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Sammanfattning  

Uppsatsen undersöker humleodling i Kronobergs län under 1600-talet genom att studera 

geometriska kartor. Syftet är att kartlägga förekomsten av humleodlingar och undersöka vilka de 

avgörande faktorerna till dess utbredning var. Studien syftar även till att undersöka hur mycket 

humle som odlades i förhållande till gårdarnas husbehov. 

Tidigare forskning visar på specialiseringar inom jordbruket och att de naturförutsättningar som 

fanns var en påverkande faktor för var humle odlades. Studier över humleodlingar under 1600-och 

1700-talet visar bland annat på en koppling mellan humleodlingar och mellan- och skogsbygd, och 

en avsaknad av humle i slättbygderna.  

I den här studien studerades kartmaterial från 82 socknar från Lantmäteriets och Riksarkivets 

digitala arkiv. Socknarna delades in i kategorierna ”Kartor funna, humle funnet”, ”Kartor funna, 

humle ej funnet” och ”Kartor ej funna”. Huruvida det fanns en koppling mellan humleodling och 

bygdetillhörighet undersöktes genom att jämföra resultatet med en landskapsanalys över 

Kronoberg gjord av Landskapsprojektet 1998.  

Resultatet visade att av de 82 undersökta socknarna gick det att finna humleodlingar i 36 av dem. I 

de socknar där humleodlingar hittades fanns totalt 155 gårdar varav 72 av dessa hade humleodling 

noterat i kartakterna. Ingen av de 37 gårdarna, där informa tion om antalet humlestörar gick att 

hitta , producerade humle under husbehov. 8 av gårdarna producerade humle för husbehov och 29 

producerade humle över husbehov.  

 

Studien visar på en koncentration av humleodlingar i de mer skogrika , varierade östra delarna av 

Kronoberg och en nästintill avsaknad av humleodlingar kring centralbygderna. Bidragande 

faktorer till detta mönster kan bland annat vara specialiseringar inom lantbruken och ett samband 

mellan humleodlingar och nederbördsmängd. 
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Abstract  

This thesis will examine the extent to which hops were grown in Kronoberg County during the 

17th century by studying geometric maps. The purpose is to map out the occurrence of hop 

plantations and investigate what the decisive factors for that distribution  were. The study also aims 

to investigate the housing needs of hops. 

Previous studies show that the natural conditions were an important factor for where hops were 

grown. Studies of hop farms during the 17th and 18th centuries show, among other things, a  

connection between hop farms and rural subdivision. 

Maps found in Lantmäteriet's and Riksarkivet's digital archive, from a total of 82 parishes, were 

studied. The parishes were divided into the following categories: "Maps found, hops found", 

"Maps found, hops not found" and "Maps not found". Whether there was a connection between 

hop cultivation and rural affiliation was investigated by comparing the results with a landscape 

analysis of Kronoberg county made by Landskapsprojektet 1998. 

The results showed tha t out of the 82 parishes, hop cultivations could be found in 36 of them. In 

the parishes where hop cultivations were found, 72 out of 155 farms had hop cultivations noted in 

the maps. The results regarding housing needs of hops show that none of the 37 farms studies 

produced hops below housing needs. 8 of the farms produced hops for household needs and 29 

produced hops over household needs. 

 

The studies show a concentration of hop plantations in the eastern parts of Kronoberg and a lack of 

hop around the bigger cities. Some of the contributing factors to this pattern may be a 

specialization in agriculture and a connection between hop cultivation and precipitation.  
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Inledning 

Humleodling har haft en betydande roll i Sverige sedan medeltiden, framför allt 

för dess antiseptiska egenskaper som var viktiga vid framställandet av öl. På 

1400-talet blev var bonde ålagd att odla humle, en mängd på mellan 40 och 200 

stänger per gård var rekommenderat. I Kristoffers landslag från 1442, som gällde 

ända fram till 1734, står följande (Andeberg 2005):  

 

”Alle hemman böra humlegård hafwa, och lägge bonde goda rötter till fyratijo 

stänger hvart år, till dess de blifva tuhundrade vid ett helt hemman” 

 

 

Studier över humlegårdar i Sverige under 1600-talet är idag relativt få. Studier 

som har gjorts över Västergötland, Östergötland och Uppland visar, bland annat, 

på en koppling mellan bygdetillhörighet och humleodlingar och att 

naturförutsättningarna var en avgörande faktor (Nilsson 2010). En liknande studie 

över Skåne visar även den på att bygdetillhörigheten hade stor betydelse och att 

det var i skogsbygderna humleodlingen framför allt fanns (Persson & Ströbeck 

2013). Då jag inte kunde finna några liknande studier över Kronobergs län 

väcktes mitt intresse att själv studera ämnet. 
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Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att kartlägga förekomsten av humleodlingar i 

Kronobergs län under 1600-talet. Det huvudsakliga syftet är att ta reda vilka 

socknar som hade mest humle och vad som kan vara anledningen till det. 

Uppsatsen syftar även till att undersöka humleodlingen i förhållande till 

husbehov. 

Frågeställningar 
• I vilka socknar finns det belägg för humleodling i Kronobergs län under 

1600-talet? 

• Vilka faktorer kan förklara humleodlingens utbredningsmönster?  

• Hur såg fördelningen ut i länet när det kommer gårdarnas husbehov av 

humle? 

Avgränsning 
Den här studien kommer undersöka humleodlingarnas utbredning i Kronobergs 

län under 1600-talet. Det kommer att göras på sockennivå. Kartmaterialet som 

kommer användas kommer från Riksarkivets och Lantmäteriets digitala kartarkiv 

och omfattar geometriska avmätningar mellan åren 1600 och 1699. 
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Bakgrund  

Humle 

Humlens (Humulus lupulus) antiseptiska egenskaper var mycket betydelsefulla 

vid framställningen av öl. Humlen användes även vid brödbakning av för dess 

jäsande effekt (Tunón, Pettersson & Iwarsson 2005). Humle har, förutom för 

öltillverkning, även använts till bland annat djurfoder, rep och mattor. Det finns 

även källor som visar att humleskotten har fungerat som substitut för sparris 

(Institutet för språk och folkminnen 2021).  

