sved-
jebruket var därför ett nödvändigt komplement 
till inägornas spannmål. Genom skiftesreformerna, 
främst Laga skifte 1827, kunde en omstrukturering 
av ägomarkerna ske och en intensiv nyodlingspe-
riod inträdde. Tidigare ej brukade marker uppod-
lades, särskilt gällde detta för marker som tidigare 
varit ängsmarker (Gunnarps hembygdsförening 
1988a).

Pablo Wiking-Farias menar för Hallands del, men 
också generellt för jordbruksutvecklingen i Sverige 
och Nordvästeruropa, att drivkraften bakom de 
stora framstegen inom jordbruket från omkring 
år 1720 och framåt berodde på den bondepositiva 
politik som fördes i Sverige. Motivationen för att 
utveckla jordbruket kom av att bönderna inte be-
hövde riskera skattehöjningar för att de ökade sin 

FIGUR 55. Olika typer av årder. Efter Myrdal 1999.

FIGUR 56. Högplog. Efter Myrdal 1999.



Kulturförvaltningen
Gislaveds kommun

83

produktion. Många av de bakomliggande orsakerna 
kom från bönderna själva, inte från stora godsä-
gare. Det kanske mest gynnande för jordbruksut-
vecklingen var dock kanske den stora ökningen av 
friköp av gårdar. De självägande bönderna var mer 
motiverade att utveckla jordbruket än när de var 
arrendatorer (Wiking-Farias 2009).

Halland betecknades i slutet av 1700-talet som 
en av de fattigaste provinserna i Sverige. Genom 
nyodlingar kunde dock åkerarealen mångfaldigas 
under 1800-talet men det är först i början av år-
hundradet man blir självförsörjande  vad gäller 
spannmålsproduktion (Wiking-Farias 2009).

Den stora nyodlingsperioden inleddes i Halland 
under perioden 1780-1820, och senare i skogsbyg-
den än i slättlandet. Trots detta fyrdubblade exem-
pelvis åkermarken under 1800-talet i studerade 
områden i skogsbygderna (Wiking-Farias 2009).

I kombination med en omfattande nyodling 
och förbättrade jordbrukstekniker skedde en om-
fattande produktionsökning. Detta möjliggjorde 
dels att fler människor kunde födas och överskottet 
bidrog även till att många människor utanför den 
agrara sektorn kunde födas. Genom detta gavs även 
förutsättningar för den industriella revolutionens 
behov av arbetskraft.

Vid kyrkan i Gunnarp hölls under den danska 
tiden den enda marknaden i Halland utanför land-
skapets städer. Frimarknaden fortsatte även efter 
landskapet blivit svenskt och var särskilt berömd 
som slaktdjursmarknad för oxar, dit långväga be-
sökare från både Småland och Västergötland reste 
med sina djur. 1953 hölls den sista marknaden i 
Gunnarp (Gunnarps hembygdsförening 1988a).

Oxarna, och till viss del även korna, var i det 
äldre jordbrukssamhället helt dominerande som 
arbets- och dragdjur. Oxarna var billiga att anskaffa, 
då de ofta var avkomma till någon av gårdens kor. 
Dessutom fanns det ett ekonomiskt värde i djuren, 
då de efter att ha fungerat som arbetsdjur fortsatte 
att födas upp, för att till sist få gå till slakt. Värdet 
hos djuren ökade alltså efterhand och var som störst 
då de såldes som slaktdjur. Hästen blev i dessa trak-
ter vanligare än oxen först en bit in på 1900-talet 
(Gunnarps hembygdsförening 1988a).

I Kalvs socken var jorden mager och boskaps-

FIGUR 57. Betesmark vid Rosendal, Sandviks socken. 
Foto: Rickard Wennerberg.
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skötsel och binäringar var mycket viktiga. Svedje-
bruk förekom ända in på 1900-talet. Vad beträffar 
boskapsskötseln var särskilt slaktoxarna var något 
som socknen var berömt för. Oxarna såldes ofta på 
andra sidan landskapsgränsen vid Gunnarps mark-
nad. Även skogsprodukter som tjära och träkol var 
viktiga produkter i Kalv. I samband med det stora 
virkesbehovet i slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet kom stora delar av socknen att kalhuggas 
(Gunnarps hembygdsförening 1988a; von Malortie 
& Rittsél 1990). Resurserna som kom från från 
utmarkerna, främst då skogsmarken, hade alltså 
en stor betydelse i socknen, men trots detta finns 
endast en handfull tjärbrännor och en kolningsgrop 
registrerade i fornminnesregistret för Kalvs socken.

