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Landskapet har nyttjats av människan under lång tid, vilket lämnat spår i form av till exempel 
byggnadslämningar, stenmurar och röjningsrösen. Många av strukturerna i landskapet har 
torparna varit med att forma genom det arbete de lagt ner på att odla upp och stenröja 
markerna. Spåren efter torparnas byggnadslämningar ser vi än idag, men risken är stor att de 
försvinner på grund av igenväxning samt storskaligt skogsbruk. Syftet med arbetet var att 
undersöka torpens historia och de spår som de lämnat efter sig i landskapet. Metoden har 
bestått av två delar, en fältinventering där vi dokumenterat torplämningarna och de torpnära 
växterna samt en longitudinell studie, där vi genom att kombinera olika historiska källmaterial 
dokumenterat torpens livslinje. I byarna Boafall, Bökestad och Gillesnäs, på gränsen mellan 
Blekinge och Skåne, fanns det spår av torpbebyggelse i form av bland annat husgrunder, 
röjningsrösen och terrasser från före 1800-tal till mitten av 1900-talet. Torpens boningshus 
bestod framförallt av enkelstugor och hade en genomsnittsarea på 55 m². De vanligaste 
torpnära växterna i området var träjon, apel, nyponros och vintergröna. I tät skog fann vi färre 
arter per torp än i öppen - medeltät skog. De flesta torp lades ner från sent 1800-tal till första 
delen av 1900-talet. Torp som lagts ner under 1900-talet har en högre bevarandestatus än 
övriga torp. Torplämningarna som fortfarande finns kvar i landskapet menar vi har en hög 
prioritet för bevaring, då framtida generationer därigenom får möjlighet att uppleva en del av 
vårt historiska arv. 
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Inledning 

 

I forna tider var ju så gott som hela vårt landskap ”en stenlupen och 
ouppodlad vildmark”. Men säkerligen var det ingenstädes så stenlupet och 
skogsbevuxet och vildmarksartat som just här. Men så kom yxan, elden, 
hackan, plogen. Där höggs, där brändes och röjdes. Det blev gläntor i 
skogarna. Där timrades och där odlades. Gårdar och torp trädde fram, åkrar 
och betesmarker. (Kronsjö 1927) 

 

En stor del av den mark som idag är skog har inte alltid varit det. Vad kan de stenhögar eller 
växter som vi hittar i skogen ge för bild av den historia som har format vårt landskap? Idag 
präglas vårt landskap av effektivitet, storskalighet och massproduktion vilket gör det svårt att 
bevara de små värdena i landskapet. Under vår utbildning till landskapsvetare har vi spenderat 
många timmar med att undersöka historiska kartor och även rört oss ute i vårt landskap, där vi 
sett spår efter tidigare människors bruk. Vi behöver bara gå en eller två generationer tillbaka 
för att hitta människor som har varit en del av uppbyggandet av detta landskap. Detta har 
väckt vår nyfikenhet om hur landskapet har påverkats framförallt under de senaste tvåhundra 
åren.  

Många av strukturerna i landskapet har torparna varit med att forma genom det arbete de lagt 
ner på att odla upp och stenröja markerna. Spåren efter torparnas byggnadslämningar ser vi än 
idag men risken är stor att de försvinner och att man i framtiden bara kan läsa om 
torpfenomenet i litteraturen. Vi vill därför med vår undersökning lyfta fram torpen, som för 
Sverige är ett viktigt kulturarv och visa torpets historia i södra Sveriges skogsbygder.  

 

Bakgrund 

Torpbegreppet - definition och tolkningsproblematik 

Ordet torp har ändrat betydelse ett flertal gånger sedan ordets uppkomst under sen medeltid. 
Själva torpbegreppet kan ha två ursprung, dels från det latinska trabs; bjälke vilket är nära 
besläktat med stängsel/inhägnad. Betydelsen har sedan gått via betesmark och slutligen till 
nybygge/utflyttad gård (Svensson 2002b). Det andra ursprunget tros ha kommit från tyskans 
dorf (dagens betydelse; by) vilket i de nordiska länderna översattes till torp med betydelsen 
landbogård, i den nya godsstrukturen som uppstod under medeltiden. Med tiden ändrades 
betydelsen av begreppet torp till nybygge (Svensson 2002b). 

I Skåne och till viss del Blekinge, som tidigare tillhört Danmark, har ordet torp inte varit det 
vanliga begreppet för mindre bebyggelse på utmarken förrän under senare delen av 1800-talet 
(Svensson 2007). Här benämndes de mindre enheterna på utmarken istället för hus eller i 
vissa fall även gatehus och huvudmännen i hushållen benämndes husmän (Svensson 2002a). 
Just att de olika benämningarna har använts kors och tvärs i kyrkobokföringen, där en person 
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som hade ett torp kunde kallas husman och en person som bebodde ett gatehus kallades 
torpare, ställer till det när man gör efterforskningar i de historiska källorna (Dribe & Lundh 
2002). 

Gränsdragningen mellan torp och backstuga kan också vara besvärlig, många torp hade sina 
rötter i en backstuga, vilket ytterligare bidrog till svårigheten att särskilja de två begreppen 
(Svensson 2005). Begreppet backstugusittare var ett nytt begrepp i Blekinge under 1800-talet 
och olika tolkningar av begreppet har skett under olika tider, men också mellan de västra och 
östra delarna av landskapet (Björnsson 1946). Vid vissa tillfällen räknades backstugusittarna 
tillsammans med torparna och vid andra tillfällen räknades de till undantag eller inhyseshjon, 
detta menar Björnsson (1946) medför en osäkerhet i det kamerala och kyrkliga materialet och 
att man därför inte kan följa torpbebyggelsens utveckling över tid med säkert resultat.  

Till och med i början av 1900-talet när torpkommissionen, en statlig utredning som 
undersökte orsakerna till tillbakagången av antalet torp, skickade ut sina frågeformulär 
misstolkades begreppet torp, vilket i sin tur ledde till brister i det statistiska materialet 
(Svensson 2002b).  

Torpens uppkomst 

Under 1500-talet användes begreppet torp för ett nybygge på byns allmänning, som senare 
avskilts som en självständig enhet, vilken skattlagts och ibland även mantalsatts efter ett antal 
skattebefriade år. Ett samfällt godkännande av samtliga hemmansägare krävdes för att få till 
stånd ett torpuppförande på den gemensamma marken (Bäck 1992). Anledningen till 
uppförandet av torp under 1500-talet var främst för att öka statens skatteunderlag vilket 
gjordes dels genom att skapa nybyggen men också genom att återuppodla de gårdar som fallit 
offer för pestens framfart och agrarkrisen under sen medeltid (Bäck 1992).  

Under 1600-talet infördes inskränkningar om hur skogen fick utnyttjas på grund av en rädsla 
för virkesbrist från statens sida, vilket medförde en begränsning mot att uppföra nya torp på 
allmänningarna. År 1734 kom skogsförordningen, vilken skulle skydda skogen från 
överexploatering. Som en del av denna beslutades att endast de torp som var skattlagda skulle 
få stå kvar, övriga torp och backstugor skulle rivas. Dock var verkställandet av lagstiftningen 
inte optimal vilket innebar att torp fortsatte att anläggas på allmänningarna (Bäck 1992). På 
bondejorden var det under denna tid tillåtet att ta upp torp efter godkännande av 
landshövdingen (Bäck 1992), men eftersom torpen medförde en högre skatt för 
hemmansägaren och även kunde medföra att hemmansägaren blev av med den berörda 
marken vid en skattläggning av torpet, fanns inget incitament för torpbebyggelse på 
skattehemman (Svensson 2002b). 

Under mitten av 1700-talet framfördes i den agrara litteraturen behovet av nyodling för att 
tillgodose spannmålsproduktionen och initiera folkökning, vilket skulle ske genom att anlägga 
torp på mark som ännu ej odlats (Elgeskog 1945), här tar en ny epok i torphistorien sin början. 
Diskussionen blev utbredd och hade sin grund i om, och i så fall hur, marken där torpet 
byggdes skulle skattläggas (Elgeskog 1945). 1743 blev ett avgörande årtal då bönderna vid 
riksdagen lyfte fram frågan om att uppmuntra torpbebyggelse på enskild bondejord genom att 
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göra den skattefri. Riksdagen gick böndernas önskan tillmötes och tog beslut om skattefrihet 
för torp upptagna på skattehemman samt att torp uppförda på skattejord inte heller skulle 
skiljas från stamhemmanet (Svensson 2002b).  

År 1789 fick bönderna full ägande- och dispositionsrätt till sin jord vilket gjorde att 
nyodlingen och torpbebyggelsen tog fart (Bäck 1992). Vid mitten av 1800-talet präglades den 
svenska landsbygden av att ungefär hälften av befolkningen bestod av torpare, 
backstugusittare eller andra obesuttna, det vill säga befolkningsgrupper som saknade 
försörjningsmöjlighet genom egen mark, utan fick livnära sig genom dagsverken och 
försäljning av olika hantverk (Gadd 2000).  

Torpens försvinnande 

Torpens försvinnande har behandlats i ett antal skrifter från början av 1900-talet och framåt. 
Av dessa är Emigrationsutredningens bilaga XI (Wohlin 1908), som behandlar torparnas och 
backstugusittarnas tillväxt och nedgång samt torpkommissionens Betänkande angående 
torparklassens tillbakagång (Wohlin 1911), de som främst legat till grund för senare 
forskning. Sedan dess har ett flertal orsaker till varför antalet torpare minskar, från nära      
100 000 på 1860-talet och ner till några tusen i mitten av 1940-talet (Morell 2001), lyfts fram. 

Redan under senare delen av 1800-talet uppmärksammades att arbetsklassen inom jordbruket 
minskade i antal, vilket bekymrade den svenska staten, då man var orolig för att Sverige 
skulle förlora viktig arbetskraft. Emigrationsutredningen som tillsattes år 1907, samlade och 
sammanfattade statistisk information om sociala och ekonomiska förhållanden i Sverige under 
sent 1800-tal. Utredningen hade som syfte att undersöka anledningen till emigrationen från 
Sverige samt ge förslag på hur emigrationen kunde motverkas (Jonasson u.å.). Under arbetet 
med emigrationsutredningen ansågs att torpfrågan behövde utredas vidare, vilket skedde via 
torpkommissionen som tillsattes 1908 under ledning av Nils Wohlin. Torpkommissionen fick 
i uppdrag att undersöka orsaken till torpens minskning och om det gick att påverka 
minskningen genom statliga insatser (Bäck 1992).  

Torpkommissionen kom i sin utredning fram till att det var emigration, industrialisering och 
urbanisering som var de tre största orsakerna till att torparna flyttade från sina torp, man 
tyckte sig se en tendens att torparna hellre var fria arbetare inom industrin än att tvingas slava 
under tuffa torparkontrakt (Wohlin 1911). I Blekinge hade torparna börjat minska i antal 
under 1870-talet och emigrationsutredningen beskrev det som ett "frivilligt lämnade af torpen, 
under påverkan af lockelserna till bättre aflönat arbete inom jordbruket" (Wohlin 1908). Vid 
denna tid ökar backstugusittarna kraftigt i antal i Sverige (Gadd 2000) samtidigt som allt fler 
emigrerar till framförallt Nordamerika men även till Norge, Danmark och Tyskland 
(Sundbärg 1913)  

Torparna levde i ett samhälle med tydlig rangordning, där hemmansägarna hade stor makt 
över torparna. I torpkommissionens utredning lyfte många av torparna frågan om att 
dagsverksskyldigheten var för tung och att det var missnöjet med beroendeställningen till 
hemmansägarna som var den viktigaste orsaken till varför torparna flydde från torpen 
(Svensson 2002b). Fördomar hos torpkommissionens utredare har antagligen bidragit till en 
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hel del felaktiga slutsatser i tolkningen av det statistiska materialet. Utredarna ville inte se 
torparna som en grupp som skulle klara av att bli hemmansägare och småjordbrukare, då 
uppfattningen var att de saknade den initiativförmåga som krävdes för att sköta ett eget större 
jordbruk (Sjösäter 1994). Torpkommissionen menade också att torparna hellre skulle föredra 
att vara friare industriarbetare (Sjösäter 1994).  

Men trots dessa fördomar och att torparna skulle kunna tjäna betydligt bättre som arbetare 
inom industrin, så fanns det något större som lockade och det var att köpa loss torpen så att de 
förbättringar som utfördes skulle komma torparen själv tillgodo (Sjösäter 1994; Svensson 
2002b).  

