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KORTFATTAD ÖVERBLICK
Horda-Ryd [G 21] (Moheda sn)
Motivering: Odlingslandskap präglat av laga skifte och med välbevarade högt
belägna gårdsbildningar från 1850-1900. (Fornlämningsmiljö, Gårdsmiljö).
Uttryck för riksintresset: Fossil åkermark med stenmurar och odlingsrösen.
Mangårdsbyggnader av parstugukaraktär. I området ingår också ett gravfält och
några ensamliggande rösen.
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SAMMANFATTNING
Horda-Ryd är ett av Alvesta kommuns åtta kulturmiljöer av riksintresse, av vilka
de flesta kan anses belägna i Värends västra centralbygder. Det aktuella området
ligger invid dess nordliga gräns där ortnamnen ger intrycket av att ha tillkommit
under tidig medeltid eller sen järnålder, men där fornlämningsbilden vittnar om en
bosättningshistoria som åtminstone går ner i bronsålder, troligen ännu längre
tillbaka. Fornlämningsbilden karaktäriseras nämligen av ett ovanligt stort antal
stora bronsåldersrösen och mycket omfattande arealer med röjningsrösen. De
förhistoriska gravarna ligger dels i ren skogsmark tillsammans med odlingsrösena
men även i dagens odlingslandskap. Förekomsten av majestätiska gravrösen i det
öppna odlingslandskapet, väl synliga från många håll, bidrar starkt till läsbarheten
av områdets bebyggelsehistoria. Tydlig är också landskapets bebyggelsebild med
en variation av spridda gårdar och torp i kontrast till mer sammanhållna
gårdsgrupper, en bild som i huvudsak uppstått som en följd av laga skiftets
principer under 1800-talet, och som också går att avläsa i områdets skiftesstruktur.
Denna är markerad av stenmurar och terrasskanter i den delvis branta terrängen.
Sammantaget uppvisar området en ovanligt tydlig bild av en bosättnings- och
landskapsprocess vars uttryck indikerar typiska förändringar av bebyggelsen, vars
struktur varierat mellan spridda och mer koncentrerade former genom
årtusenden.
Utredningen resulterar i slutsatsen att riksintresset är välbevarat i förhållande till
det ursprungliga riksintressebeslutet, samt att riksintressets avgränsning väl speglar
landskapets riksintressanta berättelser.

