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Fiirord
Manuskript et till J ordrannsaknin g oc h skattlti g gnin g i B ohus ltin 1 662-1 666
har utarbetats av fil.dr Gdsta Ftamme, viilkiind ftir sflviil den hembygds-
intresserade bohusliiningen som frir arkeologer, kulturgeografer och ortnamns-
forskare genom b6cker som )degdrdar i Vritte hrirad och uppsats enVrigen till
Solnet. Arbetet har i sin helhet granskats av docenten i historia Per Hultqvist,
som ing&r i arkivets expertgrupp, av f.d. arkivchefen fil.dr Hugo Karlsson
samt av undertecknad. Ftir tiverfriring frfln maskinskrivet till elektroniskt
manus, ftir iindrings- och redigeringsarbete, typografi och layout har byrfl-
sekreterare Maria Cederberg svarat. Hon har ocks[ haft huvudansvaret fiir
utarbetandet av bokens namnregister. Korrektur har liists av f<irfattaren sjiilv
sarnt av fiI.dr Hugo Karlsson, byrisekreterare Maria Cederberg och av under-
tecknad. Vikomslagets layout har skapats av Asa Carlsson.

Boken dr en genomgdng av och kommentar till historiskt kiillmaterial rd-
rande Bohusl?in frfln medeltiden in i 1800talet. Den bygger till stor del pi den

i Svenska Riksarkivet frirvarade handskriften Gdteborgs och Bohus ltins jorde-
bok I665 :II , 

jordrannsakningsprotol<oll, som innehflller kamerala uppgifter fran
tiden fdr Bohusliins fcirsvenskning och avspeglar 1660{alets administrativa
indelning och terminologi.

Fdr att <ika tillgiingligheten och fdrstflelsen har kiillomas, friimst jordrann-

sakningsprotokollets, sprflk i de flesta fall anpassats till en yngre tids sprAk-

norn. Di speciella skiil fdreligger, t. ex. vid Atergivningen av iildre beliigg pA

ortnamn, friljs dock kiillans skrivformer.
Ett viktigt resultat av f<irfattarens undersdkningar iir att existensen av och

namnen pfl ett stort antal tidegArdar kunnat konstateras. I flera fall har gflrdamas

liige i terr2ingen ocksA kunnat faststiillas och kartf?istas. Overhuvudtaget bely-
ser boken den senmedeltida agrarkrisens verkningar i Bohusltin och den diir-
efter p[bdrjade flteruppodlingen. I kiillmaterialet avspeglas svenska statens

intresse av en f<ir konan si fcirdelaktig skatfltiggning som mtijligt av jorden i den
nyf<irviirvade provinsen. Volymen utg<ir ett viirdefullt bidrag till vAr kunskap
om landskapets bebyggelsehistoria. De hiir vunna undersdkningsresultaten har
ocksfl stor betydelse fcir utgivningen av arkivets serie Ortnamnen i Gdteborgs
och Bohus l2in.

Gdteborg i januari 1999

Birgit Falck-Kjiillquist
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ABSTRACT

This study is based on source material from the middle of the fourteenth century up to
the nineteenth century, mainly land registers and ledgers of the nobility, the Crown and

the Church and tax registers of various kinds, mainly the first Swedish registers of
landed property in the province of Bohusliin in westem Sweden 1662-1666.In 1658

the originally Norwegianprovince of Bohusliilr was transferred from Denmark-Norway
to Sweden and the Swedification of the new province began. The land registers of
1662-1666 consequently contain several interesting data from this period. The
consequences ofthe late medieval agrarian crisis and the process offarm desertion can

be studied here as well as the subsequent recultivation. The investigation examines the

frequency of farm desertion in the area as well as the names, location and size of the

deserted farms.
These sources also include the names of several farms which later disappeared.

Many farm-names which once existed and later disappeared are found to have belonged

to farms which are now referred to as <<deserted farms>.

The Institute for Dialectology, Onomastics and Folklore Research, Goteborg

Vallgatan 22
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IxTEDNTNG

Jordrannsakningsprotokollet 1665'dr ett resultat av den svenska regeringens strdvan

att s[ fort som m6jligt inftirliva Bohusliin med Sverige. Sedan bdnder besviirat sig

6ver hur en statlig kommission beslutat i skattefrfigor >>rcirande gamla fcirmedlingar,

avskattringar, osedvanliga skatters p6dkande>, hiinsktits klagomAlen till en allmiin
jordrannsakning. Till att leda denna utstg guvemiiren Harald Stake lantrniitEen
Kietell Classon Felterus, som 1662 fick i uppdrag att genomfdra en jordranngakning i
hela Bohusliin. Till sin hjiilp skulle denne ha fogdar,liinsmiin och lagrlttsmiin

(n?imndemiin) i f6gderiema. t

Vilket.inflytande guvemdren Harald Stake i realiteten uttivat pt jordrannsakningen

1662-1666 iir svdrt att faststiilla. Sjiilv niimns han endast i samband med att n&gra 6de-
girdar ansHs till tv6 glistgiveriers underhdll. Inte heller jordebdckema har mycket att siiga

om honom. Det antecknas, att han 1669 fOrmedlat 4 skiippormalt i en av Margareta

Huitfeldts g6rdar pA Tjiirn. Det kan inte avgiiras, om Harald Stake har n6got att g6ra

med att Knut Bildt p[ Morlanda i jrp 1665 behandlas hirdare ii:r Margareta Huitfeldt p[
Sundsby.

Eftersom Kietell Classon Felterus fAtt sitt uppdrag av Harald Stake, dr det att vii:rta,

att guvemdren och lantrniitaren varit eniga och haft samma syn pfl m6l och medel i
arbetetmed jordrannsakningens genomfdrande.Mdletvar att gciraBohusliintill en sjiilv-
fdrsrirjande del av Sverige, fiir att inte ligga riket i 6wigt till last. Medlet var att fi
Bohusliins niiringsliv att blomstra och ge folket levebr0d och kronan skatter. Eftersom
jorden var grundvalen fdr allt niiringsliv, br6dskade det med att f6 kontroll 6ver jordbruket

och dess avkasfiring, sfl att bdndema kunde ge de skatter och legor som jordebdckema

faststiillt. Hur Felterus jiimte de lokala fogdama och ndmndemitnnen arbetade med det

material som stod till buds framgir av det frirslag de lade fram.
Arbetet bdrjade pi Hisingen 1662 och fortsatte senare i iiwiga delar av Bohusliin fiir

att avslutas 1666. Pe Riksarkivet i Stockholm utgdr jordrannsakningsprotokollet del 2

av 1665 lrsjordebok.
I en inledning till jordrannsakningsprotokollet 1665 (rp 1665) fcir Sunnervikens

fiigderi redogiir Kietell Classon Felterus fdr sitt uppdrag >att h6lla revision och rann-
sakning...6verdebesviirshemmandiirsammastiides...angiendeftirmedlade,
avskattade, ftirhdjde hemman och riintor . . . alla nybyggde hemman och torp, utjordar,
cidegflrdar, 6ar och holmar etc>>. Fdr varje hemman som behandlas liimnas en kort redo-
gtirelse fdr mantal, Aker, iing, skog och >>andra ldgenheteo som grundval fiir g6rdens

skatteftirmflga. Diirefter fdljer ett fdrslag som kan innebiira, att mantal octVeller skatter

htijs, siinks eller blir ofciriindrade. Vad som vid den ftiljande skattliiggningen beslutas

antecknas i senare jordebricker.

Revision av mantal och skatter har skett bide tidigare och senare under 1600-talet,

framfdr allt 1629 och 1685.

I Riksarkivet i Stockholm saknas den del av jordrannsakningsprotokollet 1665 som
giiller Inlands fiigderi med hiiradema Inlands Siidre, Inlands Nordre, Inlands Friikne
och Inlands Torpe. En bearbetning av det fdrsvunna materialet finns emellertid bevarad

t) Arcadius, Om Bohusliins inf<irlivande med Sverige, s 52.
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i Gtiteborgs och Bohus liinsriikenskaper 1663 (h 1663) som fdrvaras i Riksarkivet. P[
grundval av den avslutade jordrannsakningen har prdvats, vad som skiiligen btir >till-
0kas och fdras kronan till uppbiir& i mantal och skatter.

Jordrannsakningsprotokollet 1665 bestarav 148 foliosidor. P6titelbladet stflraftl6sa
>>Jordrannsakning och revision i Bohusliin 1665>. FOr Hisingen antecknas ?rt 1662,fU
Orust och Tjtim 1666. Fcigderiema Sunnerviken och Norrviken har ingen notering om
tillkomstdr. Slufligen ftiljer >Obs. Inlands fdgderi saknas>. Pfl titelbladet till Sunnervikens
f<igderi noteras >>Saknas frir Foss och Hflby>. Jordrannsakningsprotokollet 1665 torde
ddrfdr ursprungligen ha utgjort ytterligare 20-30 sidor.

Jordrannsakningen har alltsfl btirjat pi Hisin gen 1662. Av Gciteborgs och Bohus liins-
rdkenskaper 1663 framgdr, att Inlands ftigderi fdljde efter Hisingen. FOr Orust och Tjdrn
stir i rubriktexten pi fcirsta sidan >>flr 1665>>. Samma flrtal finner man ocksfl ftjr Norr-
vikens ftigderi. Fdr Sunnervikens fcigderi slutligen har n6gon pfl protokollets ftirsta sida
senare skrivit: >>Denna rannsakning synes vilra skedd anno 1666 som jordebcickerna

utvisar, di hemmanen ffltt tilltikning.> Sflledes har den pflbjudna jordrannsakningen
genomfdrts Aren 1662-1666.

