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Abstract 

Rosén-Wiksten, K. 2021. I de obesuttnas spår – en arkeologisk analys av de obesuttna i Vena 
och Målilla socken. Uppsala Universitet. Visby. 

Rosén-Wiksten, K. 2021. In the tracks of the unpropertied – an archaeological analysis of the 
unpropertied in Vena and Målilla parish. Uppsala university. Visby  

 

 
The unpropertied, also known as subaltern people, were a social class that lived during the 18th, 
19th, and 20th century in Sweden. They were a social class that hade very few rights and had to 
rely on the closest farmer and his lands to get by. But also, other jobs, for example as a farm 
maiden or as a shoemaker.  

In archaeology, remains after the unpropertied are still visible in the cultural landscape they 
once created. Despite this, the interest and effort in keeping the memory of the unpropertied 
alive is very little. This is what this essay aims to discuss. This essay will, through a case-study, 
show how remains after the unpropertied are still visible in the cultural landscape. The case-
study will examine how and where the unpropertied is found in the landscape. The limitation 
will be at the border between Vena and Målilla parish. It also aims to examine the status of the 
remains and if the area where the remains are located have been preserved with the intention to 
focus on the history it holds. The essay also includes multiple historical maps and church 
archives with the purpose to put a relative date on the objects that has been examined.  

Later, the author will discuss why the history of the unpropertied is important to preserve 
and enlighten to the public. This will be discussed with the case-study and other archeological 
reports from excavations as a foundation, but also other articles regarding the subject in matter.  
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Begreppslista 
 
För att enklare följa uppsatsens utformning samt de resultat och den diskussion som kommer 
adresseras behövs det en lista över begrepp. Majoriteten av de definitioner som gjorts på 
begreppen har hämtats från NE (NE.se).  
Backstuga – Ett av de obesuttnas hem. Utseendemässigt sett en väldigt enkel och tämligen liten 
stuga på landsbygden. Skillnaden mot ett torp var att backstugan var uppförd på obrukbar mark 
(Bergström et al. 2018). Människorna fick alltså försörja sig på andra sätt. Människorna som 
bodde i en backstuga kallas för backstugusittare. 
Dagsverke – Ett dagsverke är en dags verk. En obesutten, vanligtvis en torpare, kunde göra 
dagsverke hos närliggande bonde som en del av sitt arrende.  
Fattigstuga – byggnad där fattiga och sjuka personer inhystes under 1700-talet och 1800-
talet. Det kunde även inhysas föräldralösa barn, utvecklingsstörda och människor med 
obotliga sjukdomar i fattigstugan. ”Fattigstugan var någonting som fanns förr i världen. Om 

du tänker dig en liten usel stuga med ett par rum i och hela den stugan är full med fattiga, utslitna 

gamla människor som sitter där tillsammans i en enda röra av bara lort, löss, svält och elände. 

Då vet du vad en fattigstuga är.” – Astrid Lindgren ur Emil i Lönneberga.  

Hemman – gård som var mantalsatt och tillräckligt stor för att kunna försörja en hel familj, året 
om. Kan också gå under benämningen ”besutten” vilket innebar att personen i fråga ägde egen 
mark.  
Husförhörslängd – upprättad förteckning som antecknades av prästerna. Förteckningen var en 
kontroll över människornas religiösa kunskaper. 
Jordreform – en omfördelning av brukningsbar jord via statliga åtgärder, exempelvis laga 
skifte.  
Laga skifte – den benämning på det skiftessystem för jord som genomfördes under 
skiftesstadgan år 1827 (Nationalencyklopedin 2021).  
Lägenhet/Lägenhetsbebyggelse – lämning efter en mindre bebyggelseenhet, exempelvis torp 
och backstugor. Dessa enheter har inte skattlagts (Riksantikvarieämbetet 2021: 45).  
Mantal – ett besuttenhetsmått som användes för beskattning. Mantalet räknades ut på jordens 
bördighet och hur mycket jorden kunde producera. Ett mantal ändrades över tid.  
Obesutten – Samlingsnamn för de människor som under tidigmodern och modern tid inte ägde 
egen mark. 
Storskifte – en jorddelningsreform där syftet var förbättring inom jordbruket. Detta gjordes 
genom att bryta upp byarnas gamla jordfördelning och ägoblandning. 
Torp – Ett av hemmen som en obesutten kunde bo i. Ett torp var under 1700-1900-talet en liten 
stuga ute på landet oftast stående på en bondes mark. Till kunde en tillhörande plätt mark finnas 
som människorna på torpet brukade. 
Torpare – de obesuttna människorna som bebodde torpen. Som arrendeavgift fick torparen 
göra dagsverke hos bonden vars mark torpet var upphört på.  
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1. Inledning 

När ordet obesutten idag tas i mun går tankarna till tandlösa kvinnor, slitna karlar vars hårda 
livsarbete tydligt går att spåra i hudens många fåror och rynkor och små stugor ute i ingenstans. 
Torpare, backstugusittare och fattighjon är några av de underkategorier som infaller under 
samlingsnamnet ”de obesuttna”. Oftast stöter en nutidsmänniska på dem i böckerna och 
filmerna, kanske i skogen om turen infinner sig den dagen. Det har länge lyfts fram hur de 
obesuttnas livsvillkor har porträtterats som ett öde ingen människa ska behöva få. Visserligen 
stämmer detta, men det finns två sidor av myntet.  

Torp som byggnad och torp som ord uppkom under 1600-talet. Från början kunde torpet 
och dess tillhörande mark ägas av torparen själv men i slutet av 1600-talet blev torpen inte 
skattlagda och därmed inte berättigade till egen mark. I början av 1700-talet skapades det en så 
kallad torplagstiftning där det icke skattlagda torpet nu i stället hamnade på ägor tillhörande 
nästliggande gård (Svensson et al. 2020: 7). Torparna ägde nu inte längre det hem de närt och 
förvaltat. 

Spår efter de obesuttna finns ute i landskapet än idag. Befinner du dig i Småland, mer 
bestämt i Vena eller Målilla socken kan du identifiera ett tidigare hem till en obesutten utifrån 
till exempel husgrunder, odlingsrösen, rester efter gärdsgårdar, eller kanske genom att upptäcka 
planterade blommor på udda platser. Det en kan förundras över är storleken på huset, marken 
som de brukade; hur kunde de få fram något ur den här jorden? Hur fick de plats? Trots att det 
fortfarande går att identifiera rester efter de obesuttna verkar intresset av att bevara minnet efter 
de personer som format det kulturlandskap som finns idag väldigt litet. Varför? 

 
”Att man tycker om sitt landskap, stad eller by och inte minst det lilla torpet är väl inget att 

förundra sig över. Det tillhör människans natur att fästa sig vid det ena eller det andra, det 

kan vara stort som smått.” – Rune Frode, 1987. 
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1.1. Syfte och frågeställning 

Uppsatsen innehar två syften. Det ena syftet är att, utifrån genomförd fallstudie och inventering, 
belysa var i landskapet lämningar efter de obesuttna påträffas och hur de påträffas. Detta kan 
exempelvis vara genom husgrunder eller i form av biologiskt kulturarv men även om 
lämningarna har i någon mån bevarats. Det arkeologiska källmaterialet utgörs således av 
flertalet lämningar i kulturlandskapet i Vena och Målilla socken. Därför kommer två av 
uppsatsens frågeställningar besvaras utifrån den fallstudie samt inventering som gjordes mellan 
den 22-24 mars 2021 i Vena och Målilla socken i Småland. Frågeställningarna lyder: 

• Var i landskapet mellan Vena och Målilla socken påträffas lämningar efter de obesuttna 
och hur påträffas lämningarna? 

• Har lämningarna bevarats och vad är deras fysiska skick? 
Dessa frågeställningar har i sin tur öppnat upp till en teoretisk diskussion där syftet är att 
diskutera hur torparkeologiskt källmaterial kan belysa en obesuttens ställning i samhället men 
även varför de obesuttnas historia ska bevaras. Detta exemplifieras utifrån den fallstudie och 
inventering som gjorts, men även genom andra torparkeologiska undersökningar samt 
kompletterande relevant litteratur.  

Avgränsningen för fallstudien kommer vara precis innan Jernudda by i Vena Socken beläget 
utanför Hultsfred samt området runt Ekenäs gård som ligger vid gränsen mellan Målilla och 
Vena socken. Frågeställningarna i den här undersökningen berör det avgränsade området.   

Ovan frågeställningar som ligger till grund för fallstudien och inventeringen har format det 
andra syftets frågeställningar som kommer behandlas i den teoretiska diskussionen. 
Diskussionen syftar till att lyfta frågan om inkludering och bevaring av de obesuttnas historia 
utifrån torparkeologi, samtidsarkeologi och historisk arkeologi, samt den genomförda 
inventeringen och fallstudien. Diskussionen kommer utgå ifrån frågeställningarna:  

• Varför ska de obesuttnas historia bevaras? 
• Hur kan torparkeologi bidra till att de obesuttnas historia bevaras? 
Uppsatsens andra syfte är således att bidra till diskussionen gällande bevaring av kulturarvet 

efter de obesuttna samt att diskutera hur de obesuttna kan inkluderas mer i historien utifrån 
torparkeologin. Detta sett till uppsatsens avgränsning. 

1.2. Teori och metod 

Metoden för att besvara uppsatsens första frågeställningar kommer utgöras av en empirisk 
fallstudie och inventering av valda lämningar. Uppsatsen kommer bestå av en kvalitativ 
fallstudie av fem inventerade husgrunder belägna i Vena och Målilla socken samt en analys av 
de historiska kartor som lantmäteriet tillhandahåller över det valda området. Målet med 
inventeringen har varit att dels studera husgrundernas storlek, dels landskapet runtomkring men 
även identifiera potentiella tillhörigheter till husgrunderna, exempelvis källare. Men även de 
obesuttnas spår i landskapet i form av odlingsrösen, fruktträd och annat biologiskt kulturarv, 
exempelvis planterade blommor.  

Den genomförda fallstudie och inventering leder till de frågeställningar som besvaras 
utifrån den teoretiska diskussionen. Diskussionen berör varför de obesuttna bör få en etablerad 
plats inom vårt kulturarv. Men även varför de obesuttnas historia och kulturarv ska bevaras. 
Diskussionen kommer baseras på det arkeologiska materialet som undersökts, torparkeologiska 
rapporter från utgrävningar samt litteratur som anses vara relevant för diskussionen.  