Boskapsskötseln och smör- och oxhandeln var de 
viktigaste näringsfånget i Gryteryds socken, liksom 
i stora delar av Västbos skogssocknar. De korta av-
stånden till de halländska kuststäderna innebar att 
det var lätt att nå Halmstad via Nissan, eller Fal-
kenberg och Varberg via Ätran. Under flottnings-
perioden användes även åarna som flottningsleder 
(Talve 1957a). Från 1497 omtalas till och med att 
invånarna i Västbo och Sunnerbo ville underkasta 
sig unionskungen Hans bara de fick fortsätta att 
köpa och sälja varor i Halmstad som förut (Hä-
renstam 1946).

En detalj i sammanhanget är att från Södra Hestra 
socknen härstammar en uppfinning som fått stor 
användning i kanske framförallt den stenbundna 
småländska marken. Johannes Bengtsson i Bro 
konstruerade en sten- och stubbrytare (se FIGUR 
58) som kom att få benämningen ”Jätten” (Södra 
Hestra hembygdsförening 1985, Talve 1957b).

Ljunghedarna
I särskilt Halland, men även i delar av de omgivande 
landskapen, var ljunghedarna av stor betydelse för 
betesdriften. Ljunghedarna brändes kontinuerligt 
i syfte att förbättra betet för djuren. I mitten av 
1800-talet då skogens värde ökade kom stora delar 
av ljungmarkerna att planteras med skog, samtidigt 
som stora arealer uppodlades. Under 1800-talet 
når ljunghedlandskapet sin största utbredning. 
Ljungmarkerna betecknades ofta som dålig mark, 
men hade alltså en viktig funktion som betesmark. 

FIGUR 58. ”Stenjätte” i Södra Hestra hembygdspark. 
Foto: Linda Hideng.
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Även de södra delarna av Västergötland hörde till 
det sydvästsvenska ljunghedsområdet, ett område 
som i stort sett är försvunnet idag. Ljunghedarna 
var främst ett utmarksfenomen, men förekom ib-
land även på inägor (Frisk & Larsson 1999, Joels-
son 2006).

Ljungmarkerna, vilka användes som betesmark 
brändes av med 5-10-årsintervaller och gav god be-
tesmark, särskilt för fåren, men också en möjlighet 
till färskt vinterbete för djuren. Genom jordbrukets 
utveckling under 1800-talet försvann dock bruket 
med ljungbränning och betesdrift inom dessa mar-
ker (Gunnarps hembygdsförening 1988a).

Ett exempel på dessa marker finns i en lantmäteri-
karta från Håcksviks socken 1721 (se FIGUR 59), där 
Skyarp i stort sett är helt omgiven av ljungmark. På 
kartan är dessutom ett område (nr 11, längst upp i 
norr på kartan) till och med betecknat såsom onyt-

FIGUR 59. Skyarp enligt en geometrisk avmätning från 
1721. Skyarp är till stora delar omgiven av ljungmarker, här 
markerade med rött (LM akt O78-35:1).
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tigh Liungmarck. En genomgång av lantmäteriakter 
från 1700- början av 1800-talen visade att denna 
typ av markslag även förekom i Jönköpings län, 
bland annat vid Betarp i Burseryds socken (FIGUR 
60). Rester av ett öppnare landskap finns fortfarande 
kvar på sina håll i de idag mestadels beskogade om-
rådena kring sjön Fegen (se FIGUR 61).