Jordrannsakningsprotokollets olika delar iir samlade efter hiiradet altem. skeppsredor
och bladen paginerade frin 37 4 till 449 i friljande ordning: Tjdm, Orust, Kville, Tanum,
Vaffe, Bullaren, Hisingen,Lane, Sdrbygden, Tunge, Soteniis och Stangeniis. De hiir
fciljande kommentarerna ansluter sig till den ordning i vilken hiiradema presenteras i
funamnen i Gdteborgs och Bohus Hn (OGB) dvs. frfln sdder mot norr. Fdr Orust har
dock jordrannsakningsprotokollets sockenordning ftiljts.

Jordebcicker, gardtagor, extraskattemantal och iivrigt arkivmaterial frf,n Zildre tider
har mycket att avskija om de gtrdar och torp som behandlas i jrp 1665. Titl allt detta
kommer sfl de upplysningar som kartor frAn senare delen av 1600-talet och framit kan
liimna. Det giiJler i synnerhet kartor som lantmaitare ritade till de tre skiftena - storsffiet,
enskiftet och laga skiftet - under 1700- och 1800-talen. Atftit3anae beskrivningar med
6krar, iingar och utmarker visar, hur odlingsmarken viixlat i omfang och anvrindning.
Odegflrdar och torp - kiinda eller fcirsvunna - avslOjas till liige och namn. Kartoma i
lantmiiterienheten i Gdteborg kompletterar p6 ett lyckligt siitt, vad skattemyndighetens

- fogdamas - arbete liimnat kvar frdn iildre tider i samlingama i Landsarkivet i G<ite-

borg. Fogdar och lantmritare kan vi tacka ftir mycket av det vi vet om gf,ngna tiders
bondesverige.

Ofta iir de gamla lantmdterikartorna fdr stora att flterge i tryck. Det kan diirfcir vara
liimpligt att vdlja ut ett stycke, en detalj, av den ekonomiska kartan (EK 1938) och med
streck markera det aktuella omrfldet. Omkring 100 sidana detaljer av lantmiiterikartor
och EK 1938 ftiljer texten fdr att belysa det som skett ute i markema.

Mantalet, mittet p6 enhetens skattekraft, avgdr i vilka kdllor en gird tidigast upptrii-
der och med vilka utlagor den noteras. Sambandet mellan mantal, lcrillor och skatter
belyses nedan med material frdn Bullarens hiirad.

I krigstider rikade manga gdrdar i svirigheter, ndr de drabbades av tunga skatter och
inkvarteringar. Under 1600-talet giorde mlmdighetema flera fdrsiik att lindra bcinder-
nas skattebcirdor genom ftirmedling och avskattning. I jordebdckerna kan man fdlja,
hur mantal och skatter fdr en gtrd viixlat fr6n en tid till en annan.

Bohusl?in bjuder pA skilda landskapstyper. Diirfdr iir fdrekomsten av stora byar, torp
och skog s6 olika. Fyra hiirader med skilda fdrutsiittningar har valts ut fcir en jiimf<irelse:

Viistra Hisings, Tjdms, Sdrbygdens och Viitte hiirader. Niir en gdrds skattefrirmtga viir-
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derades i jrp 1665, 2ir det alltid 6ker, iing och betesmark som ndmns. Som >andra liigen-
hetep> ftirekommer kvamar och tillg6ng till fiske i vattendrag, sjdar och hav. Men farurs
intet annat som bonden kunde skaffa sig inkomster av? Lantmiitare Kietell Classon
Felterus var bondson frAn gflrden Lerhult i Erikstads socken pi Dalbosldtten i Dalsland
och levde liksom sina fiiljeslagare genom Bohusliin - fogdar och niimndemiin - av vad
jorden gav. Detta kan ha piverkat deras s[tt att se och giort dem blinda frir andra ut-
komstrniijligheter. Pt 1600-talet byggde myndighetema i Bohusliin upp en organisa-
tion med gZistgiverier liings de stora viigama. Hur guvemcir Harald Stake s0kte friimja
de nya giistgiveriema framgflr av jrp 1665.

Endast frin Orust och Tj0m finner man exempel pt hur adeln villat kronans skatte-
myndigheter besviir. I jrp 1665 Ar det tvfl representanter fijr den bohusliinska adeln som
niimns vid namn - Knut Bildt p[ Morlanda och Margareta Huitfeldt pA Sundsby. Pfl
olika siitt stiker jrp 1665 skaffa kronan ersdttning fiir de skattefdrluster som adeln villat
genom kdp av skattegflrdar till skattefriilse



t4

NACnI BEBYGGELSEHISTORISKA BEGREPP

HAn,q.n/sKEppsREoa,, nJAnDTNG ocn cnAun/nvcu

Jordrannsakningsprotokollet 1665 fdljer den gamla indelrringen av Bohusldn. Som

hrirad skivs emellertid endast Ttrnge, medan skeppsreda anvdnds fdr Tjdm, Lane,

StAngends, Sotents, Kville, S0rbygden, Bullaren och Tanum. Btda termema finner vi i
>Vaftehiirads skeppsreda>>. F<ir vidare utredning om hcirad och skeppsreda se Thorsten

Andersson,'Vdstsverige fdr tusen 6r sedan. Hisingen och Orust saknar beteckningar. Det

kiillmaterial som liinsriikenskapema 1663 erbjuder ftjr Inlands fyra hiirader, vad giiller
jordrannsakningen 1662-t666, noterar endast socknar och inte hiirader. Firr Vaffe,

Tanum och Kville har i iildre tider den stdrsta socknen i resp. omrflde, dvs Skee, Tanum

och Kville, delats in ifjdrdingar.I Norge motsvarasfZrding av fjordung. I Skee socken

finns dessutom spdr av en delning av fjiirdingen ibygdlgrtind.

Siirdingama i Kville niimns i en kiilla frfln medeltiden. Ett dombrev fuen 1346 talar om

Edstena, Torps, Ljosbogs och Joro fjiirdingar. Fr6n 1500-talet antecknas Arendals-, Niis-,

Lundbytorps- och GAnehedsfjiirdingarna i Tanums socken. Av Skee sockens fjiirdingar
har byn Massleberg och gflrdama Stene och Rellen givit namn tt tre. Fdr Getefjiirdingen

giiller, att den troligen har ffltt namn efter en ghrdGeta som senare drabbas av iideliiggelse

och lagts under Holma med namnetZilla Holma.
Fjiirdingama hade flera uppgifter. De valde niimndemiinnen, de stiimde till ting, de bar

upp vissa avgifter av brindema. Dessutom utsig de sockenskrdddare och sockenskomakare.

Redan i tidiga kiillor fran Skee fdrekommer spflr av en delning av fjiirdingen ibyqdlgrdnd.
I RB talas (s 303) om >Risiing i Getegriin& och (s 387) om >>Buvall i Skiirsgriin&. Bide
Risiingen och Buvall ligger i Getefjiirdingen. Skiir iir en by niira Buvall. I ett brev frdn

1472 skrivs >Sloden (Sttdra S10n) i Getebygden>. Mer om begreppetfjtirding se Framme,

Viitte hiirad, kap. Fjiirdingar i Skee socken.

Bv

Redan i iildre tid var byama i Bohusliin delade i ett antal gflrdar. Aker och iing brukades

dock mer eller mindre gemensamt av bcinderna.

Kulturgeografen Mats Widgren har i sin bok Bysamfiillighet och tegskifte i Bohusliin

1300-1750 (1997) behandlat frflgor rdrande de gamla byama i det tidigare norska Bohus-

liin. Han framhdller, att det norska ordet ftjr by ar tungdrd eller klase. Det iir svenska

lantmiitare som infcirt det svenska by-begreppet i Bohusliin. Mot det svenska by stflr det

norska navnegdrd. Mats Widgren beskriver sex olika typer av byar i Bohusliin. Diir finns

ensamgflrdar inom gemensamt territorium, delade byar med samf?illd ling och klungbyar

med tegskiftad 6ker och samf?illd iing (s 51-53). Det som skiljer byama 6t iir graden av

sjiilvstiindighet 6 ena sidan och gemenskap fOr bdndema fl den andra. En karta (s 48) anger

andelen girdar i by i skilda socknar i Bohusliin.
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Byn Hdfors i Krokstads socken i Sdrbygdens hiirad bestdr enligt jb ft6n 1500-talet av
sex gdrdar. I den fdrsta svenska jb frdn t659 'dr antalet endast fyra: Nordgflrden, Oster-
girden, Vdstergdrden och Scirgirden. Av dessa siigs Nordg6rden vid kadaggning 1795

alltid ha haft sina enskilda iigor och aldrig haft tegskifte med de andra gardarna i byn. Vid
fdrdebringen av de utiingar som finns i byn - tydtigen tvfl medeltida ddegflrdar - upptriider
diirf<ir Nordgarden fcir sig och de dvriga tre gemensamt.

GAno oCH GARDSBRUK

Med gdrdmenas ett eller flera bruk med ett gemensamt namn. Medbruk (eller gdrdsbruk)
avses en del av en gdrd som brukas av en familj. Fdrhillandet mellan antalet gflrdar och
bruk inom ett omrflde kan uftryckas med ett delningstal. Ar gdrdama 100 och brukama
150, blir delningstalet 1,50.

