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Sedan barnsben har jag i min familj hört att släkten bott på Östragår-
den i Runtorp och brukat den ända sedan 1600-talet. Det skulle i så fall 
handla om minst tio generationer. Men är det verkligen så och går det 
att ta reda på hur mina föregångare har brukat markerna under denna 
långa tid? De här frågorna triggade min nyfikenhet att ta reda på mer.

Så trädde Östragårdens 
historia fram ur arkiven

Jan-Olof Thorstensson är ett  
välkänt namn i skogskretsar  
genom sina engagemang  
i skogsägarrörelsen, både på  
Södra och centralt i Sverige.  
Jan-Olof är dessutom en  
hängiven historieförvaltare  
som har grävt fram mantals- 
längder, domstolsprotokoll  
och husförhörslängder i  
arkiven för att kartlägga sin  
gårds historia. Hans arbete  
kan tjäna som inspiration till  
fler att också börja gräva i de  
allt mer tillgängliga arkiven.  
Bilden här på uppslaget  
är tagen av Jan-Olof med 
hjälp av drönare.
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ÅR GÅRD ÄR BELÄGEN I BYN RUNTORP som ligger i sydvästra delen av 
Kalmar kommun i något som kan betecknas som ren skogsbygd.  

I byn finns en stark tradition på gårdarna av att bruka skogen i egen 
regi, även om detta börjar minska nu för tiden. Byn omfattar ungefär  
2 500 hektar vilket i äldre tider motsvarades av 3,5 mantal för skatte-
bönderna. Namnet Runtorp har sitt ursprung i skogen och tolkningen 
är att det kommer från Rönn. I äldre dokument skrivs det oftast med  
u eller o och med två n.  

Den första beskrivningen av byns marker som jag funnit i dokumen-
ten är från 1794, då storskiftet genomfördes. I inledningen står följande:

Den widlyftiga skogen består af mycket stenbunden mark med små mos-
sar och kärr där uti, warandes skogen bewäxt både med mogen och wäxtelig 
furu och timmerskog samt gerdslefång, och finnes ännu wackra masteträen.

Detta är en beskrivning som känns igen även idag, dock är nog 
förekomsten av ”wackra masteträen” inte så frekvent även om de finns. 
Även under min tid har vi huggit den moderna varianten av ”masteträ”, 
vilket jag tycker kraftledningsstolpar är. Dock var dessa mindre än de 
furor som användes till master på varven. 

I ”Reglemente Vid Apteringen och Besigtningen Af alt Eke- och Furu- 
Werke Med de flere trädsorter som vid Flottorne och öfrige kronans Werk 
förbrukas” daterad 1798, kan man läsa att masterna skulle vara mellan 
21 och 26 meter långa och mellan 33 och 40 cm i toppdiameter. Med 
tanke på den tidens teknik där människan och oxen var de resurser som 
fanns att tillgå var det ett imponerande arbete att transportera dessa 
master de två milen till närmsta hamn vid kusten.

För att få en uppfattning om vad som hänt i byn under alla dessa år 
så har jag använt mig av de möjligheter som internet ger, där man kan 
hitta många olika gamla dokument. 

När det gäller kartunderlag så är det ganska begränsat. Den äldsta 
kartan är daterad 1650.

Byn och markerna
Det har varit spännande att försöka få fram hur markerna har använts 
av generationerna före mig. De underlag jag använt mig av är bland 
annat följande:
 Storskiftet 1794 – Lantmäteriets kartor och beskrivningar.
 Laga skifte 1858 – Lantmäteriets kartor och beskrivningar.
 SCB:s lokalundersökningar 1913 och 1915. Riksarkivet.
 Dokument i byakistan
 Gården. Skogsbruksplaner från 1965 och framåt

Med detta som underlag går det att göra glesa nedslag i tiden och  
se markanvändningen vid några olika tidpunkter.