Humle är en flerårig växt som trivs bäst i varmare klimat med närings- och kalkrik 

jord. Plantorna behöver stödjas och binds upp i störar för att klättra på. Humlen 

skördas under hög- och sensommar varefter kottarna torkas och lagras 

(Nationalencyklopedin u.å.a). Humlen är känslig för yttre påverkan som så som 

väder och hantering och för mycket regn och för lite sol kan exempelvis ge 

upphov till att humlens bryggegenskaper försämras (Paulin 1940). 

Humle i Sverige 

Humle odlades som allra mest under 1600–1700-talet i Sverige. Humleodling var 

vanligt förekommande i så gott som hela Sverige men tycks vara särskilt 

koncentrerad i delar av Västergötland, Östergötland, Småland, Värmland och 

Uppland (Höglund 2008). 

Humlen är den enda växt i Sverige som har varit lagstadgad. Anledningen till det 

anses bland annat ha varit att den hade en stor betydelse för näringsintaget i 

bondesamhället, då missväxt kunde vara förödande. Detta eftersom ölet utgjorde 

en stor del av det dagliga näringsintaget. Genom att genom lag se till att humle 

odlades i Sverige var förhoppningen att säkra tillgången oavsett världsläget och 

tillgången på import (Hjärthner-Holdar, Ranheden & Seiler 2007).  

Vid tillverkningen av stängslet runt humlegårdarna användes det material som 

fanns nära till hands. I skogstrakter användes trägärdsgårdar och där det inte fanns 

skog byggdes det i stället stenmurar (Tunón, Pettersson & Iwarsson 2005).  

Vad gäller humlestörarna menar prästen och boktryckaren Reinerus Reineri 

Broocman att valet av träslag till dessa var av stor vikt. I boken Swensk Hus-

Hålds-Bok (Broocman 2016 [1736]) skriver han att ”All slags träd är ej tienlig til 

humlestör; ty biörck-stänger äro skadelige, gran-stänger goda, asp-stänger the 
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bästa, såwäl för theras wärma, som skrofloga bark, hwaraf humlan uphielpes.”. 

Hur och var humle odlades påverkades alltså i stor utsträckning av omgivningens 

förutsättningar. 

Humle under 1600-talet 

I början av 1600-talet påbörjades en omfattande kartering av Sveriges byar och 

gårdar. Anledningen till denna unika kartläggning påstås bland annat vara ett ökat 

behov av att kartlägga landets resurser till följd av många år av krig. Totalt lät 

staten upprätta över 10 000 storskaliga kartor, från vilka det går att utläsa 

information om bland annat markslag, markanvändning och areal (Nilsson 2010). 

 

Tidigare forskning, baserad på studier av sådana geometriska kartor, visar på att 

humle och andra binäringar hade stor betydelse i 1600-talets bondesamhälle. 

Enligt Nilsson (2010) fanns det redan då specialiseringar inom jordbruket där de 

största hemmanen var de som odlade humle i störst omfattning. Det berodde 

troligtvis på att det i dessa fanns mer resurser så som odlingsduglig mark och 

tillräckligt med gödsel samt mer arbetskraft. Nilssons (2010) studie visar på att 

vissa hemman kunde ha upp emot 8000 humlestörar, vilket är väl över de 40-100 

humlestörar som beräknas ha täckt husbehovet (se s. 15). Detta tyder på att humle 

även var viktig för avsalu.  

 

Det var inte enbart genom försäljning som överskottet av humle omfördelades, 

även byteshandel var vanligt (Västbö-Franzén 2012). På detta vis kunde områden 

med ett underskott av humle därför tillgodose sitt behov genom byteshandel. Det 

förekom även att gårdar hyrde humlestörar i andra byar. 

 

Studier över humleodlingar i Skåne under 1600-och 1700-talet visar på en 

koppling mellan humleodlingar och skogsbygd, och en avsaknad av humle i 

slättbygderna. Anledningen till detta anses vara att spannmålsodlingen varit av 

stor vikt och att binäringar inte har varit av lika stor betydelse. Det är också 

möjligt att virkesbristen och avsaknaden av platser i lä att odla på är bidragande 

faktorer till detta (Persson & Ströbeck 2013).  
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Undersökningsområde 

 

 Figur 1. Källa: Infälld karta: GSD-Sverigekarta 1:10 milj. @ Lantmäteriet. 

 

 

Berggrunden i Kronoberg består främst av granit och gnejs och den dominerande 

jordarten är morän med inslag av isälvssediment och torv (Figur 2) (Wastenson & 

Fredén 2009). Kronoberg ligger på sydsvenska höglandets sluttning och är beläget 

över högsta kustlinjen (Höglin 1998). 

 

Kronoberg domineras av skog och har en förhållandevis liten andel åkermark 

(Figur 1). Vanligt är småskaliga jordbruk med kött- och mjölkproduktion, ofta i 

kombination med skogsbruk. Framför allt odlas havre och vallväxter. Även 

papperstillverkning, möbeltillverkning och glasindustrin har genom historien varit 

betydelsefull i Kronoberg (NE u.å.b). 



 10 (37) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 

Figur 2. Jordartskarta över Kronobergs län. Kronoberg domineras av morän med inslag av 

isälvssediment. I västra delen av länet är torv framträdande och östra delen är berggrunden 

blottad i större utsträckning. Källa: Jordartskarta: GSD-Jordarter 1:1 milj. @ Lantmäteriet. 

 

 

Småland är till följd av sin storlek ett varierat landskap med stora höjdskillnader 

vilket resulterar i tämligen stora skillnader vad gäller klimatet, både vad gäller 

temperatur och nederbörd (SMHI 20212021a). Samma sak gäller Kronoberg. Från 

öst till väst skiljer sig nederbördsmängden drastiskt åt, med betydligt mer 

nederbörd i den östra delen än den västra (Figur 3).  
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Figur 3. Karta som 

illustrerar 

årsmedelnederbörd i 

Sverige för 

normalperioden 1991-

2020 (SMHI 2021b), 

med Kronobergs 

länsgräns infogad. 

Bilden är beskuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrarhistorisk landskapsanalys av Kronobergs län 

År 1998 gjorde Landskapsprojektet, ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet 

och den regionala kulturmiljövården, en agrarhistorisk landskapsanalys över 

Kronobergs län. Syftet med projektet var att arbeta fram en metod som kunde 

analysera och presentera regionens agrarhistoriska utveckling, karaktär och  

värden.  