Horda, sedd från väster, ligger markant mycket högre än de andra byarna. Foto: Stefan
Höglin, 2015
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RIKTLINJER
Att ta tillvara ett riksintresse i planering eller projektering handlar dels om att
utnyttja värdenas potential för en hållbar utveckling, dels om att förhindra påtaglig
skada. En åtgärd får, enligt miljöbalken 3 kap 6 §, inte leda till att riksintresset
påtagligt skadas. Samtidigt bär ett riksintresse på resurser och möjligheter som ska
tas tillvara i samhällsplaneringen. Följande riktlinjer ger ett antal exempel på hur
skada kan undvikas, och miljön vårdas, stärkas och utvecklas:
Fortsatt fornvård är grundläggande för att miljöerna ska vara syn- och
upplevelsebara. Fornvården bör dessutom utvidgas till de monumentala
bronsåldersrösen som inte vårdas idag och dessutom kompletteras med
informationsinsatser.
Gravar, järnåldersgravfält och fossil åkermark tillhör riksintressets bärande
värden. Tillstånd enligt 2 kap KML om att rubba, ta bort, gräva ut, täcka
över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra en av
riksintressets fornlämningar bör i regel inte beviljas.
Utgrävningar som syftar till forskning kan genomföras under förutsättning
att undersökta element återställs.
Det öppna odlingslandskapet är en förutsättning för möjligheterna att
uppleva sambanden i landskapet. Detta gäller särskilt området kring
Hordabackarna både med avseende på vyerna från krönet och upplevelsen
av bebyggelse och skiftesstrukturer nerifrån. Överföring av odlingsmark
till skogsmark, samlad villabebyggelse eller liknande åtgärder som ändrar
miljöns karaktär av odlingsbygd kan, beroende på omfattning och
lokalisering, medföra påtaglig skada.
Byggnadsbeståndet i riksintresseområdet är med några undantag uppfört
under andra halvan av 1800-talet, dvs troligen i samband med laga skiftet.
Byggnaderna är därför viktiga markörer för den period som kom att få
stor betydelse för landskaps- och bebyggelseutvecklingen och bör därför i
möjligaste mån bevaras med traditionell prägel.
Området har stor tålighet för vidare utveckling vad avser
bebyggelseetableringar. Det huvudsakliga är att nyetableringar sker med
respekt för den bebyggelsestruktur som uppstått sedan århundraden,
speciellt de äldre bytomterna, men också den struktur av mer spridd
bebyggelse som uppstått som följd av utflyttningar vid laga skiftet.
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BAKGRUND
RIKSINTRESSEPROJEKTET
Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar, sedan 2008, med att förbättra
informationen kring länets kulturmiljöer av riksintresse. Tjugo riksintressen har
hittills fördjupats, och två utredningsområden – Hohult i Uppvidinge kommun
och Ängsfruktodlingarna i Tingsryd kommun har utretts och av
Riksantikvarieämbetet beslutats som riksintressen. Parallellt med framtagandet av
kunskapsunderlag har även tre intervjuundersökningar genomförts med länets
kommuner angående hanteringen av dessa områden. Undersökningarna har visat
att kommunerna generellt upplever eller har upplevt svårigheter i samband med
planering inom riksintressanta kulturmiljöer. Man har därför efterfrågat förtydligande av riksintressenas motivering, värdekärnor och avgränsning. Genom
intervjuundersökningarna upprättades även en prioriteringslista över länets mest
utsatta riksintressen.
Under åren 2015-2017 genomför konsultföretagen KMV forum, Bäckaby
Landskap och WSP group fördjupningar för sammanlagt fjorton riksintressen på
uppdrag av Länsstyrelsen. Dessa fjorton utgör de resterande riksintressena i länet
som ännu saknar fördjupade underlag. Arbetet utförs efter den dialogmodell som
har utarbetats och använts av Länsstyrelsen i de tidigare fördjupningsarbetena.
Modellen lägger fokus på en dialog mellan stat och aktuella kommuner, och
fördjupningen framställs muntligt för folkvalda och tjänstemän vid respektive
kommun. Utöver den muntliga presentationen tas också en skriftlig rapport samt
en affisch fram, där riksintressets värden på ett kondenserat sätt presenteras
tillsammans med de riktlinjer som utredningen resulterat i.
Fördjupningen utgår från Riksantikvarieämbetets motivtext och befintligt
källmaterial. Användningen av bilder och kartmaterial är central i Länsstyrelsens
presentationsmodell, och syftar till att förbättra dess pedagogiska kvalitet.
Föreliggande rapport baseras på den muntliga presentationen, och utgör den
skriftliga redovisningen av den fördjupade beskrivningen.
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VAD ÄR EN RIKSINTRESSANT KULTURMILJÖ?
Kulturmiljövårdens totalt ca 1650 riksintressen
spänner över en långs tidsrymd, från forntida
boplatsområden till efterkrigstidens förortsmiljöer
och omfattar ett brett urval av miljöer som
innefattar såväl landsbygd som stadslandskap.
De riksintressanta kulturmiljöerna är miljöer där ett
betydelsefullt historisk skeende eller företeelse
särskilt väl går att utläsa eller uppleva i dagens
landskap. Sammantaget ska de ge en bred,
nyanserad och övergripande bild av samhällets
historia och de ska belysa ett brett spektrum av
tidsperioder, utvecklingsskeden och händelser som
har varit av betydelse för samhällsutvecklingen.
Det är sammansatta miljöer där landskapet,
bebyggelse av olika slag, kommunikationsstrukturer
eller andra fysiska uttryck tillsammans bildar en
komplex helhetsmiljö.
Riksintressen för kulturmiljövården är områden
som förändras i takt med samhällsutvecklingen,
men där de kulturhistoriska värdena ska utgöra en
särskilt tungt vägande aspekt vid beslut om ändrad
markanvändning. Dessa områden bär på resurser
och möjligheter som inte bara ska skyddas från
skada, men också tas tillvara som de resurser de är i
samhällsutvecklingen. Hushållningsbestämmelserna
utgår från att olika aktörer genom god planering
och hänsyn så lång möjligt ska hushålla med markoch vattenområden och den fysiska miljön i övrigt.

Miljöbalkens
hushållningsbestämmelser
Hänsyn till kulturmiljöer av allmänt
intresse och av riksintresse regleras i de
s.k. hushållningsbestämmelserna i 3 och 4
kap. miljöbalken (1998:808).
Bestämmelsernas syfte är att ge stöd i
avgörandet av hur mark- och
vattenområden ska användas, och
reglerna ska tillämpas så att en god
hushållning främjas.
Bestämmelserna om 3 och 4 kap.
miljöbalken aktiveras endast vid ändrad
markanvändning, och kan därför inte
användas för att upphäva en pågående
verksamhet. De ska tas i beaktande vid
vissa beslut eller tillståndsprövningar
enligt bl.a. plan- och bygglagen och
miljöbalken.
Miljöbalkens 3 kapitel 6 § avser sådana
kulturmiljöer som anses särskilt värdefulla
från en nationell synpunkt och som därför
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan påverka eller skada områdets
karaktär. Uttrycket påtaglig skada avser
sådana åtgärder som kan ha en bestående
negativ inverkan eller tillfälligt ha en
mycket stor negativ inverkan.