Svedjebruket
Svedjandet var ett sätt att komplettera den spann-
mål man fick från inägorna. Svedjandet förlades 
oftast till utmarkerna och besåddes med råg, så kall-
lad svedjeråg. Svedjerågen gav ofta flerfalt tillbaka 

FIGUR 60. Storskifteskarta av utmarken till Betarps by, 
Burseryds socken, från 1795-98 (LM akt 06-bur-16). 
Rödmarkerade områden är betecknade som ljungbackar 
och ljungmark.
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och bruket att svedja var på sina håll vanligt in på 
början av 1900-talet (se FIGUR 62).

Rationaliseringen inom jordbruket i form av skif-
tesreformerna var viktiga, men att svedja var länge 
ett effektivt sätt att tillägna sig mer odlingsbar mark. 
Likaså var svedjandet användbart i socknarnas ofta 
karga marker, men svedjebruket bedrevs också för 
att upprätthålla en bra betesmark. På flera av de 
äldre lantmäterikartorna betecknas stora områden 
vara svedjade eller dylikt. Exempel på gårdar och 
byar med stora svedjade kringliggande marker finns 
från både Skyarp i Håcksvik och från Forshult i 
Gunnarps socken (FIGUR 63 och 64).

De äldre lantmäterikartorna är en oändlig resurs 
för att rekonstruera landskapet under gången tid. 
Förutom uppgifter om svedjebruk kan lantmäteri-
handlingarna även ge andra uppgifter, som exem-
pelvis förekomsten av nedlagda gårdar och torp. Ett 
exempel på detta visas ovannämnda geometriska 
karta över Skyarp från 1756 (FIGUR 63) vilken 
egentligen upprättades för en utbrytning av det 
enligt uppgift sedan urminne öde hemmanet Lilla 
Stockhult (LM akt O78-35:2). Lantmätaren Hen-
rik Georg Malmsten beskriver här hur baron herr 
Nils Lilljecreutz efterforskat hemmanet ”efter långt 
spanande och mycket forskande erhållit wiss under-
rättelse...” och att det öde frälsehemmanet brukats 
under kronohemmanet Yttre Skyarp. På platsen för 
den gamla gårdstomten beskrivs följande:

a Hofwelyckan, ther twenne stenrör ligga, uti 
hwilka fants bränt ler och sådan gråsten, som 
till murning brukas...

Vidare beskrivs förekomsten av en squaltequarn 
och en liten backstuga med lycka, vilken baronen 
önskade ödelägga för att inte den omkringliggande 
skogen skulle fördärvas. På platsen för backstugan 
ligger senare torpet Huludal. Ser man noggrannare 
på kartan, så visar det sig även att flera områden 
på utmarken betecknades såsom svedjor eller av-
svedjad mark.

Att svedjande varit vanligt förekommande i bland 
annat Gunnarps socknen visas av bebyggelsenamn 
som Svedjehuset och Svedjan. Men bruket visas 
även i äldre lantmäterikartor. 1767 upprättades 
lantmätare Georg Marin en geometrisk avmätning 
(se FIGUR 64) över dåvarande kronohemmanet 

FIGUR 61. Rester av ett till stora delar försvunnet landskap. 
Fortfarande finns öppna marker på västra sidan av Fegen 
med enbuskar och ljungmarker intill äldre odlingsmark. 
Foto: Rickard Wennerberg.

FIGUR 62. Inhägnad rågsvedja. Foto från 1913 taget i Ska-
gersholm kronopark, Västergötland. Foto från Skogsbiblio-
tekets bildarkiv, negativ nr 11478.
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Forshult (LM akt M18-13:1). Även konceptkartan 
finns bevarad (LM akt 13-gun-1) och komplette-
rar i viss mån den första kartan. Förutom Forshult 
fanns två bebodda och brukade torp (Pinkhuset 
och Granhuset), samt ett ödelagt torp. Stora delar 
av den övriga karterade marken bestod enligt lant-
mätaren av gamla svedjor, med råg beväxta svedjor, 
samt ett nyhugget svedjefälle som ännu var obränt.

Skogen
Förr var trycket på skogarna stort i och med be-
tesdrift, timmer- och veduttag, samt svedjande. 
Under medeltid var bärande lövskogar betydligt 
mer utbredda i Västbo än idag (Härenstam 1946). 
Bokskogen hade stor utbredning under 1600-tal i 
Halland och i gränstrakterna mot Småland och Väs-
tergötland fanns stora skogsområden. Områdena 
längs med Ätran var dock i det närmaste skoglösa. 
I början av 1700-talet hade skogsbeståndet minskat 
i Gunnarps socken och utmarkerna var troligen till 
stor del ljungbeväxta och kala (Gunnarps hem-
bygdsförening 1988a).