 

Landskapsanalysen sträcker sig från det förhistoriska odlingslandskapet fram till 

1800-talet och arbetades fram genom att bland annat studera äldre storskaliga 

kartor och reseskildringar från 1600-och 1700-talet. Landskapsanalysen 

resulterade i en regional uppdelning där framför allt två områden framträdde 

tydligt, det västra och det östra området (Figur 4). 
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Figur 4. Det västra och det östra området samt de 11 delområdena enligt den agrarhistoriska 

landskapsanalysen (Höglin 1998). Kartan är digitaliserad av Julia Johansson. 

Det västra området – ett flackt myrrikt landskap 

Det västra området präglades av ett flackt landskap och ett stort antal myrar. 

Området hade många likheter med Halland och norra Skåne, exempelvis en riklig 

förekomst av ljunghedar under 1700-talet. Området hade under en lång tid mycket 

ängs- och hagmarker och det finns än idag spår av omfattande odlingar i form av 

röjningsrösen och bandparceller (Höglin 1998). Det västra området delades sedan 

upp ytterligare i 3 delområden, som i korthet beskrivs nedan (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Det västra områdets 8 delområden (Höglin 1998). 

 

1A 

 

Centralbygd. Säterier var vanligt förekommande under 1600-talet. 

Bebyggelsen bestod främst av stora byar på moränhöjder.  

1B 

 

Bebyggelsen bestod framför allt av små och medelstora byar, som låg 

på de högre områdena i landskapet medan åkern låg i de lägre belägna 

delarna. Pottaska, tjära och träkol anses ha haft stor betydelse i 

bondesamhället. 

1C 

 

Rikt på myrar. Bebyggelsen bestod framför allt av ensamgårdar. Till 

skillnad från område 1A och 1B anses inte produkter från utmarken ha 

varit lika betydande för ekonomin.  
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Det östra området – ett varierat, skogrikt landskap  

Det östra området är, till skillnad från det västra, mer varierat. Det är rikt på 

barrskog och sjöar och har ett framträdande drumlinlandskap som sträcker sig från 

söder till norr. Områdets norra delar utgörs av höjdområden till skillnad från i 

sydöst, där landskapet är mer flackt. Näringar utöver det traditionella jordbruket, 

exempelvis svedjebruk, järnbruk och glasbruk, anses ha haft en större betydelse i 

det östra området än i det västra (Höglin 1998). Det östra området delades sedan 

upp i ytterligare i 8 delområden, som i korthet beskrivs nedan (Tabell 2):  

 
Tabell 2. Det östra områdets 8 delområden (Höglin 1998). 

2A 

 

Centralbygd. Säterier var vanliga under 1600-talet. Bebyggelsen, 

bestående av stora byar, och åkermarken låg i anslutning till 

drumlinlandskapet.   

2B 

 

Ensamgårdar och små byar var vanligast. Odlingslandskapet bestod av 

små, utspridda åkrar och en stor andel ängs och-hagmarker 

2C 

 

Säterier under 1600-talet var vanligt. Bebyggelsen bestod främst av 

ensamgårdar och små byar. Odlingslandskapet utgjordes av småskaliga 

jordbruk och utspridda åkrar. Pottaska och tjära anses ha varit 

betydelsefulla näringar.  

2D 

 

Bebyggelse från medeltiden. Ensamgårdar med ett i huvudsak 

småskaligt jordbruk.  

2E 

 

Kuperat med mycket drumliner. Ensamgårdar, tätbebyggt. 

Terränganpassad odlingsmark. Utmarksnäringarna anses ha varit av 

stor betydelse i den lokala ekonomin.  

2F 

 

Variation i bebyggelse, både ensamgårdar och större byar. Säterier 

under 1600-talet var vanligt förekommande. Sammanhållen åkermark.  

2G 

 

Främst bebyggelse från medeltiden. Området var glesbebyggt med 

främst ensamgårdar. Det vanligt med svedjande, kolproduktion och 

malmbrytning som var viktigt för bondesamhällets ekonomi.  

2H Stora, men glest, belägna byar dominerade i området.  
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Material och metoder  

Det material som i huvudsak har använts är geometriska avmätningar från 

Riksarkivets och Lantmäteriets digitala arkiv (Lantmäteristyrelsens arkiv) över 

Kronobergs län. Valet att använda just geometriska avmätningar motiveras dels av 

att dessa storskaliga kartor är detaljrika och ofta innehåller information av den typ 

som undersöks i den här studien. Då både Nilssons (2010) och Persson och 

Ströbecks (2013) studier baseras på geometriska avmätningar var det rimligt att 

även i den här studien använda geometriska avmätningar. Detta för att kunna få så 

jämförbara resultat som möjligt.  

 

Totalt studerades kartmaterial från 82 socknar. Först undersöktes riksarkivets 

kartmaterial, sedan Lantmäteriets. Därefter gjordes bedömningen att en 

hundraårsperiod var rimligt att studera rent tidsmässigt och baserat på det material 

som fanns att tillgå. Majoriteten av de geometriska avmätningarna som har 

studerats upprättades under sent 1600-tal, i huvudsak under 1680 och 1690-talet.  

 

Sökandet efter humle i kartorna skedde både genom att studera kartorna och 

tillhörande kartprotokoll. I vissa kartor markerades humlegårdarna enbart med en 

bokstav (Figur 7) eller en siffra (Figur 5) inuti en rektangel i kartan som 

motsvarade samma siffra i kartprotokollet (Figur 6). I andra fall skrivs det ut 

direkt i kartan att det är en humlegård, ibland kombinerat med prickar som 

symboliserar humlestörar sedda uppifrån (Figur 8). För att lättare kunna utläsa den 

bitvis svårtydda skriften i kartorna har ”Läsning av gamla handstilar” (Åberg 

1955) använts. Det är trots detta fortfarande möjligt att viss information kan ha 

misstolkats eller missats.  

 

Samtliga socknar delades därefter in i kategorierna ”Kartor funna, humle funnet”, 

”Kartor funna, humle ej funnet” och ”Kartor ej funna”, beroende på om socknen 

hade relevant kartmaterial eller ej och om det gick att finna noteringar om 

humleodling eller ej i kartorna.  