6§ Mark- och vattenområden samt fysisk
miljö i övrigt som har betydelse från
allmän synpunkt på grund av deras
naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet skall så långt som
möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.
Behovet av grönområden i tätorter och i
närheten av tätorter skall särskilt beaktas.
Områden som är av riksintresse för
naturvården, kulturmiljövården eller
friluftslivet skall skyddas mot åtgärder
som avses i första stycket.

Förordning (1998:896) om hushållning med markoch vattenområden reglerar ansvarsfördelningen
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myndigheten, i kulturmiljövårdens fall
Riksantikvarieämbetet, som utser Riksintressen

UTGÅNGSPUNKTERNA I HORDA-RYD
I Alvesta kommun finns åtta kulturmiljöer av riksintresse. De är framförallt
lokaliserade till de västra delarna av det gamla folklandet Värends centralbygd,
från Västra Torsåker i söder till Lyåsa i norr. Odlingslandskapet och
bebyggelsemiljöerna är bärande karaktärsdrag i de flesta av Alvesta kommuns
riksintressen och i flera framträder fornlämningsbilden som ett viktigt
kompletterande värde som ger landskapet och bebyggelsen ett betydande och ett
lätt avläsbart tidsdjup.
Länsstyrelsen har beställt en fördjupning av riksintresset Horda-Ryd då man
upplever ett behov av att förtydliga miljöns riksintressanta värden. I området finns
skäl att tro på ett visst exploateringstryck. Här finns en etablerad och välbesökt
verksamhet i form av Östragårds antik och loppis. I Horda och Boatorp ligger två
föreslagna LIS-områden, och både närheten till Moheda och Alvesta kan göra
området till ett populärt ställe att bosätta sig i och pendla från. Vissa
bygglovsförfrågningar har redan varit aktuella.

PLANLÄGE, PROGRAM OCH ÖVRIG LAGSTIFTNING
Alvesta kommuns översiktsplan antogs 2008 (den fördjupade ÖP´n över Moheda
berör inte riksintresset). I den formuleras följande viljeinriktning:
Horda-Ryd: Odlingslandskap präglat av laga skifte och med välbevarade högt
belägna gårdsbildningar från 1850-1900.
Säkerställande: För samtliga riksintresseområden för kulturminnevård anges aktivt
bevarande. Områdena ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
kulturmiljön. För kulturvärdenas säkerställande hänvisas till riktlinjerna i länets
och kommunens kulturmiljöprogram. För samtliga riksintresseområden gäller
kulturanpassat jord- och skogsbruk, vård av fornlämningar/gravfält där sådana
finns, vård av befintligt bebyggelsebestånd och anpassning av ny bebyggelse. Vid
ökat bebyggelsetryck i riksintresseområden för kulturminnesvård bör
områdesbestämmelser inrättas till skydd för de med skyddsvärda delarna.”
Området är förstås med i Länets kulturmiljöprogram
(http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/samhallsplanering-ochkulturmiljo/kulturmiljoprogram/alvesta/Pages/Horda-Ryd.aspx), liksom i
kommunens ”Värt att vårda” (Alvesta kommun, 1994). I dessa ges en mer
djupgående beskrivning av riksintressets kulturhistoria.
Två områden i anslutning till Horda är utpekade i kommunens förslag till
Landsbygdsutveckling i strandnära läg (LIS). Det ena, Sjöudden, ligger strax
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utanför riksintresset och det andra, Sjöanäs, inom riksintressets avgränsning. Det
senare berör ensamgården Sjöanäs som utgör ett uttryck för riksintresset.
I kommunens vindkraftplan från 2010 bedöms riksintresset som olämpligt för
vindkraft, bland annat med hänvisning till kulturmiljön.