Idag är ungefär hälften av Halland skogbeklätt. 
Fram till 1600-talet var fortfarande stora delar av 
landskapets nuvarande skogsbygd att beteckna som 

FIGUR 63. Geometrisk karta från 1756 över det från 
kronohemmanet Yttre Skyarp utbrutna öde frälsehem-
manet Lilla Stockhult. Platsen för den vid syningen år 
1756 återfunna gårdstomten är på kartan förstärkt med 
en röd punkt. Platsen för skvaltkvarnen är markerad med 
blå punkt och backstugan som skall avhysas med gul. 
Rödmarkerade ramar visar områden som svedjats (LM akt 
O78-35:2).
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skogbeklätt, men genom bränning och betestryck 
begränsades skogen. På 1700- och 1800-talen be-
stod endast ca 10 procent av landskapet av skog 
(Wiking-Farias 2009). Men under hundraårsperio-
den mellan 1850 och 1950 fördubblades skogsa-
realen i Halland (Frisk & Larsson 1999).

Under medeltid och fram till 1600-talet var 
både skogsprodukter och järnframställning viktiga 
näringar i Halland. Skogens tillbakagång under 
1600-talet minskade dock möjligheterna till denna 
utkomst. Då Halland efter 1645 kom att tillhöra 
Sverige försvann också behovet av att lokalt produ-
cera järn, eftersom marknaden med brukstillverkat 
svenskt järn öppnade sig. Under perioden 1650-
1800 var exempelvis pottaska en av de viktigaste 
exportvarorna från halländska hamnar (Frisk & 
Larsson 1997).

Även stora delar av Västbo bestod tidigare under 
förhistoria och medeltid av lövskog, framförallt i 
form av ek- och bokskog. Längre fram i tiden kom 
denna bärande skog till stora delar att ersättas av 
barrskog eller ljunghedslandskap (Härenstam 
1946). Exempelvis hade Södra Hestra socken ti-
digare stora bokskogar, men på 1860-talet fanns 
där inga ljunghedar (Historiskt-geografiskt och 

FIGUR 64. Geometrisk karta från 1767 över det hela kro-
nohemmanet Forshult inför skattläggning (LM akt M18-
13:1). De blå markeringarna är bebyggelsen med omgivande 
åkerlappar. Hemmanet Forshult är längst ned till vänster 
och de två torpen uppe till höger. Inom streckad blå mar-
kering anges ytterligare ett torp, numera öde, ha funnits. 
Röda markeringar är svedjade marker, antingen angivna som 
gamla svedjor, rågsvedjor eller nyhugget svedjefälle. Kring 
Forshult var även stora ljungbeväxta områden (markerade 
med gult på originalkartan ovan). En detalj i sammanhanget 
är att lantmätaren i den högra marginalen angivit att Fors-
hults ägor gränsar till Småland.
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statistiskt lexikon 1862).

Först från mitten av 1800-talet börjar ett större 
intresse för återbeskogning och i Hushållnings- och 
Skogsodlingssällskapens regi planterades stora area-
ler med skog, ett ansvar som från 1904 ersattes av 
Skogsvårdsstyrelsen (Gunnarps hembygdsförening 
1988a). Mot slutet av 1800-talet hade så en återbe-
skogning av landskapet skett. Etablerandet av flera 
sågverk i det nya samhället Fegen vittnar om plat-
sens betydelse för den expanderande träindustrin.