 

Huruvida det fanns en koppling mellan humleodling och bygdetillhörighet 

studerades genom att jämföra Höglins (1998) agrarhistoriska landskapsanalys 

västra område (flackt myrrikt landskap) och östra område (varierat landskap med 

skog) med de socknar där humle hittades.   

 

För att undersöka om socknarna i Kronobergs län producerade humle under 

husbehov, för husbehov eller över husbehov delades de socknar vars kartakter 
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innehöll information om antalet humlestörar in enligt de kategorier Nilsson (2010) 

använder sig av. Kategorierna är: 0-39 humlestörar = under husbehov, 40-100 =  

täcker husbehov och 101 och över = över husbehov. Samtliga kartakter med 

information om antalet humlestörar hittades i Lantmäteriets arkiv, inga i 

Riksarkivets arkiv.  

 

Figur 5. Exempel på hur en humlegård markeras i kartan, här som nummer 5. Humlegården är 

belägen i mitten av kartan, norr om gården (Midingsbråte 1637, geometrisk avmätning). Bilden är 

beskuren. 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Tillhörande kartprotokoll till den geometrisk kartan över Midingsbråte från 

1637. Exempel på hur humlegård skrivs ut i kartprotokollet  (Midingsbråte 1637, 

geometrisk avmätning). Bilden är beskuren. 
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Figur 7. Exempel på hur en humlegård kan markeras i kartan, här som ”H” (Orraryd 1698, 

geometrisk avmätning). Bilden är beskuren. 

 

Figur 8. Exempel på humle utskrivet i kartan. Det går även att se prickar som symboliserar 

humlestörar sedda uppifrån (Väckelsång 1696, geometrisk avmätning). Bilden är beskuren. 



 17 (37) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Resultat 

Humlens förekomst på sockennivå 

I den här studien har 210 kartakter undersökts (Bilaga 1 och 2). Dessa akter är 

utspridda i 82 socknar. Resultatet visar att av dessa 82 socknar hade 36 

humleodling noterat i kartakterna, vilket motsvarar 43,9 % (Figur 9). 

 

Figur 9.  Fördelningen av humlens förekomst i Kronobergs län under 1600-talet i förhållande till 

det västra och östra området i Höglins (1998) agrarhistoriska landskapsanalys. 

Då det inte gick att finna relevant kartmaterial i alla socknar gjordes även en 

beräkning på enbart de socknar där kartmaterial gick att hitta, det vill säga 

kategorierna ”Kartor funna, humle funnen” och ”Kartor funna, humle ej funnen”. 

Resultatet visar på humleodlingar i 64,3 % av dessa socknar.  

Resultatet över humlens förekomst i förhållande till Höglins (1998) 

agrarhistoriska landsskapsanalys visar på en koncentration av humle i det sydöstra 

och i det nordöstra hörnet av det mer skogsrika östra området. Det går också ett 

band med humle på gränsen mellan det västra och det östra området. De socknar 
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där humle inte är funnet tycks vara koncentrerat till det mer skogfattiga västra 

området omkring Ljungby samt omkring Växjö, i mitten av det östra området.  

Humlens förekomst på gårdsnivå 

I de socknar där humleodling gick att finna fanns 115 gårdar varav 72 hade 

humleodling noterat i kartakterna. I de resterande 43 gårdarnas kartakter fanns 

ingen notering om humleodling (Figur 10). 

I det västra området fanns 31 gårdar varav 43,3 % av dessa hade humleodling 

noterat i kartakterna. I det östra området fanns 85 gårdar där över hälften, 68,2 %, 

hade noteringar om humleodling.  

Figur 10. Kartan visar de gårdar där humle är funnen och de gårdar där humle inte är funnen. 

Resultatet redovisas enbart i de socknar där humle är funnen. Observera att gårdarnas position 

på kartan är ungefärlig. 
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Humlens fördelning i förhållande till husbehov 

Information om antalet humlestörar gick enbart att finna i kartakterna från senare 

delen av 1600-talet, inga i de från 1630-talet. Totalt hittades denna information i 

37 gårdar. Av de 37 gårdarna ligger två i det västra området. Båda dessa 

producerar humle över husbehov.  8 av gårdarna i det östra området producerade 

humle för husbehov, 27 producerade humle över husbehov (Figur 11). De gårdar 

som producerade humle för husbehov tycks vara koncentrerade längst till öst, 

medan de gårdar som producerade humle över husbehov framför allt låg norrut.  

Mängden humlestörar varierade kraftigt mellan gårdarna, från 40-1500 störar per 

gård (Tabell 2). Ingen av de 37 gårdarna producerade dock humle under 

husbehov. 8 av gårdarna producerade humle för husbehov och 29 producerade 

humle över husbehov.  

Figur 11. Fördelningen av antalet gårdar med humle för husbehov respektive över husbehov. 

Observera att gårdarnas position på kartan är ungefärlig. 
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Tabell 2. Tabellen visar antalet humlestörar per gård. Varje rad representerar en (1) gård. I vissa 

socknar finns det således fler än en gård där information om antalet humlestänger är funnen.  

Socken Aktbeteckning Antal  

humlestörar 

Aringsås Spåningslanda säteri nr 1, F8-6:1 900 

Berg Berg nr 1-6, F10-2:1 600 

Berg Hagstad nr 1, F10-12:1 70 

Berg Rössås nr 1, F10-24:2 300 

Dädesjö Drättinge nr 1-2, F15-8:2 150 

Dädesjö Dädesjö nr 1-3, F15-9:1 100 

Ekeberga Ekeberga stom nr 1, F18-5:1 40 

Furuby Fägerstad nr 1-4 80 

Härlunda Torbjörnahult nr 1-2, F33-37:1 300 

Härlöv Arnanäs nr 1, F34-2:1 1500 

Lenhovda Lenhovda nr 1-6, F40-13:1 60 

Linneryd Linneryd nr 1-5, F43-37:1 300 

Nöbbele Nöbbele prästgård nr 1, F53-20:1 80 

Nöbbele Orraryd nr 1-6, F53-21:1 150 

Nöbbele Torahult nr 1-2, F53-24:1 150 

Nöttja Bolmaryd nr 1-11, F54-6:1 200 

Ormesberga Utnäs nr 1-2, F56-9:1 600 

Sjösås Mörkaskog nr 1, F60-14:1 200 
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Sjösås Sjösås prästegård nr 1, F60-20:1 300 