De garnla jordebdckema redovisar endast enbonde pi varje gArd. P[ ett helt hemman
fick dock fyra brinder sitta, eftersom U4 mantal gav >fullt siitep. Diirf0r h6lls den 14
februari 1738 >rannsakning> och >fiilltes dom>> Over de ibor i Viitte och Thnums htuader
som >>brukar skattehemman till mindre delar zin U4dng uti hemmanet enligt Kungl ftir-
ordning av 61 1684>. Vid oenighet om rAtt att bruka en omtvistad fjiirdingsgflrd skall den
som biist beriittigad iir bli kvar och >>den mindre beriittigad vid laga fardag frAn viku.
Enligt reglema fdr skattejord - odelsjord - hade den iildste sonen eller hans [ttlingar f0re-
triidet. Fdr att fylla vad som saknades i 1/4 mantal kunde han kripa av sliiktingar, vad som
fattades eller bruka deras andelar mot lega eller pant i penningar p6 viss tid. Se Framme,
Viitte hiirad, kap. Odelsjord. Under >>Arv av odelsjord> beraffas om en tvist giillande >fullt
siiten. Gamla dombcicker handlar till stor del om jordaff?irer, diir bdnder reglerar sina
skulder till sliiktingar.

Man kan observera att enligt RB kunde gdrdama i Skee sn, Viitte hd, klyvas i tomter
och stugor.

Fdrbudet mot mindre dn U4 mantal giillde dock inte skiirgirden. I en dombok fr6n
Viitte hiirad 1741talas om en tvist mellan tv6 miin om andelar i gdrden Tjdrndbo i TjiirnO
socken giiflande riitten till3 siittingar >till Srllnad av U(del, som utgOr 9 siittingao. Hiirads-
riitten kan inte tvinga svaranden i m6let att siilja, >helst Tj?imiibo iir en skiirgArd och en
kringfluten ti i sjrin, diirest man efter Kungl frirordningen sakldst fdr klyva hemmanen till
sfl mSnga delar man vill>. Diirfrir kan kiiranden i m6let med sina 6 s[ttingar i Tjiirntibo
>>allenast rill U6del, nogsamt eraktas vara besutten, vilken han ock biir tilltriida niistkom-
mande fardag 1742>>.

Varftir undantag f6r skiirg&rden? Varftir l/4 fdr landsbygden? Bondens skatter 169 p5
jorden. De var fasta och anpassade efter normalskcird frir att inte ruinera bonden och tvinga
honom attliigga gfuden cide. Hans mOjligheter att ska.ffa inkomster ay annat ?in vad jorden
gav, var begriinsade.

Ftir skiirgArdsbon tedde sig fdrhillandena annorlunda. Fdr honom kunde en liten g6rd
vara att fdredra, eftersom den kunde skdtas av hustru och bam, medan han sjailv h6ll till pe

sjdn. Som fiskare, skutskeppare och sj6man kunde han - om lyckan var god - tjiina mer iin
som bonde. Bouppteckningar fr6n ca 1120 och framflt visar viil hur brinder i skiirglrden
hade kor, f6r och getter, men de antecknas ocks& som deldgare med >loffer>> i sill- och
makrillvadar. I deras sjdbodar fanns hummertinor, h6gam och storbackor. Av tingsriitten
fick de tillstand att f?illa ekar fcir attbygga betar, fastiin eken var >kungligt regale> och
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skyddad av lag. I dombtjcker omtalas skiirgflrdsbrinder som seglade tillAmsterdam i Hol-
land, diir de mdnstrade ombord p& holliindska fartyg tillhiirande de kompanier som

for pfl Viist- och Ostindien. Didrik Torbjdmsson, en bonde frtn Brevik p6 Sydkoster i
Tjiimd socken, seglade pA Holland, och hans son Torbjtim blev styrman pl fartyg i det

Ostindiska kompaniet. Se Framme, VAfte hdrad, kap. Sjtim?in i hollZindsk sjdfart.

Tonp ocH BACKSTUGoR

En torpare hade nyttjander[tt till ett mindre stycke jord - ett torp - mot att han gjorde

dagsverken flt jordiigaren eller pi annat sett ersatte denne. fu tg+l upphtirde torp-
institutionen. Enbackstugusittarekallades den som boddeienbackstugaplarnans mark
p6 landsbygden. Han brukade inte n6gon jord eller var i bondens tjiinst. Som hantverkare

eller daglOnare tjiinade han sitt uppehiille. Backstugusittarens stiillning var siimre och

otryggare iin torparens.
Jry 1665 harinte mycket attsdgaomtorp ochbackstugoridetppodlade sldttbygdema.

I tistra Bohusliin med skog och >fjiill> finns dock redan pfl 1600-talet en s6dan bebyggelse.

Fdr S6rbygden och Bullaren giiller d?irftir, att torpen iignas stor uppmiirksamhet i jrp
1665. De ftireslis till mantal och skatter eller >bdr ffl brukas som frirr>> under sina gfrrdar.

I gamla dombdcker kan marr hitta >torpkontrakb som liimnats in till tingsriitten fiir att
vinna laga kraft.I1757 trs dombok fcir Viitte hiirad kan man l6sa, vad b6ndema i Salen,

Hogen och Viille i Skee socken avtalat med sina torpare i Ovre Ldngaskog. Kontraktet
lyder:

Efter i dag tifirerens kommande imellan Biindeme pfl Salen, Hogen och Wiille i Wiitte hiirad

och Schee Sockn, medAmund Hansson i Neder-Striingen och samma Sockn, att taga honom

till sin Torpare eller Husman pi Ofre-Lflnge-Skog, att han skall fi intaga sfl mycket, som ther

kan wara honom tienligit eller nyttigt, alt neder till Bfltsmans Platsens giiirde och sedan alt up

til the TWenne Bergen, som iir Briickedals berget, sfl ock Herredals berget, men uti Fyra Ars

tid sA skall hafwa en linge-Hage, beniimndt Granki,irr, och uti the Fyra irs tid sA skall han

hafwa thesse 2ne Ange-Hagar, fcirutan nAgon Skatt eller ricktighet, utan en arbetsdag till hwar

Mannen i Ski6rdame, som bel<iper sig till Sex arbetsdagar om Aret, och niir the iren iiro
fcirbij, som iir thet ftirsta 17 49 intrll 1752, si fir Amund Hansson intet lengre then f<irromtalte

linghagen Grankiii:r, utan allenast Ofwer Linge-Skog, som wij liimna honom sielf af nyo

uphugga, och han skall fA taga si mycket i w&r Skog, med Timber, Niifwer, med mera, hwad

helst thet heta mA och kan behcifwas till Platsens fdmddenhet, attagai Skog och Marck
oklandrat och opitalt, men med then f<irliknad och Wilkohr, at sA lenge Amund Hansson kan

utlZigga oss irligen Huselegan, sA skall han sittia frij och ograverad i all sin lifstid: Wij iiro
ock intet widare frirlikte om nigot arbete, utan liigenhet kan falla i Skiijrdanden, sA skall iag

arbeta lika mycket hos hwar fdr betalning och niir the Fyra iren iir ftirbij, si skall Amund
Hansson gifwa oss irligen Nijo dahler Silfrmynt i Huselega utaf thenna Platsen. Till ytter-

mera wisso warder thetta med egne hiinder underskrifwit och med wira namn bekriiftadt, som

skiedde i Wiille den28. Februarij 1749.

/I.{amnunderskrifter/
Som till then Kraft och wiirckan Laglig wara kan, ord ifrfrn ord i Domboken inf<irdes och

bewjs therrifwer pi F<ireningen meddeltes.



tl

Sockenstiimmoprotokoll fran 1700-talet och senare handlar ocksi ibland om torpare
och backstugusiftare som beh6ver hjiilp. Husfdrhdrsliingdema frfln biirjan av 1800-talet
och framit visar, hur de smi torpen och backstugoma fylldes av >fattighjon>> och >>rote-

hjon>> som >>inhysingan>. De unga miinnen gick till sjciss eller for till Amerika, medan de

unga kvinnorna tog tjZinst som pigor p6 g6rdama. Under den senare delen av 1800-talet
b6rjade de nya fabrikerna siika efter arbetskraft. Frfln nordligaste Bohuslii:r gick en strtim
av mdn och kvinnor 6ver griinsen till Norge fcir att arbeta vid de trii-, tegel- och sten-
industrier som viixte upp liings Glommas iilvdal. De gamla och sjuka satt kvar i torpen och
backstugorna, tills de omkring 1900 flyttade in i de nybyggda Alderdomshemmen. Sfl stod
torpen och backstugoma pltitsligt tomma. Ute i markerna viixer mossan Oyer de sista res-
terna av vira torp och backstugor.

Om >>griinsvandringamo> till Norge se Amundsen, Svensk innvandring til Borge og
Torsnes pfl 1800-tallet.
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YAsTRA HIsINGS uAnAn

SAvp socKEN

Krirra ndmns i jb 1568 (s 556 f) med tvi bcinder som ger kronolandskyld med 2 resp. 1

skilling fcir 2 resp. I ciresbol jord. En tredje bonde - Sven Olssen i Kzirra - antecknas >>Fcir

en <i(de) jord, heter Nortagene (Nordtangenn)>> med I tunna malt, hiisteging, 4 fodrings-
hzistar och >Fcir en o(de) jord, ligger under samma gird, heter Gubbercid (Gi4r4t)>> med2
pund smcir. Kronojorden i Kiirra flterkommer i jordeboken (,b) 1659 (s 13). Kronan ziger i
1 skatte Klina (Oluf Larsson) 2 riresbol jord, vilka iir lagda under Nortagene; landskylden
har minskat till 4 alba. Pi samma sAtt noteras kronan med 1 ciresbol jord i Sven Bengts-

sons gflrd; ocksi denna kronodel lir lagd under Nortagene. Landskylden rir nedsatt till 2
alba.