DET KAN TYCKAS ATT FÖRÄNDRINGEN INTE ÄR SÅ STOR mellan åren men när 
man studerar gården och tittar på skillnaden mellan laga skifte 1858  
och dagens situation så är den mycket stor. 

SLUTSATSEN AV OVANSTÅENDE DIAGRAM är att det inte var  
skogen och träden som hade högsta prioritet utan möjligheten  
att producera föda till familjen. 

V

Grönt: skogsmark        
Röd: Kalmark       
Gul: Inägomark 
Brun: myr, mosse

Utdrag av en karta 
över Södra Möre härad 
där man i kartans mitt 
kan se Runtorps by där 
Svartabäcken rinner ut 
söderifrån i Hagbyån. 
Byn finns markerad  
med 4 punkter vilket 
markerar de 3 ½  
mantal som finns i byn.
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Diagram över födda 
och döda i Runtorpsby 
1700–1935

ÅR 1858 SKULLE BARA 42 PROCENT AV gårdens areal kunna definieras som 
skogsmark. I beskrivningarna handlar det om allt från buskskog till 
mogen skog. Den övriga arealen kännetecknas av att inägomarken (åker, 
bete) är tre gånger så stor som idag. Vad som framför allt sticker ut är 
den stora arealen som är kalmark (31%) uppkommen efter svedjebruk. 
Idag blir kalmarksarealen oftast bara 1–2 procent eftersom plantering 
görs direkt efter avverkning.

Annat man ska lägga märke till är att andelen moss- och myrmark 
minskat från 6 procent till bara 2 procent.

Att markanvändningen var väsentligt annorlunda i mitten av 
1800-talet var ganska naturligt med tanke på behovet av föda till invå-
narna. Idag är vi ett 80-tal personer som bor i byns 25 hushåll. Det är 
färre än det hundratal som bodde här vid sekelskiftet 1800. Men fram 
till 1826 hade befolkningen fördubblats till 200, för att sedan 1880 
kulminera med cirka 350 invånare.

NÄR MAN FÖLJER BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN i diagram över födda och 
döda i byn kan man tydligt se viktiga händelser. Den första är när pesten 
slog till. Från den 22 januari till september 1711 dog 30 personer varav 
drygt hälften var barn. I byn fanns året innan 45 vuxna. Pesten innebar 
alltså ett en tredjedel av byns vuxna dog. Flera familjer slogs i spillror 
och det blev flera arvstvister i Södra Möre häradsrätt åren därefter.

Den andra spännande iakttagelsen i diagrammet nedan är vad  
som händer efter att laga skiftet blev fastställt år 1858. När laga skifte 
påbörjades år1849 sjönk födelsetalen fram till 1858 då de ökar kraftigt. 
Från att det tidigare föddes mellan åtta och tio barn varje år ökade  
födelsetalen då till i genomsnitt 18 barn per år. För mig visar detta  
tydligt hur viktig äganderätten är och vilken trygghet det skapar.  
I kombination med att medelåldern ökade, kulminerade byns  
befolkning omkring år 1880.

Vad som skiljer Runtorp från andra delar i Småland är att en väldigt 
liten andel av byns innevånare emigrerade i slutet av 1800-talet. Vid en 
genomgång av husförhörslängderna i Mortorps socken, har jag totalt hittat 
bara 46 personer som emigrerade mellan åren 1861–1933. Detta är lite 
drygt 1 person vartannat år och en väsentligt lägre andel än från andra  
delar av Småland.

Vad var det då som gjorde att  
invånarna stannade kvar i Runtorp?
Sannolikt är det relationen mellan arealer, invånarantal och tillgången till 
skog och mark som gjorde att behovet av att flytta här inte var lika stort som 
annorstädes. På kartan från storskiftet år 1794 går det bara att hitta ett fåtal 
torp i skogsmarken och dessa tillhör huvudsakligen byns båtsmän. Men när 
laga skiftet dokumenteras finns det omkring 55 boningsplaner noterade 
förutom gårdarna som har i mantal satt mark. 