Skatelöv Husaby nr 1-6, F62-7:1 300 

Slätthög Slätthög nr 1-2, F63-45:1 150 

Slätthög Målen nr 1, F63-39:1 150 

Södra Sandsjö Tattamåla nr 1-3, F67-38:1 300 

Tjureda Ekna nr 1, F72-2:1 600 

Tolg Sjöatorp nr 1, F73-21:1 150 

Tolg Tolg nr 1-10, F73-26:1 600 

Tolg Damsboda nr 1 300 

Tävelås Allatorp nr 1 300 

Urshult Urshult nr 1, F78-87:1 300 

Väckelsång Värebol nr 1, F86-41:1 80 

Åseda Sjömillan nr 1 800 

Åseda Åseda nr 1-6, F92-85:1 300 

Älghult Älghult nr 1-3, F93-72:1 150 

Älghult Brandstorp nr 1, F93-9:1 150 

Älmeboda Krusamåla nr 1-2, F94-38:1 120 

Älmeboda Krusamåla nr 1-2, F94-38:1 80 
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Diskussion 

I likhet med både Nilssons (2010) och Persson och Ströbecks (2013) resultat visar 

även mitt resultat att naturförutsättningarna var en avgörande faktor till 

humleodlingarnas utbredning, då de i högre utsträckning gick att finna i mellan- 

och skogsbygder än i de mer öppna områdena. Jag håller med om att det troligtvis 

beror på olika specialisering i olika områden och bygder. Detta antagande styrks 

också av den agrarhistoriska analysens (Höglin 1998) uppdelning där det östra 

området karaktäriseras av mer varierat skogslandskap, där också mer humle 

hittades. I det västra området, med större andel äng och åkermark, är det därför 

rimligt att binäringar, exempelvis humleodling, inte hade en lika stor ekonomisk 

betydelse.  

 

 

Figur 12. Fördelningen av humlens förekomst i Kronobergs län under 1600-talet i förhållande till 

Höglins (1998) agrarhistoriska landskapsanalys västra och östra område, samt i förhållande till 

nederbördslinjerna angivet i mm.  

För att ge en riklig skörd kräver visserligen humlen mycket vatten, men för 

mycket regn ger försämrade bryggegenskaper, i synnerhet om nederbörden är 

omfattande runt augusti månad, strax innan skörd (Paulin 1940). Det går att se en 

tydlig skillnad i nederbördsmängd mellan västra och östra Kronoberg genom att 
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studera årsmedelnederbörden. Längst i väst är mängden nästan den dubbla mot 

vad den är östligaste Kronoberg (Figur 12). Då resultaten visar på en 

koncentration av humleodlingar i de östra delarna av Kronoberg, på både socken- 

och gårdsnivå, drar jag slutsatsen att klimatet mycket väl kan ha varit en 

bidragande faktor för humleodlingarnas utbredning, och då i synnerhet 

nederbörden. Det hade därför varit intressant att i vidare studier undersöka om 

även andra klimatologiska faktorer, som exempelvis temperatur och vind, kan ha 

påverkat humlens utbredning.  

 

Det går också att urskilja att en större andel socknar där information om humle 

antingen inte är funnen, eller där kartakter saknas helt, är koncentrerade kring 

Ljungby i väst och Växjö i öst. Enligt Vestbö-Franzén (Vestbö-Franzén 2012) var 

det inte tillåtet att handla med köpmansvaror mellan stadens borgare och bönderna 

på landsbygden. Det var dock tillåtet att som bonde köpa, byta och sälja varor som 

de odlat själva, så länge de var avsedda för köparen själv. Till denna kategori 

menar Vestbö-Franzén att humle rimligtvis borde tillhöra. Att majoritet av 

gårdarna producerade humle över husbehov, i synnerhet de som inte låg i 

anslutning till centralbygden, går möjligtvis att koppla till det flöde av varor för 

avsalu och byteshandel som skedde mellan landsbygden och städerna.  

 

Vad gäller gårdarnas produktion av humle i förhållande till husbehov fanns det i 

det västra området enbart två gårdar med information om antalet humlestörar.  

En möjlig förklaring till detta kan helt enkelt vara att olika lantmätare arbetade på 

olika sätt och att det därför inte alltid finns samma information att tillgå i alla 

kartor. Det är också möjligt att viss information har gått förlorad exempelvis 

genom att information som ingick i konceptet, det vill säga originalkartan, inte 

finns med renovationen, den ”renritade” kartan. Ett exempel på detta tas upp av 

Else-Marie Karlsson Streese och Clas Tollin (Karlsson Streese & Tollin 2015) där 

de undersökte just detta fenomen i ett antal kartor från Uppsala. Beroende på 

vilken typ av karta som studeras kan alltså olika information framgå.  

Att information om antalet humlestörar enbart fanns nedtecknade i kartakterna 

från sent 1600-tal, och inte de från 1637, kan möjligtvis ha att göra med att de 

instruktioner lantmätarna fick har varierat genom åren. Mellan 1628 och 1643 

blev instruktionerna till lantmätarna nämligen alltmer utförliga (Vestbö-Franzén 

2012). Kanske var därför kraven på lantmätarnas noggrannhet och 

detaljeringsgrad vid karteringen mycket högre vid 1600-talets slut än vid dess 

början. 
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Sammanfattningsvis pekar resultaten på en koncentration av humlegårdar i den 

östra delen av Kronoberg, en koppling mellan humleodling och varierade, 

skogsrika områden och en, i stor utsträckning, avsaknad av humle kring 

centralbygderna. Det tycks även finnas ett samband mellan nederbördsmängd och 

humleodlingar.  