Av ddejordarna under Kdrra utgflr ingen kronolandskyld, eftersom de rriknas som

skatte.

Nortagene skrivs i jb 1659 (s 13) som ll2 skatte med egen brukare. Skattema dr de-

samma som 1573. Av gflrden lir l/3 skatte, medan 213 ags av kronan och Sdve kyrka. Fcir

kronodelen noteras Nortagene i g6rdtagorna (gt). Gt 1623: >Olle Simonsson i Kungdlv tog

en ridejord igen uti treflrstaga, som kallas Nortagene, gav penningar 4 l12 daler.>>

Lille Simons dngligger enligt jordrannsakningsprotokollet (rp 1665) bland Hammare-

gflrdens zigor men dgs av Anders Olufsson i Gdteborg som ger U2 plund smcir till kronan.

Jb 1659 (s l3) frirtecknar samma dng under utjordar. EK 18 SO visar dngens ldge i Nor-
tagene. Storskiftet 1786 (SAVE 22) antecknar Simonsringen under namnet >Lrirje teg>.

I gflrdtagoma till Kdrra iterkommer 1 och 2 ciresbol kronojord samt >>en liten kyrkoiing>>

med irstagor pfl i regel 10, 20 och 10 skilling. Kronojorden har som redan sagts ovan lagts

under Nortagene. Siviil kyrkodngen som kronojorden kan ha nflgot samband med de 2 och

3 riresbol jord Szive kyrka iigde i Kiirta (RB 1388 s 324fl.

Skdlviserbd fdljs i jb 1568 (s 560) av anteckningen >>Fcir ett stycke jord, Iigger vid Gullti,
3 skilling landskyld>. Denna kronolandskyld flterkommer i jb 1573 (s 168) och har i jb
1659 (s 6) minskat till 2 skilling. Samma jb har tillZigget >Av Gullci moras 1/2 pund smcir>>.

Som kronoring skrivs >Gull6 moras under Skfllvisercid> i jb 1697 (s 54). Den tidigare
skatten ll2 pund smrjr har 1669 <jkats med 8 6re silvermynt (smt). Fcirutom landskyld och

skatter har Skfllviserrid erlagt taga for Gulltt moras. Gt 1623 noterar: >Erik i Skilviserdd
tog ett stycke iing vid Gullci igen i treirstaga gav 2 daler.>

Kronojorden Gulki moras dr troligen en medeltida kyrkojord. Enligt RB, (sen. hand s

324) agde Srive kyrka >Av Skfllvisertid 4 skiippor sidd ( Af Skolnis rudhi iiij skreppo

saad)>>.

Storskiftet 1800 (SAVE 43) visar med m 7,2,3 och 4, hur girdens fyra dgare ffir en del

val >av Moraset>.

Oxncis antecknas i jb 1568 (s 560 f) med fem skattebcinder, alla med 8 fodringshiistar fcir

helt hemman. Jrp 1665 behandlar endast tre av g6rdama.
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1. Peder Svenssons gird i Oxnds >iir fijr detta fdrmedlattill U2 uti kontributionen och
allt ovisst fcir dess ringa iigors skulb (b 1659 s 7). Efter fiirslag i jrp 1665 ftjrs gflrden ftir
1 mantal i senare jb.

2. Under Tore Olufssons gflrd i Oxniis brukas en skatte utjord frir 4 sk[ppor malt och 2
sktppor havre i skatt till kronan (rp 1665). Redan i jb 1568 (s 560 f) fiiljer efter Trugels
Bjcimsen med bl a 16 skiippor malt >>Fdr en ii(de) jord 4 skiippor malt,2 skiippor bjugg, 2
skiipporhavre>. Noteringen flterkommer i jb 1573 (s 169). Som en skatte utjord med samma

utlagor i malt och havre men utan bjugg skrivs ddejorden i jb 1659 G 13). Jrp 1665 f<ire-

sl6r oftirtindrade skatter, vilka dterkommer (b 1758 s 51). Se OGB 4 s 52.
3. Vid Peder Larssons iigor i Oxniis ligger en 6de 6ker, fOr vilken bonden ger kronoland-

skyld. En tid har ddeikem brukats wder Brunstorp, >>trlr under kyrkoherden>>. En gt 1610
noterar, att Nils i Brunstorp >>fdr en 6ker kronans liggandes i Oxn?is, gav U2 dale>. Jrp
1665 menar att ddeflkern b6r ligga under den gdrd som betalar landskylden, och att kronan
ges 4 marker sm0r och 6 cire smt i 6rlig taga. Av de fem bdnderna i Oxniis antecknas endast
Peder Larsson med landskyld - 5 alba - i jb 1659 (s 7). Samma kronolandskyld noteras i
jb 1758 (s 23) fdr Mellangdrden och giiller troligen den ddedker som jrp 1665 niimner.

Askesby bestir pi 1500-talet av tre skattegflrdar (b 1568 s 562 f) med 8, 4 och 8 fodrings-
h6star, dvs l, U2 och 1 mantal. I de tvA hela gArdarna finns kronojord - 4 och 2 cjresbol.

FOr den fdrra ges 4 skilling landskyld, 1 pund smdr, frir den senare 2 skilling landskyld. Gt
1622 redovisar Nils Christophersson i Askesby, som >tog av sin gArds jord 4 riresbol, uti
tretrstaga gav 2 riksdaler>>. Av >>en kronoutjord underAskesby>> noteras i tredjeirstaga av
4 tiresbol jord 1 daler jiimte de gamla skattema 4 skilling landskyld och 1 pund sm<ir i jb
1697 (s 55). Den kronojord pi 4 riresbol som jrp 1665 niimner, torde ha legat i Sbrgdrden.

Under kronoholmar antecknas i jb 1697 (s 55) Lagmansholmen >>under Askesby och
Oxniis girdar, anno 1685 ftirdkt frir ett laxfiske i penningar 5 daler>>.

Sdrskitt skrivs ijb 1659 (s 11) som ll2 skatte. Pi grund av Akerns svaghet >>synes denne
gflrd ej mer kurura giva i extraordinarie 'a"rrfil U4 mantal>> (rp 1665). Gdrden som best6r
av endast 6 ciresbol jord, antecknas i jb 1758 (s 43) med >gammal fcirmedlinp i mfl.

I 1500-talets jb finner man Srirsldtt tidigast med tv6 brukare. Anders stdr fcir skaxegods
med 1 tunna malt, ll2 vapenvite, 1 famn ved, 4 hiistar och U2 arbetspengar (b 1568 s

560), medan Oluf noteras for lqrkogods med lika stora skatter (s 567). Flera fijr g6rdar pi
Hisingen vanliga skatter - lamm, gziss, hdns, lin, bcinor, ndver - saknas.

Odetagene, tl4 skatte, >brukas av fltskilliga till ?ing, 1/8 under Gdpfls och 1/8 under Oluf
Erikssons g6rd i Kiinu (rp 1665). Vidare talas om >de ddesiickrer som iir beldgnaiTag-
ene bys 6kran. Redan i jb 1568 ndmns >>en ridejord, ligger i Tagene>>. Fiiljande bcinder
deltar i brukandet av ddejorden 1568:

s 558 Laurits i Brinered: Frir en 6(de) jord, ligger i Tagene, 2 pund smrir.

s 559 Bdrge H. i Tagene: F<ir en dde skattejord (@shat iord), 2 pund smdr.

s 581

Nils O" i Tagene: For en o(de) jord, l12 pund smcir.

Anders O. i Tagene (Backa socken): Av en o(de) jord, ll2pund smor.

Odetagene stflr med egen brukare i jb 1659 (s 13). Bland de smi skattema miirks 2
fodringshiistar. Med endast fyra skatter redovisas Tagene Odegdrden som >>obesuttet>> i jb
1758 (s 49). Vid laga skiftet i Tagene 1831 (SAVE 54) svarar Nils Jonsson i Biickegflrden
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fdr Tagene Odegdrden, U4 mafial, vars iigor ligger spridda i byn. Detta kan fiirklara, att
fyra btinder deltar i brukandet av Odegdrden 1568.

Byn Gunnesby bestar av nio gArdar. Av dessa iir 6tta kronohemman och ett kastellhemman
i jb 1568. De frirra har alla samma skatter; sfl finns 8 htstar (fdr hel gArd). Med endast 1

tunna malt och 8 skilling landskyld markeras en viss svaghet (b 1568 s 565 0. Kastell-
gfuden ger endast 4 hiistar till kronan 0b 1568 s 568).

Redan i den fOrsta svenska jb 1659 upptriider alla nio g6rdama i Gurmesby ftirmedlade
till l2 i alla ovissa riintor >>fdr dess ringa iigors skulb Cb 1659 s 15 och 23). Jrp 1665

frireslir avkorbring med U4 extraordinarie fdr varje gflrd, vilket sker.

Tofier sl<rivs som kastellhemman i jb 1568 (s 568) och iinnu i jb 1697 (s 58). Ingen ftir-
medling finns antecknad i jb 1659 (s 24). Jrp 1665 kallar Tofter en konog6rd, som fdr-
medlats tlll UZ i extraordinarie, och frireslflr helt mantal fcir hemmanet. Ftirmedling sker

1685 med U4imantalet och stiidslan Cb 1697 s 58).