Skogsbruket
Att skogen har brukats i alla tider vet vi, men på olika sätt. Det finns inte 
mycket dokumenterat hur bondeskogsbruket har bedrivits i gångna tider.  
Men man kan ändå hitta några tillfällen då skogen sannolikt haft stor betydelse:

1613. Kalmarkriget avslutades detta år. Liksom många andra byar i trakterna 
runt Kalmar blev också Runtorp nerbränd av danskarna under de två år  
som kriget pågick. Det går att läsa i Södra Möre rannsakningslängd att byn 
inte behövde betala skatt, det står ”Förbrende heman som ähre optages och 
byggia på frihet åhr 1613”. För att återuppbygga alla de förstörda husen och 
broarna gick det åt mycket virke.

1702 är nästa tillfälle då skogen omnämns och kommer till nytta. Då 
brann 3 av 3½ mantal av byns hus ner och invånarna går till Södra Möre 
häradsrätt och begär brandstod för att återuppbygga den. Av beskrivningen 
framgår tydligt att det var en stor eldsvåda ”... heelt och hållit inaskade och 
forbrände heela denne byen medh in och uthhuus.” Hur vår gård drabbades 
går inte att läsa ut i rättsprotokollet, dock kan man läsa att skadan värderas 
till 645 daler. Året efter branden är fyra av bönderna i byn anklagade i tinget 
för att ha avverkat för mycket i relation till sina gårdars storlek, inte så lus-
tigt med tanke på att deras hus skulle återuppbyggas. Förhoppningsvis hann 
byborna bygga upp byn innan den tidigare nämnda pesten kom 1711.

Det finns också fler tillfällen då man kan dra slutsatser om hur skogen 
utnyttjades. Bland annat när man av någon anledning inte kunde komma 
överens med sina grannar och tvingades gå till tinget med stämning. Eller  
då någon gjort något brottsligt som kopplade till skogen. Eftersom eken var 
det viktiga trädet för staten så rör det flesta domarna i häradsrätten just ek. 

1687. I häradsrättens protokoll för detta år kan man läsa att ”en hoop sågat 
eke och furu wirke……. wirke som är infört ifrån Mortorps sochen och 
Runtorps skougs till Kalmar skepswarf”. Målet gällde 47 ekplankor. Sanno-
likt var dessa sågade vid de sågar som finns markerade i byn på en karta över 
Södra Möre härad redan 1650. På denna plats fanns en såg som byalaget 
skötte ända fram till 1950-talet. Då byggde en av gårdarna en egen såg med 
tändkulemotor. Den är fortfarande i drift för husbehovssågning men drivs 
idag med traktor. 
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Runtorp by i mitten 
med två kvarnar och  
fyra gårdar inritade.

Utdrag ur Karta över 
Södra Möre från 1650, 
Läns och häradskartor, 
Kalmar län, Lantmäteriet

Utdrag ur Karta från 
Storskiftet 1794 med 
placeringen av byns 
gårdar markerade.
Runtorp storskifte,  
Lantmäterimyndig- 
heternas arkiv

Karta från 
1820 över 
Runtorp 
med de olika 
kvarnställena 
markerade.

1692. Nästan alla bönder i byn blev stämda i tinget i sju olika mål  
där de har avverkat mer än de hade lov till. 

1697. Grannen Inge Jönsson var instämd till tinget och får plikta för  
en torr ek som han huggit, men blev också anklagad för att skjutit en 
hjort den senaste vintern.

1709. Några av bönderna i byn stämde en Swen Folkeson, Wärnaby, 
om ett parti tjära som omfattade 31 tunnor som värderades till 2 daler 
och 8 öre per tunna. Detta måste ha varit en förmögenhet för bönderna. 
Omräknat till moderna mått så var det cirka 3 900 liter tjära och det 
bör ha gått åt minst 130 kubikmeter ved för att tillverka denna tjära. 

1709. Min ”släkting” Jon Pärsson var i tinget och anhöll om att få 
”uthsynta en dhel gambla torra ekestubbar och odugel ekar som  
ihåliga och murkstungne äro”.