LIS-områden i anslutning till riksintresset Horda-Ryd. Från Landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Alvesta
kommun, 2013.
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KULTURHISTORISK ANALYS
DEN REGIONALA SKALAN: VÄRENDS CENTRALBYGDER
Alvesta kommun omfattar större delen av det som tidigare utgjorde Albo härad. I
ännu äldre tider räknades området till den västra delen av det gamla folklandet
Värend. Dess södra, västra och norra delar var att beteckna som marginalbygder
med i huvudsak medeltida etableringar, medan områdena kring norra Åsnen och
bygderna kring Salen och Dansjön utgjorde centralbygder med kontinuitet sedan
förhistorisk tid. Horda, Boatorp och Ryd ligger på gränsen till Värends
centralbygder och de norra marginalbygderna. Avgränsningen av bygder med olika

Bronsåldersrösens utbredning i
Kronobergs län. Källa: Raä/Fmis

bakgrund och karaktär är väldigt lätta att avgränsa i Kronoberg. Utbredningen såg
nämligen likadan ut under bronsåldern som i senare tider antingen parametrarna
utgörs av bronsåldersrösen, storleken på byarna eller jordbruksmarkernas
fördelning. I södra Småland innebär det att området är åkertätt sett i jämförelse

Byarnas storlek och utbredning.
Rekonstruerade utifrån
fastighetsbeteckningen på
ekonomiska kartan 1950. Källa:
Stefan Höglin, Länsöversikt
Kronobergs län, 1998.

med randbygderna. I förhållande till större jordbruksdistrikt i landet bör man nog
snarare tala om mellanbygdens karaktär där byarna och jordbruksmarken
anpassats till mer eller mindre profilerade moränhöjder. I Värends centralbygder
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kännetecknades bebyggelsebilden tidigt av relativt stora byar, inte sällen med upp
till tio gårdar redan på medeltiden. Tidigt förfaller också området haft en
betydande inriktning på spannmålsproduktion i jämförelse med randbygderna och
följaktligen har åkermarkens andel av markslagen varit mer omfattande än
slåttermarkernas. Ett annat kännetecknande drag hos centralbygderna är
landskapsutnyttjandets och bosättningens synnerligen långa kontinuitet. Här har
människor verkat och varit bosatta i mer eller mindre fasta former sedan
stenåldern, med jordbruket som huvudnäring åtminstone sedan bronsåldern.
Fornlämningsbilden, ofta påfallande rik, och inte minst ortnamnsformerna är
tydliga vittnesmål i dessa sammanhang. Av dessa kan man i centralbygderna ana
bebyggelseenheter och strukturer som kan förmodas ha haft centrala
samhällsfunktioner redan under förhistorisk tid och tidig medeltid.
Fakta: Gravrösen från bronsålden
Under bronsåldern uppfördes monumentala gravar av sten, ofta över 20
meter i diameter. De stora rösena anses i allmänhet ha anlagts under äldre
bronsåldern (1800 – 1500 f. Kr) och innehåller inte sällan också en kista av
sten. Gravformen kan sägas vara en fortsättning av den sena stenålderns
tradition där stora hällkistor ibland täcktes av ett röse. De monumentala
bronsåldersrösena har ofta placerats i väl exponerade lägen i terrängen som
på krönet av höjder. Där har de kunnat tjäna som markörer av ett
territorium. Rösenas roll i människors religiösa vardagsliv ska dock inte
underskattas, vilket undersökningar i Räppe utanför Växjö visar. Här visar
vältrampade s.k. hålvägar att gravarna varit regelbudet besökta under lång
tid. De mindre rösena har ofta andra lokaliseringar i landskapet och anses
vara yngre än de stora. Östra Kronobergs centralbygder är det område i
Sverige med överlägset flest antal bronsålder rösen. Det hänger förstås
samman med att här finns gott om sten, men framför här tidigt funnits en
rikt utvecklad bebyggelse- och samhällsstruktur tidigt.

Storjerör i Ryd krönt av en stenmur från laga skiftet Foto: Stefan Höglin, 2015
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DEN LOKALA SKALAN
Högsta kustlinjen:
Högsta kustlinjen
(HK) betecknar den
höjdnivå i
landskapet ovanför
vilken marken
aldrig legat under
havsnivån efter den
senaste istiden.
Jorden har därför
inte varit föremål
för havsvattnets
vågor och rörelser
som fått
jordpartiklarna
under HK att
sorteras. Moränen
är därför osorterad
och består av ett
varierande jord och
stenmaterial från
den finaste mon till
de största
stenblocken. Detta
har skapat speciella
förutsättningar för
att bedriva
jordbruk, bland
annat på sydsvenska
höglandet.