Laga skiftet hade en stor del i torpens nedgång, då de marker som torpen låg på krävdes av de 
utflyttade gårdarna. Stora skillnader kunde dock ses mellan slätt- och skogsbygd samt mellan 
storleken på de utflyttade gårdarnas marker. Störst chans att få stanna kvar hade de torp som 
låg i perifera lägen i skogsbygd där gården hade stor tillgång på mark och det var få gårdar 
som behövde flytta ut. I de byar där torpen lades ner ökade ofta antalet backstugor istället, för 
att tillgodose behovet av arbetskraft på gårdarna (Bäck 1992).  

Studier utförda i östra Småland visar däremot på att torparna till viss del ökade efter laga 
skiftet men även här ser man att det är framförallt backstugor och torplägenheter utan mark 
som är de som ökar i antal (Nordström 1957).  

Nordström (1957) hävdar också att den ökning av hemmansklyvning och avstyckning som 
inträffar på slutet av 1800-talet till största delen har ett utfall av mycket små lägenheter som 
antagligen inte klarat av att producera något överskott av jordbruksprodukter, vilket även 
Sjösäters (1994) studier i Blekinge visar.  

Under slutet av 1800-talet och fram till 1930-talet varierade lönerna inom jordbruket kraftigt, 
beroende på inflationen. Åren med sämre löner gav drivkraft åt torparna att lämna jordbruket 
och istället söka sig till heltidsjobb inom de allt mer växande industrierna (Morell 2001). 
Björnsson (1946) menar att i områden där industrin dominerade i slutet på 1800-talet, hade 
industrin en kvarhållande effekt på torparna vilka tog arbete på industrin men bodde kvar på 
torpet. Även i skogsbygden blev torparna kvar i senare tid på grund av att skogsbruket, som 
ännu inte rationaliserats lika hårt som jordbruket, krävde stor arbetskraft (Björnsson 1946). 

Genom den nya arrendelagstiftningen år 1943 upphörde torp som juridiskt begrepp i Sverige, 
då dagsverken förbjöds som arrendeersättning (Morell 2001). 

Torpens upplåtelseformer 

Torp på skattejord fanns med en stor variation av upplåtelseformer, dock är det tre 
grundläggande som Wohlin (1908) lyfter fram i emigrationsutredningen och det är 
arrendetorp, dagsverkstorp samt förpantningstorp. 

För arrendetorp betalade torparen ersättning i pengar, ibland även med en viss 
dagsverksskyldighet. Arrendetorparen var ofta en hantverkstorpare som till exempel snickare, 
skräddare, skomakare eller smed (Wohlin 1908). 
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För dagsverkstorp eller jordtorp betalade torparen ersättning för torpupplåtelsen i dagsverken 
hos den hemmansägare marken tillhörde. Betalningen kunde variera mellan ett till sex 
dagsverke i veckan, oftast med fler dagsverken under den tid på året då jordbruket krävde 
mest arbetsinsats. Dessa torp uppfördes oftast av hemmansägaren och arrenderades ut på en 
upplåtelsetid som kunde variera mellan ett år och livstid, vanligast var ett till fem år (Wohlin 
1908). 

Förpantningstorp var en typ av lån mellan torparen och hemmansägaren. Torparen betalade en 
rätt hög summa i pant när han flyttade in och behövde sen inte betala så mycket i dagsverken. 
Torpen uppfördes av torparen och oftast var torpet upplåtet på många år, vanligast 49 år. Om 
hemmansägaren ville ha tillbaka marken var han tvungen att betala tillbaka panten inklusive 
ränta samt i de södra landskapen även en ersättning för byggnaderna på tomten. Detta visade 
sig ofta medföra en hög avgift vilket i sin tur gjorde att torpet i princip kunde nyttjas av 
torparen för alltid (Wohlin 1908). 

Under senare delen av 1800-talet blev det vanligast att man betalade arrendet i pengar istället 
för dagsverke (Wohlin 1908). 

Båtsmanstorp 
Kustområdena i Sverige levererade båtsmän till den svenska flottan. Båtsmännen bodde i torp 
som kallades för båtsmanstorp, som var en typ av soldattorp. Många båtsmän var stationerade 
i Blekinge, i närheten av Karlskrona för att de skulle kunna bemanna fartygen vid behov. 
Båtsmännen till Jämshög socken kom från olika städer runt om i Sverige. Detta berodde på att 
kronan ville försvenska de delar som hade tillhört Danmark. Kronan hade cirka 1500 båtsmän 
år 1685 i Blekinge, av dem tillhörde 116 stycken Jämshög socken (Sundin 2000). Det var 
hemmansägarna tillsammans med kronan som skötte underhållet av båtsmännen. Av 
hemmansägaren fick de ett litet torp med en liten bit mark samt fähus, men även spannmål 
och hö. Från kronan fick båtsmännen pengar i lön (Kronsjö 1927).  

När en båtsman blev antagen fick han lägga till ett båtsmansnamn. Båtsmannen ärvde sitt 
namn efter sin företrädare. Båtsmansnamnet lades till efter hans efternamn. För att kunna bli 
antagen till båtsman var man tvungen att ha en ålder mellan 16-36 år och vara frisk (Sundin 
2000). Båtsmansyrket gick oftast i arv, om inte fadern var båtsman var det oftast någon annan 
i familjen som var det. Vanligt var också att båtsmanshustrun hade någon i släkten som var 
båtsman (Sundin 2000).  

När ånga och stål ersatte segel och trä i mitten av 1800-talet förändrades båtsmännens 
situation, förändringen gjorde att det behövdes mekaniskt kunniga personer istället för 
båtmännens kunskap. En del av båtsmännen klarade inte av denna förändring och de 
omplacerades eller fick avsked. Det beslöts att man skulle avveckla båtsmanshushållen år 
1887. Från år 1896 skulle inga fler båtsmän anställas (Sundin 2000).  
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Torpens byggnader 

Enkelstuga var en av de vanligaste byggnaderna för små bondgårdar och torp i Sverige fram 
till slutet av 1800-talet. I Småland, Blekinge och norra Skåne, var knuttimring eller 
skiftesverk det vanligaste byggnadssättet (Franzén 2008).  

Grunden kunde vara låg och bestå av kraftiga stenar som placerats som underlag för den 
nedersta väggstocken, så kallad syllstensgrund. Istället för syllstensgrund kunde byggnaden 
ha högre och kallmurade väggar, ibland nedgrävda som källare. Vid kallmurning användes 
inget murbruk eller bindemedel vid uppförandet (Åslund u.å.). Stenarna kunde även tuktas, 
vilket betyder att stenen bearbetades för att få en bättre passform (Nationalencyklopedin u.å.).  

Taket på enkelstugan var i äldre tid uppbyggd av glest placerade balkar i husets längdriktning, 
så kallade åstak, som täcktes av näver med torv, halm eller vass. Under 1800-talet ersattes 
åstaken av takstolstak som täcktes med spån eller tegel (Franzén 2008).  

Enkelstugan bestod av ett större rum (stugan), en förstuga och en liten kammare (figur 1). 
Enkelstugan kunde ha varierad planlösning, med större eller mindre förstuga. Kammaren kom 
med tiden att tas i bruk som kök i södra delen av Sverige och enkelstugan fick då tillägget 
sydlig i namnet  (Erixon 1940). Enkelstugorna varierade i storlek och Bäck (2008) visar på 
variationer från 6 x 4 m upp till 12 x 5,5 m. 

Parstugan var en annan typ av byggnad som kunde användas till torp under 1800-talet (figur 
1), den var dock inte lika vanlig som enkelstugan (Bäck 2008). Parstugan var i princip en 
enkelstuga som förlängts med en andra stuga på andra sidan om förstugan och kammaren, 
även i parstugan nyttjades kammaren som kök med tiden (Erixon 1940). Från senare delen av 
1800-talet blev det vanligt att man byggde enkelstugan i två våningar, även på torpen, och då 
placerades trappan i förstugan (Franzén 2008).  

           
Figur 1 Principskisser på enkelstuga till vänster och parstuga till höger. 

 

I norra Skåne och västra delen av Blekinge var även stenstugor, ingrävda i backsluttningar, 
vanliga. Dessa hade samma planlösning och taktäckning som enkelstugan men krävde 
betydligt mindre virke för byggnationen. Erixon (1940) menar att det var fördelaktigt för 
bönderna att upplåta mark till nygifta par för denna typ av byggnader, då man fick tillgång till 
arbetskraft men kunde bespara virkesuttag i skogen. 

Till själva bostaden hörde även fähus för boskap och ofta också en förvaringsbyggnad som 
var sammanbyggd med själva fähuset. Andra byggnader som tillhörde torpet kunde vara 
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jordkällare, bodar och svinbyggnader, många gånger kunde enkelstugan även vara hopbyggd 
med boden (Bäck 2008). Antalet byggnader som tillhörde torpet speglade den brukade 
markens storlek (Erixon 1940). 

Torpets växter och biologiska kulturarv 

Det finns många definitioner på biologiskt kulturarv. Riksantikvarieämbetet (2014) menar att 
"biologiskt kulturarv är natur som berättar om kultur". Det är alltså arter och naturtyper som 
uppstått och utvecklats genom människans brukande av naturen och som gynnas av ett fortsatt 
nyttjande. För att få en rikare bild av ett områdes utveckling är det viktigt att ta med både 
byggnadslämningar och eventuella kvarstående biologiska lämningar vid en inventering, 
vilket ger en mer komplett bild av platsens historia (Riksantikvarieämbetet 2014). Med 
biologiska lämningar menas spår av växter, naturtyper och landskap som kvarstår även efter 
att hävden har upphört och som kan ge inblick i hur människan har nyttjat landskapet 
(Riksantikvarieämbetet 2014). Exempel på biologiska lämningar är gamla betesmarker, åkrar, 
vårdträd, frukt- och bärträd samt olika sorters perenna blommor.  

Olika förutsättningar vad det gäller till exempel ljusinsläpp, konkurrens, vegetationsperiod, 
tillgång på vatten och vindutsatthet inverkar på hur växterna klarar av att fortleva på en 
övergiven plats (Sköld & Svensson 2009). Fältskiktet kan variera i en tät skog, beroende på 
årstid och vilka träd skogen består av. I en tät barrskog är ljusinsläppet alltid lågt och därför är 
fältskiktet kraftigt reducerat (Hjorth 2003). En tät lövskog har däremot ljusinsläpp, som gör 
att fältskiktet kan utvecklas, innan lövsprickning under våren. När trädkronan blir tät fram 
emot sommaren har ljusstrålarna svårt att tränga igenom och fältskiktet är mindre utvecklat 
(Hjorth 2003). Växterna vid en övergiven torplämning som planterats med en skuggande 
granskog har svårare att leva kvar, än växter som står kvar vid en torplämning som står på en 
ljusare och öppnare yta (Carlberg 1988). Vård-, frukt- och bärträd klarar sig bäst. Vid 
gynnsamma förhållande kan enstaka perenner leva kvar förvildade i området upp mot 30 till 
50 år (Carlberg 1988). 

Vid en inventering av växter i äldre kulturlandskap måste man tänka på de olika växternas 
spridningsbenägenhet (Iwarsson 2014). Vissa växter, så som fruktträd och rosor, har svårt att 
sprida sig på grund av att de är självsterila eller enkönade utan vegetativ förökning. Dessa 
typer av växter kan man vara rätt säker på att de är kvarstående från torpets aktiva tid. Andra 
växter som till exempel pion och krollilja är frösättande med begränsad spridning. Genom att 
undersöka omgivningarna och utesluta kontakt med annan bebyggelse kan man vara 
någorlunda säker på att de är rester från torpbebyggelsen (Iwarsson 2014). Med lättspridda 
arter som till exempel fläder, svarta vinbär, fågelbär och lupin måste man vara mer försiktig i 
sina antagande om de är rester från torpet eller senare inflyttade växter (Iwarsson 2014). 

Torpnära växter kan delas upp i nytto- och prydnadsväxter. Med nyttoväxter menas växter 
som användes till föda men också i övriga hushållet, till exempel för att färga textilier eller till 
huskurer (Sköld & Svensson 2009). Att odla prydnadsväxter blev vanligare på bondgårdarna 
under mitten av 1800-talet. Med tiden spreds fenomenet med prydnadsväxter även till den 
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obesuttna klassen och många torp och backstugor hade en mullbänk utanför fönstret på 
framsidan av huset, där man lät plantera vackra blommor (Sköld & Svensson 2009). 