Utöver inventering och fallstudie har det till uppsatsens teoretiska diskussion även gjorts 
litteraturstudier, men även intervjuer med den äldre generationen från socknarna där de 
inventerade husgrunderna är belägna. De äldre är en bra resurs vid forskning gällande 
byggnader som en gång funnits samt vid forskning om lämningens biografi och historia. Även 
om det blev många sidospår och en del dialektala förvirringar så bidrog de äldre med 
information om vart det exempelvis brukade stå ett uthus, vart tomten började och slutade men 
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även om personerna bakom lämningarna. Detta var till hjälp för att enklare kunna navigera i 
landskapet samt få information om vart potentiella lämningar kunde påträffas.  

Det har även gjorts arkivstudier i form av att tyda och analysera kyrkoarkiv. Sett till 
uppsatsen har fokus lagts på husförhörslängder då det är dessa arkivhandlingar som gett bäst 
resultat. Författaren studerade även inflyttningslängder, men det gav inget användbart resultat.  

1.2.1. Samtidsarkeologi  

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt kommer vara samtidsarkeologi. Samtidsarkeologi kan 
förklaras som arkeologi som berör modern tid, det vill säga från år 1850 till idag. 
Samtidsarkeologi kan också adresseras som ”nutidsarkeologi” eller ”arkeologi nära det 
förflutna” (Persson 2014: 23). Mats Burström är en ledande arkeolog inom samtidsarkeologi. 
2007 publicerades hans bok Samtidsarkeologi där flertalet förgreningar presenterades. En av de 
förgreningarna var just torparkeologi. Det ska också nämnas att Burström betonar att 
samtidsarkeologi har sin gräns år 1850 eftersom det är då som industriella revolutionen börjar. 
Fördelen med att torparkeologin hamnar under samtidsarkeologi är att det idag fortfarande finns 
människor som minns tiden på torpet.  Det kan handla om personer vars vänner bodde i ett torp 
eller vars väns farmor var obesutten. Det är ett levande minne, vilket ger torparkeologin en 
djupare innebörd (Burström 2007: 36). Det berör och påverkar människor på ett personligare 
plan då det är något som är påtagligt och har en emotionell betydelse. Genom att få ta del av en 
levande historia får platsen en annan innebörd och betydelse. Det blir ett levande kulturarv som 
är viktigt att bevara. 

I praktiken innebär samtidsarkeologi att utifrån arkeologiskt källmaterial kunna studera vår 
samtid. Meningen med samtidsarkeologi är att allmänhetens intresse och engagemang ska styra 
den arkeologiska praktiken. Detta utifrån en medborgardialog (Petersson 2010: 146). En del av 
det arkeologiska förarbetet kan innebära intervjuer samt möten med privatpersoner vars egna 
personliga tolkningar kan bidra till en mer autentisk kontextualisering av fynd. Men det är även 
av central vikt för samtidsarkeologiska undersökningar att få ett aktivt deltagande från 
allmänheten. Detta för att kunna stimulera allmänhetens historieintresse och genom detta även 
engagera allmänheten i kulturarv (Petersson 2010: 147). 

Samtidsarkeologi har en tendens att hamna på gränsen mellan arkeologi och andra 
närstående ämnen. Detta för att försöka belysa hur studerandet av materiell kultur även kan ses 
som nutidskultur. Genom att belysa relationen mellan materiell kultur och nutidskultur har 
tingen en emotionell betydelse. Med hänsyn till de lämningar som undersökts kommer således 
samtidsarkeologi att användas. En anledning är för att personer vars farföräldrar kände 
människorna som vid en tidpunkt bodde och brukade de undersökta platserna (muntl. medd. 
informant 1 & 2 2021-03-21).  

Samtidsarkeologi är ett område som hamnar under historisk arkeologi. Historisk arkeologi 
är kombinationen mellan text och ting. Förarbetet inför en arkeologisk undersökning består 
bland annat av att studera kartor för att få en tydligare bild om vart material kan påträffas. Det 
kan också bestå av textuella källor så som personliga brev, kyrkböcker och 
dagboksanteckningar. Sett till uppsatsen kommer historisk arkeologi, som en del av 
samtidsarkeologi, att användas. Detta då en del av inventeringens förundersökning grundades i 
textuella källor i form av kyrkböcker med husförhörslängder, men även historiska kartor över 
området.  

Med hänsyn till de undersökta lämningarnas datering kommer det senare i diskussionen 
diskuteras utifrån dels ett historisk arkeologiskt perspektiv, dels ur ett samtidsarkeologiskt 
perspektiv.  

När det kommer till urvalet av lämningar att undersöka har valet varit dels strategiskt, dels 
slumpvis. En av lämningarna som senare kommer presenteras och analyseras påträffades med 
hjälp av en bybo från Jernudda by (muntl. medd. Tobias Karlsson 2021-03-03). Den strategiska 
delen av urvalet skapades utifrån lokalkännedomen om området samt med hjälp av bybor 
(muntl. medd. Emma Jansson & Kim Börjesson 2021-02-23). Det var sedan tidigare känt att 
dessa lämningar fanns mitt ute i skogen men trots detta ändå relativt nära till en by eller större 
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gård. Urvalet har således varit strategiskt i den mån att längre fram i diskussionen kunna stärka 
argumenten om bevaring och inkludering av de obesuttna i både historien och inom arkeologin. 

1.3. Forskningshistorik 

När de obesuttna har porträtterats i historieböcker har läsaren endast fått läsa om en liten del av 
en obesuttens liv. Förståeligt är skildringen av en obesutten med ett tragiskt livsöde strategiskt 
utav författarna. Detta då tragiska livsvillkor har lockat människor genom alla tider att få veta 
mer om. De obesuttna finns till viss del i våra historieböcker men även inom film och 
skönlitteratur. Till exempel porträtteras den välkända Krösa-Maja och människorna från 
fattigstugan i filmerna och böckerna om Emil i Lönneberga. Ett annat exempel är skomakare 
Snäll i filmerna och böckerna om Alla vi barn i Bullerbyn.  

Definierade som en del av samhällets lägsta skick återspeglar det sig i det arkeologiska 
källmaterialet och det kulturlandskap de obesuttna lämnade efter sig.  

Ur ett arkeologiskt perspektiv har intresset för bland annat torpen men även skogen och de 
lämningar skogen innehåller gradvis ökat (Anglert & Lagerås 2008: 7). Under det senaste 
decenniet har torpen och torparkeologi fått ett uppsving. De obesuttna anses inte enbart 
representera en nästintill rättslös och socialt underordnad samhällsklass. De anses även 
representera ”det gamla samhället” som anses vara det samhälle som fanns innan den 
industriella revolutionen. De mönster som uppkom i samband med konsumtion och produktion 
innan den industriella revolutionen var annorlunda jämfört med efter industriella revolutionen 
(Lindström 2018: 3). Detta innebar nu att jordbruket fick bättre arbetsredskap och mänsklig 
arbetskraft i form av människor som gjorde dagsverke blev allt mindre. 

1.3.1. Torparkeologisk forskningshistorik 

Torparkeologi är en av de nyare formerna av arkeologi och berör lämningar och arkeologiskt 
källmaterial från tidigmodern och modern tid. Som namnet antyder arbetar torparkeologin 
mycket med torp, men även generellt med de obesuttna som samhällsklass. Som tidigare nämnt 
är det även korrekt att påstå att torparkeologi faller under samtidsarkeologi men även historisk 
arkeologi då förarbetet består av studerandet av historiska kartor och kyrkoarkiv. Sett till den 
stora mängden torp som finns i landet har väldigt få blivit arkeologiskt undersökta (Rosén 2007: 
64). Det ska även nämnas att samtidsarkeologi faller under historisk arkeologi ur den aspekten 
att historisk arkeologi berör alla tidsperioder som också innehar textuella källor.  

Mellan 2017-2019 bedrevs projektet ”De obesuttnas arkeologi” med finansiering av 
Riksantikvarieämbetets FoU-medel. Målet med projektet var att belysa och bidra med ny 
kunskap om historia, människor och deras levnadsvillkor mellan 1700-talet och 1900-talet. 
Målet var även att diskutera olika sorters källmaterial samt brister för att kunna besvara frågan 
om de obesuttnas livsvillkor och livsstil.  

Projektet grundade sig i den nya kulturmiljölagstiftning som tillkom 2014 där alla 
lämningar daterade innan 1850 nu kunde räknas som lagskyddat fornminne (Nilsson et al. 2019; 
KML 2014 kap 2 §1). Resultatet blev att den antikvariska sektorn var tämligen dålig på att 
belysa samt undersöka det som idag går under begreppet lägenhetsbebyggelse, exempelvis torp. 
Detta på grund av otillräckliga metoder som resulterade i diskussionen om mer arkeologiska 
undersökningar av platserna. Nilsson (et al. 2019: 147) belyser hur problematiken kan delas in 
i tre delar; dateringsproblematik, vikten av triangulering och osynliggörandet. Det ska belysas 
att problematiken upptäcktes under projektets gång. Triangulering är ursprungligen ett 
matematiskt begrepp som sedan har lånats in till andra vetenskapliga discipliner. Några av dessa 
är bland annat geografi och arkeologi och i ett historiskt arkeologiskt perspektiv innebär 
triangulering att man jobbar ”i en trekant”. Inom historisk arkeologi innebär detta att man 
arbetar mellan text, ting och bild (Mogren 2009: 7).  

En ledande arkeolog inom torparkeologin är Stig Welinder. År 2007 publicerades boken 
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Torpens arkeologi där syftet och målet var att åskådliggöra hur de obesuttnas segregering och 
livsöden återspeglar sig i det arkeologiska källmaterialet. Boken är en antologi där flera 
författare rapporterar resultaten och analyserna av torp.  Tillsammans med landskapsanalyser, 
analys av kulturväxter samt med hjälp av arkeologiska metoder publicerade Welinder boken i 
samarbete med Riksantikvarieämbetet. De arkeologiska undersökningarna var bland annat 
depositionsanalys. Det är väsentligt inom problematiken för arkeologin att kunna förstå 
depositionsmönster då det har konsekvenser för kronologi, den information som kulturlagren 
utgör samt beskrivningen av människors sociala handlande. Det ska även här belysas att 
undersökningar och analys av keramik har varit en del av undersökningen (Håkansson 2007: 
127).  

Resultatet antologin Torpens arkeologi från 2007 gav var att de obesuttnas sociala 
särställning och livsvillkor gick att identifiera utifrån det arkeologiska källmaterialet.  

Torpinventeringar bedrivs inte endast av arkeologer. Hembygdsföreningar bedriver också 
inventeringar över torp och backstugor med ett syfte att lyfta fram alla samhällsklasser ur 
historien. Arbetet med att bevara bland annat de obesuttna hamnar oftast hos 
hembygdsföreningar.  