1711. Pesten slår till.

1716. Byborna anklagar några personer från grannbyarna Vänsjö  
och Ugglebo för att de stulit näver på Runtorps marker.

1726. Byborna i Runtorp blev instämda i tinget för att de eldat upp 
skogen i södra delen av byn och att det hade brunnit i åtta dagar.

1794. Storskiftet i Runtorp avslutas och fastställs. Här kommer den  
första beskrivningen av markerna och hur de användes. Genom  
Runtorp rinner Hagbyån och ett biflöde som kallas Svartabäcken och 
här kan man se hur viktiga dessa vattendrag var. Fallhöjden genom 
byns marker är inte mer än 14 meter längs 5 kilometer. Men trots dessa 
begränsade resurser fanns det åtta skvaltkvarnar där man kunde mala  
sitt mjöl och fyra sågkvarnar på denna sträcka. Varje fjärdedels mantal  
är delägare både i en mjölkvarn och en sågkvarn. 

Även idag går det att se spåren efter dessa sågar och kvarnar.  
På några platser låg det kvarnar på båda sidor av ån och där har man 
lagt upp sten och samlat vattenflödet mot kvarnarna. 

Eftersom det finns två kartor över hela byn vid denna tidpunkt  
kan man också tydligt se hur gårdarna är utspridda över byns marker, 
det är ca 1 km mellan gårdarna längst ifrån varandra på kartan nedan.

1820. Byborna är i häradsrätten för att reda ut driften av byns kvarnar. 
De ligger ju på rad längs ån och utnyttjar samma vattenflöde. Man är 
således beroende av varandra och av att kunna föra en dialog om hur 
vattenkraften ska utnyttjas på bästa sätt. Som väl var besinnade man sig 
utan att det gick till rättegång och kom överens om en sämjedelning.  

  
NÅGOT ANNAT SOM VI SER SPÅR AV överallt i skogslandskapet är tjärdalarna. 
Sannolikt har det också bränts många kolmilor men spåren efter dem 
är inte så tydliga. Som tidigare nämnts skapade tjäran problem redan 
på 1700-talet. Eftersom markerna i Runtorp till större delen är bevuxna 
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med tallskog var tjärbränningen en viktig 
del av ekonomin.

ENLIGT RUNTORPSBON och hembygdsforska-
ren Bengt Bernhardsson, hette byns mest 
kände tjärbrännare Nils Gustav Pettersson 
(1827–1918). Han reste runt och brände 
tjärdalar inte bara i Småland utan också i 
Östergötland. Som inom andra yrken så 
gick kunskapen i arv till sonen Adolf och 
senare hans son Erik. ”Tjär-Erik”, som han 
kallades utvecklade tjärbränningstekniken 
och var den förste i trakterna som började 
använda järnplåt istället för granbark i 
botten på dalarna. Plåtarna gick att återan-
vända och kunde utnyttjas i många år. Den 
största dal som Tjär-Erik brände gav 38 

tunnor (cirka 4,5 ton tjära). Sin sista dal brände han 1928. Året innan 
hade han köpt och byggt upp en tjärfabrik där han fortsatte att bränna 
tjära fram till 1953. Ruinerna av denna finns kvar men husen är borta.

Jakten 
För några år sedan fick jag förmånen att förvara och 
ansvara för byakistan. Bland dokumenten i den fann jag 
ett arrendeavtal från år 1900 som omfattade all jakt i byn 
och som min farfars far Viktor och hans granne Andreas 
Pettersson hade skrivit med övriga bybor. De betalade 5 
riksdaler per år som skulle erläggas till byordningsmannen. 

Min farfar Torsten var en hängiven jägare och jag  
har i min ägo boken där allt vilt är noterat som han sköt 
från att han var 16 år och framåt. Farfar Torsten var född 
1898 och mellan åren 1914 till 1935 har han noterat allt 
som skjutits.