Norslritt, 1 krono, >>haver tillfiime varit riiknad allenast for U2 i alla extraordinarie utgif-
te> (b 1659 s 18). Jrp 1665 finner det skiiligt medU4 avkortring i extraordinarie ritrtor.
Sedan detta skett fijrmedlas Norsliitt ytterligare 1685 med 1/8 till 5/8 mantal (jb 1758 s

37).

Trridet, 1 krono, har 6ren 1656-1659 varit >upptaget pi friheb men f6r armods skull ej

ftjrmitt betala sina skatter (2 pund smiir, 1 tunna malt, I tunna havre och 8 hiistar; jb 1659

s 18). Ftir sina ringa iigors skull fcirmedlas g6rden rill U2 extraordinarie (b 1665 s 20).
>Gammal ftirmedling pl jb-riintaD med hffien omtalas i jb 1758 (s 33); g6rden ger fdr ll4
mantal(OGB4s51).

Skogome bestflr i jb 1 568 (s 559 0 av tvfl hela skattegdrdar. Bonden i en av dessa noteras
>>fdr 6 dresbol jor& med 6 skilling kronolandskyld, 2 pund sm6r, 1 dagsarbete och 4
hlstar. Detta upprepas i jb 1573 (s 168).

Under titeln kronoutjordar antecknas i jb 1659 (s 22), att kronan iiger 6 och kyrkan 4
iiresbol i de tvfl skattegtrdama Skogome, vilka fcir dessa 10 dresbol ger 2 pund smtir och

4 fodringshiistar. Landskylden till kronan har minskat till 2 skilling fiir varje gard (b 1659

s 5). Girdtagor frfrn fcirra hiilften av 1600-talet redovisar, hur tvt brinder i Skogome fdr 3

6resbol kronojord och 2 tjresbol kyrkojord ger ll2 daler 2 skilling i tretrstaga. Jrp 1665

fdreslflr att de tvi skattegflrdarna betalar 6rlig taga till kronan med 1 daler 16 tjre smt ftir
kronans 6 ciresbol och 1 daler smt fdr kyrkans 4 dresbol. Med 2 daler 16 cire smt i taga till
kronan och 4 rire smt landskyld till kyrkan noteras utjorden under Skogome i senare jb
(1697 s 55). Bflda gflrdama i Skogome fer 1685 sina skatter 6kade med 1 tunna havre (b
1758 s 20).

I Skogome iigde Siive kyrka U2 markebol (RB s 324, sen. hand). Troligen iir det denna
kyrkojord som mtiter ijb och gt fr&n 1500- och 1600-talen.

Ibyn Kalshed brukas under Oluf Pederssons gfud, Il2 krono, en iing, som riintar 1 pund
smdr (rp 1665). Samme bonde redovisas i jb 1659 (s 22) under titeln kronoutjordar f:irr I
pund smrir >av en ride jord>. Ocksfl i jb 1568 (s 565) noteras 1 pund smiir - jiimte h0arbete

- av en liten gird i Kalshed. Enligt jrp 1665 bdr 16 tire smt Lrligtaga ges till kronan fcir

lingen. Frir en utjord >>under Bergegirden Kalshed> antecknas i jb 1697 (s 55) den fcire-

slagna 6kningen p6fcird 1669. Till Siive kyrka betalas fijr samma jord 3 ijre smt landskyld.
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Fdr en lqrkoting ger en bonde i Kalshed i tredjedrstaga I U2 daler enligt en gt 1622.

Angen/lrronoutjordeniiralltsigammalkyrkojord. S?ivekyrkaiigde 1388 iKalshed 1 tirtugs-

bol (RB s 325). I ett laga skifte pfl Kalsheds alla iigor 1333 (SAVE 115) talas det om en

utjord under Kalshed Bergegdrden,kdptnll skatte t722.

Under Gdpds, 1 skatte, brukas en kronoutjord som ligger i Backa socken vid Tagenes iigor.
Utjorden bcir skatta fdr U2 krono, i ordinarie riinta 1 U2pund, sm6r,4 hZistar och 2 daler
smt i drlig taga samt i extraordinarie rii:rta 8 daler 30 6re smt med tagan (rp 1665). Den
nzimnda kronoutjorden kan spflras tillbaka till jb 1568 (s 564); tnder kronogods noteras
Karin i Bjtimniis i Gtip6s (Karenn paa Bi6mnis i Gibaas) fdr en part av Tagene hed (atr
Tagenhie) med 6 marker penningar. Karin i GOpAs har pt ftireg8ende sida i samma jb 1568

(s 563) wder skattegods fifit sina skatter redovisade, men hon >>giver diirav i siimje 9
marker penningao. Med 15 marker lybsk siimjepenningar - jiimte 2 alba leding och 4
fodringshiistar - stir Lars Halvorsson i GtipAs i jb 1659 (s 13); fran jb 1568 har 6 marker
frir Tagene hed lagts till 9 marker ftir Gdpfls, med summan 15 marker penningar. I jb 1659
(s 22) siigs att under Gtipfls >brukas en kohage som kallas Giipfls kohage eller Tagene hed;

diirfdre skattas 4 marker lybsk, vilka 4 marker berdttas vara i girdsriintan inrZiknade>. Den
riitta skrivningen torde vara 6 (marker), eftersom gdrdens 15 marker lybsk s2imjeperuringar
1659 (se ovan) tterkommer i jb 1758 (s 26), liksom 2 alba leding och 4 fodringshiistar frfln
1659. Nytt i jb 1758 dr endast, att Gtipis skatter 1685 iikats med 2 tunnor malt.

En karta 1748 (BACKA 5) visar Liirje by, tv6 girdar Tagene och Gdp8s initgor. Nr 31

lyder: >En kronoutjord sdder om och intill Tagene tkergiirde beliigen, som hittills blivit
nyttjad under GOpfls till kohage . . . som till htibiirgningen fdrsrirjer nflgra och 30 boskaps-
kreatur.>> Se EK 18 SO. OGB 4 s 53 har Tagene hed under I ri. handlingar upptagna, nu

fdrsvunna beby g gels er.
Under GOpfls brukas vidare en lqrkodng, beliigen vid Nortagene, vilken ger 4 skilling

landskyld till Siive kyrka och bOr ge 4 rire smt flrligen i taga till kronan. Likasi brukas
under Gdpfls en lqrkojord i Tagene, som b<ir ge 6rlig taga 12 6re smt till kronan och
landskyld till kyrkan (rp 1665). Ocks6 dessa tvi kyrkojordar omtalas ijb 1568 (s 563).
Under Karin i Gdp6s fiiljer >Fdr 1 tiresbol jord och tredjeparten av ett annat ciresbol 4 alba

landskyl&. I jb 1659 (s 22) kommer efter >G6pfls kohage> under kronoiingar (se ovan):
>Noch brukas under samma gflrd Grip6s en kyrkodng och tvenne Akrar som ligger till Siive
kyrka, varfdre gives siirdeles skatt till kyrkan.> Dessa kyrkojordar redovisas ijb 1697 (s

64) s6lunda: En kyrkoiing under G6pis. Anno 1669 fdr6kt 4 6re smt. Dito en kyrkoiing
under Gdpis. Anno 1669 skattlagd i penningar 12 cire smt, landskyldspenningar till kyr-
kan 10 6re 12 penningar smt.

Den ovan niirnnda kartan - BACKA 5 - redovisar de tvi kyrkoiingama under Gdpfls.
Till nr 30 h6,r f6ljande text: >>En kyrkoting eller utjord intill Kiina och Tagene iigor belii-
gen, kdpt till skatte under gtrden (Giip6s) 1723 . .. jiimviil skall i anledning av samma
1723 Ers kdpebrev till Gdpfls lyda iinnu en kyrkoiing eller utjord, som 6boma ber?itta sig
vara obekant, varest den iir beliigen. Efterjordeboken rdntar den ena av dessa utjordar 4
cire smt och den andra23 cire smt.>> Se EK 18 S0.

Fogdedngen >>iir en siirdeles egendom vid Biirby iigor, vilken iing fogden alltid haver fri
njutit, och finnes intet uti de ftirre jordebcickeo (b 1659 s 22). Kroniingen bcir skatta
2llpund sm6r och ge 1 daler 16 cire smt itagatilTkronan (jrp 1665). N&gon anteckning
om skattldggning av Fogdeiingen finns inte ijb 1697 eller 1758. I den senarejb noteras, att
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shvdlNedergdrden som Overgdrdeni Btirby feff sina skatter cikade med 1 pund smdr 1685

(b 1758 s 52,34). Den fdrra gArden siigs vara >hiiradshdvdingen till sate>; den senare har
varit krono men blivit kript till skatte av tvh i.},or 1722.

En gt 1636 omtalar, att >>Klaus i Biirby tog en liten kyrkoiing ... gav 5 riksdalep. Siive
kyrka iigde >>Jtem Nestaigharen a Barbe>> 2 dresbol (RB 1388 s 325). Se OGB 4 s 53.

Peder Anderssons gflrd i Djupedal (Stirgflrden) skrivs U2 kastellhemman i jb 1659 (s 26)

men kallas kronohemman i jrp 1665. dkningen med Il4 i extraordinarie rZintor har skett
1662, som >1689 igen iir avskattat>>. Den ordinarie jb-riintan dkas 1689 med 1 tunna havre
(jb 1697 s 63).