Vanligt förekommande växter vid torpen är bland annat följande: 

Apel (Malus sp.) finns i tre varianter; kulturäpplen, de som vi odlar för att äta, förvildade 
aplar som är sprungna ur kärnor från kulturäpplen men ger sura frukter, samt vildapel, som 
även den bär små sura äpplen (Carlberg 1988). Vildapel nyttjades som föda till grisarna och 
kallades därför även grisäpplen (Iwarsson 2014). 

 Daglilja (Hemerocallis sp.) finns i två varianter, gul och brunröd. Den brunröda hittas något 
oftare kvarstående på ödetomter och är antagligen lite mer härdig än den gula. Dagliljan har i 
Sverige endast varit odlad som prydnadsväxt (Carlberg 1988). Daglilja är tillsammans med 
brandlilja den perenn som kvarlever längst i en övergiven trädgård (Sköld & Svensson 2009). 

Druvfläder (Sambucus rasemosa) har odlats som prydnadsväxt sedan slutet av 1700-talet. 
Dock sprids den villigt av fåglar och kan dyka upp var som helst i landskapet. Därför är den 
heller ingen bra indikatorväxt på gammal bebyggelse. Druvfläderns bär är, till skillnad från 
fläder (Sambucus nigra) giftig och har ej använts som föda (Carlberg 1988). 

Fingerborgsblomma (Digitalis purpurea) har använts som hjärtmedicin sedan 1700-talet och 
är dödlig om man får i sig för mycket av växten. Som trädgårdsväxt har den odlats sedan 
början av 1800-talet och fram till början av 1900-talet odlades den i större odlingar för att 
utvinna medicin ur den. Fingerborgsblommans frön kan ligga länge i markens fröbank och är 
alltjämt grobara efter 30 år. Fingerborgsblomman kan alltså dyka upp på en ödetomt vid 
exempelvis en markberedning inför skogsplantering långt efter torpet övergivits (Carlberg 
1988). 

Hassel (Corylus avellana) är en nyttobuske som använts på ett mångsidigt sätt. På hösten 
mognar frukterna, hasselnötter, som kan torkas och sparas långt in på vintern och ge ett bra 
tillskott av fett. Skotten användes till stängsel, tunnband, korgar och käppar och under 
krigsåren tillverkade man gengaskol av hassel (Sköld & Svensson 2009). 

Krusbär (Ribes uva-crispa) är en av de vanligaste växterna på övergivna tomter, det är också 
en av de växter som står kvar längst tid efter att torpet övergivits. Krusbär fördes in i Sverige 
under 1600-talet och har använts till sylt och kräm (Carlberg 1988). 

Kungsljus (Verbascum thapsi) är också en växt som odlades både som nytto- och 
prydnadsväxt. Torkade blad användes som fnöske och när den torkade växten dränktes in i 
brännbar vätska kunde den även användas som fackla. Torkat kungsljus användes även som 
botemedel mot katarrer, sår och svullnader (Carlberg 1988). 

Körsbär (Prunus cerasus) alt. Fågelbär (Prunus avium) är en nyttoväxt som använts till sylt, 
saft och inläggningar. Virket har använts till bland annat möbler och finsnickeri. 
Fågelbärsträdet kom till Sverige under tidig medeltid och sprider sig villigt med hjälp av 
fåglar (Sköld & Svensson 2009). 

Nyponros (Rosa dumalis) har inom folkmedicinen använts som milt avföringsmedel och 
sårmedel. På grund av sitt höga c-vitamin innehåll användes de ofta mot vårtrötthet och 
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skörbjugg. Nyponen kunde antingen torkas och användas till nyponsoppa eller kokas till 
marmelad (Sköld & Svensson 2009; Virtuella floran 2004b). 

Olvon (Viburnum opulus) hittas ofta på ödetomter. Det är oklart om dessa har en naturlig 
spridning dit eller om man odlat dem som prydnadsbuske (Carlberg 1988). 

Parkslide (Fallopia japonica) har odlats i Sverige sedan slutet av 1800-talet. Växten har 
framförallt varit en prydnadsväxt men har också kunnat användas till matlagning, på samma 
sätt som släktingen rabarber används. Parkslide är en invasiv art och tar över totalt där den 
växer och är nästan omöjlig att utrota där den en gång fått fäste (Carlberg 1988).  

Penningblad (Lysimachia nummularia) är en ganska ny art som prydnadsväxt i trädgårdar, 
där den ofta används som stenpartiväxt. Penningblad förökar sig genom rotskott och sprider 
sig över stora områden med hjälp av rotskott (Virtuella floran 2004a). 

Schersmin (Philadelphus coronarius) är en prydnadsväxt som odlats i Sverige sedan 1700-
talet. Genom att den skjuter rotskott kan den bli kvarstående länge på en övergiven plats 
(Carlberg 1988).  

Syren (Syringa vulgaris) har odlats i Sverige sedan 1600-talet. Syrenen användes förr till att 
göra räfspinnar till höräfsor, då den har en hård ved. Syrener är en av de vanligaste 
kvarstående torpväxterna och kan fortleva länge efter ett torp övergivits (Carlberg 1988; 
Sköld & Svensson 2009). På grund av att den förökar sig väldigt lätt finner man den ofta 
kvarstående i de mest omöjliga miljöer (Iwarsson 2014). 

Såpnejlika (Saponaria officinalis) infördes till Sverige på 1600-talet som nyttoväxt. Genom 
att koka sönderdelade rötter får man ett skum som fungerar som tvättmedel (Carlberg 1988). 
Det medicinska användningsområdet är framförallt mot gikt och gulsot (Virtuella floran 2005) 
men även mot hudåkommor och reumatism (Carlberg 1988). Saponiner som är de aktiva 
ämnena i växten, är giftiga vid kontakt med blodet (Virtuella floran 2005). 

Tibast (Daphne mezereum) kan odlas som prydnadsväxt men växer även vilt i mullrik skog. 
Förr lade man barken i ättika och använde medlet mot gikt. Tibast är mycket giftig och har 
väldoftande blommor (Virtuella floran 2008). 

Träjon (Dryopteris filix-mas) är en ormbunke som påfallande ofta hittas vid gamla 
ödehusgrunder. Den växer även naturligt i skogsmiljö, men Carlberg (1988) menar att den 
inte borde finnas naturligt vid så många ödetorp som den faktiskt hittas på. Träjon har i äldre 
tider använts både som prydnads- och nyttoväxt. Träjonens rot användes redan under 1700- 
talet som medel mot inälvsmaskar, men även bladen torkades och användes inom 
folkmedicinen som botemedel mot reumatism, ryggskott och åderbrock. Precis som med 
vårdträden sades träjon skydda huset mot häxor och onda makter (Sköld & Svensson 2009). 
Idag vet man att träjon är mycket giftig och cancerframkallande (Carlberg 1988). 

Vintergröna (Vinca minor) är en av de vanligaste växterna på ödetomter. Vintergrönan blev 
en allmän prydnadsväxt i Sverige på slutet av 1800-talet. Som nyttoväxt har den använts mot 
högt blodtryck samt som muskelavslappnande och lugnande medel. Vintergrönan trivs bra i 
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skugga och kan därför vara kvarstående under längre tid även i ganska mörka förhållanden 
(Carlberg 1988). 

Presentation av undersökningsområdet 

Vårt undersökningsområde består av byarna Boafall, Bökestad och Gillesnäs på gränsen 
mellan nordöstra Skåne och västra Blekinge (figur 2). Mellan de tre byarna sträcker sjön 
Raslången ut sig och området har nyttjats av människan under lång tid, vilket gett landskapet 
spår av långvarigt brukande med bland annat röjningsrösen, stenmurar och 
byggnadslämningar.  

 
Figur 2 Områdeskarta över de tre byarna Boafall, Bökestad och Gillesnäs. Källa Fastighetskartan, 
Terrängkartan och Höjddata 2 m  Lantmäteriet 2012/892. 
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Området består av ett kuperat, uppsprucket landskap med flertalet våtmarker och sjöar vilket 
har gjort stor del av marken otillgänglig och svårodlad. I dag är största delen av området 
skogbevuxet, främst av gran och bok. 

Området är viktigt framför allt för det lokala och regionala friluftslivet med flertalet kanot- 
och vandringsleder med väl utbyggda rastplatser och möjlighet till övernattning. Naturen ger 
också möjligheter till bär- och svampplockning samt fiske.  

Marken i byarna i vårt undersökningsområde ägdes av bönder fram till slutet av 1800-talet 
och början av 1900-talet då en del av marken blev uppköpt av bland annat staten, via 
Domänverket och energibolag via till exempel Hemsjöbolaget (Jämshög och Vånga 
kyrkoarkiv husförhörslängder). De senaste hundra åren har brukandet av marken gått från 
småskaligt blandjordbruk till storskaligt skogsbruk, med färre brukare och boende på 
markerna. Stor del av området ägs idag av det statliga skogsbolaget Sveaskog, före detta 
Domänverket, och största delen omvandlades år 2011 till en ekopark. En ekopark är stora 
samlade ytor av skogsmark med höga naturvärden, som är skyddade i minst 50 år och ett av 
Sveaskogs sätt att arbeta med naturvård. I ekoparken sker skogsbruket i de delar där 
naturvärdena är lägre (Sveaskog 2009).  

Kulturmiljö i skogen 
I ett storskaligt brukat skogslandskap finns det stora risker för att lämningar skadas eller 
förstörs. Lämningarna i skogen skyddas framför allt av två lagar, dels Kulturmiljölagen 
(1988:950) för de lämningar som har tillkommit före år 1850 samt Skogsvårdslagen 30 § som 
är en hänsynsparagraf för övriga kulturhistoriska lämningar som inte innefattas av 
kulturmiljölagen (Länsstyrelsen u.å.). Dessa lagar ska medverka till att arbete i skogen ska ske 
med aktsamhet, så att skador på kulturmiljön kan förhindras och begränsas i så stor 
utsträckning som möjligt.  

För Sveaskog har naturvärdena prioriterats vid bildandet av ekoparkerna. I Ekopark 
Raslången är kulturvärdena höga, vilket gör dem till en viktig del av områdets historia och 
Sveaskog har därför som ambition att lyfta fram valda kulturmiljöer.  
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Syfte och frågeställningar 
Dagens skogslandskap innehåller spår av våra förfäders bruk. Spår som håller på att försvinna 
i och med att igenväxning av markerna sker samtidigt som storskaligt skogsbruk riskerar att 
skada forn- och kulturlämningar. En viktig arbetskategori var torparhushållet som formade 
landskapet genom att stenröja, svedja och odla upp marginalmarker. Risken finns att denna 
kategori faller i glömska om spåren suddas ut. De stenhögar och växter som vi hittar i skogen 
idag kan ge oss en bild av den slitsamma historia som har präglat vårt landskap. Syftet med 
denna undersökning är att belysa torpens historia och de spår som de lämnat efter sig i 
landskapet. De frågor vi har tittat närmare på är: 

− Vilka lämningar av torp hittas i dagens landskap?  
− Vilka typiska torpnära växter finns i undersökningsområdet?  
− Påverkas antalet torpnära växter av de olika naturtyperna, i detta fall öppen - medeltät 

skog samt tät skog?  
− Hur ser utvecklingen av antalet torp ut över tid? 

Avgränsning 

Geografiskt avgränsas undersökningsområdet av ägogränserna i skifteskartorna till Boafall, 
Bökestad samt Gillesnäs och omfattar totalt 30 stycken torplämningar. Tidsmässigt avgränsas 
undersökningen till perioden 1800−1943. Fältinventeringen har endast innefattat de nedlagda 
torplämningarna. Med torplämning menar vi här rester av byggnader samt brukningsrester i 
direkt anslutning till torpbyggnaderna. Vid upprättande av torpens livslinjer har torpare från 
samtliga torp i byarna tagits med. Med livslinjer menar vi torpens etablering till nedläggning.  

I vår undersökning har vi valt att utesluta de betes- och slåttergynnade växterna när vi pratar 
om de biologiska lämningarna och bara inriktat oss på de torpnära växterna, som avser nytto- 
och prydnadsväxter inom en radie av cirka 25 meter från torplämningen. De tre nordligaste 
torpen i Gillesnäs (nummer 27, 28, 29, figur 33) tillkom i ett senare tillfälle i vår 
undersökning, vilket har medfört att de ej har inventerats för biologiska lämningar. Inte heller 
båtsmanstorpen i Boafall (nummer 7, figur 31) och Gillesnäs (nummer 30, figur 33) samt 
Måsatäppet i Gillesnäs (nummer 21, figur 33) har inventerats för biologiska lämningar då vi 
inte funnit några byggnadslämningar efter dessa torp. 