Avslutande källkritisk kommentar 

Då tiden har varit begränsad, och då de 11 delområdena i Höglins (1998) 

agrarhistoriska landskapsanalys uppvisade små skillnader sinsemellan, gjordes 

valet att enbart studera humlens förekomst i förhållande till den agrarhistoriska 

analysens huvudindelning, det västra och det östra området. En intressant fortsatt 

undersökning hade därför varit att gå djupare in på eventuella mönster och 

skillnader mellan de 11 delområdena. Valet att studera ett län som Kronoberg, 

som får anses homogent när det kommer till bygdetillhörighet och 

naturförutsättningar, gör att eventuella mönster kanske inte är lika framträdande 

som i ett område med större variation.  

Det är möjligt att valet att enbart undersöka geometriska avmätningar ger ett 

missvisande resultat. Detta eftersom en del användbart material eventuellt sållas 

bort, exempelvis andra typer av kartor. Detsamma gäller valet att avgränsa 

undersökningsperioden till 1600-talet, och att inte exempelvis även undersöka 

1700-talets material. Trots att det inte finns geometriska avmätningar för samtliga 

socknar i Kronobergs län under 1600-talet är det alltså fortfarande möjligt att det 

fanns humleodlingar i socknarna. Nämnas bör också att vissa socknar enbart hade 

en karta som uppfyllde kriterierna för studien medan andra hade upp emot tio 

kartor, vilket kan göra att jämförelsen inte blir helt rättvis. 
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Bilagor  
 

Bilaga 1. Det kartmaterial som har studerats från Lantmäteriets 

(Lantmäteristyrelsens) digitala kartarkiv. 

 

Socken Material 

funnet 

Humle 

funnet 

Aktbeteckning Antal 

störar 

År 

Agunnaryd ja  nej Deranäs nr 1, 

F1-9:1 

 1684 

Agunnaryd ja  nej Agunnaryd nr 

1-2, F1-3:1 

 1696 

Agunnaryd ja  ja Lammakulla nr 

1-2, F1-24:1 

 1698 

Agunnaryd ja  nej Lönshult nr 1-

2, F1-26:1 

 1698 

Almundsryd nej 

 

 
 

 
 

Alvesta nej 

 

 
 

 
 

Aneboda nej 

 

 
 

 
 

Angelstad ja  nej Bolmstad nr 1-

7, F6-5:1 

 1685 

Angelstad ja  nej Östenstorp nr 

1, F6-22:1 

 1696 

Angelstad ja  nej Angelstad nr 1-

8, F6-2:2 

 1697 

Angelstad ja  nej Angelstad nr 1-

8, F6-2:1 

 1697 

Angelstad ja  ja Hedenstorp nr 

1-2, F6-7:1 

 1699 

Annestad ja  nej Bolmaryd nr 1, 

F7-5:1 

 1683 

Annestad ja  nej Annerstad nr 1-

5, F7-3:1 

 1696 

Annestad ja  nej Annerstad nr 1-

5, F7-3:2 

 1697 

Annestad ja  nej Lönekulla nr 1,  1698 
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F7-15:1 

Aringsås ja  ja Spåningslanda 

säteri nr 1, F8-

6:1 

900  1697 

Aringsås ja  nej Benestad nr 1-

10, F8-4:1 

 1698 

Asa ja  nej Asa nr 1-10, 

F9-3:1 

 1684 

Asa ja  nej Asaryd nr 1-5, 

F9-4:1 

 1697 

Berga ja  nej Hulie nr 1-5 7, 

F11-16:1 

 1698 

Berga ja  nej Stäckinge nr 1, 

F11-29:1 

 1699 

Berga ja  nej Guddarp nr 1-

3, F11-12:1 

 1699 

Berga ja  nej Domaryd nr 1-

5, F11-7:1 

 1699 

Berg ja  nej Rössås nr 1, 

F10-24:1 

 1685 

Berg ja  ja Berg nr 1-6, 

F10-2:1 

600  1696 

Berg ja  ja Hagstad nr 1, 

F10-12:1 

70  1697 

Berg ja  ja Rössås nr 1, 

F10-24:2 

300  1697 

Bergunda ja  nej Bergkvara nr 

1-5, F12-4:1 

 1683 

Blädinge ja  nej Oby nr 1-7, 

F13-21:1 

 1675 

Drev nej 

 

 
 

 
 

Dädesjö ja  ja Mörkaskog nr 

1, F15-17:1 

 1695 

Dädesjö ja  ja Almsäng nr 1, 

F15-2:1 

 1695 

Dädesjö ja  ja Drättinge nr 1-

2, F15-8:2 

150  1695 
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Dädesjö ja  ja Drättinge nr 1-

2, F15-8:3 

 1695 

Dädesjö ja  ja Drättinge nr 1-

2, F15-8:1 

 1695 

Dädesjö ja  ja Dädesjö nr 1-3, 

F15-9:1 

100  1696 

Dänningelanda nej 

 

 
 

 
 

Dörarp nej 

 

 
 

 
 

Ekeberga ja  ja Ekeberga stom 

nr 1, F18-5:1 

40  1696 

Furuby ja  ja Fägerstad nr 1-

4 

80  1696 

Granhult ja  ja Vitthult nr 1-4, 

F20-7:1 

 1687 

Gårdsby ja  nej Tveta nr 1-6, 

F21-17:1 

 1699 

Göteryd ja  ja Göteryd 

prästgård nr 1, 

F22-15:1 

 1696 

Göteryd ja  ja Veka nr 1, 

F22-49:1 

 1696 

Hallaryd ja  nej Hallaryd nr 1-

3, F23-8:1 

 1696 

Hallaryd ja  nej Hallaryd nr 1-

3, F23-8:4 

 1697 

Hallaryd ja  nej Klädekulla nr 

1, F23-15:1 

 1698 

Hamneda ja  nej Hamneda nr 1-

6, F24-10:1 

 1696 

Hamneda ja  nej Hamneda nr 1-

6, F24-10:2 

 1697 

Hemmesjö nej 

 

 
 

 
 

Herråkra nej 

 

 
 

 
 

Hinneryd nej  
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Hjortsberga nej 

 

 
 

 
 

Hornaryd nej 

 

 
 

 
 

Hovmantorp nej 

 

 
 

 
 