1.3.2. Projektet Skog & Historia 

När människans påverkan på skogen diskuteras, diskuteras även det biologiska kulturarvet 
(Emanuelsson 2003). Det biologiska kulturarvet återspeglas på flera olika sätt där kulturella 
växter, odling och avverkning är några exempel. Mycket av den kontakt som görs med skogen 
och naturen har vid en tidpunkt blivit påverkad av människan. 

Under 1990-talet bedrevs ett projekt vid namn Skog och Historia. Projektet grundades i ett 
samarbete mellan Skogsstyrelsen, kulturmiljövården och Arbetsmarknadsverket och var ett 
arbetsmarknadsprojekt. Projektet pågick i 10 år där syftet var att bidra med en djupare förståelse 
för de historiska spår som skogen tillhandahåller. Detta skedde genom inventering, utbildningar 
samt information (RAÄ Skog och Historia 2017). 

Syftet var, enligt projektplanen, kontroll, granskning samt registrering i 
Riksantikvarieämbetets FMIS, numera kallat Kulturmiljöregistret (KMR). Men även en 
uppdatering i Skogsstyrelsens Skog & Historia-register. Ytterligare ett syfte med projektet var 
att vidga synen samt dokumentera det biologiska kulturarvet. De effekter projektet ansågs ge 
var bland annat ett fördjupat samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen samt 
de kulturmiljövårdande myndigheterna. Utöver detta minskade även risken för att ge felaktig 
information till de aktörer som potentiellt har getts tillstånd att påverka landskap där lämningar 
finns (Sohlenius 2010: 3).  

Flertalet mål inom projektet fanns samt uppfylldes och mellan 2012-2016 bedrevs ett 
kvalitetssäkringsprojekt (Skog och Historia-slutrapport 2017: 6). Anledningen till projektet var 
att redovisa resultaten som framkom från perioden som Skog och Historia-projektet var i bruk. 
En målsättning var att genom utbildning bidra till en ökad förståelse för kulturarvet i 
skogsbygderna. Detta även genom inventering kunna skapa kunskapsunderlag för kulturmiljöer 
i skogsmark (Slutrapport skog och historia 2017: 5).  

De undersökta lämningarna var under tiden platsen var i bruk och vid inventering, belägna 
ute i skogen. Det är därför viktigt att i samband med att undersöka och inventera lämningar 
diskutera det biologiska kulturavet. Sett till uppsatsen är det av betydelse då spår efter de 
obesuttna väldigt ofta påträffas ute i skogen.  
 

1.3.3. Tidigare torpinventering i Vena och Målilla socken 

Vena och Målilla är två socknar som tillhör Hultsfreds Kommun. Hultsfred är numera känt för 
Hultsfredsfestivalen, musikfestivalen som lockade världsartister och många musikglada 
människor från hela Europa. Men Hultsfredsfestivalen är endast en ytterst liten del av 
socknarnas historia. Om historieperspektivet får breddas har socknarna en lång historia. En 



 

10 

 

historia som sträcker sig ända ner till förhistorien. Med hänsyn till det kulturarv som Astrid 
Lindgrens berättelser skapat är de obesuttna, främst torpen, populära hos bland annat 
hembygdsföreningar men även historieintresserade lokalbor och turister. 

År 1986-1987 genomförde Rune Frode en torpinventering över Hultsfred med omnejd. 
Resultatet av inventeringen blev boken Torp och backstugor i Hultsfredstrakten. Med varje 
inventerat torp som skildrades medföljde information om torparna och backstugusittarna som 
en gång brukat huset och dess marker. I boken skildrar Frode även vad som fanns kvar vid 
tidpunkten när Frodes inventering genomfördes. Visserligen inkluderade Frode endast en 
lämning som senare kommer presenteras närmre; Knuven. Trots detta bör Frodes projekt 
inkluderas då det inte bara behandlar regionen för fallstudien utan även då Frode är en av få 
som valt att lyfta fram de obesuttna i samband med att lyfta fram Hultsfreds historia (Frode 
1987).  

Målet med Frodes inventering var inte att få ett konkret resultat utan snarare det som denna 
uppsats även till viss del ämnar belysa: hur lite plats de obesuttna fått i historien, trots att det är 
en grupp av människor som fortfarande idag syns genom det arkeologiska källmaterialet och i 
kulturlandskapet.  

Beträffande Målilla socken har en torpinventering liknande Frodes aldrig ägt rum. Det ska 
dock nämnas att Staffan Roselius, född och uppvuxen i det lilla samhället Målilla, har flertalet 
gånger skildrat Målillas historia. En av de böcker som Roselius författat är Alla tiders Målilla 
där läsaren får ta del av Målillas historia, från äldre järnålder fram till modern tid. I bokens 
trettonde kapitel ges en överblick över Målilla sockens torparhistoria. Roselius gör inte en 
fullständig redogörelse över alla de torp som finns i Målilla socken men några exempel ges. 
Utöver detta belyser Roselius dessutom hur flertalet av de torp som en gång utgjort en del av 
de obesuttnas liv idag inte finns kvar och de som fortfarande finns kvar är sommarstugor 
(Roselius 2004: 108).  
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2. Presentation av källmaterial 

Mellan åren 1700–1850 skedde en kraftig folkökning i Sverige. Förklaringen till den kraftigt 
ökade populationen efter 1814 är den av potatisen, freden och vaccinet. Den långa 
fredsförklaringen efter 1810 och smittkoppsvaccinet samt potatisens etablering i alla 
samhällsklasser resulterade i att dödligheten blev lägre och medellivslängden längre och 
därmed även en befolkningsökning (Gadd 2000: 229). Det bör dock nämnas att forskare menar 
hur ytterligare en orsak var att människorna nu förstod hur smittspridningen gick till. 
  I samband med befolkningsökningen ökade därmed antal obesuttna och på 50 år steg antalet 
obesuttna med 86 procent (Gadd 2000: 227).  

Befolkningsökningen resulterade även i att det snabbt stigande antalet ungdomar var 
tvungna att flytta ut och bilda egna familjer, men alternativet för många blev att gå ut som 
tjänstehjon (Gadd 2000: 230). Naturligt när antalet obesuttna ökade, ökade således därmed antal 
torp.  
Det var i skogen och med torpen som den största förändringen skedde. Både samhällsmässigt 
och i kulturlandskapet (Anglert & Lagerås 2008: 7).  

Torpen var inte mantalsatta, men vissa var skattbelagda. Detta innebar också att torparna 
inte var mantalsatta då närmsta hemman ägde torparens brukade jord. Torparen ägde därmed 
inte kameral rådighet (Nilsson et al. 2019: 146).  

Majoriteten av lämningarna som utgör uppsatsens materialpresentation är belägna på vad 
som under 1800-talet var ägor till Ekenäs Gård. I Fig. 1. är de undersökta lämningarna 
markerade. Knuven med blå, Randen med grön och torpen med röd markering.  

Fig.1. Undersökta lämningar markerade. Karta från Lantmäteriet.se. 
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2.1. Randen 

Randen, som tidigare har gått under namnet ”Rånna”, är beläget mitt ute i skogen mellan byarna 
Jernudda och Fallhult samt Ekenäs gård. Enligt laga skiftes kartan var Randen under tidigt 
1900-tal beläget mellan Ekenäs och Lönnekullas ägor. Enligt Hultsfreds Hembygdsförenings 
torpförteckning tillhörde Randen Fallhult by. Torparen Anders Johan Larsson, f. 1870 gifte sig 
med Carlotta Jonsdotter som var en piga från Randen (Hultsfreds Hembygdsförening, 
torpförteckning: nr.121). 

Som ovan nämnt tillhörde Randen Fallhults by. Enligt protokollet tillhörande laga skiftes 
kartan från 1907 tillhörde 1/8 av Fallhults ägor Randens ägare vid namn Carl Johan Larsson. 
Enligt protokollet skulle Carl Johan flytta sina tillhörigheter enligt anmärkning. Lämningen 
finns i Riksantikvarieämbetets lämningsregister där RAÄ-numret är Vena 490:1. Det senaste 
fältbesöket som gjordes var 1979 där information om att det rörde sig om ett potentiellt sentida 
torpställe med 3 husgrunder, odlingsröse samt kvarstående stenmur framkom (RAÄ 
L1956:8426).  

 
Fig.2. Laga skifte karta (08-VEN-AVS48) från 1907 över Randen. 

4277 i kartan är vart husgrunden stod 1907. Gula områden representerar åker och gröna områden representerar 

ängs och betesmark. 

Fig.3. Utklipp från Laga skiftesprotokollet där Carl Johans förflyttning hittas. 
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Fig.4. Randen idag. Husgrund och ett större odlingsröse inringat. Foto hämtat från Lantmäteriet.se. 

2.2. Ekhult 

Det första som möter en när man närmar sig Ekhult är en stenmur. En stenmur som leder till 
resterna efter det som en gång var Ekhult.  

Ekhult var ett torp beläget på Ekenäs ägor. Enligt Målilla husförhörslängd bodde här 
torparen Lars Petter Svensson, f. 1829 i Tuna socken tillsammans med sin hustru Stina Kajsa 
Eriksdotter, f. 1824 i Vena socken (Målilla-Gårdveda kyrkoarkiv, husförhörslängd, 1882-
1889:39). Paret fick tre barn; sönerna Lars Erik (f. 26 januari1856), Karl Johan Alfrid (f. 25 
februari 1865) samt dottern Anna Sofia (f. 10 juni 1862). Längre fram tog Karl Johan Alfred 
Larsson över torpet tillsammans med sin hustru Ida Christina Svensdotter (Målilla-Gårdveda 
kyrkoarkiv, husförhörslängd 1882-1889).  Det ska även nämnas att enligt husförhörslängder 
bodde det även här vid en tidpunkt torparen Jonas August Nilsson tillsammans med sin hustru 
Lena Sofia Johansdotter.  

Fig.5. Ekonomisk karta från 1945 över Ekhult. Gul markering är åker (Ekenäs J133-6G3b45). 
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Fig.6. Ekonomiska kartan från 1982 över Ekhult. Här är åkern borta (Ekenäs J133-6G3b82). 

Senaste gången lämningen inventerades var 1980 där det iakttogs att det rörde sig om ett sentida 
torpställe med ett femtal odlingsrösen. Terrängen är idag bergig moränmark och i området finns 
ett antal äppel- och körsbärsträd (RAÄ L1957:8756). Då lämningen tillhör Målilla socken 
tillhör lämningen officiellt sålunda Målilla-Gårdveda hembygdsförening.  