KuucArvs socKEN

Under Surte brukas en skatteutjord, beniimnd Krirrslycke, fcrr 2 Il2 pund smtir och 4
fodringshiistar. Denna utjord anses i jrp 1665 kunna gcira fdr Il4 mfl i extraordinarie.
Redan i jb 1568 (s 569) redovisas efterAnders i Surte och utan brukare >Aff Kierckelgck>
med2l/2ptnd smtir,4 hiistar och ll2 arbete. FrAn jb 1659 (s 31) och framit skrivs
utjordens nann Krirrslycke (och tnte Kyrkolycke). Den tikning av skattema som jrp 1665

f6rordar blir inte av; endast de tidigare 2ll2pwld smrir och 4 hiistar 6terkommer i jb 1758

(s 10).

Ellerr)d,ll4 skatte, iir >obyggd egendom och brukas av en bagare i Kungiilv> (jb 1659 s

31). Bland de fem smi skattema miirks 2 fodringshiistar. Eller6d iir obesuttet och brukas

till ling frir de tidigare skattema ocksi i jb 1758 (s 9). Som extraordinarie rii:rtor, hemmantals-
riinta, antecknas 3 daler 15 cire smt.

Rdset, U2 krono, beskrivs i jrp 1665 som ett svagt hemman, vilket anses >>ej kunna gdra

mer dn for Il4 i extraordinarie riintop>. Som 1/4 skatte med >>gammal frirmedling i mantal
och st[dslaru> 4 daler 15 rire smt redovisas Rtiset i jb 1758 (s 7).

Lid, ll2 krono, star med endast t album landskyld, 2 pund smcir och 1 tunna havre i jb
1659 (s 34). Den fdreslagna avkortningen med U4 i extraordinarie (rp 1665) blir en frir-
medling med 1/8 som i jb 1758 (s 8) kallas >>gammal ftirmedling i mfl med stiidslan>>.

Skinnarebrdcka, en dng, niimns tvi ganger i jrp 1665 (s 417 a, b). Kyrkvzirdama i Kungiilv
brukar en del och ger 2 markt 5 U3 skilling 8rligen i landskyld till kyrkan och bdr ge 2
daler smt itagatill kronan.Tvt bOnder i HdgenlHdga siigs bruka en skatteiing Skinnare-

briicka och brir ge 8 marker smcir i skatt. De ftireslagna dkningama fdr Skinnarebriicka
antecknas som godkiinda i ett tilliigg till jb 1665 (s 93). >Skinnarebriicka, en iing under
Hcigen>>, har tjkats med ytterligare 1 pund smtir 1689 (b 1758 s 11).

Som >gresleding av lryrkojord>> finner man i jb 1659 (s 36) och jb 1665 (s 93) en bonde
i Hdgen med 3 penningar fdr Skinnarebriicka. Samma 3 penningar ger Joen Torstensson i
Marstrand >>fdr Skinnarebriicka (Skindbrecke)> i jb 1593. Sdledes har (en del av) iingen

brukats under Hdgen redan 1659 mot en liten skatt; och det galler lqrkojord.Maiakyrka
i Kungahiilla (Kungiilv) iigde 1388 >j Skinbrekko>> 6 Oresbol (RB s 328). I Skinnare-

briicka kan alltsfl finnas b6de kyrko- och skattejord, s6som framg&r av jrp 1665.
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Laga skiftet p5 alla dgoma 1833 till Skinnareviken, en kronodng, (RODBO 49) anger (s

I 1):

15 Kyrkiingen
16 Lilliingen
17 Osterhdgsdngen

Det torde vara nr 75 Kyrkringen som de tvi skilda anteckningarna i jrp 1665 galler.EK23
SV visar Skinnareviken; Skinnarebriicka ryms inom norra Hciga/Hogen. Frir Lilliingen se

Gustays cing eller Lillcingennedan. Jfr OGB 4 s73,122.

Under Gcidderedbrukas enligt jrp 1665 tre dngar, nrimligen
l. Ingemar eller Jrinserds, en kyrkoiing, ger till Kungrilvs kyrka 2 skilling i landskyld

men bcir ge kronan taga med 24 tjre smt 6rligen.
2. Ingemar i Goddered, en kyrkoiing, bcir ge kronan 24 cire smt i 6rlig taga och

landskyld till kyrkan.
3. En skattecing vid Jdnserris, bcir skatta 1 pund smcir till kronan.

I jb 1665 (s 93) antecknas de fcireslagna dkningama av taga och skatt. 1689 cikas >Inge-

mar eller Jzinseris> ytterligare med 2 pund smcir och >>Ingemar i Gciddered> med 24 6re

smt samt landskyld 12 6re smt. Maria kyrka i Kungdlv iigde 1388 >kyrkotegen i Gdddered

pi Hisingen (kirkiu teighen j gautalfuarudhum a hiisingh)> (RB s 329). Atminstone de

tvh lqrkoringdr som jrp 1665 ndmner, kan ing6 i den medeltida >kyrkotegen>. Ett stor-

skifte i Jzinser&s 1792 (RODBO 11) visar >>Jdnserfls iing> med samma lzige som pilEK23
SV.

Alvetegen, >kallas i jordeboken Stringe>, dr en skatteiing ( jrp 1665) och bcjr giva Arligen

ll2ptndsmcir. Angens tidigare skatt, I ll2petning, tikas 1689 och 1691 med22l9 ptnd
smdr (b 1758 s 11).

Karta civer kronoskatte liigenheten Strddngen 1886 (RODBO 205) visar iingens ldge.

EK 23 SV och OGB 4 s 149 har Strandtingen.

Gustavs ring, en skattedng, brukas av borgare i Kungiilv, vilka bcir ge 8 marker smcir.

Angen siigs i jrp 1665 vara 550 alnar lang och 66 alnar bred. OGB 4 s l4l har altemativt
namnet Lilldngen (sedan 1703). Lilleingenkal).as ju ocksi mellersta delen av Skinnare-

viken (se ovan). De mitt som anges i jrp 1665 passar bAttre till Lilliingen i Skinnareviken
an till Gustavs iingllilliingen i EK 23 SV. Gustavs iing (Gicistaff) skrivs i jb 1659 (s 36)

med I ll2 penning gresleding, till vilken lliggs 8 marker smor (b 1665 s 93) och 1 pund

smtjr 1689 (b 1758 s 11).

Brand(s)tegen, en skattedng, som brukas av borgaren Jtins Bcicker i Kungdlv eller av tvfl
b<inder i Ostergflrden (Osterhrig). brir ge till kronan 1 pund smtir. Skattedngen sligs ligga
>intill Grimsis gflrds dngar>> och brukas av bdnder i OstergdrdenlOsterhdg (rp 1665).

Osterhdgsringen i Skinnareviken torde, vad liige och storlek betriiffar, passa bdst till den

omtalade skatteiingen Brandstegen (se RODBO 49,nr l7).
Jb 1659 (s 36) har under >gresleding> Jcins Bcicker med 1 skilling. >Jtins Bdckers dng

eller Brantegen> skrivs med endast 1 skilling leding i jb 1758 ( s 11); den i jrp 1665

fcireslagna rikningen med 1 pund smdr har inte blivit av.

Ronning bestflr av Nedergdrden, Sdrgdrden och Uppegdrden, alla skattehemman. I
Sdrgirden ryms cidegiirdet Skarsbo, i Uppegflrden skatteutjorden Skiiggered.
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Rtinning har fyra bcinder noterade i gengiirden 1528 (s 169 f), alla utan skatt.Ib 1542
saknas ftir Kungiilv/Riidbo. Jb 1568 (s 571) har under >>kronogods> NiIs Eriksson med 2
pund sm6r, 4 skilling landskyld och 4 fodringshiistar, Nils Jonsson med 1 pund smrir och
2 fodringshiistat Ib 1573 (s 178) upprepar jb 1563. Jb 1659 (s 32) presenterar tvi skatte
utjordar i Riinning sAlunda:

Under Nils Olufssons gird brukas en utjord, Skarsbobendmnd, riintar 8 alba landskyld,
5 ll2pewingar leding, 2 pund smdr,4 fodringshiistar. Kronan L/2parten.

Under Per Rasmussons gdrd brukas en utjord, Skriggered beniimnd, riintar 1 album
leding, 1 pund smcir, 2 fodringshiistar.

De tvfl utjordamas skatter 1659 tiverensstaimmer med de fte gardamas 1568 i viisent-
liga delar; sA iir smrir och fodringshastar lika. Landskylden 4 skilling i den ena gflrden har
minskat till 8 alba, men en sidan minskning iir regel. De smi ledingsskattema iir siiker-
ligen gammal gresleding.

Att miirka iir, att bida utjordama i Rrinning - dvs Skarsbo och skiiggered - star med
egna brukare 1568. En gt 1624 vitnar om att Skarsbo lagts under Stirg8rden: >Nils Olsson
i Rtinning tog kronans part diirsammastiides, kallas Odegiirde eller Skarsbo, gav ifie ir 2
daler.>>

Jrp 1665 liimnar ytterligare uppgifter om ddegiirdet och utjorden. Skarsbo iir 4 dresbol
skatte och 4 dresbol krono; tidegiirdet striicker sig frdn utmarken och ned i iilven. Sk[gge-
red iir skatte och kallas ocksh tomt.

Kartliiggningen till >>en utjord i skattehemmanet Rdnning, Skarsbo beniimn$> (odaterad
och gammal, RoDBo 20), visar utjordens liige. Storskiftet 1799 i Rdnning (RODBO 22)
har (s 13) ru 23 5degLrdsiingarna. Skiiggered och Skarsbo bildar s6ledes ett av lantmiiteri-
kartoma att ddma sammanhiingande omride i norra delen av byn Rtinning.