Av de här noteringarna förstår man att älgjakt var  
något unikt, så pass unikt att det var viktigt att föreviga. 
Vi har en tavla målad av byamålaren Blomér som visar 
min farfars far med en skjuten älg. Det roliga är att även 
fotot, som är förlaga till tavlan finns kvar, men den visar 
bara de viktigaste personerna. Drängarna och drevkedjan 
fick inte komma med på Blomérs målning.

SKOGSBRUKET PÅ GÅRDEN är tyvärr ganska dåligt dokumen-
terad i i bild. Men klart är att det var oxar som svarade 
för dragkraften, vilket fotot här nedan/invid bär sägen för. 
Farfars far, Viktor och farfar Torsten plus en dräng är redo 
att åka till skogen med sågsvansen, yxan och oxarna.

LITE SENARE TAR HÄSTEN ÖVER och i slutet på 1940-talet köptes den första 
”Grållen”, en traktor av Massey Fergusons fabrikat. På vår gård dröjde 
det till fram på 1960-talet innan skogen fick större betydelse för gårdens 
ekonomi och avverkningarna ökade. Orsaken går att finna i genera-
tionsväxlingen 1936 när min farfar skulle ta över gården och lösa ut sina 

syskon. Då avverkade han motsvarande sju års tillväxt 
med dagens mått. Kalhuggning genomfördes på tio 
procent och dimensionsavverkning på 65 procent 
av arealen där träd med en brösthöjdsdiameter över 
5 tum höggs. Konsekvensen blev att det inte såldes 
någon skog under hela 1940-talet. På 1950- talet 
handlade avverkningarna enbart om asp till tänd- 
stickor. Först på 1960-talet började det dyka upp 
också andra sortiment och på 1970-talet avverkades 
mogen skog för första gången sedan 1936.  

Min farfar gick ur tiden ganska ung, han var då 
57 år gammal. Min far var bara 22 när han tog över 
och teknikintresserad som han var köpte han snart 
en jordbrukstraktor med vajerkran. Den försågs senare med grip och  
huggarvagn. År 1981 köptes den första Blondinen och senare en Mini- 
Brunett, och idag använder vi en Rottne F9.

Motorsågen fanns kvar ganska länge som det huvudsakliga avverknings-
verktyget, men 1989 när jag hade börjat arbeta hemma på gården så köpte  
vi en Vimek G30 och började mekanisera även avverkningen. 

Idag består maskinparken av en skördare John Deere 1270 och skotare 
Rottne F9. Äldste sonen André kör skördaren och jag själv skotaren, så det 
finns förutsättningar för att familjen ska kunna fortsätta och bruka gården  
i egen regi.

MEN HUR VAR DET NU, var det minst tio generationer från 1600-talet på vår gård?
Den tidigaste ägaren som vi känner till är Nils Trulsson som började bruka 

gården år 1624. Sedan dess har den oftast gått i direkt arv från far till son. 
Vid tre tillfällen har döttrar gift sig och ärvt gården och vid ett tillfälle har den 
ingifte mannen ärvt, blivit änkling och sedan gift om sig. Så vi kan med gott 
fog konstatera att gården hittills gått i arv i tolv generationer, vilket vi är mycket 
stolta över. Och med tre söner i huset finns det goda möjligheter att gården och 
skogen kommer att ge försörjning också till en trettonde generation.  

”Tjerdal i Runtorp 
Skog”, anno 1903

Farfars far Viktor, 
farfar Torsten och 
en dräng på  
gårdsplanen, på 
väg till skogen

Farfars far Viktor, farfar Torsten och en dräng på gårdsplanen, på väg till skogen.

I jaktboken note-
rade farfar Torsten 
allt han sköt från 
1914 till 1935.

Målningen av byamålaren Blomér 1909 
visar bara de ”viktigaste” personerna.  
Drängarna och drevkedjan fick inte vara 
med. 

Förlagan där också drängarna och drev-
kedjan finns med.