2.3. Ollebygg 

Några kilometer innan Ekenäs gård påträffas en husgrund med tillhörande odlingsrösen samt 
stenmur. När torpet var i bruk bodde här torparen Lars Erik Nilsson, f. 24 april 1834 i Målilla 
tillsammans med sin hustru Mathilda, f. 21 september 1843 i Virserum. Tillsammans fick paret 
nio barn; sönerna Johan August (f. 13 januari 1865), Nils Oskar (f. 8 nov. 1866), Axel Erik (f. 
6 mars 1868), Carl Emil (f. 1875) och Otto Wilhelm (f. 22 jan. 1877). Paret fick dessutom 
döttrarna Sofia Lovisa (f. 14 apr. 1870), Emma Charlotta (f. 20 dec. 1871), Anna Mathilda 
Eugenia (f. 19. Nov. 1878) och till sist Hulda Ottilia (f. 2 december 1884) (Målilla-Gårdveda 
kyrkoarkiv, husförhörslängd 1875-1881: 41). 

När platsen var i bruk gick det under namnet Ollebygg vilket en skylt idag på platsen 
avslöjar. Dock ska det nämnas att i folkmun kan det idag även benämnas som ”Bygget”. Även 
Ollebygg tillhörde Ekenäs ägor under de obesuttnas tid. Att platsen har tillhört Ekenäs går även 
att avslöja genom de husförhörslängder som uppförts över torpet.  

Fig.7. Ekonomisk karta från 1945 över Ollebygg, när torpet fortfarande stod kvar (Ekonomiska kartan, Ekenäs 

J133-6G3b45). 
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Fig.8. Ekonomisk karta över Ollebygg från 1982. Här finns torpet inte längre kvar (Ekonomiska kartan, Ekenäs 

J133-6G3b82). 

2.4. Korshult  

Den 29e augusti 1839 föddes torparen Carl Johan Pettersson i Vena. Tillsammans med sin 
hustru Emma Christina Pettersdotter, född den 5e december 1848 i Målilla, bebodde paret 
Korshult i Målilla socken. Även detta torp var anlagt på Ekenäs ägor (Målilla-Gårdveda, 
husförhörslängd 1882-1889: 42). Enligt husförhörslängder fick paret fyra barn; Sönerna Sven 
August (f. 19 november 1871), Carl Johan Emil, (f. 28 november 1881), dottern Hulda Charlotta 
(f. 10 maj, 1884) och till sist dottern Hilda (f. 2a juni 1886).  

Fig.9. Ekonomisk karta från 1945 över Korshult. Gul fläck är åker (Ekonomiska kartan, Ekenäs J133-6G3b45). 

Fig.10. Ekonomisk karta från 1982. Här är åker ej kvar (Ekonomiska kartan, Ekenäs J133-6G3b45). 
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Den husgrund som idag utgör torpet Korshult påträffades av en slump. Vid inventering 
uppfattades det som att det som idag heter Korshult var Korset, vilket inte var fallet. Korset 
(Målilla 134:1) ligger längre in i kulturlandskapet vid Korshult. Således finns torpet Korshult 
inte med på Riksantikvarieämbetets lämningsregister.  

2.5. Knuven 

Angränsande till de västra åkrarna tillhörande Jernudda by uppkom under 1870-talet en 
backstuga vid namn Knuven. 
De första att bosätta sig i backstugan var arbetaren Lars Johan Karlsson, f. 1810 (Frode 1987: 
172) tillsammans med sin hustru Maja-Stina. Vid tidigare inventering gjord av Rune Frode 
1986-1987 fanns både murstock, husgrund samt källaren kvar. Enligt husförhörslängder fick 
familjen tre barn. Det ena barnet, Einar Karlsson ska ha bott hos sina släktingar, familjen 
Jonsson, i Hemmingsmåla vilket ligger cirka en kilometer från hans barndomshem. När Einar 
gift sig och skaffade familj köpte han en gård i Jernudda och brukade gården livet ut (Hultsfreds 
Hembygdsförening, torpförteckning 101-120: nr.114).  

Idag finns inte backstugan med i lämningsregistret, detta då backstugan uppfördes 20 år 
efter vad som räknas in i fornminneslagen. Vid inventeringen 2021 fanns nästintill ingenting 
kvar, detta på grund av avverkning och markjämning av platsen. Det som berättar om att det en 
gång legat en backstuga utgörs av en vägg till vart källaren en gång legat. De sista som bodde i 
Knuven var Karl Aron Jonsson, född i Hemmingsmåla, tillsammans med hustru Charolina. 
Charolina kom längre fram att kallas för ”Fia på Knuven” (Hultsfreds Hembygdsförening, 
torpförteckning 101-120: nr.114).  
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3. Analys av fallstudie och inventering 

Ett torp uppkom i en bys utmarker. Detta var en regel och marken som torpet stod på ansågs 
inte längre som en del av allmänheten utan tillhörde nu närmsta hemman (Gadd 2000: 222). 
Utöver detta förlorade torpen alltmer betydelse under 1900-talet i samband med de stora 
samhällsförändringarna. Industrialiseringen, urbaniseringen samt mekaniseringen av jordbruk, 
tillsammans med ökad social och ekonomisk välfärd, resulterade i ett minskat värde på torpen 
(Lagerqvist 2012: 73). Som konsekvens blev människorna som bodde på torpen ännu mer 
obetydliga än vad de ansetts vara tidigare. Innan dessa samhälleliga förändringar skedde var 
den huvudsakliga försörjningen för människorna jordbruk samt att föda upp boskap (Lindström 
u.å.: 1).  

Mellan 22-24 mars 2021 gjorde författaren en inventering för att samla empiri till de 
fallstudier över de torp och backstuga som tidigare blev presenterade i materialpresentationen. 
Målet med inventeringen var att identifiera hur mycket av de obesuttnas hem som fanns kvar 
ute i fält. Men även lämningarnas rumsliga placering samt att undersöka landskapet. Utöver 
detta ämnade fallstudien och inventeringen undersöka om det har gjorts något i bevarandeväg 
vid lämningarna. För att återkoppla till uppsatsens frågeställningar ämnade för fallstudien och 
inventeringen; 

• Var i landskapet mellan Vena och Målilla socken påträffas lämningar efter de obesuttna 
och hur påträffas lämningarna? 

• Har lämningarna bevarats och vad är dess fysiska skick? 
Bevaring gällande denna undersökning syftar till om det i någon mån gjorts arbete för att bevara 
platsen historia och kulturlandskap.  

I teoriavsnittet redogjordes uppsatsens teoretiska ramverk vilket är samtidsarkeologi. 
Samtidsarkeologi är relevant till denna uppsats då samtidsarkeologi och föremålen har en 
emotionell betydelse vilket gör att föremålen har ett levande minne. Ett sådant levande minne 
skildrades i samband med att information om de tidigare lämningarna presenterades. Minnet i 
fråga byggs på en muntlig redogörelse från två informanter. Vid ett samtal med informanterna 
som bor i området som blev inventerat framkom det att informant nummer 1 farmor och farfar 
kände de flesta av torparna på ägorna.  

3.1. Randen 

I Riksantikvarieämbetets lämningsregister hamnar Randen under kategorin 
”lägenhetsbebyggelse”. Platsen beskrivs som ett ”sentida torpställe bestående av 3 husgrunder 
varav 1 med skorstensstock, 1 källare stor röjd odlingsyta, ett 35-tal odlingsrösen, 2 stenmurar 
samt 1 väg ” (RAÄ L1956:8426). Idag är området ett viltbevuxet kalhygge. Rester efter de 
människor som en gång bebott platsen finns kvar, men ytterst lite om det ska jämföras med 
inventeringen som bedrevs 1979. Det som kunde identifieras vid inventering var följande: 
• Husgrund med tillhörande skorstensstock.  
• Vägen som en gång lett fram till boningshuset, detta då det agerar som väg för diverse 
skogsmaskiner.  
• Större odlingsrösen  
• Stenmur längs med vägen 
• Stenmur som inringar ett parti mark vid en bit av klippväggen.  
Beträffande bevaring har det skett tämligen lite för att bevara platsen. Den husgrund som går 
att identifiera i kulturlandskapet har till största del övertagits av naturen. Anledningen till att 
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husgrunden går att identifiera är till stor del på grund av den kulle av gammalt murtegel samt 
en skylt med platsens namn.  I samband med detta ska det belysas att platsen i fråga påträffas 
ute i svår och ojämn terräng några kilometer från Ekenäs gård.  

Som tidigare nämnt finns även odlingsrösen på platsen. Enligt Riksantikvarieämbetet ska 
på platsen finnas ett 35-tal odlingsrösen vilket inte gick att bekräfta vid den senaste 
inventeringen. Där kunde endast 10 odlingsrösen av större slag identifieras. Vid ett av de större 
rösena fanns det fortfarande rester kvar efter vad som troligvits har utgjort grinden i ett tidigare 
staket. Detta då det även hittades plankor med spik.  
 

Fig.11. Bild på plankor efter vad som varit staket. Foto: Kajsa Rosén-Wiksten. 

Intill en bergvägg påträffas vad som kan tolkas vara en stenmur som ringar in ett särskilt område 
precis intill en klippvägg (se Fig. 13.). Vid närmare undersökning av stenmuren påträffades här 
porslin av enklare slaget, både avslaget och näst intill hela tallrikar. 



 

19 
 

Fig.12. Bild på ett av de större rösena i kulturlandskapet. Foto: Kajsa Rosén-Wiksten. 

Fig.13. Bild på stensträngen intill bergsväggen. Foto: Kajsa Rosén-Wiksten. 

I inledningen belystes det hur Riksantikvarieämbetet hade identifierat platsen som ett ”sentida 
torpställe”. Detta stämmer inte, i laga skiftes kartan från 1907 samt husförhörslängder kan 



 

20 

 

platsen identifieras som en gård. I materialpresentationen presenterades den man som ägde 
gården; Carl Johan Larsson. Randen, som också kunde gå under namnet ”Rånna”, tillhörde 
under 1800-talets slut och 1900-talets början Fallhult ägor. Efter laga skifte fick Carl Johan 1/8 
av den mark som tillhörde Fallhult by. Detta innebär att Randen inte är ett torp, utan en gård. 
Troligtvis var den liten jämfört med exempelvis Ekenäs som är beläget i området men trots 
detta ändå en gård. Utöver detta hade gården även en piga som tidigare också blev presenterad; 
Carlotta Jonsdotter. Att det har bott en piga på gården är ytterligare en indikation på att det är 
en gård och inte ett torp.  

Således var människorna som ägde och brukade Randen inte obesuttna, men Carlotta var 
obesutten. Detta då hon var tjänstehjon. Trots detta har platsen inte bevarats, de tecken som 
finns att området har uppmärksammats utöver 1979 års inventering är det faktum att området i 
modern tid har brukats av skogsmaskiner.  