Härlunda ja  ja Torbjörnahult 

nr 1-2, F33-

37:1 

300  1697 

Härlöv ja  ja Arnanäs nr 1, 

F34-2:1 

1500  1688 

Jät ja  nej Jät västra nr 1-

16, F35-7:1 

 1685 

Jät ja  nej Lindeberg nr 

10, F35-9:1 

 1696 

Jät ja  nej Jät västra nr 1-

16, F35-7:3 

 1697 

Jät ja  nej Jät västra nr 1-

16, F35-7:2 

 1697 

Kalvsvik nej 

 

 
 

 
 

Kvänneberga ja  nej Kvänneberga 

nr 1, F37-9:1 

 1696 

Kvänneberga ja  nej Kvänneberga 

nr 1, F37-9:2 

 1696 

Kvänneberga ja  nej Bräkentorp nr 

1, F37-2:1 

 1698 

Kånna nej 

 

 
 

 
 

Lekaryd nej 

 

 
 

 
 

Lenhovda ja  ja Lenhovda nr 1-

6, F40-13:1 

60  1696 

Lidhult ja  nej Bro nr 1, F42-

7:1 

 1698 

Linneryd ja  ja Linneryd nr 1-

5, F43-37:1 

300  1696 
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Ljuder/Tjureda ja  nej Ljuder 

prästgård nr 1, 

F44-21:1 

 1696 

Ljungby nej 

 

 
 

 
 

Markaryd ja  ja Ulvsbäck nr 1, 

F49-40:1 

 1696 

Markaryd ja  nej Ulvsbäck nr 1, 

F49-40:2 

 1697 

Markaryd ja  nej Ulvsbäck nr 1, 

F49-40:3 

 1697 

Mistelås nej 

 

 
 

 
 

Moheda ja  nej Moheda nr 1-4, 

F51-13:1 

 1696 

Nottebäck nej 

 

 
 

 
 

Nöbbele ja  ja Nöbbele 

prästgård nr 1, 

F53-20:1 

80  1696 

Nöbbele ja  ja Orraryd nr 1-6, 

F53-21:1 

150  1698 

Nöbbele ja  ja Torahult nr 1-

2, F53-24:1 

150  1699 

Nöttja ja  ja Bolmaryd nr 1-

11, F54-6:1 

200  1694 

Nöttja ja  nej Nöttja nr 1-7, 

F54-15:1 

 1697 

Nöttja ja  nej Nöttja nr 1-7, 

F54-15:2 

 1697 

Odensjö ja  ja Odensjö nr 1-3, 

F55-16:1 

 1696 

Odensjö ja  nej Odensjö nr 1-3, 

F55-16:2 

 1697 

Odensjö ja  nej Odensjö nr 1-3, 

F55-16:3 

 1697 

Ormesberga ja  ja Utnäs nr 1-2, 

F56-9:1 

600  1698 
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Pjätteryd ja  ja Pjätteryds 

prästgård nr 1, 

F57-37:1 

 1696 

Ryssby ja  nej Fylleskog nr 1, 

F59-13:1 

 1679 

Ryssby ja  nej Repatorpet nr 

1, F59-40:1 

 1685 

Ryssby ja  nej Ugglansryd nr 

1, F59-56:1 

 1696 

Ryssby ja  nej Ryssby nr 1-6, 

F59-43:1 

 1696 

Ryssby ja  nej Ryssby nr 1-6, 

F59-43:2 

 1697 

Ryssby ja  nej Ryssby nr 1-6, 

F59-43:3 

 1697 

Ryssby ja  nej Klövaryd nr 1-

5, F59-23:1 

 1698 

Ryssby ja  ja Kvarnagården 

nr 1, F59-27:1 

 1698 

Ryssby ja  ja Olshammar nr 

1, F59-34:1 

 1698 

Sjösås ja  ja Mörkaskog nr 

1, F60-14:1 

200  1695 

Sjösås ja  ja Sjösås 

prästegård nr 1, 

F60-20:1 

300 1695 

Sjösås ja  nej Lidhult nr 1-6, 

F60-12:1 

 1698 

Skatelöv ja  ja Skatelöv 

prästgård nr 1,  

  1696 

Skatelöv ja  ja Skatelöv 

prästgård nr 1, 

F61-17:1 

 1696 

Skatelöv ja  nej Agnäs nr 1, 

F62-2:2 

 1697 

Skatelöv ja  ja Husaby nr 1-6, 

F62-7:1 

300 1697 

Skatelöv ja  nej Agnäs nr 1,  1697 
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F62-2:1 

Slätthög ja  nej Strömshult nr 

1, F63-47:1 

 1685 

Slätthög ja  ja Slätthög nr 1-2, 

F63-45:1 

150 1696 

Slätthög ja  nej Målen nr 1, 

F63-39:2 

 1697 

Slätthög ja  ja Målen nr 1, 

F63-39:1 

150  1697 

Stenbrohult ja  ja Stenbrohult nr 

1-2, F64-40:1 

 1696 

Södra Ljunga ja  nej Ljunga 

prästgård nr 1, 

F66-12:1 

 1696 

Södra Ljunga ja  nej Ljunga 

prästgård nr 1, 

F66-12:2 

 1697 

Södra Sandsjö ja  ja Tattamåla nr 1-

3, F67-38:1 

300  1698 

Söraby nej 

 

 
 

 
 

Tegnaby ja  nej Tofta nr 1-8, 

F69-5:1 

 1699 

Tingsås ja  nej Ulvsryd nr 1-7, 

F71-39:1 

 1697 

Tjureda ja  nej Åby nr 1-2, 

F72-13:1 

 1685 

Tjureda ja  nej Eknaholm nr 1, 

F72-3:1 

 1685 

Tjureda ja  ja Ekna nr 1, F72-

2:1 

600  1698 

Tolg ja  ja Sjöatorp nr 1, 

F73-21:1 

150  1647 

Tolg ja  ja Tolg nr 1-10, 

F73-26:1 

600  1696 

Tolg ja  ja Damsboda nr 1 

  

300  1697 

Torpa nej  
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Traryd nej 

 

 
 

 
 

Tutaryd nej 

 

 
 

 
 

Tävelås ja  nej Osaby nr 1-5, 

F77-7:1 

 1684 

Tävelås ja  

 

ja Allatorp nr 1 300 1698 

Urshult ja  ja Urshult nr 1, 

F78-87:1 

300 1696 

Uråsa ja  nej Brändekvarn nr 

1, F79-3:1 

 1699 

Vederslöv nej 

 