LANDSKAPET IDAG
Geografiskt präglas det sjörika landskapet av stora höjdskillnader i ett i övrigt
skogsdominerat landskap. Geologiskt är området relativt okomplicerat och består
i huvudsak av morän. Läget över högsta kustlinjen har inneburit att moränen i stor
sett är intakt sedan den avsattes under istiden. Här liksom på andra håll på
sydsvenska höglandet har markens potential som jordbruksmark hängt samman
med möjligheterna röja jorden från sten. Stenröjningsarbete i form av
odlingsrösen från olika tider och stenmurar från 1800-talet bär karaktärsgivande
vittnesbörd om detta.
Riksintresset innehåller tre relativt stora byar, Horda, Boatorp och Ryd. Samtliga
har agrar prägel och väsentliga delar av deras traditionella jordbruksmarker brukas
än idag. I Ryd har topografin en flack och småkuperad karaktär medan terrängen i
Boatorp stiger mot norr. I Horda däremot är höjdskillnaderna stora. På en sträcka
av en och en halv kilometer från sjön Furen i sydöst till norra delen av
riksintresset höjer sig landskapet ca 80-90 höjdmeter. Från krönet av
Hordabackarnas öppna odlingslandskap och röset Skullerör, ca 70 meter över
sjön, erbjuds därför en av länets mest dramatiska, och flitigt avbildade, utsikter
över det småländska sjölandskapet. Ner ifrån är emellertid utsikten upp mot
backarna väl så intressant. Här framträder på ett ovanligt tydligt sätt

Hordabackarna från söder. Foto: Stefan Höglin, 2015

bebyggelsestrukturens och landskapets indelning i mer eller mindre regelbundna
skiften. Gårdarna, med mangårdsbyggnader i huvudsak av parstugukaraktär från
1800-talets mitt, har generellt sett en spridd karaktär men ligger tätare i anslutning
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till de äldre byplatserna. Rätt igenom riksintresset löper Växjövägen mellan
Moheda och Ör, en rätlinjig landsväg som sannolikt byggdes på 1930-talet
(möjligen som en s.k. AK-väg). Vägen har nyligen kompletterats med en
cykelbana. Norr om Växjövägen löper den traditionella landsvägen som ansluter
till den äldre bystrukturen. Denna utgör sannolikt en medeltida sträckning och
utgjorde huvudleden mellan Växjö och Sunnerbos centrala delar. I Ryd ligger
också festplatsen Kvarneket från 1930-talet, samt Östregårds antik och
loppmarknad, en av länets största i sitt slag. Den senare har upplevt en
omfattande expansion och är ett flitigt besöksmål, särskilt under sommarhalvåret.
FORNLÄMNINGSBILDEN
Fornlämningsbilden präglas framför allt av fem stycken monumentala gravrösen,
som med stor sannolikhet kan dateras till bronsåldern. Med undantag av ”Storje
rör” i de södra delarna av Ryd ligger de i höjdlägen. Då de uppfördes har de
sannolikt kunnat ses vida omkring, men idag är det endast ”Skölle rör” på krönet
av Hordabackarna, som fyller denna funktion. Mindre gravrösen finns också.

Fornlämningsbilden inom riksintresset. Källa: Lmv, Raä/Fmis. Kartproduktion: Stefan Höglin,
2015

Dessa har en tydligare anknytning till jordbruksmarkerna och ligger spridda över
inägorna på ett för Småland typiskt vis. Gravrösena ger intryck av att ha varit
påtagliga och betydelsefulla monument i människors vardagslandskap. Särskilt
tydligt framträder detta drag i Boatorp, och blir än mer påtaglig när man
konstaterar att rösena tidigare varit många fler än de är idag. På historiska kartor
från 1700-talet och 1800-talet har lantmätaren markerat vad som tolkats som
rösen/högar som till form och storlek väl matchar också de största rösena som
finns kvar idag, men som senare röjts bort. Den spridda fornlämningsbilden
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kompletteras också av ett antal enklare gravformer som betecknas som
stensättningar.
Intill Västregården i Ryd ligger också ett gravfält bestående av närmare 40
anläggningar. Här finns 20 högar, 12 runda och 3 ovala stensättningar och 3
rösen. Delar av gravfältet har varit föremål för arkeologiska undersökningar på
1930-talet som kunnat datera åtminstone vissa delar till yngre järnålder.
De mest omfattande fornlämningsmiljöerna består av röjningsröseområden.
Dessa återfinns spridda över hela området, men kanske särskilt i sådana partier av
landskapet som inte varit föremål för ett intensivt jordbruk. Dessa förutsättningar
råder framför allt i riksintressets norra och östra delar, och särskilt i skogmarken
norr om riksintressegränsen. Röjningsröseområdena innehåller lämningar efter
tidigare åkerbruk, där de mest framträdande formerna utgörs av låga rösen som
uppstått i samband med att jorden brutits upp för att bearbetas av något slag av