3.2. Ekhult 

Även Ekhult går att finna i Lämningsregistret och går under kategorin lägenhetsbebyggelse. 
Enligt lämningsregistret består platsen av ”sentida torpställe av en husgrund med spismursrest, 
en källargrop, röjd yta och stenmur och ett 5-tal odlingsrösen” (RAÄ L1957:8756).   

Vid inventering påträffades följande på platsen; 
• Husgrund samt grunden till vad som tolkas vara grunden till farstun.  
• Stenmur som sträckte sig till och runt sista odlingsröset och visade tydligt vart den 
tillhörande marken började och slutade.  
• Fruktträd  
• Källare  
• Odlingsrösen  

Fig.14. Bild på stenmuren. Just denna del sträcker sig in mot skogen. Foto: Kajsa Rosén-Wiksten. 
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Stenmuren, som är bland det första som påträffas i området, fanns kvar vid inventering på båda 
sidor av vägen varav den östra sidan av muren ledde fram till husgrunden. Det ska även nämnas 
att en bit bort, beläget bland odlingsrösena påträffades ytterligare rester efter stenmuren som 
tydligt utgjorde en gränsmarkering. Husgrunden samt vad som troligtvis har varit farstu till 
torpet fanns fortfarande kvar. I mitten av husgrunden återfanns en jordhög, men som en gång 
utgjort spismursrester från den tidigare spismuren. Husgrunden var 10 m lång och 5,80 m bred. 
I närheten av husgrunden fanns fruktträd samt buskage av vad som tidigare har varit fruktodling. 

Fig.15. Bild på husgrunden som vid inventering utgjorde Ekhult. Foto: Kajsa Rosén-Wiksten. 

Resterna efter källaren fanns också kvar. Vid inventering identifierades källaren utifrån en 
ingång med intakta stenväggar vid ingången samt stenarna som utgjort grunden för taket.  
I kulturlandskapet återfanns ett 10-tal odlingsrösen i varierande storlekar där de största rösena 
skiftar mellan 1,30 – 1,90 m. Det ska även belysas att marken mellan odlingsrösena var relativt 
mjuk men det var inte helt stenfritt. Dock ska det nämnas att stenarna i fråga var av mindre slag 
så en tolkning kan vara att det har hamnat där på grund av djur som gått över området.  

Att hitta en laga skiftes karta där Ekhult finns med har inte gått att genomföra då det inte 
finns någon karta från laga skifte över torpet. Kartorna som finns att tillgå över området är 
endast storskifteskartor över Ekenäs ägor. Det som talar för att Ekhult uppfördes på Ekenäs 
ägor är de husförhörslängder över Ekenäs med tillhörande torp.  Dock ska det nämnas att Ekhult 
går att finna på ekonomiska kartor från 1945 och 1982. Den ekonomiska kartan från 1945 
indikerar att det har legat en liten åker i närheten torplämningen. Tolkningen kan göras att denna 
åker har tillhört Ekhult vid ett tillfälle, men detta går inte med säkerhet att bekräfta. 

Gällande frågan om bevaring fanns det inte tecken på någon form av bevaring av platsen. 
Det som indikerar att platsen blivit uppmärksammad var dels Riksantikvarieämbetets 
lämningsregister, dels den skylt som det står torpets namn på. De odlingsrösen som fanns i 
närheten samt fruktträden var fortfarande intakta men troligtvis var inte detta på grund av 
hänsyn till kulturlandskapet, utan snarare till hänsyn för platsen som lämplig jaktmark.  

3.3. Ollebygg 

Precis som de tidigare presenterade lämningarna finns även Ollebygg med i lämningsregistret. 
Dock går lämningen under namnet ”Bygget” vilket inte är korrekt. Enligt inventeringen som 
genomfördes 1980 identifierades ett ”sentida torpställe bestående av enhusgrund med 
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spismursrest, röjd yta, en stenmur, ett 5-tal odlingsrösen. Husgrunden bevuxen med bland annat 
björkar. I övrigt finns bland annat ett äppelträd” (RAÄ L1957:8087).  

Det som påträffades vid inventeringen 2021 var: 
• Husgrund med tillhörande farstu. 
• Spismursrester  
• Stenmur nära husgrunden. 
• Fruktträd 
• Tillhörande odlingsrösen   
• Stenmur som avser vart gränsen för marken går.  

Torpet påträffades vid en vägkorsning på väg mot Ekenäs Gård. De rester som fortfarande gick 
att identifiera ligger på en höjd. Den största grusvägen leder till Ekenäs. De uppgifter som 
framkommer av Riksantikvarieämbetet kan bekräftas utifrån inventeringen 2021. Det ska dock 
nämnas att i närområdet påträffades ytterligare en stenmur som avgränsade till en väldigt brant 
och stenig backe som inte framkom av RAÄs inventering. Det kulturlandskap som stenmuren 
omringade är även området där de inventerade odlingsrösena påträffades. Marken runt omkring 
odlingsrösena var relativt mjuk och bevuxen med gräs.  

Fig.16. Ett av odlingsrösena beläget i kulturlandskapet. Foto: Kajsa Rosén-Wiksten. 
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Fig.17. Bild på husgrunden. Foto: Kajsa Rosén-Wiksten. 

Fig.18. Bild på kulturlandskapet runt Ollebygg. Husgrunden till höger och fruktträdet syns i bild. Foto: Kajsa 

Rosén-Wiksten. 

 
Den stenmur som iakttogs av Riksantikvarieämbetet fanns även kvar i kulturlandskapet och 
dessutom relativt intakt. Det bör påpekas att muren inte hade sitt ursprungliga utseende och sin 
ursprungliga form. Vid inventering var stengrunden intakt, samt vad som tolkas vara den farstu 
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som en gång funnits. Rester av tegel från spismuren påträffades men detta i väldigt små 
mängder då majoriteten av grunden blivit övervuxen av träd och buskage. Landskapet runt 
lämningarna och kulturlandskapet är idag ett kalhygge. 
  Beträffande frågan om det har gjorts någon form av bevaringsåtgärder av platsen är det 
korta svaret nej. Det ska i samband med bevaringsfrågan nämnas att även om bevaringsgraden 
av torpet och dess fysiska skick inte var bra har det tillhörande kulturlandskapet behållits intakt. 
Vid husgrunden fanns en skylt med torpets namn samt den hembygdsförening som torpet 
tillhör. 

Utifrån husförhörslängder är det möjligt att identifiera Ollebygg som ett torp. Det bör 
nämnas att vid analys av de historiska kartor som tillhandahölls av Lantmäteriet har det varit 
komplicerat att identifiera kartor där Ollebygg finns med under tiden torpet var i bruk. Detta då 
det, precis som med Ekhult, inte har gått att hitta Ollebygg på varken laga skifteskartor eller 
storskifteskartan, utan endast i kyrkoböcker.  
Som tidigare visat finns Ollebygg med i ekonomiska kartan från 1945 samt vad som kan tolkas 
vara en bit mark som tillhörde torpet och brukades av torparna. Med hänsyn till den lilla bit 
åker som syns på den ekonomiska kartan kan tolkningen göras att även Ollebygg var ett 
dagsverkstorp, men detta är inte bekräftat utan endast en tolkning.  

3.4. Korshult  

Vid inventeringen som gjordes i mars 2021 rådde det till en början oklarheter beträffande vad 
som faktiskt hade identifierats av Riksantikvarieämbetets inventering 1980. Vid den 
inventering som gjordes av författaren 2021 så uppstod en viss förvirring gällande den korrekta 
rumsliga placeringen. Detta då de uppmärksammade fornlämningarna i lämningsregistret 
påträffades cirka 100 m bort från den husgrund som både då och nu går under namnet Korshult. 
Dock ska de nämnas att området enligt Riksantikvarieämbetets karta heter ”Korset” (RAÄ 
Målilla 134:1). Dock kommer tilltalsnamnet vara Korshult då platsens husgrund hade vid 
inventeringen 2021 en skylt med namnet Korshult. 

Det som fanns kvar av Korshult var följande: 
• Husgrunden  
• Spår efter stenmur  
• Odlingsrösen  
• Källare  
• Grund som tolkas som en ladugårdsgrund. 
Lämningarna efter Korshult var en av de svårare att identifiera. Den husgrund som inventerades 
var nästintill fullständigt övertagen av naturen. Indikationen om att det rörde sig om en lämning 
var dels platsens skylt, dels den kulle som utgjorde resterna efter spismuren. Detta gjorde det 
komplicerat att kunna avgöra husgrundens längd och bredd till en början. Husgrunden var vid 
inventering 8,90 m lång och 3,90 m bred. Området runt om husgrunden hade blivit påverkat av 
naturen. Detta i form av stormar som fällt ett större samt flertalet mindre träd som trillat över 
området runt om huset.  
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Fig.19. Bild på den synligaste delen av husgrunden. Foto: Kajsa Rosén- Wiksten. 

I kulturlandskapet beläget cirka 100 m bort från självaste husgrunden, påträffades flertalet 
mindre odlingsrösen samt ytterligare en grund som enligt Riksantikvarieämbetet ska vara 
resterna efter en ladugård (RAÄ L1957:8621). Utöver detta påträffades även resterna efter en 
källare. Även källaren var övertagen av naturen i form av buskage och ogräs men trots detta var 
källarens väggar och ingång tydlig. Den terräng som omslöt lämningarna i kulturlandskapet var 
väldigt bucklig och ojämn förutom på ett område. Området i fråga var omringat av odlingsrösen 
(se Fig. 20). Tolkningen kan göras att detta är den plätt som torparna använde till att odla om 
tolkningen ska baseras på terrängen. Landskapet runt om odlingsrösena var relativt mjukt och 
fritt från sten.  
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Fig.20. Bild på några av de odlingsrösen som påträffades i kulturlandskapet. Potentiell odlingsmark bakom 

rösena i bild. Foto: Kajsa Rosén-Wiksten. 

Fig.21. Bild på källaren som påträffades i kulturlandskapet. Foto: Kajsa Rosén-Wiksten. 
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I kulturlandskapet påträffades även grunden till den tidigare nämnda ladugården.  
Som tidigare nämnt har området runt om husgrunden blivit påverkat av naturen i form av 

träd som fällts som resultat av flertalet stormar. Då träden låg kvar vid inventeringen hade det 
vid tidpunkten inte gjorts något för att bevara platsen och troligtvis dröjer det inte länge förens 
naturen tar över Korshult fullständigt.  

3.5. Knuven 

Till skillnad från resterande lämningar fanns det vid inventering väldigt få spår kvar efter 
Knuven, nästintill ingenting. Platsen där Knuven ska ha legat har inte uppmärksammats av 
lämningsregistret. Anledningen till detta kan tolkas vara på grund av att platsen blivit förstörd 
på grund av skogsmaskiner och avverkning. Men även på grund av att backstugan som en gång 
stått där nu hade rivits vilket troligtvis var under 1960-talet (Frode 1987). En annan anledning 
kan vara att backstugan uppkom 20 år efter vad som räknas in i fornminneslagen. När Frode 
inventerade området under 1980-talet så iakttog Frode att det endast fanns husgrund samt 
matkällare kvar. Jämfört med författarens inventering 2021 innehöll Frodes inventering 
betydligt mer material att inventera.  