 
 

 
 

Virestad ja  nej Virestad nr 1, 

F81-108:1 

 1696 

Virestad ja  nej Eneryda nr 1-5, 

F81-29:1 

 1698 

Virestad ja  nej Appelhult nr 1-

2, F81-6:1 

 1698 

Vislanda ja  nej Tubbaremma 

nr 1, F83-53:1 

 1685 

Vislanda ja  ja Vislanda 

prästgård nr 1, 

F83-57:1 

 1696 

Vittaryd ja  nej Erikstad nr 1, 

F84-2:1 

 1675 

Vittaryd ja  nej Vittaryd nr 1-4, 

F84-17:1 

 1696 

Vittaryd ja  nej Vittaryd nr 1-4, 

F84-17:2 

 1697 

Vittaryd ja  nej Vittaryd nr 1-4, 

F84-17:3 

 1697 

Vittaryd ja  nej Jonsboda nr 1-

2, F84-7:1 

 1699 

Vrå ja  nej Slättevrå nr 1, 

F85-24:1 

 1696 
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Vrå ja  nej Slättevrå nr 1, 

F85-24:3 

 1697 

Vrå ja  nej Slättevrå nr 1, 

F85-24:2 

 1697 

Väckelsång ja  nej Line nr 1-5, 

F86-23:1 

 1685 

Väckelsång ja  ja Väckelsång nr 

1-12, F86-39:1 

 1696 

Väckelsång ja  ja Värebol nr 1, 

F86-41:1 

80 1697 

Västra Torsås nej 

 

 
 

 
 

Växjö nej 

 

 
 

 
 

Åseda ja  nej Berg nr 1, F92-

4:1 

 1683 

Åseda ja  nej Hackhyltan nr 

1 

 1687 

Åseda ja  

 

ja Sjömillan nr 1 800 1687 

Åseda ja  ja Åseda nr 1-6, 

F92-85:1 

300 1696 

Älghult ja  ja Älghult nr 1-3, 

F93-72:1 

150 1696 

Älghult ja  nej Marskog nr 1-

2, F93-49:1 

 1699 

Älghult ja  ja Brandstorp nr 

1, F93-9:1 

150 1699 

Älmeboda ja  ja Krusamåla nr 

1-2, F94-38:1 

120 1687 

Älmeboda ja  ja Älmeboda nr 

1-2, F94-80:1 

80  1696 

Älmeboda ja  nej Skärsnäs nr 1, 

F94-62:2 

 1698 

Älmeboda ja  nej Skärsnäs nr 1, 

F94-62:1 

 1698 

Öja nej 
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Öjaby nej 

 

 
 

 
 

Ör nej 

 

 
 

 
 

Östra Torsås nej 

 

 
 

 
 

 

 

Bilaga 2. Det kartmaterial som har studerats från Riksarkivets digitala kartarkiv. 
 

Socken Material 

funnet 

Humle 

funnet 

Aktbeteckning År 

Skatelöv ja nej Nya Bergkvara:1-2 1637 

Skatelöv ja nej Nya Bergkvara:3 1637 

Skatelöv ja nej Nya Bergkvara:5 1637 

Skatelöv ja ja Nya Bergkvara:6-7 1637 

Skatelöv ja ja Nya Bergkvara:8-9 1637 

Skatelöv ja ja Nya Bergkvara:10-11 1637 

Öja ja nej Nya Bergkvara:10-11 1637 

Öja ja nej Nya Bergkvara:12 1637 

Öja ja nej Nya Bergkvara:13 1637 

Öja ja nej Nya Bergkvara:14-15 1637 

Blädinge ja nej Nya Bergkvara:14-15 1637 

Blädinge ja ja Nya Bergkvara:16-17 1637 

Blädinge ja ja Nya Bergkvara:18-19 1637 

Blädinge ja ja Nya Bergkvara:20-21 1637 

Bergunda ja ja Nya Bergkvara:20-21 1637 

Vederslöv ja nej Nya Bergkvara:20-21 1637 

Vederslöv ja nej Nya Bergkvara:22-23 1637 

Bergunda ja nej Nya Bergkvara:22-23 1637 

Bergunda ja nej Nya Bergkvara:24-25 1637 

Härlöv ja nej Nya Bergkvara:24-25 1637 

Härlöv ja ja Nya Bergkvara:26-27 1637 

Almundsryd ja nej Nya Bergkvara:28 1637 

Almundsryd ja ja Nya Bergkvara:29-30 1637 

Almundsryd ja ja Nya Bergkvara:31-32 1637 

Almundsryd ja ja Nya Bergkvara:33-34 1637 

Almundsryd ja ja Nya Bergkvara:35-36 1637 
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Almundsryd ja nej Nya Bergkvara:37-38 1637 

Urshult ja nej Nya Bergkvara:39-40 1637 

Urshult ja ja Nya Bergkvara:41-42 1637 

Almundsryd ja ja Nya Bergkvara:43-44 1637 

Almundsryd ja nej Nya Bergkvara:45-46 1637 

Almundsryd ja ja Nya Bergkvara:47-48 1637 

Almundsryd ja ja Nya Bergkvara:49-50 1637 

Almundsryd ja ja Nya Bergkvara:51-52 1637 

Almundsryd ja nej Nya Bergkvara:53-54 1637 

Almundsryd* ja nej Nya Bergkvara:55-56 1637 

Urshult* ja ja Nya Bergkvara:57-58 1637 

Urshult* ja ja Nya Bergkvara:59-60 1637 

Stenbrohult ja ja Nya Bergkvara: 61-62 1637 

Stenbrohult* ja ja Nya Bergkvara:63-64 1637 

Stenbrohult* ja ja Nya Bergkvara:65 1637 

Stenbrohult* ja ja Nya Bergkvara:66 1637 

Bergunda ja nej Nya Bergkvara:67 1637 

Bergunda ja ja Nya Bergkvara:68 1637 

Bergunda* ja nej Nya Bergkvara:69 1637 

Hälleberga ja nej E5, Agneta Horns 

jordebok 

1667-

1668 

 

*Då det inte framgick vilken socken som åsyftades gjordes antagandet att det var 

samma socken som i den föregående kartakten.  

 