Utsnitt av storskifteskartan från 1811 över Boatorp. Röda och mörkgröna punkter
markerar rösen och högar som är registrerade som fornlämningar i Fmis och gula
punkter utgör tolkningar av vad som sedan 1811 troligen är bortröjda
gravanläggningar.
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jordbruksredskap (årder eller grävkäppar eller dylikt). Andra former som kan
förekomma som uttryck för den fossila åkermarken är mer subtila till sin karaktär
och ofta svåra att identifiera. Det kan exempel röra sig om låga terrasskanter och
jordvallar som markerar kanter på åkrar. Den fossila åkermarken i form av

Sköllerör på Hordabackarna. Foto: Stefan Höglin, 2015

röjningsröseområden är svåra att datera. Många har uppenbarligen uppstått redan
under bronsåldern och järnåldern och uppvisar inte sällan ett tydligt rumsligt
samband med andra fornlämningar som stensättningar och gravrösen. Andra
områden med odlingsrösen kan sättas i samband med att man brutit upp mark i
relativt sen tid, som vid torpetableringar, eller ängsuppodlingar på 1800-talet.
Vissa områden har varit i bruk så långt fram i tiden som till 1950-talet, som
området söder om Rättargården i Boatorp visar.

Bronsåldern 1500
f. Kr.-500 f. Kr.
Äldre järnåldern
500 f. Kr.-550 e.
Kr.

LANDSKAPS- OCH BEBYGGELSEUTVECKLINGEN I KORTHET
Byarna inom riksintresset har ortnamn som traditionellt brukar betecknas som
medeltida. Ryd betyder helt enkelt röjning, och Horda, som alltså är en kortform
för Horydh, har troligen syftat på röjningen på höjden eller liknande. Boatorp har
möjligen skapats som en avknoppning, mest sannolikt från det intilliggande Ryd,
med vilken Boatorp senare i historien bildar skifteslag. Av fornlämningsbilden står
det dock klart att området har en betydligt längre historia och går med all säkerhet
tillbaka till stenåldern. Under bronsåldern förefaller bebyggelsen ha varit fullt
etablerad att döma av gravrösenas lokalisering, som kan tolkas som markeringar
av territoriella anspråk. Huruvida det rört sig en enstaka bosättning eller om flera
spridda bebyggelseenheter vet man inte idag. Sannolikt har bebyggelsebilden
förändrats både till omfång och komplexitet under bronsålderns och den äldsta
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järnålderns förlopp. Det är i alla fall under bronsåldern som markerna börjar röjas
från sten, en oerhörd investeringsinsats under några årtusenden, som jordbruket
ännu idag drar stor nytta av. Att döma erfarenheter från andra områden i
Kronoberg, förefaller processen ta fart på allvar under århundradena kring Kristi
födelse.
Yngre järnålden
550 e. Kr-1050 e. Kr.

En betydande by
under järnålder
och medeltid

Hallsjö förlorar sin
Medeltiden
roll som
Landskapet
enligt
sockencentrum
de
äldsta kartorna
och införlivas i
Dörarp socken
Skattebönder var
fria bönder,
Inägorna
utgjorde
frälsebönder
var
ängar
och
åkrar,
landbor under
avskiljda
från
någon adelsman
utmarken/betesmarken med en
gärdesgård

Både på regional som lokal nivå representerar yngre järnåldern en period då en
koncentration av bebyggelse och jordbruksmark ägde rum. Huruvida de historiska
byarna etablerades som bebyggelseenheter redan då är oklart. Järnåldersgravfältet i
Ryd tyder dock på att så var fallet. Enstaka högar i Boatorp indikerar att också
denna enhet etablerades under samma period, rimligen då som ett torp under
Ryd. Ett betydande skattfynd i Horda gjordes i början av 1800-talet bestående av
259 silvermynt från 1000-talet, möjligen nedgrävda i samband med den danske
kungen Svend Grates infall i Värend 1153 längs huvudleden mellan Finnveden
och Värend som ju gick genom Horda. Möjligen talar detta för att också områdets
största by var etablerad som bebyggelsenhet under yngre järnålder även om inget
stöd finns i fornlämningsbilden från denna tid.
Under medeltid var byarna väl etablerade och hade redan vid medeltidens slut
uppnått betydande storlekar. Ryd bestod av fem hemman 1543, medan Boatorp
innehöll två hemman och Horda inte mindre än nio hemman. De flesta gårdarna
brukades av skattebönder, men här fanns också en stor andel landbogårdar under
frälset.
Riksintressets byar är relativt väldokumeterade på historiska kartor från 1600-,
1700- och 1800-talen. Kartorna har tillkommit i olika sammanhang, de flesta i