Vid inventering var det enda som indikerade på att det varit en backstuga i området de 
uppstaplade stenar som en gång utgjorde en vägg till källaren. En liten stig som slingrade sig 
upp mot källaren gick fortfarande att se men om det saknas lokalkännedom är detta svårt att 
identifiera i kulturlandskapet. 

Fig.22. Bild på den återstående väggen till källaren. Foto: Kajsa Rosén-Wiksten. 



 

28 

 

Fig.23. Bild på platsen som Knuven en gång stått på. Idag kraftigt påverkat av maskiner. Foto: Kajsa Rosén-

Wiksten. 

Som tidigare nämnt var platsen vid inventering avverkad och påverkad av skogsmaskiner. Det 
landskap som påträffades bestod till största del av sand, stenar, stenblock samt trädrötter.  

Knuven som backstuga och de första människorna som bebodde backstugan går att finna i 
husförhörslängder. Som tidigare nämnt var de första som bodde i Knuven arbetaren Lars Johan 
Karlsson tillsammans med sin hustru Maja Stina Jönsdotter. Tillsammans fick paret sonen Lars 
August Larsson och dottern Emma Edvina Larsdotter (Vena kyrkoarkiv, husförhörslängd II 
1871-1880: 675). Det går att säkerställa att det rör sig om en backstuga i detta fall då Lars Johan 
i husförhörslängden omnämns som ”arbetaren Lars Johan Karlsson”. Hade det rört sig om ett 
torp hade han blivit tilltalad ”torparen Lars Johan Karlsson”. Ytterligare en faktor som indikerar 
att det rör sig om en backstuga är vart lämningen är placerad i landskapet. Den närmsta byn är 
Jernudda som syntes från det undersökta området. Backstugan låg i utkanten av byn vilket var 
väldigt vanligt förekommande beträffande placeringen av de obesuttnas hem.  

Med hänsyn till inledningen där det belystes hur platsen blivit kraftigt påverkat av 
avverkning och skogsmaskiner har således någon bevaring av lämningarna inte gjorts.  

3.6. Resultat av analys  

I detta kapitel kommer resultatet från analysen samt inventeringen och fallstudien att adresseras. 
Detta utifrån de frågeställningar som fältundersökningen arbetade efter. Som tidigare nämnt 
adresserar en av frågeställningarna vart i landskapet lämningar efter de obesuttna påträffas samt 
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hur de påträffas. Utöver detta adresserar den andra frågeställningen lämningarnas fysiska skick 
och om det gjorts något arbete för att bevara platsen sett till dess historiska kontext.  

Lämningarna påträffades i utkanten av socknarna men även i utkanten av närliggande byar, 
vilket är en återspegling av de obesuttnas sociala ställning. Undantaget är Randen där det 
framgick att det var en gård under tidigt 1900-tal. Exempel på hur den rumsliga placeringen på 
lämningarna är en återspegling av de obesuttna som samhällsklass är bland annat Knuven. Detta 
eftersom Knuven var belägen i utkanten av Jernudda by. Men det ska i samband med detta 
betonas att resterande undersökta lämningar också utgör bra exempel, exempelvis Ollebygg. 
Resterande lämningar som ingick i undersökningen visar även hur torpen låg i utkanten av den 
mark som torpen stod på.  

Utöver lämningar påträffades även spår efter de obesuttna i form av biologiskt kulturarv, 
oftast i närliggande landskap vid husgrunderna. Alla lämningar, förutom Knuven, som 
analyserades hade fruktträd eller växter i närheten som är ett resultat av det biologiska kulturarv 
som människorna lämnat efter sig. Inventeringen resulterade även i hur lämningar fortfarande 
går att se i kulturlandskapet i form av husgrunder, odlingsrösen samt stenmurar som indikerar 
om tidigare vägar som funnits på platsen. Husgrunderna varierade i storlek men alla var små 
sett till antal personer som bodde i torpen. Det ska även nämnas att Randen var tämligen liten i 
storlek trots att detta var en gård och inget torp. 

Beträffande frågan om bevaringsgrad på lämningarna är det gemensamma svaret att ingen 
bevaring av platsen utifrån dess historiska kontext har gjorts. Det som indikerar att platserna, 
förutom Knuven, uppmärksammats är namnskyltarna som fanns vid platserna. 
Riksantikvarieämbetet har även under sent 1970-tal och tidigt 1980-tal inventerat platserna, 
vilket är ytterligare en indikation på att platserna blivit uppmärksammade.  

Kulturlandskapet runt om husgrunderna har bevarats. Detta på grund av att det vid 
inventering kunde innebära problematik för exempelvis skogsbruksmaskiner att nå platsen då 
kulturlandskapen hade odlingsrösen. Det ska i samband med detta även nämnas hur det 
påverkade landskapet runt kulturlandskapet är på flertalet platser ett vildvuxet kalhygge. 
Således har skogsmaskiner påverkat marken runt om kulturlandskapet då det tolkningsvis 
ansågs vara enklare för maskinerna att ta sig fram.   

Således är resultatet av analysen att lämningarna påträffas i utkanten av både socknarna, 
byarna och de ägor torpen låg på. Lämningarna består av husgrunder, källare, odlingsrösen, 
stenmurar samt fruktodlingar. Sett till den historiska kontexten är den rumsliga positionen ett 
resultat av den socio-ekonomiska samhällsklass som de obesuttna var under 1700, 1800 och 
1900-talet. Inventeringen och fallstudiens resultat blev dessutom att lämningarna vid 
inventering hade till största del blivit övertagna av naturen. Därför är även resultatet att det inte 
gjorts någon bevaring av platserna eller lämningarna utifrån den historiska kontext platserna 
innehar.  
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4. Teoretisk diskussion 

Detta kapitel kommer besvara uppsatsens teoretiska frågeställningar; 
• Varför ska de obesuttnas historia bevaras? 
• Hur kan torparkeologi bidra till att de obesuttnas historia bevaras? 
Kapitlet har för avsikt att utifrån frågeställningarna bidra till diskussionen om bevaring av 

de obesuttnas historia. Detta utifrån torparkeologi då ämnet kan bidra med en reviderad syn på 
vår historia men även utifrån andra kompletterande källor.  

Den andra frågeställningen kommer diskuteras utifrån torparkeologiska rapporter samt den 
genomförda fältundersökningen som tidigare analyserades.  

4.1. Varför ska de obesuttnas historia bevaras? 

Lindström & Mispelaere (2011: 133) belyser hur gränsen mellan bönderna och de obesuttna 
”grovt hugget” går genom fördelningen av jord mellan de som hade tillräckligt med jord för sitt 
hushåll och de som inte hade det. Det ska i samband med detta nämnas att det fanns människor 
som var småbrukare. Småbrukare som grupp uppkom under 1800-talet och ett exempel på 
småbrukare är det välkända paret Karl-Oskar och Kristina i Vilhelm Mobergs romaner om 
utvandrare.  

Wiking-Faria (2009: 65) betonar hur skillnaden mellan en småbrukare och en obesutten 
grundar sig i att en obesutten, vanligtvis en torpare, var utan mantalsatt jord. En småbrukare 
ägde således egen jord, men jorden räckte inte för att kunna försörja en familj året runt. 
Ytterligare en skillnad är att en småbrukare hade mer rättigheter än en obesutten, exempelvis 
var en obesutten inte en del av bygemenskapen och fick därmed inte vara med och påverka de 
gemensamma besluten som togs av byn.    

När det kommer till jordbruksredskap hade småbrukarna och de obesuttna ungefär samma 
innehav av redskap. Det ska även betonas att bara för att man inte ägde jordbruksredskap var 
man nödvändigtvis inte obesutten. Gränsen för vad som definierar en småbrukare och obesutten 
är således att en småbrukare ägde jorden de brukade men jorden räckte inte och kunde därmed 
behöva göra dagsverke hos en annan bonde. En obesutten, i detta fall en torpare, ägde ingen 
egen jord och fick som en del av arrendet göra dagsverke hos bonden som ägde marken som 
torpet stod på. Denna förklaring med hänsyn till de iakttagelser som Wiking-Faria (2009: 122–
123) har gjort i sin analys av sociala positioner inom jordbruket.  

De undersökta lämningarna som utgör analysen belyser hur de obesuttnas hem och resterna 
efter dem oftast hittas i utkanten av byar. Den rumsliga placeringen speglar de obesuttnas 
sociala position då de inte ansågs ha rättigheter eller vara en del av bygemenskapen. Trots det 
har de haft tillgång till den jord som tillhört byn men mot en liten avgift (Lindström & 
Mispelaere 2011: 137). Detta är något som även Christina Rosén belyser. Rosén redogör för 
hur positionering av byggnader samt rörelsemönster i landskapet är ett resultat av sociala 
mönster. Rosén menar att de sociala mönstren i ett landskap är ett resultat av människors olika 
betydelse utifrån vilket samhällsklass personerna tillhörde. Torp och backstugor placerades i 
utkanten av landskapet eller bygemenskapen, vilket resulterade i att de obesuttna även ansågs 
vara geografiskt utsatta (Rosén 2020: 10).  

Fördelningen av jord handlar inte endast om tillgångar, resurser och jämn fördelning utan 
det är även ett socialt fenomen. Till skillnad från en bonde hade de obesuttna väldigt få 
rättigheter. Trots detta var de andra samhällsgrupperna i mångt och mycket beroende av de 
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obesuttna i slutändan för att allt ska fungera. Ett exempel är de yrken som en backstugusittare 
kunde ha för att försörja sig själv och sin familj, vilket kunde vara skomakare eller sömmerska. 
Torparna kunde som en del av sitt arrende göra dagsverke hos bonden som torpet var uppfört 
på (Uppenberg 2018: 20). För bonden innebar detta att han fick den arbetskraft som behövdes 
för att kunna vara i fas med de skördar som skulle in innan sommaren tog slut. 

Således har de obesuttna haft en viktig roll i samhället, fastän att de ansågs vara utan 
rättigheter. Trots detta är kunskapen om de obesuttna idag liten (Lindström u.å.: 2).  

Kunskapen om de obesuttna är viktig dels för att förstå den agrara ekonomin, dels för att få 
en bättre förståelse för det tidigmoderna och början av det moderna samhället (Lindström u.å.: 
2). De obesuttnas historia ska bevaras för att de var mer än människor som levde under svåra 
förhållanden. Enligt Rune Frode (1987) fanns det en torparkultur som representerar det enkla 
och stilla livet. Visserligen går begreppet idag att diskutera, men det ska ändå belysas att det 
visar en större bild och skildring av de obesuttnas, främst torparnas, liv.  