 

Metod och Material  
Vår metod har bestått av två delar, dels en inventering där vi i fält dokumenterat 
torplämningarna samt deras tillhörande torpväxter och dels en longitudinell studie, där vi 
genom att kombinera olika historiska källmaterial försökt dokumentera torpens livslinjer. 

Fältinventering 
Lokalisering av torplämningarna har skett genom tolkning och digitalisering av det historiska 
kartmaterialet, laga skiftes- och häradsekonomiska kartan, som sedan kombinerats med FMIS 
och dagens fastighetskarta. FMIS som är Riksantikvarieämbetets 



14 
 

fornminnesinformationssystem, ger information om registrerade fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar. Enligt Kulturmiljölagen (1988:950) är en fornlämning ”lämningar 
efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk 
och som är varaktigt övergivna.” Har lämningen uppkommit efter år 1850 benämner man den 
istället för kulturhistorisk (Riksantikvarieämbetet 2014).  

För att få en visuell bild över fornlämningarnas form och struktur har en insamling av data, 
med hjälp av ett 50 meters måttband samt GPS av modellen Garmin, genomförts under 
fältinventeringarna. Ute i fält ritades en provisorisk skiss upp över torplämningen som 
måttsattes, måtten är cirkamått avrundade till halvmeter. De mått som är inmätta är 
bottenarean på byggnadslämningarna. Skisserna renritades senare. Till de rumsliga analyserna 
har GIS-programmet ArcMap 10.1. 

För att dokumentera spår av biologiskt kulturarv och tecken på tidigare bebyggelse, utfördes 
en översiktlig växtinventering av marken runt torplämningarna, som inventerades strövande. 
Växtinventeringen utfördes 13─15 juli samt 16 september 2015. Före 
vegetationsinventeringen har Syrener i ruiner av Sköld & Svensson (2009) och Gömda växter 
i glömda trädgårdar av Carlberg (1988) använts för att upprätta en lista av arter med 
anknytning till torp. Under fältinventeringen användes Den nya nordiska floran (Mossberg & 
Stenberg 2010) för artbestämning. Vid inventeringen noterades arternas förekomst samt 
naturtyp, uppdelat på två kategorier; öppen - medeltät skog samt tät skog. Våra definitioner på 
naturtyperna är att Öppen - medeltät skog består av mark med ett ganska stort ljusinsläpp 
och har både skuggiga och soliga partier. Oftast finns ett utvecklat fältskikt. Skogen är oftast 
av löv- eller blandskogskaraktär (figur 3). Tät skog består av mark som i princip inte har 
något ljusinsläpp och oftast saknar fältskikt. Skogen kan bestå av både löv, främst bok eller 
barr, främst gran (figur 3). Även mark som nyligen avverkats och som ännu inte hunnit få 
något utvecklat fältskikt räknas till naturtypen tät skog.  

 
Figur 3 Till vänster visas exempel på öppen - medeltät skog med utvecklat fältskikt. Till höger visas tät 
skog utan fältskikt. 
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Longitudinell studie 
En longitudinell studie har utförts genom en kartläggning av torpen över en tidsperiod 
(Persson 1989). Kombinationen av förrättningsakterna till skifteskartorna, beskrivningarna till 
häradsekonomiska kartorna samt kyrkoböcker och mantalslängder gör att man kan få fram en 
trolig koppling av vilka torpare som bebodde torpen. Tillgången till kyrkligt och kameralt 
material har skett genom Arkiv Digital och Riksarkivet Digitala forskarsalen (SVAR).  

Först identifierades torpen och de olika böndernas jordinnehav på de historiska kartorna från 
laga skiftet. De tillhörande förrättningsakterna gav information om vilken bonde varje torpare 
tillhörde. 

Genom att studera mantalslängder och kyrkoarkiv kunde vi koppla de olika torparna som 
flyttat in och ut från torpen under perioden 1800−1940 till bönderna, på så sätt identifierades 
potentiella torp. Böckerna är uppdelade efter socken, by och gård. Under varje gård står först 
bonden och hans familj, sedan följer drängar och pigor, inhyseshjon och sist torparen och 
hans hushåll med familj och eventuella drängar, pigor och inhyseshjon.  

Genom att följa varje torpare för sig genom mantalslängderna och kyrkoarkiven och 
sammanställa uppgifterna, framkom troliga kopplingar mellan torparna som till exempel 
släktskap, placering och tid. Nedan följer ett exempel på hur en torplivslinje kan kopplas ihop 
steg för steg. 

1. Torparen Sven Månsson flyttar till Boafall med sin familj år 1837 (figur 4). Vi kan sedan 
följa honom i längderna många år framöver. 

 
Figur 4 Utdrag från s. 319 i Jämshögs kyrkoarkiv Husförhörslängder SE/LLA/13196/AI/8 (1835-1842). 
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2. Sonen Nils Svensson kommer tillbaka till Boafall från Asarum år 1863 och tar över som 
torpare efter sin far Sven, vilken blir inhyses hos sonen tillsammans med hustrun Hanna (figur 
5).  

 
Figur 5 Utdrag från s. 321 i Jämshögs kyrkoarkiv Husförhörslängder SE/LLA/13196/AI/14 (1853-1865). 

3. År 1870 flyttar Nils Svensson från torpet med sin familj, men kvar bor hans far Sven 
Månson med hustru. Även drängen Sven Svensson, som är son till Sven Månsson och pigan 
Malena Svensdotter, dotter till Sven Månsson samt Malenas två barn bor nu inhyses i torpet 
(figur 6). 

 
Figur 6 Utdrag från s. 130 i Jämshögs kyrkoarkiv Husförhörslängder SE/LLA/13196/AI/16 (1866-1870). 
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4. År 1871 ser vi att Sven Svensson har tagit över torpet. Sven Månsson, hans hustru Hanna 
och dottern Malena med barn bor fortfarande som inhyses (figur 7). År 1875 dör Sven 
Månsson men Sven Svensson bor kvar i huset till år 1922. 

 
Figur 7 Utdrag från s. 113 i Jämshögs kyrkoarkiv Husförhörslängder SE/LLA/13196/AI/17 (1871-1875). 

Det här exemplet visar tydligt släktskapet mellan torparna som avlöser varandra på torpet, 
vilket vi har ansett vara en säker koppling. Övrig koppling som vi har ansett som säker är när 
två torpare står precis under varandra i kyrkoböckerna och att årtalen med ut- och inflytt 
stämmer ihop (figur 8). 

 
Figur 8 Utdrag från s. 345 Gillesnäs i Jämshögs kyrkoarkiv Församlingsbok SE/LLA/13196/A II a/7 
(1911-1935). 

En annan situation som kan uppstå är när torparna inte står precis under varandra i det 
kamerala eller kyrkliga materialet men in- och utflyttningsårtalen samstämmer. Har vi inte 
funnit något annat torp som passat in i samma årtal, har vi ansett att det är en ganska säker 
koppling och genomfört denna. Har vi däremot haft ett större glapp mellan årtalen och ingen 
direkt koppling mellan torparna har vi ansett det vara en osäker koppling och därmed inte 
kopplat dessa torpare till varandra. Antalet kopplingar är således att betrakta som ett 
minimiantal. 
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Slutligen så har vi, genom att pussla ihop de olika torparnas tidslinjer (figur 9), med 
hållpunkter i de uppgifter vi har fått fram genom skifteskartornas förrättningsakter, 
häradsekonomiska kartornas beskrivningar och uppgifter från Jägmästarens i Åhus-Blekinge 
revir arkiv fått fram troliga livslinjer för 14 torp, se tabell 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 9 Pusselläggande av torpens livslängd. 
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Resultat  

Torplämningar  

Vid inventeringen av torplämningarna fann vi att 58 procent av boningshusen låg mellan 
41−80 m² i bottenarea, där genomsnittsarean låg på 55 m². Den minsta arean på boningshus 
är 24 m² och den största arean är på 119 m². I 70 procent av boningshusen fanns spismursröse 
och cirka 75 procent har en eller flera ekonomibyggnader. De allra flesta har även spår efter 
brukad mark i form av röjningsrösen (tabell 1).  

Torp nummer 7, 21 och 30 utgår från tabellsammanställningen då vi inte funnit några 
byggnadslämningar efter dessa torp samt torp nummer 8 utgår på grund av att den ej mätts in.  

 

 

Tabell 1 Sammanställning av data för torplämningarna i de tre byarna Boafall, Bökestad och Gillesnäs. 
Torp där byggnadslämningar ej har inventerats har uteslutits.  
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To
rp
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rp
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To
rp
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8 

To
rp

 2
9 

Boningshus           
24-40 m²     x x   x                   x       x   x x       

Boningshus          
41-80 m² x x     x   x x x x x   x x x     x x           x x 

Boningshus         
81-119 m²                       x                 x     x     

Spismursröse x x       x x   x   x x x   x     x x x x x x x x x 

Gjuten trappa                                         x           

En ekonomi-
byggnad  x   x   x   x x   x x x x   x   x               x x 

Flera ekonomi-
byggnader   x             x         x         x     x   x     

Röjningsrösen x x x x x x x x       x   x x   x   x x   x x x x x 

Terrass x     x           x x x     x x x x x   x   x x     

Fägata x                                     x             
                                       

Laga 
skifteskartan x x     x x     x               x   x x   x x x x x 
Härads-
ekonomiska 
kartan x   x x     x       x x x           x   x     x     

Byar Boafall Bökestad Gillesnäs 
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Nedan redovisas de torplämningar som ingår i studien mer ingående. Lämningarna är 
uppdelade byvis. För teckenförklaring se figur 10. 

 
Figur 10 Teckenförklaring till ritningarna på lämningarna. 

Boafall 
I byn Boafall genomfördes laga skifte år 1872. Vid denna tid fanns två hemmansägare och sju 
aktiva torp på byns marker enligt skifteshandlingarna. Hemmansägarna påverkades inte av 
skiftet vad det gäller utflyttning (Lantmäteristyrelsens arkiv, Akt 10-jäs-185). När 
häradsekonomiska kartan upprättades 1915─19, fanns det enligt beskrivningen för 
häradsekonomiska kartan tre hemmansägare samt fyra bebodda torp i byn (Rikets allmänna 
kartverk 1918). Vi har inventerat sju torplämningar i Boafall (figur 11).  

 

Figur 11 Torpens läge i byn Boafall. Källa Fastighetskartan och Höjddata 2 m  Lantmäteriet 
2012/892. 
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Torp 1 Hästhagstorpet 

   
Figur 12 Den tillhörande källargrunden till boningshuset. 

Torplämningen finns med på skifteskartan samt häradsekonomiska kartan. På skifteskartan 
visas endast boningshuset som byggnad och även en källa finns inom torpområdet. På 
häradsekonomiska kartan har en ekonomibyggnad tillkommit. Torpet etablerades år 1820 och 
övergavs år 1945. Beteckningen på lämningen enligt FMIS är Jämshög 879. 

Torplämningen är belägen i ett nyligen avverkat skogsområde som tidigare bestod av tät 
granskog och räknas till naturtyp tät skog. Torpområdet är väl inhägnat av stenmurar och 
innehåller ett flertal röjningsrösen. Öster om boningshuset finns en terrass som ansluter till en 
fägata. 

Torpområdet består av två byggnadslämningar och en grop. Boningshuslämningen består av 
en källargrund som delvis är ingrävd i terrassen (figur 12), samt en syllstensgrund med ett 
spismursröse. Boningshuset är 11 x 6 m och spismursröset i byggnaden är 2 x 2 m. 
Ekonomibyggnaden nordöst om boningshuset är 8 x 5 m och ingrävd i backe. Precis framför 
ekonomibyggnaden ligger en grop som troligtvis har använts till förvaring. Byggnadernas 
grundmurar är kallmurade och består delvis av tuktad sten. 

Torp 2 Jöns Anderssons torp 

   
Figur 13 Ekonomibyggnad med kallmurade väggar. 
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Torplämningen finns med på skifteskartan, men på häradsekonomiska karta har den 
försvunnit, precis som åker- och ängsmark. På skifteskartan visas tre byggnadslämningar, 
även en källa finns på torpområdet. Torpet etablerades år 1842 och övergavs år 1880. 
Beteckningen på lämningen enligt FMIS är Jämshög 756. 

Torplämningen är belägen i ett nyligen avverkat skogsområde som tidigare bestod av tät 
granskog och räknas till naturtyp tät skog. Ett fåtal röjningsrösen finns i området.   

Torpområdet består av tre byggnadslämningar. Boningshuslämningen består av en 
syllstensgrund med ett spismursröse i norra delen. Boningshuset är 10 x 6 m och 
spismursröset i byggnaden är 2 x 1,5 m. En ekonomibyggnad ligger strax öster om 
boningshuset och är 3,5 x 2,5 m med syllstensgrund (figur 13). Den andra ekonomibyggnaden 
ligger sydost om boningshuset, är 6 x 5,5 m och har 1,5 m höga kallmurade väggar av delvis 
tuktad sten.  