Rohmans karta från 1683. Horda framstår som en radby medan Ryd och Boatorp
har en mer spidd bebyggelsebild. Lantmäteristrylesens arkiv, Lmv.
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samband med skiftesförrättningar. Redan på Rohmans ”Geometrisk afrytning”
från 1687 framträder några karaktäristiska egenskaper hos byarna. Ryd hade då
fortfarande fem hemman och uppvisade en relativt spridd bebyggelsebild medan
Boaryd hade vuxit till att också omfatta fem hemman liggande på en gles rad i
nord-sydlig riktning. Av kartan framgår tydligt att de bägge byarna hänger
samman med gemensamma inägogärden. I Horda däremot låg samtliga gårdar
utom Sjöanäs på en tät rad i nord-sydlig riktning. Sjöanäs utgjorde en ensamgård
men räknades som ett av byns hemman.
Dagens landskap och bebyggelsebild kan emellertid inte förstås utan att man tar
en titt på de skiften som ägde rum under framför allt 1800-talet.
LAGA SKIFTET I HORDA
Alla tre byarna i riksintresset genomgick storskifte, i Horda 1775 och Boatorp
tillsammans med Ryd 1811. Skiftena fick inga konsekvenser för bebyggelsen men
inägornas uppdelning samlades nu i färre skiften. Framför allt var det skogen, som
tidigare brukades som allmänning som nu blev föremål för individuellt ägande,
vilket sig vittnar om skogens ökande värde. För gårdsbruken kom den stora
omvälvningen först på 1860-talet. Redan då hade ett stort antal torp etablerats på
utmarken.
Horda laga skiftades 1866. Byn bestod då av sju hemman; Norregården,
Södregården, Gydingsgården, Föraregården, Carlsgården, Lillgården samt det
ensamliggande Sjöanäs. Dessa bestod emellertid av inte mindre än 18 ägolotter, av
vilka de flesta också förefaller ha utgjort brukningsenheter. Av dessa blev 12
enheter belagda med utflyttningsskyldighet. Detta var fallet med Södregårdens

Utflyttade gårdar i Boatorp. Foto: Stefan Höglin, 2015
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Laga skiftet – omgestaltning under kort tid:
Under 1700-talet och 1800-talet ökade behovet av att reglera
användningen av det som tidigare varit gemensamma nyttigheter. Detta
var i sin tur ett resultat av en ökad efterfrågan på naturresurser i form
av virke, betesmark och odlingsbar jord till följd av befolkningsökning
och en stigande efterfrågan från växande städer. Behovet av kollektiva
insatser i jordbruket, tidigare organiserade inom ramen för byn och
dess gemensamma markorganisation, minskade också i takt med
framväxten av billig arbetskraft i form av torpare och
jordbruksarbetare.
Skiftesreformerna, särskilt under 1800-talet, är en av de mest
genomgripande förändringarna som den svenska landsbygden har
genomgått under en sådan kort period. Laga skiftesstadgan ersatte
Storskiftet och Enskiftet 1827. I Småland genomfördes laga skiftet
generellt sett först under 1800-talets andra hälft. Många problem,
särskilt delningen av skogen, hade redan lösts via storskiftet. Många
sena storskiften var dessutom relativt radikala och minskade framtida
behov av ytterligare justeringar. Dess genomförande fick stora
konsekvenser för bysamhället både när det gäller landskapet,
produktionen och den sociala strukturen. Nyodling och röjning av
gamla odlingar var en nödvändig konsekvens av laga skiftet och den
därmed förknippade introduktionen av nya odlingsformer
(växelbruket). Med krav på utflyttning fick skiftena också stora
konsekvenser för bebyggelsestrukturen och det sociala livet, särskilt i
de större byarna i centralbygderna. Idag är det just de spridda gårdarna,
de regelbundna skiftena, ofta omgivna av stenmurar, som utgör de
främsta minnena från skiftesepoken.
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samtliga tre brukningsenheter liksom med Gydingsgårdens båda. För
bebyggelsebilden resulterade detta i en mer spridd struktur då gårdarna spreds
utöver inägorna och även på delar av utmarken. Den gamla bytomten blev i
gengäld glesare till sin karaktär vilket kom väl till pass under slutet av 1800-talet då
man eftersträvade luftigare gårdsanläggningar som lämnade plats åt större, fast
färre, ekonomibyggnader och anlagda trädgårdar. Fortfarande finns dock luckor i
byn efter tomter som ännu inte återbebyggts. Vad gäller själva jordskiftet blev det,
relativt vad som var vanligt i Småland, tämligen radikalt. Flera gårdar kom i
”åtnjutande” av endast två skiften och någon fick till och med all sin mark samlad
i ett. Med all säkerhet sett som mycket lyckade lösningar.
För Boatorp och Ryd, som utgjorde ett skifteslag, blev resultaten likartade som de
i Horda. Bebyggelsestrukturen var ju emellertid reda relativt gles, särskilt i Ryd,
varför förändringarna inte ger samma radikala intryck som i Horda.