Skarsbo och Skiiggered mdter i kiillmateriatet med betecloringama ddegdrde och ut-
jord; skaggered kallas dessutom tomt i jrp 1665. B6da ligger tidigt (1500-talet?) som
underbruk till g6rdar i Rtinning och har gamla skatter av skilda stag. Stikerligen iir sflviil
Skarsbo som SkZiggered medeltida gdrdar, somblivit ddegdrdar ochinlemmats i de gflrdar
som brukat dem.

Blcxa socKEN

Av byn Tagene ligger tv6 hemman, b6da 1 skatte, i Backa socken. Jrp 1665 mena.r att
gflrdama >>fdr iigomas ringheD btir avkortas i extraordinarie riinta. Senare jb har dock
ingen anteckning om frirmedling i de tvi gArdama.

EfterAnders olsson i ragene (med bl a 2 tunnor malt) fdljer (b 1568 s 58) >av en ti(de)
iord> U2 pund smdr. I jb 1659 (s 38) stdr den ena garden med r U2 pund sm6r men den
andra med endast 1 pund. Mtijligen kan skillnaden i smdrskatten avsldja, i vilken g6rd den
gamla cidejorden gcims.

Ldrje. >>Under Sven Anderssons gArd i Liirje> (= Ostergdrden) brukas en kyrkoiing till
Backa kyrka, fcir vilken bcir ges 8 cire smt 6rlig taga till kronan och landskyld till kyrkan
(rp 1665). Under lqrkoringar redovisas i jb 1697 (s 87) >en ling under 6sterg6rd i Liirje>,
som 1669 skattlagts till 8 <ire smt (taga) till kronan och 3 6re smt landskyld till kyrkan. I en
not till en karta fuen 1748 (BACKA 5) talas om >>en kyrkoiing till Osterg6rden av 11 tire
smB ranta>>.
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Kullagdrden >stir fOr Ll2 ghrd, i kronans jb> men eftersom den >iir s6 ringa uti iigoo biir
den inte ge ftir mer 'dn l/4 extraordinarie riintor (rp 1665). Gflrden har tidigare vait U2
skatte men blir 1688 skattevrak och skrivs 1/2 krono. Tillsammans med Albogdrden -
under vilken Kullagirden brukats under ddesmfllet- fdrmedlas Kullagflrden 1685 med 1

pund smcir. En ny frirmedling 1 690 gtir girden till U4 krono (b 1697 s 7 9 , 83) .
>Hos skattegdrdama i Liirje ligger en flker och ett stycke iing, kronans, som lii:rsmannen

haver fdrsvarat p6 sin ltin.> Frir de tv6 bOr ges 8 marker smdr och 1 mark smt i taga till
kronan (rp 1665). Ldnsmansdker, en utjord underAlbogirden i Liirje, siigs vara skatflagd
rc69 flJJS 6re (= 1 mark) och 8 marker smOr (b 1697 s87).I noten till kartan frenfi48
(BACKA 5, se ovan) talas ocksi om att till Albogdrden i Liirje >>lyder en utjord, som efter
jordeboken riintar 1 mark smt>>. OGB 4 s 144 har Lagmansdkern eller kinsmansdkern.
Karta tiverLiirje bys indgor 1760 (BACKA 7)visar Ldnsmansiingen.OmLtirje se OGB 4
s7ff.

BynTingstad niimns pl fem skilda stiillen i jrp 1665.

1. Under Nils Olufssons skattegdrd brukas en lqrkodckra, fdr vilken b6r givas i taga till
kronan 8 cire smt och landskyld till kyrkan (rp 1665). Den skatteglrd som flsyftas iir
Postgdrden. Ar tOOg blir en 6ker under Postgflrden i Tingstad skattlagd i penningar fdr 8

tire smt. Till Backa kyrka ger Postg6rden 3 6re smt i landskyldspenningar Qb 1697 s 73).
2. Under Nils Olufssons gflrd - dvs Postgirden - brukas 1/8 krono; >>tomten>> iir obyggd

men b6r svara fdr 1/8 i ordinarie och extraordinarie till kronan (rp 1665). Tomtegdrden
skrivs som 1/8 krono i jb 1697 (s 86) med 8 alba lanrlskyld, 1 pund smdr och 2 fodrings-
hiistar. Samma skatter mdter under Nils Olufsson >>av 4 dresbol kronojord> i jb 1659 (s

50). Tidigast finner man >>av 4 dresbol jord> efter Bent Tordsen i Tingstad i jb 1568 (s

585); skatterna 1 pund smOr och 2 hiistar iir desamma, medan den gamla landskytden varit
4 skilling.
Kronolandskylden 1568 visar, att Tomteg6rden iir krono >>av 6lden> (inte skatte som siigs i
OGB 4 s 14). En gt 1610 antecknar Olof MArtensson i Tingstad fcir >>en kronotomt under
hans 9A1d>> ftir 2 daler i tredjeflrstaga. En karta fr6n 1769 (BACKAI1) har 1/8 utjord under
PostgArden.

3. Under Anders Pederssons ghrd och Krokegdrdenbntkas en lqrkodng som giver land-
skyld tilt Backa kyrka men den b6r dessutom betala 16 6re smt i flrlig taga till kronan (rp
1665). En kyrkoiing under f-arbogdrden ochStora Krokegdrden i Tingstad har 1669 blivit
ftirtikt i landskyldspenningar med 4 6re L2 penningar smt Cb L697 s 87). N6gon taga titl
kronan niimns inte.

4. Lilla Krokegdrden, U2 skatte, iir ktipt av borgaren Hans Jdransson i Griteborg. Gdr-
den iir alldeles obyggd och brukas under Kcirrsgdrdenmenbrir svara ftir 1/2 i extraordinarie
rlintor (ry 1665). Den niimnde Hans Jriransson skrivs fiir Lilla Krokegflrden i jb 1659 (s
44); bland skattema miirks 1 tunna malt och 4 fodringshiistar. Redan i jb 1568 (s 586)
noteras Hans i Krokerdd (lfuoggergt) - dvs Lilla Krokegird - med dessa skatter jiimte fyra
mindre fdr L/2 skattegflrd (se OGB 4 s 13). Kartan ll (1769)har Lilla Krogdrden.

5. Joen Bjcirssons g6rd, 1 U2 skatte, stflr uppfrird fdr 16 hiistar men bdr stilfor I U2
gArd i ordinarie och extraordinarie riintor och 12 hiistar (rp 1665). Derme Joen Bdrgesson/
Bjtirssonantecknasijb 1665 (s 46f)medskatterfdrdels l skattegird,delsll2 skattegflrd.
Den senare iir en skattecidejord med 2 tunnor malt och 8 fodringshiistar. Med samma skat-
ter upptriider Erik Larsson i Tingstad i jb 1573 (s 191) med anteckningen >Fcireskrivne av
en ti(de) jord>>; redan i jb 1568 (s 585) gerAmund Torstensson i Tingstad >>Av en tidegflrd
(0gaard;> 2 tunnor malt och 8 hiistar. De 16 fodringsheistama i Joen Bjorssons g6rd i
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Tingstad 1665 kommer alltsfl av tv& hela girdar med 8 + 8 hiistar; av gdrdama har en blivit
ddegdrd och kallas ddejord 1573. Det ar Lillegd.rden i Tingstad, U2 skatie, det giiller (se

OGB 4 s 13).

Rdd, I skatte, bdr avkortas V4 extraordinarie riinta (rp 1665). Nflgon avkortning redo-

visas inte i jb 1697 (s 76); iinnu i jb 1758 (s 66) noteras girden som 1 mtl skatte.

I nigra jb med bdrjan 1568 (s 588) ftirekommer ett Sbnderrdd (Stidra Rdd) jarnte Rdd
(s 586). Detta S6nderrtid (SOnderrgt) iir 1/2 kronohemman och stir med skatter fdr ett

sidant (bl a 12 skilling landskyld och 4 hiistar). Miijligen kan Scinderr0d vara en avsdnd-

ring frfln Rdd, vilken fiter lagts under och inlemmats i Rtid. Givetvis kan ocksi nAgon

granngSrd ha brukat (6deg&rden?) Scinderriid och infdrlivat den.

Tofia, U2 skatte, obyggt och brukas under Torsgdrden (Tolsegltden) i Liirje. G6rden btir
svara fcir ll2iextaordtnarie riilrtor (rp 1665). N6gon ?indring i skattema antecknas inte i
jb 1697 (s 77). Tofta saknas i de tidigaste jordebt ckema. Under >gresleding> betalar Olof
Nilsen iLtirje 1 album >av Tofta (Thufften)> i jb 1593.

Hagen antecknas i jb 1568 (s 588) med tv6 friilsehemman (Peder Bildis gods), som vart-

dera ger 2 fodringshiistar fdr halv gArd. Stora Hagen fijreslis i jry 1665 fi sina ordinarie

och extraordinarie rii:rtor fijr >full frlilsegflr&, vilket sker 1669 med fodringshdstarna

rikade fran 2til74 (jb 1697 s 88).