Angående bevaring ska diskussionen inledas med att betona hur allting i slutändan 
resulterar i frågan om ekonomi och ekonomiska möjligheter. Sett till uppsatsens avgränsning 
bör frågan angående bevaring och uppmärksammandet av de obesuttna till viss del riktas till 
Hultsfreds kommun. Den undersökning som har genomförts och presenterats i uppsatsen, 
utöver det lämningsregister som finns över området, visar att det finns ett stort antal lämningar 
efter de obesuttna. Trots detta är den information som ges på Hultsfred kommuns hemsida om 
de obesuttna liten.  

Thorbjörn Svahn (muntl. medd. 2021-05-07), ordförande i Hultsfreds Hembygdsförening, 
bekräftar att kommunens intresse för Vena och Målilla sockens historia är litet. Svahn berättar 
att många av de frågor som berör kultursektorn har hamnat hos hembygdsföreningen. Som 
tidigare nämnts handlar allting i slutändan om ekonomi och ekonomiska möjligheter vilket även 
Svahn håller med om. En åtgärd som inte kräver några större utgifter kan exempelvis vara att 
se över fördelningen av information och vad som ges mest utrymme beträffande Hultsfred 
kommuns historia. Att de obesuttna har varit en samhällsklass som prioriterats minst kan 
exemplifieras utifrån det allmänna intresset som finns. 

Det ska förvisso belysas att olika myndigheter i detta fall inte endast har i uppgift att 
fokusera på Hultsfred med omnejds historia. Däremot kan en förändring som att se över 
fördelning av kapital gällande historiebevarandet bidra med mycket. För att ytterligare stärka 
argumentet kan de turistattraktioner som Hultsfred erbjuder påpekas. Många av turisterna som 
kommer är från Tyskland och har en stor fascination för det kulturarv som Astrid Lindgren 
skildrat i sina berättelser. Visserligen är det fiktiva berättelser men trots detta skildras 
människor som var obesuttna. Ändå verkar intresset för att belysa den delen av historien 
tämligen liten. 

En omstrukturering inom historieförvaltningen och bevaringen skulle därför potentiellt 
kunna bidra till en ökad turism och därmed en ökad ekonomisk omsättning för kommunen.  

4.2. Hur kan torparkeologi bidra till att de obesuttnas historia bevaras? 

Ur ett torparkeologiskt perspektiv kan undersökning av torpen visa relationen mellan det 
materiella och immateriella (Lagerqvist 2011: 12). Torparkeologin belyser hur det fortfarande 
finns spår efter obesuttna ute i det kulturlandskap de en gång skapat. Uppsatsens fallstudie och 
inventering visar hur lämningarna går att identifiera, utan att involvera arbete där grävning 
krävs. Fruktträd och odlingsrösen är några exempel på aktivitet efter obesuttna. Inventeringen 
belyser även, precis som Rosén (2020) gör, hur de obesuttna inte var en lika stor del av 
samhället till följd av den rumsliga placeringen i landskapet.  

De obesuttnas hade inte hem med så goda förutsättningar för att en stor barnfamilj skulle 
kunna ha det bra. Utan hemmen var oftast små och i dåligt skick (Olsson & Lundh 2011: 3). 
Detta återspeglas i det arkeologiska källmaterialet, exempelvis genom husgrunderna. Exempel 
är storleken på Ollebyggs bostadshus som endast är 9 m lång och 5 m brett. Trots detta bodde 
där en familj med nio barn vid en tidpunkt. Det bör i samband med husets storlek och antalet 
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personer som bodde i Ollebygg nämnas att ett stort antal barn inte var ovanligt för en obesutten 
familj. 

Den undersökning som genomfördes i mars stärker argumentet om att de obesuttnas hem 
placerades i utkanten av socknar och byar på grund av den samhällsklass de tillhörde. Detta 
utifrån den rumsliga placeringen på lämningarna, men även husgrundernas storlek sett till antal 
människor bodde i torpen. Detta stärks även genom att utifrån kartor belysa att de obesuttnas 
hem var belägna i utkanten i landskapet.  
 Den analys och fallstudie samt inventering som ligger till grund för uppsatsens diskussion 
visar hur obesuttna är en samhällsklass som genom historien prioriterats och inkluderats minst. 
Den bevaringsgrad som lämningarna och det tillhörande kulturlandskapet hade vid inventering 
ska även adresseras. Lämningarna var vid inventering fortfarande synliga i kulturlandskapet 
men detta då det rör sig om material som inte går att bryta ner, exempelvis husgrunder gjorda 
av sten och inte för att det gjorts ett aktivt val att bevara lämningarna i landskapet. Således hade 
det inte gjorts något arbete för att bevara platsen i sin historiska kontext.  

Som tidigare nämnt i uppsatsen hade alla platserna uppmärksammats förutom Knuven.  
Bevaringsgraden av lämningarna är ytterligare ett argument samt återspeglar hur de obesuttnas 
minne och kulturarv inte skapar ett lika stort intresse som exempelvis gårdar från samma 
tidsperioder. I samband med att bevaringsgraden har iakttagits vid inventering ska det betonas 
att det genom torparkeologi kan bidra till en ökad materiell kultur och därmed ett potentiellt 
ökat intresse hos exempelvis lokalbefolkningen.  

Trots att minnet och det arkeologiska källmaterialet efter de obesuttna inte bevaras i samma 
grad som andra samhällsklasser är det ändå de obesuttnas hem som har kommit att bli den 
normativa bilden av Sverige. Den lilla röda stugan på landet har i modern tid blivit en symbol 
för semester och tillflyktsort, Sett ur ett historiskt och arkeologiskt perspektiv är detta de stugor 
som beboddes av de obesuttna. För turister symboliserar det fortfarande den historia som 
skildras i Astrid Lindgrens böcker.  

Trots att information om hus och platser från modern och tidigmodern tid går att finna i 
historiska källor så som arkiv så är detta en liten del av den historia platsen tillhandahåller. 
Torparkeologi bidrar inte endast med materiell kultur över torp och diverse byggnader 
tillhörande obesuttna. Det bidrar även med en djupare förståelse för platsen som undersöks, 
men även för människorna som bodde där. En arkeologisk undersökning av torpet Tjuvkil på 
Orust är ett väl talande exempel. Den torparkeologiska undersökningen bidrog med en ökad 
förståelse för torparnas levnadsmönster, men även för ekonomin samt hur byggnader var 
placerade (Rosén 2020). Torparnas levnadsmönster är något som inte alltid skildras inom 
historiska källor på samma sätt som arkeologiskt material gör. Arkeologiska undersökningar av 
torpen och hem som tillhört de obesuttna kan således ge en bättre uppfattning om platsen samt 
hur byggnader varit positionerade. Torparkeologin ger också en bättre inblick i hur vardagslivet 
för en obesutten kunde vara, vilket korrelerar väl till samtidsarkeologin. Det är när de påträffade 
fynden sätts i relation till varandra som den fullständiga bilden av platsen kan ges (Nilsson et 
al. 2019: 41).  

 I samband med det torparkeologiska källmaterialet blir det levande minnet som 
samtidsarkeologiskt material innehar ännu starkare. 

Genom en djupare kunskap och förståelse för platsen blir även kunskapen för människorna 
som brukade platsen större. Genom att sedan jämföra det med historiska källor så som historiska 
kartor kan de historiska källorna antingen stärkas eller revideras. Därmed kan torparkeologin 
även belysa hur det kan bidra med en reviderad syn på historien. Som tidigare nämnts faller 
torparkeologin under samtidsarkeologi som i sin tur hamnar under historisk arkeologi.  

Torparkeologi bidrar således med ett nyanserat perspektiv. Ytterligare ett exempel är den 
torparkeologiska undersökningen av Båtsmanstorpen Långnäs 93. Det arkeologiska förarbetet 
inkluderade bland annat arkivstudier (Nilsson et al. 2019: 7). Förarbetet visade att de skriftliga 
källorna skildrade en väldigt liten del av den historia som platsen hade i jämförelse med den 
arkeologiska undersökningen. Det ska även belysas att de skriftliga källorna inte bidrar med en 
lika nyanserad bild över de människor som bodde på torpen och backstugorna.  
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”Agda, vår piga, har alla sina saker i en gammal byrå som står på vinden. Mamma har sagt 

att vi inte på några villkor får röra Agdas byrå. Men Agda är så snäll, hon brukar visa mej 

en massa fina saker som hon har i byrån. Hon har en liten skär nåldyna med spets omkring 

och många vackra vykort med blommor på. Och en parfymflaska som luktar så gott och ett 

armband som är av guld och ja, det är så mycket att jag inte kan räkna upp allting.” – Astrid 

Lindgren ur Bara roligt i Bullerbyn. 

 
Det är inte ovanligt att det vid torparkeologiska undersökningar påträffas föremål som verkar 
”för fina” för att föremålen skulle ha tillhört en obesutten. Särskilt vid torparkeologiska 
undersökningar. Arkeologiskt material från undersökningar av platser tillhörande obesuttna har 
stärkt argumentet att de obesuttna kunde äga föremål som inte alltid var nödvändiga för ens 
överlevnad, utan var ren prydnad, exempelvis större urverk och fint porslin. Exempel på detta 
är en arkeologisk undersökning av torpet Tjuvkil som utfördes 2018. Utöver det arkeologiska 
materialet som kunde berätta om torpet och människorna som bodde där påträffades även 
föremål som tolkas haft ett prydnadssyfte. Detta har i sin tur tolkats representera ett liv som inte 
bara var fullt med misär och dåliga levnadsvillkor (Rosén 2020: 51–52). Förmodligen hade inte 
alla obesuttna prydnadsföremål, men det ska belysas att arkeologiska undersökningar har 
bidragit med en reviderad syn på hur de obesuttna tidigare har framställts, men även hur en 
obesuttens liv inte alltid var dåligt, som annars både skönlitteratur och faktaböcker oftast 
skildrar. Det torparkeologiska källmaterialet bidrar därför med en annan sida av de obesuttnas 
liv gentemot vad historieböcker oftast gör. Sett till en större kontext är detta väsentligt att belysa 
för att bidra med en djupare förståelse och perspektiv för de obesuttnas position i samhället men 
även som samhällsklass.   
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5. Slutsats  

Utifrån den genomförda inventeringen och fallstudien samt uppsatsens teoretiska diskussion 
kan slutsatsen dras att en obesuttens sociala position återspeglas i det arkeologiska 
källmaterialet. Slutsatsen kan även dras att källmaterialets rumsliga placering är en ytterligare 
ett resultat av den samhällsklass som de obesuttna utgjorde. 