Då skogsprodukter började exporteras från mit-
ten av 1800-talet fick skogarna kring Fegen ett 
större värde och till en början flottades timmer 
via Kalvsjön och Lillån till Ätran för vidare trans-
port till Falkenberg. Då järnvägslinjen tillkom 
på 1880-talet mellan Kinnared och Fegens södra 
ända gjordes detta med tanke på att lättare kunna 
transportera träprodukter från trakten. Samtidigt 
kunde de för sågverksindustrin så viktiga verktygen 
och maskinerna transporteras hit. På detta sätt kom 
samhället Fegen att utvecklas som en träindustriort 
och kort efter att järnvägen stod klar uppfördes fyra 
sågverk med ramsågar och hyvlerier. I samhället 
växte även andra träförädlingsindustrier så små-
ningom fram, exempelvis lådtillverkning (Gun-
narps hembygdsförening 1988a).

På Fegen och Kalvsjön har således även flottning 
utförts. Från Spaden och Fegen flottades mycket 
virke till träindustrierna i Fegens samhälle. I Kalv-
sjön flottades via Lillån och vidare till Ätran. Även 
under första hälften av 1900-talet fraktades timmer 
från Svansjöarna över Fegen till Fegens samhälle 
för vidare transport på järnväg. Många markägare 
sålde dock sitt virke till underpriser (Kalvs hem-
bygdsförening 1981).

Vattenregleringarna
1857 bildades ett sjösänkningsbolag som hade som 
mål att sänka vattennivån i Fegen och Kalvsjön. 
På detta sätt skulle mer odlingsbar mark frigöras. 
Projektet omgärdades dock redan från början av 
stridigheter mellan markägare kring sjöarna och 
dessutom av ekonomiska problem. Fortfarande 
1868-1869 arbetades med första delen av sänk-
ningen som rörde Fegen-Övre Svansjön. Projektet 
sammanföll nu dessutom med svältår och pågående 

FIGUR 65. Passagen mellan Nordre Svansjön och Västra 
Fegen, där flottning skett. Foto: Rickard Wennerberg.
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FIGUR 66. Karta från 1905 över förslag till vattenreglering av Västerån, Kalvsjön (i Södra Hestra 
och Burseryds socknar), samt Kråkebäcken (LM akt 06-bur-73). 
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järnvägsbyggnationer på andra håll och därmed 
följande arbetskraftsbrist. Efter en rad stridigheter, 
rättsprocesser, ekonomiska problem och konkurser 
för många gårdsägare, kunde sjösänkningsprocessen 
avslutas i slutet av 1870-talet (Kalvs hembygdsför-
ening 1981, Kalvs hembygdsförening 2005).

Resultatet av sänkningarna blev bland annat att 
nio nya hemman och lägenheter kunde etableras, 
nämligen: Framnäs, Hyltenäs, Kalvsjöholm, Slättäng, 
Sperlingsholm, Videbäcksäng, Vikudden, Åstaboäng 
och Ävjekärr. Under denna tid grävs dels Götshults 
kanal, dels mellan Höljsjön och Fegen. Under 
1940-talet skedde också förändringar i sjöarnas 
vattensystem, då Kalvsjön och Fegen reglerades 
och blev vattenmagasin för en serie kraftverk. Även 
Sämsjön, Spaden och Svansjöarna berördes. I sam-
band med regleringarna lades stora arealer under 
vatten, däribland ca 43 hektar tidigare åkermark. 
Stora variationer i sjöarnas vattenstånd har blivit 
följden av regleringarna (Kalvs hembygdsförening 
1981, Kalvs hembygdsförening 2005).

Kring sekelskiftet 1900 genomfördes stora 
sänkningar av vattendrag i Gryteryds socken. Till-
sammans med upprensningar av Västerån frilades 
stora arealer för jordbruksändamål (Talve 1957a). 
Genom utdikningar och regleringar av bland andra 
Väster- och Österån kunde även mycket stora area-
ler i Södra Hestra tas i anspråk för jordbruk årtion-
dena kring år 1900 (FIGUR 66). Mellan 1899 och 
1912 torrlades mer än 800 hektar mark kring de 
båda åarna. Även Hestrasjön sänktes 1913 (Södra 
Hestra hembygdsförening 1985, Talve 1957b).