Torp 3 Ola Svenssons torp (Störratorpet) 

   
Figur 14 Norra byggnadslämningen med raserad fönsterglugg i väggen längst bort på fotot. 

Torpet är inte markerat på skifteskartan, men finns med på häradsekonomiska kartan. 
Förändringar som har skett mellan skiftes- och häradsekonomiska kartan är att marken har 
gått från att vara betesmark till åkermark. Torpet etablerades år 1881 och övergavs år 1926.  
Beteckningen på lämningen enligt FMIS är Jämshög 857. 

Torplämningen är belägen i en medeltät lövskog och ligger i en backslänt, ner mot sjön Halen 
och räknas till naturtyp öppen-medeltät skog. Torpområdet är till viss del inhägnat av 
stenmurar och innehåller ett fåtal röjningsrösen.   

Torpområdet består av två byggnadslämningar. Den norra byggnaden är 6 x 4 m och delvis 
ingrävd i backslänt (figur 14). Den södra byggnaden är 6 x 6 m och är till störst del ingrävd i 
backslänt och delvis raserad. Byggnadernas grundmurar är kallmurade och väggarna består av 
tuktad sten. 

På platsen fanns en kvarlämnad spann av plåt och en emaljerad gryta.   
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Torp 4 Backstugan 

 
Figur 15 Lämningen ligger precis i kanten på slänten. 

Torpet är inte markerat på skifteskartan, men finns med på häradsekonomiska kartan. Marken 
är markerad som åkermark på båda kartorna och har inte förändrats i storlek. Beteckningen på 
lämningen enligt FMIS är Jämshög 743. 

Torplämningen är belägen i gränsen mellan öppen mark till sluten bokskog och ligger i en 
backslänt (figur 15). Torpområdet innehåller ett fåtal röjningsrösen och i slänten finns 
terrasser.   

Torpområdet består av en byggnadslämning. Byggnadslämningen är 7 x 4 m med grävd 
källare. Källarens grundmurar är kallmurade och i ena kortändan finns en syllstensgrund. 
Lämningens stenar är delvis tuktade.  

Torp 5 Södra Lycketorpet 

            
Figur 16 Ekonomibyggnaden ligger i bakgrunden med ett stort träd i mitten. 

Torplämningen finns med på skifteskartan, på häradsekonomiska karta finns lämningen inte 
längre med. Marken som vid skiftet bestod av åker och äng finns till viss del kvar på 
häradsekonomiska kartan, men har omvandlats till åkermark och skog. På skifteskartan visas 
tre byggnadslämningar. Beteckningen på lämningen enligt FMIS är Jämshög 722. 
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Torplämningen är belägen på öppen betesmark och räknas till naturtyp öppen-medeltät skog.   

Torpområdet har endast en byggnadslämning kvar, en låg, ingrävd kallmur som är 7 x 6 m 
(figur 16). Trolig rest av en ekonomibyggnad. Området innehåller ett fåtal stora röjningsrösen.  

Torp 6 John Svenssons torp 

  
Figur 17 Källargrund i vinkel, spismursröset syns i bortre delen av fotot. 

Byggnadslämning och tillhörande mark finns med på skifteskartan, men är inte utmärkt på 
häradsekonomiska kartan, förutom äng- och åkermark. Det är ingen större skillnad i kartorna 
av den brukade markens areal. Torpet etablerades år 1809 och övergavs år 1880. 
Beteckningen på lämningen enligt FMIS är Jämshög 878. 

Torplämningen är belägen i en medeltät blandskog och ligger uppe på en backe, med närhet 
till sjön Raslången och räknas till naturtyp öppen-medeltät skog.  

Torpområdet består av en stor källargrund i vinkel (figur 17). Norra delen är 6,5 x 4 m och 
den södra delen av byggnaden är 2 x 5 m. I västra delen finns rest av spismursröse samt 
trappa. Byggnadernas grundmurar är kallmurade och består av otuktad sten.  

Torp 7 Båtsmanstorp 

 
Figur 18 Panoramafoto över marken som tillhörde båtsmanstorpet. 

Marken till byns samfälliga båtsmanstorp är inritad på skiftes- och häradsekonomiska kartan, 
kartorna redovisar inga byggnader på platsen. Vår inventering av båtsmanstorpets mark 
visade inga spår av byggnadslämningar, men är tydligt avgränsad med stenmurar och ett 
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flertal röjningsrösen finns inom detta område (figur 18). Torpet etablerades före år 1800 och 
övergavs år 1886. Lämningen finns inte markerad i FMIS. 

Bökestad  
I byn Bökestad genomfördes laga skifte år 1840. Vid denna tid fanns fyra hemmansägare och 
fyra aktiva torp på byns marker enligt skifteshandlingarna (Lantmäteristyrelsens arkiv Akt 11-
vån-73). Av Bökestads fyra hemmansägare fick två bo kvar och de andra två blev 
utflyttningsskyldiga. När häradsekonomiska kartan upprättades 1926─34, fanns det sex 
hemmansägare samt fyra bebodda torp i byn enligt beskrivningen för häradsekonomiska 
kartan (Rikets allmänna kartverk 1935). Vi har inventerat tretton torplämningar i Bökestad 
(figur 19). 

 

Figur 19 Torpens placering i byn Bökestad. Källa Fastighetskartan och Höjddata 2 m  Lantmäteriet 
2012/892. 
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Torp 8  

 
Figur 20 Rest av torplämningen, ingen inmätning är utförd på denna lämning. 

Varken torplämning eller brukad mark finns markerad på skiftes- eller häradsekonomiska 
kartan, dock finns lämningen med i FMIS. Beteckningen på lämningen enligt FMIS är Vånga 
303. 

Torplämningen är belägen i ett tidigare avverkat skogsområde med kvarliggande ris (figur 20) 
och räknas till naturtyp öppen-medeltät skog. Fältskiktet är kraftigt dominerat av örnbräken 
och sly, vilket medförde att vi inte kunde mäta in lämningen.  

Torp 9  

          
Figur 21 Boningshusets källare med kvarstående liljor. 

Torplämningen finns inte med på skifteskartan, men har tillkommit på häradsekonomiska 
kartan med både byggnad och åkermark. Beteckningen på lämningen enligt FMIS är Vånga 
296. 

Torplämningen är belägen i ett tidigare avverkat skogsområde och räknas till naturtyp öppen-
medeltät skog. Området innehåller ett fåtal röjningsrösen.  
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Torpområdet består av två byggnadslämningar. Boningshuslämningen består av en 
källargrund med kallmurade väggar av tuktad sten (figur 21), samt en syllstensgrund och ett 
spismursröse i sydost. Boningshuset är 9 x 6 m och spismursröset i byggnaden är 2 x 2 m och 
ligger i söder. Ekonomibyggnaden har kallmurade väggar av tuktad sten, är 10 x 6 m och 
ligger väster om boningshuset.  

Torp 10  

        
Figur 22 Boningshusets södra källargrund. 

Varken torplämningen eller brukad mark finns med på skiftes- eller häradsekonomiska kartan. 
Lämningen är registrerad i FMIS. Beteckningen på lämningen enligt FMIS är Vånga 292. 

Torplämningen är belägen på en väl nyttjad rastplats som innebär att lämningen ligger mellan 
öppen mark och dominerande tät bokskog. Lämningen ligger i naturtyp tät skog och är 
belägen precis i kanten av sjön Raslången. I området finns ett fåtal röjningsrösen. 

Torpområdet består av två byggnadslämningar. Boningshuslämningen är 12 x 5 m. 
Lämningen består av två källargrunder som är delvis ingrävda i backen (figur 22), samt en 
syllstensgrund med ett spismursröse på 2 x 2 m i öster. Källargrunderna är kallmurade och 
ligger på varsin sida om syllstensgrunden. Den norra källaren har en bevarad trappa. 
Ekonomibyggnaden ligger norr om boningshuset och är 4 x 4 m och ingrävd i backe. 
Väggarna är kallmurade och består av delvis tuktad sten.   
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Torp 11 Halltorpet 

   
Figur 23 Huset med spismursröset i mitten av bilden. Källaren är infälld på ritningen.  

Torplämningen finns med på skifteskartan, men inte på häradsekonomiska kartan, dock finns 
åkermarken kvar. Beteckningen på lämningen enligt FMIS är Vånga 282. 

Torplämningen är belägen i en tät granskog och räknas till naturtyp tät skog. 

Torpområdet består av två byggnadslämningar på varsin sida av vägen. Boningshuslämningen 
är 9 x 6 m och består av en syllstensgrund med ett spismursröse i den östra delen som är 2 x 2 
m (figur 23). På varsin sida om boningshuset finns tecken på ekonomibyggnad, den västra på 
6 x 3 m och den östra på 6 x 6 m. Den andra byggnadslämningen är en källare som är 6 x 5 m 
ingrävd i backslänt med kallmurade väggar.  

Torp 12  

 
Figur 24 Källaren till vänster och terrasskant till höger. 

Torplämningen finns varken med på skiftes- eller häradsekonomiska kartan, dock finns 
lämningen registrerad i FMIS. Beteckningen på lämningen enligt FMIS är Vånga 283. 

Torplämningen är belägen vid en väg med angränsande stugor. Omgivande vegetation består 
av medeltät skog och trädgårdar och räknas till naturtyp öppen-medeltät skog. Vegetationen 
vid torplämningen är påverkad av närliggande bebyggelse.  
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Torpområdet består av två byggnadslämningar. Boningshuslämningen består av en 
källargrund på 4 x 4 m som delvis är ingrävd i en backe samt en syllstensgrund på 7 x 5 m 
(figur 24). Utanför boningshuset i söder finns en terrass som är 7 x 3,5 m. Ekonomibyggnaden 
sydost om boningshuset är 4 x 3 m. Två av väggarna i ekonomibyggnaden är kallmurade med 
delvis tuktad sten och den tredje väggen består av ett flyttblock. 

Torp 13 Ola Mattsson Ohlins torp 

 
Figur 25 Byggnadslämningen med terrass och trappa. 

      
Figur 26 Ritningen visar hur lämningen ser ut idag. Till höger ett foto taget av Bröderna Persson, 1938. 
Foto från Minnesluckan, Regionmuseet Kristianstad. 

Torplämningen finns inte med på skifteskartan, men torp och åkermark har tillkommit på 
häradsekonomiska kartan. Torpet etablerades år 1861 och övergavs år 1955. Beteckningen på 
lämningen enligt FMIS är Vånga 611. 

Torplämningen är belägen i en medeltät blandskog och räknas till naturtyp öppen-medeltät 
skog. Torpområdet är väl inhägnat av stenmurar och i sydväst om boningshuset finns det två 
fållor. En terrass är belägen på den södra sidan av ekonomibyggnaden (figur 25 och 26). 
Området är väldigt stenrikt och innehåller röjningsrösen.    

Torpområdet består av två byggnadslämningar. Boningshuslämningen har kallmurade väggar 
och är 11 x 5 m och delvis ingrävd i den norra delen. Spismursröset ligger centralt och är 3 x 
2,5 m. Ekonomibyggnaden som ligger öster om boningshuset, är 10 x 5,5 m består dels av en 
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källare med kallmurade väggar och dels en syllstensgrund. Källardelen är ingrävd i backe. 
Framför ekonomibyggnaden finns en 5 m bred terrass. Lämningarna har byggts av tuktad 
sten.   

I området finns kvarlämnat bruksföremål som till exempel skor, grytor, emaljerade kannor, 
hästskor och en såg. 

Torp 14 Per Olssons torp 

   
Figur 27 Boningshuset och stensatt vägbank. Området är övervuxet av vintergröna. 

Torplämningen finns inte med på skifteskartan, torpet och tillhörande åkermark har 
tillkommit på häradsekonomiska kartan. Torpet etablerades år 1855 och övergavs år 1931. 
Beteckningen på lämningen enligt FMIS är Vånga 618. 

Torplämningen är belägen i en medeltät lövskog och räknas till naturtyp öppen-medeltät skog. 
Torpområdet är väl inhägnat av stenmurar och innehåller ett fåtal röjningsrösen och en 
vägbank. Området är väldigt stenrikt.    