Bebyggelseförändringar i riksintresset. Källor: Lmv. Kartproduktion: Stefan Höglin, 2015
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BEDÖMNING
MILJÖNS RIKSINTRESSANTA VÄRDE
Horda-Rydområdet uppvisar många drag som är typiska och representativa för
den småländska agrara miljön. Särskilt gäller detta bebyggelsestrukturen som efter
det att byarna genomfört laga skiftet på 1800-talet erhållit ett mönster av spridda
gårdar, samtidigt som en viss koncentration av gårdsanläggningar på den äldre
bytomten finns kvar. De äldre bytomterna, sannolikt medeltida, är visserligen
utglesade till sin karaktär men framträder ändå tydligt i landskapet.
Markuppdelningen resulterade i regelbundna ägoblock avgränsade genom
stenmurar och andra gränsmarkörer, också det synnerligen representativt för
regionen. I Boatorp, vars inägor har åsryggens form, har skiftet delat
jordbruksmarkerna på tvärs, vilket uppvisar ett annat utmärkande drag

Flygbild över Boatorp och norra delarna av Ryd.

Den andra riksintressanta aspekten av landskapet är fornlämningarna.
Gravanläggningarna uppvisar rika bestånd av monumetala rösen från bronsåldern,
mindre anläggningar från järnåldern spridda i landskapet, tillsammans och
gravfältet i Ryd. Dessa ger en representativ bild för många av centralbygdens
fornlämningsmiljöer.
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Tillsammans bildar fornlämningsmiljöerna och dagens bebyggelsestruktur
rumsliga samband som gör det möjligt att skapa föreställningar om
bebyggelseförändringar inom ett givet område över tusentals år.
De unika dragen i detta område utgör utan tvekan de visuella kvalitéerna som gör
det möjligt att tydligt uppfatta sambanden i landskapet. Särskilt hög grad gäller
detta landskapet kring Hordabackarna där bebyggelsestrukturen, skiftesmönstret
och fornlämningarnas monumentala egenskaper och funktioner kan upplevas från
flera vinklar. Under ifrån byn framträder laga skiftes gränslinjer markuppdelning
som terrasser.
Utredningen har inte gett någon anledning till att justera gränserna för
riksintresset.

Flygbild över Hordabackarna från nordöst.
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SÄRSKILD BEDÖMNING AV LÄMPLIG SKYDDSFORM/LAGRUM FÖR
ATT HANTERA HORDA-RYD
Enskilda fornlämningar och fornlämningsmiljöerna i Horda-Rydområdet omfattas
av 2kap Kulturmiljölagen. Bestämmelserna innebär ett starkt skydd och alla
ingrepp som berör en fornlämning är tillståndspliktiga. Till varje fornlämning hör
även ett så stort område runt själva lämningen som behövs för att fornlämningen
ska bevaras.
Fornlämningarnas samband med varandra och med andra delar av kulturmiljön
och naturmiljön regleras inte inom 2kap KML. För att hantera landskapet som
helhet, t.ex. avseende fornlämningarnas visuella och funktionella samband med
topografin, med varandra och med intilliggande odlingslandskap och bebyggelse
är riksintressesystemet ett lämpligt verktyg. Riskintresseutpekandet innebär även
att kulturmiljön i Horda-Ryd visar en bärande aspekt av landets historia, och att
miljön fortsatt ska vara upplevelsebar. Det innebär att tillstånd om att rubba,
gräva bort eller på annat sätt skada en fornlämning (enligt 2 kap KML) som hör
till riksintresset troligen inte kan beviljas utan att medföra påtaglig skada.
FYSISKA UTTRYCK I LANDSKAPET

Fornlämningsmiljön med monumentala bronsåldersrösen med i huvudsak
exponerade lägen, yngre järnåldersgravfält vid Västregården i Ryd, spridda
rösen, högar och stensättningar i skog och odlingslandskap. Fossil
åkermark.
Bebyggelsemiljöer med mangårdsbyggnader från 1800-talet, dels
lokaliserade efter medeltida principer på samlade bytomter och spridda
som ett resultat av laga skiftet.
Odlingslandskapet med dess skiftesstrukturer, markerade med stenmurar,
terrasskanter, brukningsvägar, diken m. m.
Äldre vägstrukturer, som den gamla landsvägen mellan Värend och
Finnveden.
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