Som synes har tidens behov fått styra använd-
ningen av sjöarna. Under tidigare århundraden var 
Fegen transportled, för att under 1800-talet sänkas 
i jakten på ny odlingsbar mark, och därefter höjas 
igen när behovet av elkraft ökade under 1900-talets 
första hälft.

sammanfattning
Syftet med denna studie har alltså varit att samman-
ställa det stora och ibland spretiga kulturhistoriska 
material som finns kring socknarna runt Fegen och 
Kalvsjön. Som visats i denna studie har trakten runt 
Fegen en både lång, intressant, och periodvis även 
en dramatisk och spännande historia.
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Socknarna kring sjöarna har både likheter och 
skillnader, vilket inte på något sätt förvånar. Spåren 
från förhistorien är densamma över hela området 
med samma karaktär av lämningar. Boplats- och 
gravskick är densamma under förhistorisk tid. Från 
stenålder finns många spår i form av boplatser och 
lösfynd framförallt i anslutning till sjöarna och de 
större vattendragen. Även från bronsålder finns 
många lämningar nära vattendragen. Boplatsin-
dikationer i form av skärvstenshögar finns också i 
Sandviks socken på Fegens östra strand.

Lämningarna från järnålder är dock fåtaliga kring 
Fegen och Kalvsjön, men vanligare vid vattendra-
gen, framförallt då längs Ätran för Gunnarps del. 
Gravskicket härrör dock generellt från äldre järn-
ålder. Yngre järnåldersgravar saknas nästan helt. 
Detsamma kan även med något undantag sägas 
gälla för boplatser från brons- och järnålder.

Under senare delen av järnålder och tidig med-
eltid sker troligen en nyodlingsperiod i området. 
Bebyggelsen utvidgas och nya gårdar etableras i 
framförallt skogsmarkerna. Sannolikt ökar också 
befolkningen. Ett stort antal av dagens byar och 
gårdar finns omnämnda redan under perioden ca 
1300 – 1500-tal. Under senmedeltiden finns indi-
kationer på att bebyggelse läggs öde eller försvinner 
inom området. Området berörs också av medelti-
dens stormanna- och unionskonflikter och några 
av medeltidens största jordägare äger också gårdar 
i socknarna i undersökningsområdet.

Området får också sin berörda del av tidens 
bondeuppror. I övrigt kännetecknas perioden fram 
till mitten av 1600-talet i hög grad av situationen 
som gränsbygd med dess för- och nackdelar. Detta 
visar sig kanske framförallt genom de omfattande 
krigshandlingar som drabbade området. Danska 
styrkor härjade i Västergötland och Småland och 
svenskarna gjorde detsamma i Halland. Krigen och 
umbärandena för befolkningen under perioden 
1563-1645 satte djupa, men inte outplånliga spår. 
Samtidigt gav läget vid riksgränsen möjligheter till 
extrautkomster via handel. Då centralmakterna var 
beroende av gränsbygdernas befolkning gav situa-
tionen sannolikt även möjlighet att förhandla om 
bättre villkor. Då riksgränsen mellan Sverige och 
Danmark upphör att gå genom området genom FIGUR 68. De stora sjöarna. Vy mot norra delen av Västra 

Fegen vid Gammalsjö. Foto: Rickard Wennerberg.

FIGUR 67. Norra delen av den reglerade Kalvsjön med 
Kalvs kyrka i bakgrunden. Foto: Rickard Wennerberg.
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Hallands införlivande med Sverige 1645 minskar 
även centralmaktens intresse för området.

Under historisk tid består bebyggelsen främst av 
mindre byar och ensamgårdar. Många av gårdarna 
omnämns nu under 1500- och 1600-talen för första 
gången. Samtidigt liknar socknarna varandra vad 
beträffar näringarna. Boskapsskötseln var länge den 
dominerade näringen och även utmarksbruket var 
viktigt. Jordbruket hade i förhållande till boskaps-
skötseln en underordnad betydelse.

Jordägandet i socknarna kring Fegen och Kalv-
sjön liknar varandra. Frälsejorden har dominerat i 
samtliga socknar, i flera fall även relativt långt fram 
i tiden. Ett undantag utgör Burseryds socken, där 
istället skattejorden dominerar redan under 1500-
tal. Allteftersom friköps mer och mer gårdar, men 
fortfarande under 1860-tal dominerar exempelvis 
frälsejorden i Gunnarps socken.