Torp och backstugor placerades i utkanten av socknar och byar. Det kan även dras en 
slutsats att en obesutten inte har fått lika mycket plats i historien som exempelvis bönderna, 
trots att de andra samhällsklasserna var i behov av de obesuttna i slutändan. Detta då en 
obesutten kunde ha yrken som hade betydelse för andra samhällsklasser, exempelvis dräng och 
piga. Gemensamt med den rumsliga positionen de undersökta lämningarna hade, och har än 
idag, stärks argumentet samt diskussionen om den dåtidens sociala inkludering av obesuttna. 
Ett tydligt exempel är bland annat platsen backstugan Knuven en gång legat på. Backstugan låg 
i utkanten av byn Jernudda vilket är ett bra exempel på hur obesuttnas rumsliga placering stärker 
argumentet att de obesuttna inte var en lika stor del av samhället.  

De lämningar som inventerades samt dokumenterades vid fallstudien bestod av lämningar 
i form av husgrunder, odlingsrösen, källare, fruktodlingar mm. Mindre föremål så som porslin, 
spik, plankor från ett staket samt fönsterglas påträffades även i fält. Detta stärker argumentet 
ytterligare att spår av de obesuttna fortfarande påträffas. Men även i form av det kulturlandskap 
som fanns på de undersökta platserna.  

Lämningarna som blev undersökta hade inte i någon mån bevarats, endast 
uppmärksammats av Riksantikvarieämbetets lämningsregister samt hembygdsföreningarna. 
Detta i form av skyltar med platsens namn samt vilken hembygdsförening som lämningarna 
tillhörde. Det ska även adresseras att ett försök till bevaring inte hade gjorts vid tiden då 
inventeringen genomfördes.  
 Detta innebär att den slutgiltiga slutsatsen är att de obesuttnas sociala position återspeglas 
i det arkeologiska källmaterialet. Detta då de tillhörde en samhällsklass som hade väldigt få 
rättigheter och placerades därmed i utkanten av socknar och byar. Dessutom ger det 
arkeologiska källmaterialet en djupare förståelse för de obesuttnas vardagsliv och 
levnadsvillkor än vad exempelvis historiska källor kan ge.  

”Men man ska väl inte bara stirra sig blind på bekymmer, sjukdom och fattigdom. Det fanns 

också många ljusa stunder på dessa torpställen. Man umgicks på ett underbart och enkelt 

sätt. Stugorna kanske låg långt från varandra eller från byn, men vägen kändes kort när man 

bjöds på någon tillställning, bröllop, barndop eller bara ett enkelt kafferep. Då roade man 

sig väl, åt och drack gott. Karlarna kanske drack lite väl mycket av potatisens nektar men 

alla glömde de sina bekymmer, åtminstone för dagen.” – Rune Frode, 1987.   
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6. Sammanfattning 

Spår efter de obesuttna går att identifiera än idag. Utan att inkludera en arkeologisk 
undersökning som involverar grävning påträffas spåren i form av lämningar, exempelvis genom 
husgrunder, odlingsrösen samt stenmurar. Även biologiskt kulturarv i form av fruktodlingar, 
planterade växter och blommor. Detta belystes av författaren genom en inventering och 
fallstudie vid gränsen mellan Målilla och Vena socken i Hultsfreds kommun, Småland. De 
lämningar och material som inventerades utgjorde sedan uppsatsens material samt analys. 
Inventeringen och fallstudien arbetade efter två frågeställningar: 

• Var i landskapet mellan Vena och Målilla socken påträffas lämningar efter de obesuttna 
och hur påträffas lämningarna? 

• Har lämningarna bevarats och vad är dess fysiska skick? 
Dessa frågeställningar öppnade upp för ytterligare två frågeställningar som besvarades i 
uppsatsens teoretiska diskussion. Dessa frågeställningar löd: 
• Varför ska de obesuttnas historia bevaras? 
• Hur kan torparkeologi bidra till att de obesuttnas historia bevaras? 

Uppsatsen har belyst hur spår efter de obesuttna finns än idag i kulturlandskapet som de en gång 
skapat. Uppsatsens metod grundades i en kvalitativ och empirisk fallstudie och inventering över 
fem utvalda lämningar i gränsen mellan Målilla och Vena socken. Dessutom gjordes en 
inventering över omkringliggande kulturlandskap. Målet med fallstudien och inventeringen var 
att analysera lämningarnas skick och tillhörande lämningar i kulturlandskapet så som 
odlingsrösen, stenmurar och odlingar, men även det tillhörande kulturlandskapet.  

Resultatet blev att lämningarnas position i landskapet är ett resultat av de obesuttnas sociala 
ställning och återspegling av den samhällsklass de tillhörde. De obesuttna ansågs vara utan 
rättigheter och hamnade därmed i utkanten av byar och samhällen, men även inom 
bygemenskapen. De var oftast utan mark som resulterade i att de hade andra yrken eller fick 
göra dagsverke som en del av sitt arrende. Resultatet blev dessutom att det inte hade gjorts 
något beträffande bevaring sett till platsernas historiska kontext.  

Inventeringen och fallstudien lade sedan grunden för uppsatsens teoretiska diskussion. 
Diskussionen belyste hur de obesuttna är en samhällsklass vars spår fortfarande går att 
identifiera, detta utifrån inventeringen och fallstudien. Trots detta har det gjorts tämligen lite 
för att bevara det kulturarvet efter de obesuttna. Sett till uppsatsens avgränsning ter det sig 
märkvärdigt i korrelation till den historia som Vena och Målilla socken besitter.   

I diskussionsavsnittet fördes diskussionen om varför de obesuttnas historia bör bevaras men 
även hur torparkeologin kan bidra till en ökad inkludering. Detta utifrån inventeringen samt 
andra relevanta torparkeologiska rapporter från utgrävningar. 

 Diskussionen ledde även till frågan om vem som bär ansvaret för att förvalta de obesuttnas 
historia och vilka åtgärder som kan tas sett till det avgränsade området som berördes i analysen. 
Fokuset riktades i samband med detta mot Hultsfreds kommun och Hultsfreds 
Hembygdsförening. Utöver detta adresserades även diskussionen om hur torparkeologiskt 
källmaterial kan bidra med en reviderad syn. De obesuttnas kulturarv är viktigt att bevara. Om 
inte för den historia som platserna de bodde på kan berätta, så för den sakens skull att de idag 
kan beskrivas som en förbisedd samhällsfaktor, vilket uppsatsen klargör att så var inte fallet då 
och så är fallet fortfarande inte idag.  
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Illustrationsförteckning 

Figur.1. Modern karta över det undersökta området. Lämningar markerade. Karta och foto 
hämtat från Lantmäteriet. (Hämtad 2021-05-01). s.11.  

Figur.2. Laga skifte karta (08-VEN-AVS48) från 1907 över Randen. 4277 i kartan är vart 
husgrunden stod 1907. Gula områden representerar åker och gröna områden representerar 
ängs och betesmark. Karta och foto hämtat från Lantmäteriets kartarkiv. (Hämtad 2021-04-06). 
s.12.  

Figur.3. Utklipp från Laga skiftesprotokollet där Carl Johans förflyttning hittas. Foto från laga 
skiftesprotokoll tillhörande laga skiftes kartan. s.12. 

Figur.4. Randen idag. Husgrund och ett större odlingsröse inringat. Flygfoto hämtat från 
Lantmäteriet. s.13.   

Figur.5. Ekonomisk karta över Ekhult. Gul markering är åker. Foto och karta hämtad från 
Lantmäteriets historiska kartarkiv. s.13.  

Figur.6. Ekonomisk karta från 1982 över Ekhult. Här är åkern borta. Foto och karta hämtad 
från Lantmäteriets historiska kartarkiv. s.14.  

Figur.7. Ekonomisk karta från 1945 över Ollebygg, när torpet fortfarande stod kvar. Foto och 
karta hämtad från Lantmäteriets historiska kartarkiv. s.14.  

Figur.8. Ekonomisk karta från 1982 över Ollebygg. Här finns torpet inte längre kvar.  Foto 
och karta hämtad från Lantmäteriets historiska kartarkiv. s.15.  

Figur.9. Ekonomisk karta från 1945 över Korshult. Gul fläck är åker.  Foto och karta hämtad 
från Lantmäteriets historiska kartarkiv. s.15.  

Figur.10. Ekonomisk karta från 1982 över Korshult. Här är åker ej kvar. Foto och karta 
hämtad från Lantmäteriets historiska kartarkiv. s.15.   

Figur.11. Bild på plankor efter vad som varit staket. Foto: Kajsa Rosén-Wiksten (2021-03-
22). s.18. 

Figur.12. Bild på ett av de större rösena i kulturlandskapet. Foto: Kajsa Rosén-Wiksten 
(2021-03-22). s.19.  

Figur.13. Bild på stensträngen intill bergsväggen. Foto: Kajsa Rosén-Wiksten (2021-03-22). 
s.19.  

Figur.14. Bild på stenmuren. Just denna del sträcker sig in mot skogen. Foto: Kajsa Rosén-
Wiksten (2021-03-22). s.20. 

Figur.15. Bild på husgrunden som vid inventering utgjorde Ekhult. Foto: Kajsa Rosén-
Wiksten (2021-03-23). s.21.  

Figur.16.  Ett av odlingsrösena beläget i kulturlandskapet. Foto: Kajsa Rosén-Wiksten 
(2021-03-23). s.22.  

Figur.17. Bild på husgrunden. Foto: Kajsa Rosén-Wiksten. s.23.  

Figur.18. Bild på kulturlandskapet runt Ollebygg. Husgrunden till höger och fruktträdet syns 
i bild.  Foto: Kajsa Rosén-Wiksten (2021-03-23). s.23.  

Figur.19. Bild på den synligaste delen av husgrunden. Foto: Kajsa Rosén-Wiksten (2021-03-
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23). s.25.  

Figur.20. Bild på några av de odlingsrösen som påträffades i kulturlandskapet. Potentiell 
odlingsmark bakom rösena i bild. Foto: Kajsa Rosén-Wiksten (2021-03-23). s.26.  

Figur.21. Bild på källaren som påträffades i kulturlandskapet. Foto: Kajsa Rosén-Wiksten. 
s.26.  

Figur.22. Bild på den återstående väggen till källaren. Foto: Kajsa Rosén-Wiksten (2021-03-
23). s.27.  

Figur.23. Bild på platsen Knuven en gång stått på. Idag kraftigt påverkad av maskiner. Foto: 
Kajsa Rosén-Wiksten (2021-03-23) s.28.  

 

 