Torpområdet består av två byggnadslämningar och en terrass. I området finns en stensatt 
vägbank som sträcker sig från byggnadslämningen ut mot den gamla gården. 
Boningshuslämningen består delvis av syllstensgrund och dels av kallmurade väggar och är 
12 x 7 m varav källaren är 7 x 4 m och belägen i den östra delen. Spismursröset ligger i västra 
delen och är 2,5 x 2,5 m. Ekonomibyggnaden med kallmurade väggar ligger i väster om 
boningshuset och är 7,5 x 4,5 m samt ingrävd i backe (figur 27). Byggnadslämningarna består 
av delvis tuktad sten.  

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Torp 15 

                  
Figur 28 Torplämningens ekonomibyggnad. 

Torplämningen finns inte med på skifteskartan, men byggnad och åkermark har tillkommit på 
häradsekonomiska kartan. Beteckningen på lämningen enligt FMIS är Vånga 637. 

Torplämningen är belägen i en dominerande tät bokskog och räknas till naturtyp tät skog. 
Området ligger nedanför en höjd, med närhet till Raslången.       

Torpområdet består av två byggnadslämningar. Boningshuslämningen består av syllsten och 
har ett 2 x 2 m spismursröse i väster. Boningshuset är byggt i vinkel och vars längsta sidor är 
7 x 6,5 m. Ekonomibyggnaden som är 6 x 5 m, ligger väster om boningshuset är delvis 
ingrävt i backe (figur 28). Ekonomibyggnadens södra vägg består till största del av ett 
flyttblock. Övriga grundmurar är kallmurade och består delvis av tuktad sten. I torpområdet 
hittades tegel, glas och en plåtspann. 

Torp 16  

  
Figur 29 Boningshus med sammanbyggd ekonomibyggnad. Infälld i ritningen finns även 
ekonomibyggnaden som är belägen ca 30 m nordväst om boningshuset. 

Torpområdet finns inte med på skifteskartan, men på häradsekonomiska kartan finns 
åkermark markerad på platsen. Beteckningen på lämningen enligt FMIS är Vånga 263. 

Torplämningen är belägen i en dominerande tät bokskog och räknas till naturtyp tät skog. 
Området ligger på en platå, i sluttningen ner mot Raslången. Ett stort antal röjningsrösen finns 
i området.   
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Torpområdet består av två byggnadslämningar. Den södra lämningen består av två delar, en 
bostadsdel och en ingrävd ekonomibyggnad. Bostadsdelen är av syllstensgrund som är 4,5 x 
4,5 m med en kallmurad källardel som är 7,5 x 4 m. Ekonomibyggnaden ligger i precis 
anslutning till källargrunden och är 7 x 5,5 m (figur 29). Nordväst om byggnadslämningen 
ligger ytterligare en ekonomibyggnad som är uppdelad i två delar och är 6 x 5 m. 
Lämningarna består av tuktad sten.  

Torp 17 Anders Nilssons torp 

  
Figur 30 Boningshusets spismursröse med källaren framför. 

Torplämningen finns varken med på skiftes- eller häradsekonomiska kartan. Lämningen finns 
registrerad i FMIS. Torpet etablerades år 1861 och övergavs år 1921. Beteckningen på 
lämningen enligt FMIS är Vånga 252. 

Torplämningen är belägen i en tät granskog och räknas till naturtyp tät skog. Torpområdet 
ligger på en höjd och är inhägnat av stenmurar samt innehåller ett 15-tal röjningsrösen. 
Lämningen av boningshuset har en angränsande terrass i västra delen. 

Torpområdet består av två byggnadslämningar, ett boningshus med spismursröse och en 
källare. Boningshuslämningen har en syllstensgrund av tuktad sten som är 11,5 x 5 m, med ett 
spismursröse på 2,5 x 2 m i den östra delen (figur 30). I norra delen finns en jordkällargrund 
som är 5 x 3 m.   
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Torp 18  

  
Figur 31 Torplämningen med fönstergluggar. 

Torplämningen eller tillhörande brukad mark finns varken med på skiftes- eller 
häradsekonomiska kartan. Lämningen finns registrerad i FMIS. Beteckningen på lämningen 
enligt FMIS är Vånga 259. 

Torplämningen är belägen i en medeltät skog och räknas till naturtyp öppen-medeltät skog. 
Torpområdet ligger i en slänt och innehåller ett fåtal stenmurar och röjningsrösen.  

Torpområdet består av en byggnadslämning som är 6 x 5 m. Lämningen är delvis ingrävd i en 
backslänt och lämningen är kallmurad med delvis tuktad sten. I byggnadens västra del finns 
en välvd ugnsrest i väggen och på den södra och den norra väggen finns fönstergluggar (figur 
31). I precis anslutning till torplämningen finns en mindre terrass. 

Torp 19 Oredatorp 

  
Figur 32 Trolig ekonomibyggnad. 

Torplämningen finns med på skifteskartan men inte på häradsekonomiska kartan. På 
skifteskartan visas endast boningshuset. Häradsekonomiska kartan visar att en väg dragits 
genom torpområdet och byggnaden har försvunnit. Dock finns åker- och ängsmark kvar enligt 
häradsekonomiska kartan, men ängsmarken har minskat. Torpet etablerades år 1801 och 
övergavs år 1856. Beteckningen på lämningen enligt FMIS är Vånga 257. 
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Torplämningen är belägen i en tät granskog strax intill en väg och räknas till naturtyp tät skog. 
En massiv terrass i delvis två nivåer ligger intill byggnadslämningen och området rymmer ett 
flertal röjningsrösen. Området är väldigt stenrikt.   

Torpområdet består av en byggnadslämning på 4,5 x 4 som är kallmurad av otuktad sten och 
ingrävd i en backe (figur 32). Byggnadslämningen är troligen en ekonomibyggnad.  

Torp 20  

   
Figur 33 Boningshuset sett från norr. 

Det finns ingen markering av torplämningen eller tillhörande brukad mark, varken på skiftes- 
eller häradsekonomiska kartan. Men lämningen är registrerad i FMIS. Beteckningen på 
lämningen enligt FMIS är Vånga 174. 

Torplämningen är belägen i tät bokskog och räknas till naturtyp tät skog. Lämningen ligger i 
den nedre delen av backslänten som vetter mot Raslången i öster. Området är väldigt 
blockrikt.  

Torpområdet består av en byggnadslämning med en tillhörande fålla. Lämningen har 
kallmurade väggar av otuktad sten och är till största delen ingrävd i backslänt, med ett 
spismursröse i söder. Boningshuset är 10 x 5 m och spismursröset i byggnaden är 1,5 x 1,5 m 
figur 33). Den angränsade fållan i norr är 6 x 3 m. Runt boningshuset finns en uppbyggd 
terrass avgränsad med stenmurar.     
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Gillesnäs 
I byn Gillesnäs genomfördes laga skifte år 1859─60. Vid denna tid fanns två hemmansägare 
och elva aktiva torp på byns marker enligt skifteshandlingarna (Lantmäteristyrelsens arkiv, 
Akt 10-jäs-148). De två hemmansägarna bodde på den södra delen av Gillesnäs, vid skiftet 
blev den ena utflyttningsskyldig till norra Gillesnäs. När häradsekonomiska kartan 
upprättades 1915─19, fanns det fyra hemmansägare samt sex bebodda torp i byn enligt 
beskrivningen för häradsekonomiska kartan (Rikets allmänna kartverk 1918). Vi har 
inventerat tio torplämningar i Gillesnäs (figur 34). 

 

Figur 34 Torpens läge i byn Gillesnäs. Källa Fastighetskartan och Höjddata 2 m  Lantmäteriet 
2012/892”. 
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Torp 21 Måsatäppet  

Skifteskartan visar en byggnad samt odlad mosse. I häradsekonomiska kartan visas en 
byggnad samt åkermark. Vid inventeringen hittades inga lämningar. En tidigare 
granplantering har avverkats vilket har medfört kvarliggande ris. Området är idag bevuxet 
med sly. Lämningen finns inte markerad i FMIS. 

Torp 22 Johannises täppe (KaffaNillans torp) 

  
Figur 35 Boningshuset med tillhörande spismursröse och trappsten. 

Torplämningen finns med på skiftes- och häradsekonomiska kartan. På skifteskartan visas två 
stycken byggnader, medan på häradsekonomiska kartan finns endast en byggnad kvar. 
Marken som vid skiftet bestod av åker och äng och finns till viss del kvar på 
häradsekonomiska kartan, ängen har omvandlats till skog medan åkern är oförändrad. Torpet 
etablerades år 1829 och övergavs år 1921. Beteckningen på lämningen enligt FMIS är 
Jämshög 431. 

Torplämningen är belägen i en tät lövskog med närhet till sjön Raslången och räknas till 
naturtyp tät skog. Torpområdet är väl inhägnat av stenmurar och innehåller ett flertal 
röjningsrösen. Området är väldigt stenrikt.   

Torpområdet består av fem byggnadslämningar och troligtvis ett stort fyrkantigt röjningsröse 
med stenmur. Boningshuslämningen är av 
syllstensgrund med ett spismursröse i norr. 
Boningshuset är 8 x 7 m och spismursröset i 
byggnaden är 2 x 1,5 m (figur 35). 
Ekonomibyggnaderna är 7 x 4 m respektive 8 x 3 m, 
med syllstensgrund och placerade norr om 
boningshuset. Öster om boningshuset finns en ingrävd 
källargrund med kallmurade väggar. Alla 
byggnadslämningar består av tuktad sten. Norr om 
ekonomibyggnaderna ligger rester av ett troligt boningshus som består av syllstensgrund.  

Figur 36 Rund husgrund. 
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Nordost om torplämningen finns en rund husgrund, som är delvis ingrävd i backslänt och 
ligger i anslutning till torpets åkermark (figur 36). Troligtvis har byggnadslämningen använts 
till förvaring. Lämningarna i området visar en välordnad torpmiljö med terrasser och 
strukturerade röjningsrösen. Nära boningshuset hittades rester av glas och gamla porslinsfat. 

Torp 23 Ola Gummessons torp (Bessalyckan) 

  
Figur 37 Boningshus med syllstensgrund. 

Torplämningen finns med på skifteskartan och visar en byggnad samt åker- och ängsmark, i 
häradsekonomiska kartan finns endast åkermarken kvar, medan ängsmarken och byggnaden 
har försvunnit. Torpet etablerades år 1867 och övergavs år 1945. Beteckningen på lämningen 
enligt FMIS är Jämshög 1110. 

Torplämningen är belägen i en medeltät lövskog med närhet till sjön Raslången och räknas till 
naturtyp öppen-medeltät skog. Torpområdet är till viss del inhägnat av stenmurar och 
innehåller ett flertal röjningsrösen. Området är väldigt sten- till blockrikt. 

Torpområdet består av en byggnadslämning och två förvaringsgropar. Boningshuslämningen 
består av en syllstensgrund med ett spismursröse (figur 37). Boningshuset är 8 x 5 m och 
spismursröset i byggnaden är 3 x 2 m. Byggnadslämningen består till viss del av tuktad sten. 
Sydväst om boningshuset ligger de två förvaringsgroparna. Sydöst om boningshuset ligger en 
fägata som sträcker sig ner mot sjön Raslången.  
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Torp 24 

 
Figur 38 Boningshusets källare med rest av spismur. 

                           
Figur 39 Ritning över lämningen samt ett kvarlämnat emaljerat kärl. 

Torplämningen finns inte med på skifteskartan. I häradsekonomiska kartan redovisas torp 
samt åkermark. Torpet etablerades år 1819 och övergavs år 1940. Beteckningen på lämningen 
enligt FMIS är Jämshög 1108. 

Torplämningen är belägen intill en väg med omgivande blandskog strax väster om Stasjön 
och räknas till naturtyp öppen-medeltät skog. Sydost om lämningen finns en 20 x 4 m stor 
terrass. Området är väldigt stenrikt. 

Torpområdet består av en byggnadslämning av ett boningshus med två källare, varav den ena 
har en rest av en spismur. Källarna är ingrävda och väggarna är till en viss del fogade och 
består av tuktad sten (figur 38 och 39). Lämningen är 12 x 8 m och spismursröset i byggnaden 
är 2,5 x 1,5 m. Till byggnadslämningen finns två gjutna trappor. I byggnadslämningen finns 
rester av glaserad keramik samt ett emaljerat kärl.    
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Torp 25 Hansmassatorpet 

 
Figur 40 Torplämningens ekonomibyggnad som till viss del är ingrävd i backslänten bakom. 

Torplämningen finns med på skifteskartan och visar två byggnader med röjd mark. I 
häradsekonomiska kartan finns inte längre torpet markerat, däremot är marken markerad som 
åker. Beteckningen på lämningen enligt FMIS är Jämshög 1151. 