Under 1700- och 1800-tal sker en omfattande 
befolkningsökning i socknarna. Området kring sjö-
arna har som mest kanske närmare 7000 invånare 
på 1870-talet. Emigration och utflyttning till tätor-
ter på andra håll gör att befolkningen minskar. Idag 
besöks istället området kring Fegen och Kalvsjön 
av tusentals turister, framförallt under sommartid.

Omfattande förändringar i landskapet har också 
skett. Senast under 1600- och 1700-tal används 
stora arealer som betesmark, vilket får till följd att 
ett ofta ljungbeväxt, öppnare landskap breder ut 
sig på skogsmarkens bekostnad. Detta underlätta-
des genom röjningsbränning och svedjande. Även 
sistnämnda har bevisligen varit vanligt förekom-
mande inom området och gjordes i syfte att öka den 
odlingsbara marken. Då skogsprodukterna ökar i 
värde under 1800-tal kom skogsmarken att öka från 
mitten av århundradet. Lövskogen har allteftersom 
fått stå tillbaka för barrskogen. Sågverk etableras i 
området och flottning av virke förekommer. Från 
mitten av 1800-talet till och med första hälften av 
1900-talet gjordes också stora vattenregleringar av 

både Fegen, Kalvsjön och flera större åar i området.

frågor inför framtiden

Under arbetets gång har sammanställningar av 
liknande företeelser kunnat göras, men samtidigt 
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har många frågor framkommit. Några av dessa 
kommer att presenteras nedan och förhoppningsvis 
kommer någon i framtiden att ta sig an åtminstone 
någon av dessa.

# Yngre järnåldern? Lämningar från senare delen 
av järnåldern är ovanliga i området. Endast enstaka 

FIGUR 69. Inom undersökningsområdet registrerade 
lämningar efter utmarksbruken järnframställning, kolning 
och tjärframställning. Olika lämningar efter tjärframställ-
ning betecknas i fornminnesregistret som Kemisk industri. 
Trots utmarksbrukets dokumenterade betydelse finns få 
lämningar registrerade. Källa: Fornminnesregistret (FMIS).
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gravar och inga boplatser finns, men bör ha fun-
nits. Frågan är bara var? Har man bott på samma 
platser som de senare under historisk tid kända 
by- och gårdslägena?

# Minnen från gränstiden? Området har varit 
gränstrakter och är det fortfarande i form av läns-
gränser. Minnen från ofredsåren fanns kvar för 
enstaka generationer sedan och var ofta knutna 
till särskilda platser. Till stora delar har det äldre 
jordbrukssamhället försvunnit och människorna 
med det. Men lever minnen från gränstiden fort-
farande kvar i människors medvetande? Finns det 
fortfarande människor som talar om danskarnas el-
ler svenskarnas härjningar i ett område där tusentals 
danska turister varje sommar är ett stående inslag?

I detta sammanhang kunde det vara av intresse 
att samarbeta med Axtorna Historiesällskap som 
i flera år arbetat med att levandegöra slaget vid 
Axtorna 1565.

# Försvunnen bebyggelse? Som kunnat visas 
ovan finns det bebyggelse som omnämns under 
medeltid, men som därefter försvunnit. Går det 
att lokalisera fler sådana platser? Kan arkeologiska 
undersökningar på dessa platser bidra till att gestalta 
förutsättningarna och levnadsvillkoren för männis-
korna i området under gången tid?

# Utmarksbruket? Genom att nyttja och förädla 
utmarkernas, framför allt skogens, resurser kunde 
människorna skaffa sig bättre utkomster och där-
med förutsättningar. Som visats har utmarksbruket 
varit mycket viktigt i vissa områden, vilket också 
är typiskt för områden med blandad ekonomi. 
Spåren från utmarksbruket är dock relativt okänt. 
Exempelvis är få lämningar efter tjärnframställ-
ning kolning och järnframställning registrerade i 
fornminnesregistret (FIGUR 69). Kanske vore det på 
sin plats med riktade inventeringar gentemot dessa 
typer av lämningar i syfte att öka kunskapen om 
områdets utmarksbruk? Med största sannolikhet 
finns det betydligt fler lämningar från forna tiders 
utmarksbruk i området.
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