Torplämningen är belägen i en medeltät lövskog med närhet till den lilla sjön Hallagylet och 
räknas till naturtyp öppen-medeltät skog. Området innehåller ett fåtal röjningsrösen.  

Torpområdet består av tre byggnadslämningar. Boningshuslämningen består av en 
syllstensgrund med ett spismursröse. Boningshuset är 8 x 5 m, byggt med en mindre vinkel i 
ost-sydost. Spismursröset i byggnaden är 3 x 1,5 m. Öster om boningshuset ligger en 
ekonomibyggnad med kallmurad grund som är 6 x 4 m och delvis ingrävd i backslänt (figur 
40). Norr om ekonomibyggnaden ligger en källargrund som är 3 x 3 m, även denna är ingrävd 
i backslänt. Byggnadslämningarna består av tuktad sten.   

Torp 26  

  
Figur 41 En del av boningshuset med spismursröset i mitten av fotot. 
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På skifteskartan visas två byggnader och en närliggande källa. På den häradsekonomiska 
kartan finns varken byggnader eller tillhörande brukad mark markerad. Beteckningen på 
lämningen enligt FMIS är Jämshög 1120. 

Torplämningen är beläget i ett område som är bevuxet med sly efter en tidigare avverkning 
och räknas till naturtyp öppen-medeltät skog. Torpområdet innehåller ett fåtal röjningsrösen.  

Torpområdet består enligt FMIS av två stycken byggnadslämningar, varav det ena inte 
hittades i fält. Boningshuslämningen består av en syllstensgrund med ett spismursröse som 
båda består av tuktad sten. Boningshuset är 5 x 6 m och spismursröset i byggnaden är 2 x 1,5 
m (figur 41). Öster om boningshuset finns en meter hög terrass som är uppbyggd av sten.   

Torp 27 Sandbackatorpet 

 
Figur 42 Den södra torplämningen med knappt skönjbara källare. Spismursröse i mitten samt 
ytterligare ett till höger i bilden. 

             

Figur 43 Ritning över Sandbackatorpet och lämningar efter bruksföremål. 

Torpet är markerat på skifteskartan och finns även med på den häradsekonomiska kartan. 
Förändringar som har skett mellan skiftes- och häradsekonomiska kartan är att ängsmarken i 
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princip nästan helt har försvunnit. Åkermarken är däremot oförändrad. Torpet etablerades år 
1869 och övergavs år 1957. Beteckningen på lämningen enligt FMIS är Jämshög 1096. 

Torplämningen är belägen på öppen mark. Torpområdet är till viss del inhägnat av stenmurar 
och innehåller ett fåtal röjningsrösen.   

Torpområdet består av fyra byggnadslämningar (figur 43). Den norra byggnaden är 5 x 4 m 
och delvis nedgrävd. Den mittersta byggnaden är 5 x 5 m och har en låg kallmurad grund. 
Den södra byggnaden, boningshuset är 17 x 7 m och består av en syllstensgrund samt två 
stycken källare med kallmurade väggar av tuktad sten (figur 42). I söder om boningshuset 
finns en terrass som övergår till en stenmur. Väster om boningshuset ligger en byggnad som 
är 4 x 3, troligtvis till förvaring. På platsen fanns ett kvarlämnat strykjärn samt emaljerad skål 
och mugg. 

Torp 28 Lafogdatorpet 

     
Figur 44 Kallmurad grund i framkanten på fotot som tillhör den södra lämningen. 

Torpet är markerat på skifteskartan, men finns inte med på häradsekonomiska kartan. 
Förändringar som har skett mellan skiftes- och häradsekonomiska kartan är att åkermarken 
har minskat en del och även ängsmarken. Beteckningen på lämningen enligt FMIS är 
Jämshög 1098. 

Torplämningen är belägen i en medeltät barrskog och ligger uppe på en höjd. Torpområdet är 
till viss del inhägnat av stenmurar och innehåller ett fåtal röjningsrösen.   

Torpområdet består av två byggnadslämningar. Den norra byggnaden är byggd i vinkel och är 
7 x 5 m, medan den södra byggnaden är 13 x 6 m, med ett spismursröse på 2 x 2 m (figur 44). 
Båda byggnaderna består till största delen av syllstensgrund och är till viss del uppbyggda av 
tuktad sten.  
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Torp 29 Wärmatorpet 

 
Figur 45 Panoramabild över den södra torplämningen. 

Torpet är markerat på skifteskartan, men finns inte med på häradsekonomiska kartan. 
Förändringar som har skett mellan skiftes- och häradsekonomiska kartan är att åkermarken 
har minskat till en viss del, medan ängsmarken helt har försvunnit. Beteckningen på 
lämningen enligt FMIS är Jämshög 1101. 

Torplämningen är belägen i en tät barrskog, med ett fåtal röjningsrösen.   

Torpområdet består av två byggnadslämningar. Den norra byggnaden är 6 x 4 m och delvis 
uppbyggd mot backslänt i söder. Den södra byggnaden är 11 x 6 m och består till störst del av 
syllstensgrund, medan källarväggarna är kallmurade (figur 45). Spismursröset i 
byggnadslämningen är 2 x 2 m och byggnadernas stenar är tuktade. 

Torp 30 Båtsmanstorp 

Marken till byns samfälliga båtsmanstorp är inritad på skiftes- och häradsekonomiska kartan 
men kartorna redovisar inga byggnader. Vår inventering av båtsmanstorpets mark visade inga 
spår av byggnadslämningar. Torpet etablerades före år 1800 och övergavs år 1874. 
Lämningen finns inte markerad i FMIS.   
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Biologiska lämningar 

Vid vår inventering av växtligheten vid torplämningarna fann vi 18 arter som kan kopplas mer 
eller mindre till tidigare torpbebyggelse (tabell 2). Vanligaste arterna var träjon, apel, 
nyponros samt vintergröna. Torp 13 och 24 hade flest arter, 8 respektive 5 arter. 

 

Tabell 2 Inventerade torpväxter i byarna Boafall, Bökestad och Gillesnäs. Naturtyp 1 öppen - medeltät 
skog och naturtyp 2 tät skog. 
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Träjon x x   x x x x x   x x                         
Apel x x x                     x x                 
Nyponros     x     x   x   x                           
Vintergröna x       x   x   x                             
Fingerborgs-
blomma x     x               x                       
Hassel     x         x x                             
Daglilja       x                                       
Krusbär x                                             
Körsbär x                                             
Penningblad x                                             
Schersmin x                                             
Parkslide   x                                           
Såpnejlika   x                                           
Tibast   x                                           
Syren         x                                     
Olvon           x                                   
Druvfläder             x                                 
Kungsljus                               x               
Totalt antal arter 8 5 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Naturtyp Öppen - medeltätskog             Tät skog 
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Resultatet för de olika naturtyperna visar vissa skillnader mellan öppen- medeltät skog och tät 
skog i antal arter per torp (figur 46). Öppen - medeltät skog har i genomsnitt 2,8 arter (±2,0) 
per torp medan tät skog har endast 0,3 arter (±0,5) per torp (figur 46).  

 
Figur 46 Torp i öppen till medeltät skog tenderar att ha fler arter än torp i tät skog. 

Inventeringen av torp 27, 28 och 29 utfördes i november 2015 vilket har gjort att dessa utgår 
från inventeringen av biologiska lämningar. De fynd vi gjorde vid dessa lämningar var vid 
torp 28 ett förmodat krikonträd samt vid torp 27 ett hästkastanjträd, som vi tolkar som ett 
vårdträd då det var placerat ca 10 meter framför bostadshuset, samt kungsljus och hassel. 
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Utvecklingen av antalet torp 

I Boafall ser vi en ökning av antalet torpare under nästan hela 1800-talet, med en topp på åtta 
stycken torpare år 1880 (figur 47). Ingen större påverkan syns runt laga skifte. Från slutet av 
1800-talet fram till år 1943 sker en kontinuerlig minskning av antalet torpare. I Bökestad syns 
ett uppsving av torpare efter laga skifte år 1840, som håller i sig till år 1865. Efter år 1865 
sker en tillbakagång som följs av en period med ökat antal torpare. År 1905 minskar antalet 
torpare åter igen. I Gillesnäs kan vi se en ökning av torpare fram till laga skifte, däremot efter 
laga skiftet sjunker antalet torpare fram till slutet av 1800-talet. Under år 1885─1935 är 
torparantalet i Gillesnäs i princip konstant. I vår undersökning har vi tolkat resultatet av 
antalet torpare (figur 47) som ekvivalent med antalet torp i byarna. 

 

 

 

 
Figur 47 Antalet torpare i byarna Boafall, Bökestad och Gillesnäs från år 1800 fram till år 1943. 

 

 



46 
 

Torpens livslängd 

Av de 30 torp som ingår i undersökningen har livslinjer för 14 torp varit möjliga att ställas 
samman (tabell 3), kopplingar mellan övriga torp och torpare har varit för osäkra för att kunna 
fastställas. Vi kan därför inte lämna någon livslängd för övriga 16 torp.  

 

Tabell 3 Tidsspann för de torp i Boafall, Bökestad och Gillesnäs som vi har kunnat koppla livslinjen för. 
Torp 7 och 30 har uppkommit före år 1800. 

Torpnummer Uppkomst Nedläggning Livslängd 
(år) 

  

Boafall      
1 1820 1945 125    
2 1842 1880 38   
3 1881 1926 45   
6 1809 1880 71   
7 f. 1800 1886 >86   
Bökestad      
13 1861 1955 94   
14 1855 1931 76   
17 1861 1921 60   
19 1801 1856 55   
Gillesnäs      
22 1829 1921 92   
23 1867 1945 78   
24 1819 1940 121   
27 1869 1957 88   
30 f. 1800 1874 >74   

 

Livslinjerna för torpen visar att det är vanligare att någon utomstående tar över, än att torpen 
övergår inom familjen. Torpen bebos av samma torparhushåll under relativt lång tid. 

 
Figur 48 Utveckling av data från tabell 3. Livslinjerna har markeringar vid byte av torparhushåll. Torp 
som juridiskt begrepp upphör efter år 1943, därefter tillhör byggnaden en ny kategori.  
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Diskussion   

Torplämningar i landskapet 

I vårt undersökningsområde finns det lämningar efter boningshus vid nästan varje 
torplämning. Vi tolkar de flesta boningshuslämningarna i området som enkelstugor, då 
lämningarna visar upp enkelstugans karakteristiska planlösning (Erixon 1940), vilket medför 
att parstugor inte har varit speciellt vanliga i området. Lafogdatorpet (torp 28) är däremot av 
allt att döma en parstuga, då torpet är symmetriskt och med ett spismursröse i mitten av 
byggnaden (Bäck 2008).  

Varianten på enkelstugan, där man grävt in en stenstuga i backslänten är emellertid ganska 
vanlig i området, vilket vi tolkar som att skogen i området eventuellt minskade under en 
period och att man därför nyttjade de naturliga förutsättningar som det backiga och steniga 
landskapet har stått till buds med. Fördelen för hemmansägarna var att torparna stenröjde 
marken runt torpet, samtidigt som skogen fick stå kvar (Erixon 1940).  

Bebyggelselämningarna i undersökningsområdet visar på en viss variation när det gäller 
storlek. För de torplämningar som vi har undersökt ligger storleken på 
boningshuslämningarna mellan 7 x 4 m och 17 x 7 m med en genomsnittsarea på 55 m². Bäck 
(2008) menar att den vanligaste storleken på enkelstugor på gårdar är 54 m² men att torpens 
enkelstugor oftast var mindre. I skogsbygden var dock oftast torpens enkelstugor i allmänhet 
större vilket gör att våra resultat stämmer väl med Björnssons (1946) och Bäcks (2008) 
resultat.  

Olika faktorer som vi anser kan påverka storlek och antal enheter på torp är upplåtelseform, 
livslängd, antal personer i hushållet och tillgång på material. Arrendeavtalets påverkan på 
torpets utformning kan ha berott på om avtalet har sträckt sig över endast ett år i taget eller 
ända upp till 49 år. I de fall som torparen ägde byggnaderna hade han troligtvis ett större 
incitament för att utveckla sin torpenhet, även i vilken utsträckning som torparen förfogade 
över marken på torpet tror vi ha spelat in. Tillgången på material beror på torpets lokalisering 
i landskapet och vilka förutsättningar arrendeavtalet har givit. Tillgången till arbetskraft och 
antalet dagsverken har antagligen också påverkat hur torpet har kunnat utvecklas över åren. 
Om torpet har haft tillräckligt stor bäringskraft att försörja en större familj har fler kunnat 
hjälpa till med både dagsverken och torpets jordbruk (Dribe & Lundh 2002), vilket har 
medfört att mer tid har kunnat läggas på att underhålla torpet och dess omgivning.  

Biologiska lämningar 

Under vår växtinventering har vi funnit växter som mer eller mindre kan kopplas till gammal 
bebyggelse. Arter som till exempel träjon och nyponros menar Carlberg (2008) kan tyda på 
torpbebyggelse, men då dessa även är vanliga på halvöppen mark i landskapet (Virtuella 
floran 2004b; 1998) kan vi inte med säkerhet veta om dessa arter planterats på torpen för nytta 
och nöje. Andra arter som till exempel vintergröna, daglilja, såpnejlika och schersmin är arter 
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som vi mer säkert kan säga tillhör arter som planterats vid torpen och dessa tyder mer på 
mänsklig påverkan (Carlberg 2008).  

En av faktorerna till varför det finns färre torpnära växter i en tät skog än i en öppen till 
medeltät skog är för att ljusinsläppet är mindre i den täta skogen (Hjorth 2003). I tät skog har 
vi endast funnit växter på tre torp, varav två växter är apelträd. Troligtvis beror detta på att 
träd har lättare att leva kvar på en övergiven mark än vad övriga växter har, då de har lättare 
att konkurrera med övrig växtlighet (Carlberg 1988). Andra faktorer som också skulle kunna 
påverka antalet torpnära växter är till exempel näring och tillgång till vatten (Hjorth 2003).  

I vår undersökning har vi två torp som sticker ut lite mer vad det gäller antalet arter och det är 
torp 13 och 24. Båda torpen ligger i öppen - medeltät skog och båda är nedlagda under mitten 
av 1900-talet, vilket gör att förutsättningarna för att finna kvarväxande torpväxter här är större 
än för de torp som övergivits tidigare (Carlberg 1988). 

Utvecklingen 

Det sker en generell ökning av antalet torp i de tre byarna från år 1800 till ca 1860. Denna 
ökning motsvarar den allmänna ökningen av antalet torp i övriga Sverige, med en topp på 
1860-talet (Morell 2001). Denna allmänna ökning i Sverige menar man beror på folkökningen 
av framförallt de obesuttna och den bostadsbrist som följde i dess spår (Gadd 2000). Vår 
studie visar att antalet torp i undersökningsområdet minskar från år 1870, vilket stämmer väl 
överens med statistiken som redovisas i emigrationsutredningen (Wohlin 1908). Några av de 
faktorer som kan ha påverkat utvecklingen av antalet torp i de tre byarna är laga skifte, 
emigration, industrialisering och friköp. Laga skifte kan ha antingen en positiv eller negativ 
påverkan på antalet torp, medan de andra faktorerna oftast har en negativ påverkan på 
utvecklingen (Bäck 1992; Elgeskog 1945; Svensson 2002b).  

Boafall och Bökestad har haft en liknade torputveckling fram till Bökestads laga skifte som 
sker år 1840. Efter år 1840 ser vi en kraftigare ökning av antalet torp i Bökestad jämfört med 
Boafall. Detta tror vi beror på att vid laga skifte i Bökestad fick två hemmansägare av fyra 
flytta ut, varav en av dem hade sin gård i grannbyn. Detta gav tillfälle åt nya torpare att 
bosätta sig på byns marker då hemmansägarna fick möjlighet att fritt disponera sin mark, 
vilket tidigare byalaget kunde ha motarbetat, samtidigt som arbetskraft krävdes (Nordström 
1990). Anledningen till att mer arbetskraft behövdes beror antagligen på att det gemensamma 
arbetet med allmänningarna försvann och varje hemmansägare fick ta eget ansvar för sin 
mark. 

I Boafall blev de två hemmansägarna inte särskilt påverkade av laga skiftet då ingen av dem 
behövde flytta ut. Inga större förändringar av antalet torp i denna by skedde efter år 1825 
enligt våra resultat. Det kan bero på att torpen redan från början placerades i utkanterna av 
byn och att marken inte varit attraktiv för hemmansägaren. Någon nedgång i antalet torp ser 
vi inte förrän år 1885, vilket gör att torpens nedgång i Boafall sker senare än den allmänna 
nedgången av torp i Sverige (Nordström 1990). Anledningen till detta skulle kunna vara att 
laga skiftet sker sent i Boafall och att laga skiftet har motverkat den allmänna torpnedgången.  
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I Gillesnäs var gårdarna placerade i den södra delen av Gillesnäs, vilket har gjort att 
etableringen av torp har skett framförallt i norra Gillesnäs. Efter laga skifte som sker år 
1859─1860 kan vi se en nedgång av antalet torp på Gillesnäs marker. Nedgången beror 
troligen på att den ena hemmansägaren blev tilldelad norra Gillesnäs och att detta har medfört 
att de torpare som bebott dessa delar avhystes på grund av att hemmansägaren själv var i 
behov av marken. Laga skiftet i Gillesnäs sker dessutom samtidigt som den allmänna 
nedgången av antalet torp, vilket inte ger samma förutsättningar för att antalet torp ska kunna 
öka som i till exempel Bökestad. När laga skiftet genomfördes i Gillesnäs fanns det redan gott 
om torp i byn, detta kan ha medfört att det inte blev någon ökning av antalet torp då markerna 
i byn troligtvis inte haft kapacitet för att uppbära fler torp.  

För de torp i vårt undersökningsområde som redovisas i torpkommissionens inventeringar, 
kan vi se att alla betalar sitt arrende i pengar år 1910 (Torpkommissionens arkiv, volym 3, 
Yngre kommittéarkiv 237). Då dagsverken försvinner i början av 1900-talet försvinner ett av 
incitamenten för hemmansägaren att behålla torparen på sin mark. Samtidigt sker en 
utveckling av både jordbruket och infrastrukturen vilket krävde mer arbetskraft initialt med 
diken som skulle grävas och vägar anläggas (Morell 2001). Skogsbruket krävde också mer 
arbetskraft då det inte var lika rationaliserat som jordbruket, vilket gjorde att torpen i 
skogsbygden lades ned senare än torp på marker utan skogsbruk (Björnsson 1946). I vårt 
område har det skett markköp av energi- och skogsbolag, vilket vi menar har gett en möjlighet 
för torparen att bo kvar, då man kunde få anställning som skogsarbetare.  

I slutet av 1800-talet öppnades nya möjligheter för torpare att försörja sig, bland annat genom 
industrin och infrastrukturen (Nordström 1990). Torp som låg mer avlägset från industrin 
hade tendenser att läggas ned tidigare än de torp som hade närhet till industrin. Den 
kvarhållande effekten på torp som industrin medför i områden i närhet av industri (Björnsson 
1946) kan inte uteslutas i vårt undersökningsområde, men är också svår att bevisa då endast 
kategorin arbetare benämns i det kyrkliga materialet, ett problem som även Sjösäter (1994) 
har uppmärksammat. Vi har en tanke om att industrin skulle kunna ha haft en viss påverkan i 
Boafall och Gillesnäs på grund av närheten till industrierna i Holje/Olofström. På grund av 
Bökestads lokalisering tror vi däremot inte att Holje/Olofströms industrier har påverkat antalet 
torp i Bökestad. 

En annan faktor för minskningen av torp är omvandlingen av torp till friköpta enheter, vilket 
innebär att själva torpbyggnaden finns kvar men ändrar kategori (Nordström 1990; Sjösäter 
1994). I undersökningsområdet har vissa friköp av torp med eller utan brukningsdel skett. 
Anledningen till varför man valde att bara köpa loss en del av torpenheten kan bero på att 
arbetsbördan av att ha en brukningsenhet, samtidigt som arbete utförs heltid på annat ställe, 
blev för stor (Nordström 1990). Friköpen tror vi har varit ett incitament för att bevara och 
underhålla sina enheter och därför är dessa torp fortfarande bostäder idag.  
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Metoddiskussion och felkällor 

Metoden vi valt för inventering av de biologiska lämningarna lämpade sig väl då vi på så sätt 
fick med alla de arter som fanns på torpområdena. För att få en heltäckande inventering bör 
ett område besökas och inventeras vid vår, sommar och höst (Sköld & Svensson 2009). Vi har 
inventerat under sommar/tidig höst vilket medför att vi missat de växter som påverkas av 
våraspekten. Inventering under våren hade kunnat medföra andra resultat där vårblommande 
växter ingått. 

Fältstudierna för inventeringen av byggnadslämningar anser vi har fungerat tillfredställande, 
då de i stort följer resultaten som finns i FMIS. Dock finns vissa variationer i tolkningarna av 
byggnadslämningarnas storlek och placering. 

Metoden vi valt för den longitudinella studien bygger på det material som varit tillgängligt. 
Kyrkoböckerna är av varierande kvalitet, vilket gör uppgifterna något osäkra. Prästen kan ha 
skrivit fel, vilket gör att man bör vara källkritisk till dessa uppgifter. Hemmansdelning och 
ägostyckning medför att mark byter ägare vilket har till följd att det är svårt att följa torparna 
under varje markägare. Dessutom uppstår det förvirring då prästerna kan använda de olika 
benämningarna torpare, husman, husägare och arbetare för personerna som bebor torpen, 
vilket ibland gör det oklart hur vi ska tolka materialet. Även skiftes- och häradsekonomiska 
kartorna måste man vara källkritisk mot, det vi ser är en persons tolkning och en 
ögonblicksbild. Vad som sker med markerna efter detta kan vi inte uttala oss om.  

Vi har tolkat vårt undersökningsmaterial på så sätt att antalet torpare skulle vara ekvivalent 
med antalet torp. Detta skulle dock kunna vara missvisande då antalet torp och torpare skulle 
kunna skilja sig åt. Materialet är inte heller alltid samstämmigt vilket innebär att antalet torp 
och torpare kan skilja sig åt mellan de olika materialen under samma tidsperiod.   

Sist men inte minst måste vi ta med vår oerfarenhet i att läsa kameralt och kyrkligt material i 
beräkningarna, vi kan ha läst fel eller tolkat materialet på ett felaktigt sätt vilket kan ha gjort 
att det smugit sig in felaktigheter i undersökningen. 

Slutsatser 

Utgångspunkten för denna studie var att undersöka torpens historia och de spår som de lämnat 
efter sig i landskapet. Studien har visat att i vårt område fanns spår av torpbebyggelse från 
före 1800-tal till mitten av 1900-tal, med en toppnotering av antalet torp mellan år 
1840−1870. De flesta torp läggs ner från sent 1800-tal till första delen av 1900-talet. De 
torplämningar som vi har undersökt består framför allt av enkelstugor med en eller flera 
ekonomibyggnader. 

I de öppna - medeltäta skogarna har vi sett tendenser till att finna fler kvarstående torpnära 
växter jämfört med de täta skogarna. De vanligast förekommande torpnära växterna som vi 
har funnit ute i fält var träjon, apel, nyponros samt vintergröna.  
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Det vi kan se i vår undersökning är att torp som lagts ner under 1900-talet har en högre 
bevarandestatus än övriga torp. Vid dessa lämningar återfinns ofta bruksmaterial som till 
exempel glasflaskor, porslin, emaljerade grytor och spannar.  

Vid vidare studier av området hade det varit intressant att följa de tre byarnas demografi för 
att på så sätt fördjupa kunskapen om till exempel torpens uppkomst och nedläggning. En 
annan inriktning på fortsatta studier skulle kunna innefatta torpens marker och dess bruk. 

Torplämningarna i landskapet visar fortfarande tydligt på människors bruk, detta menar vi är 
viktigt att bevara inför framtiden, för att på så sätt göra det möjligt för framtida generationer 
att få uppleva en del av vårt historiska arv. Torplämningarna bör säkras genom skötselplaner 
som behandlar natur- och kulturvärden. Vi anser också att information bestående av 
lämningens historia, bör placeras intill lämningen eller på annat sätt göras tillgänglig för de 
människor som vistas i området. 

 

 

Stora delar av den gamla bondejorden övergingo vid slutet av 1800-talet till 
staten som inrättat kronoparker, vilka utmärkas av stränga allvarliga 
granplanteringar. Bondeklassen har försvunnit, och emigrationen till 
Nordamerika har varit betydande. Där fordom funnos liv och rörelse, 
härskar nu tystnad, och en falsk vildmarkskänsla bestämmer numera 
områden, där naturen tidigare varit tillgänglig och vänlig. De ekonomiska 
förbättringarna få vi icke gratis. De måste dyrt köpas med uppoffringen av 
oersättliga naturvärden, vilka icke enbart angå oss utan också kommande 
generationer. (Sjöbeck 1950) 
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