Blonla.NDA socKEN

Lexby, en by med fyra hela skattegArdar, antecknas i jb 1659 (s 64) med >>en liten kyrko-
jor& fcir tre av gflrdama. Varje g6rd >ger litet i landskyld till Bjdrlanda kyrka och tre8rs-

tagatlllkronan>>. Jrp 1665 niimner de tre kyrkojordama och fiireslflr taga till kronan och

landskyld till kyrkan. Tvfl kyrkojordar anges till 2 <iresbol vardera. I ib 1697 (s 92 f)
flterkommer de tre gflrdamamed2,Z och2+2 1/2 iiresbol kronojord. Till kronan ges 16

dre smt f6r 2 ciresbol som jrp ftireslagit. For 4 U2 Oresbol betalas 1 daler 4 tire smt.

Dessutom antecknas (s 111) >en kyrkoiing under Bergegflrden>>, som 1669 skattlagts till 3
6re smt.

Med hjalp av anteckningar till de fyra gLrdarna i jb 1758 blir det mdjligt att lokalisera

de olika kyrko-/conojordama i byn:
L Kyrkotingen under Oluf Bryntessons gdrd som biir ge 3 tire smt till kronan i &rlig

taga $rp 1665), antecknas i jb 1758 (s 103) som >>en kyrkoiing under Bergegerd, 1669

skattlagd till 3 dre smt. >Oluf BrJmtessons g61d> (1665) var tidigare Bergegdrden.

2. 2 dresbol kyrkojord under Rasmus gird som brir ge 6rlig taga 16 t re smt till kronan

(rp 1665), kan vara Ostergdrden,i jb 1758 (s 82) noterad med 16 iire smt till kronan och

1 dre smt landskyld till Bjtirlanda kyrka. Ostergflrden har endast 4 hiistar fodring (liksom

16s9).
3. 2 tiresbol kyrkojord under Torstens g6rd som bdr ge 16 rire smt i taga till kronan (rp

1665), kan varaVtistergdrden, i jb 1758 (s 82) antecknad med 2 ciresbol kronojord med

iagan - >>dn 2 ll2 tjresbol som 6bon emot besittningsrett av kronojorden er 1684 avstett

till tronan med tagan>>. Bjtirlanda kyrka f6r 1 dre smt i landskyld.
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4. Smedjegdrden antecknas i jb 1758 (s 82) med tagan av 3 ciresbol - 16 cire smt.
Troligen iir det denna gArd som inte omniimns i jrp 1665.

I gt 1637 och 1638 redovisas Torsten Andersson resp. Rasmus Persson ftir 2 tiresbol
kronojord vardera med tredje6rstagan 60 skilling.

TVA kartor redovisar lqrkoringar. Storskiftet 1820 (BJORLANDA 29) har Kyrkotingen
utan nummer, laga skiftet 1834 (BJORLANDA 7l) s 24 nr 168 Kyrkoiingen (i Smedje-
gdrden).

Gengiirden 1528 (s 172) har sju bcinder i Lexby; en ger 24 skilling, fya ar >>paupeD>

men ger 12 skilling, tv6 iir >paupen. I jb 1542 (s 142) firner man endast Sciren sko-
makare i Lexby, som under >)samje> stAr med 6 pund smOr. Fyra skattegdrdar - alla med
lika stora utlagor - noteras i jb 1568 (s 572); under >>pengar, mjtil och smcir>> stflr sex
g6rdar med varierande skatter (s 604 0; med >>gresleding> upptriider sex bcinder med
olika skatter (s 614); >mj6l och smiin har fyra btinder med skilda skatter (s 638 f). Ocksfl
jb 1573 (s 179,181) har sex gflrdar, diirav en med 2 skilling landskyld.

Det iir troligt att det under 1500-talet funnits sex gflrdar i Lexby. Jb 1568 riijer dels en
Overgflng till fyra gdrdar med lika skatter, dels kvardrrijande (gamla!) skatter av sex gflr-
dar. Miirk alt jb 1659 (s 55) har en g6rd med endast fyra hiistar (= 6sterg6rden i jb 1758

s 83). Jfr OGB 4 s22f.

I en g6rd i Ldssby firurs 6 dresbol lqrkojord (irp 1665). Redan i jb 1542 (s 143) ger
Anders i Lissby 2 skilling landskyld till kronan, och denna flterkommer i jb 1568 (s 574).
Jb 1659 (s 57) redovisar tvfl hela skattegdrdar; i den ena iiger kronan 6 tiresbol med
landskylden minskad till 4 alba. Den tredje skattegflrden skrivs (s 61) som l/2 skatte.
Den fjiirde gArden i Llssby (s 66) >iir bondens eget friilse>>, dvs ofri mans frtilse; >>iir

allenast ll2 gLrd>> och s6ledes fdrmedlad frln tidigare 1 mtl. F6rmedlingen kvarstdr (b
1697 s 105). Jb 1697 (s 98) fiirliigger kronans 6 ciresbol trTl Innegdrdez; kronan fdr arlig
taga 1 daler 16 6re smt och Bjtirlanda kyrka landskyld 3 rire smt. Detin Sddergdrden som
skrivs 1/2 skatte (b 1697 s 103). Redan i jb 1542 (s 141) visar en av de he skattegirdama
svagheter med liigre skatter i malt, hiistegang och vapenvite. Knapegdrden antecknas
med 1 album landskyld bland sina skatter Qb 1697 s 105).

Kyrko-/i<ronojorden i Lissby noteras i flera gt. er tOgO ger en bonde i Lflssby frir 6

ciresbol kronojord 60 skilling taga och en annuur lika mycket i landskyld.
Bjiirlanda kyrka iigde 1388 >i Lissby 1 markebol i Torkels gird>> och 1399 >i Lflssby

1 m61 6keu (RB s 326 f). Kartorna till Lissby har ingen uppgift om kyrkojordens liige i
byn. I Innegfrrden och Skrdddaregdrden upptrdtder i karta och handlingar till laga skiftet
1861 (BJORLANDA 116) nr 366-392 Stupdngen (s 52). OGB 4 s 136 har Strupen
(Strubenn, jb 1586) i Lissby (?) under >>gresleding>>. I jb 1568 (s 614, gresleding) finns
(efter tv6 g6rdar Rcira) ett >>Stuben 1 album>. Med 3 penningar >>gresleding>> sttr >>For

Strubbep> efter Hans Kork i Rdra i jb 1593. Tydligen har nd namn Strupen fururits i
Bjtirlanda socken, av vilka fltrninstone ett betecknar en skattlagd bebyggelse. Se under
Riiranedan.
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EK 10 NO

l.IssnY

Karta la ochb. Strupiingen i Lissby.

Lilleby bestir av sex gArdar, av vilka fyra behandlas i jrp 1665.

1. I Evens gdrd, 1 skatte, iir 1/3 krono >>som 61 8 dresboljord>; ftir kronojorden bcir ges

2 daler smt i flrlig taga CIrp 1665). Fiir 8 ciresbol som kronan 'ager iAlvegdrden, gesZ daler

smt i taga till kronan enligt fcirslag i jrp 1665 samt 6 6re smt landskyld till Bjiirlanda kyrka

Qb 1697 s 99). En gt 1637 siiger att Mins Svensson i Lilleby >tog 8 tjresbol kronojord i tre
6r , gav 2112 daler>>.

2. J0ns Anderssons gird, 1 skatte, fOrmedlat 1/2, anses i jrp 1665 kunna >>gdra fU 3l4i
extraordinarie>>. Mellangdrden ar,.tecfutas i jb 1697 (s 100) som fdrmedlat U4mtl.

3. Under Eriks gird i Lilleby brukas en skatte utjord, beniimnd Fdglevik, vilken med

girden bcir bliva >>1 mantal som f6rr varit haver>> (rp 1665). Under Sddergdrden i Lilleby
ligger en skatte utjord Figlevik (lb t697 s 104). Bland de smi skatterna miirks liksom i jb
1568 (s 515) 2 pund smcir och 4 fodringshiistar. Dock farurs 1568 ocksfl 3 skilling land-
skyld >av F6glevik>, vilken visar att utjorden med detta namn en g6ng vait krono.Under
Sodergflrden torde ytterligare en kronojord ha brukats p6 1500-talet, eftersom 4 alba land-
skyld finns bland gdrdens skatter 1568 liksom 1542 (tb 1542 s 143). En gflrdtaga fren 1610

antecknar: >OlofEngelbrektsson i Lilleby ftir 4 dresboljord kyrkans under hans gard, i
taga gay 2 daler.>> Mdjligen kan de 4 alba landskyld fren $4211568 vara kyrkojord, som

kronan tar taga av. Bjdrlanda kyrka iigde 1399 i Lilteby siviil I ll2 som 5 dresbol (RB s

327).EK 10 NV visar Figlevik i Lilleby StirgArd.
4. Nils Torkelssons gflrd i Lilleby, 1 krono, frirmedlat U2, fdreslls >till avkortning 1/4

i extraordinarie rdnto> (jrp 1665). Kronogdrden, 1 krono, siigs i jb 1659 (s 62) vara ftir-
medlad till U2 i alla ovissa utskylder frir dess ringa iigors skull. Den gamla ftirmedlingen
iindras frin U2 till Il4 enligt f6rslaget i jrp 1665 Qb 1697 s 106).

5. Torholmen ddmdes fran bcindema i Lilleby genom en lagmansdom 1654 (b 1659 s

6$.hp 1665 menar att Lilleby btir ge 6 marker smdr i skatt och 6 rire smt i taga till kronan
fdr Torholmen, och si blir det fib 1697 s 110).

Kyrkojorden i Kvisslingeby (numera Kvisljungeby) finner man redan i kronans ftirsta jb
1542 (s 143); en av de tre bOnderna i byn ger utdver sina vanliga skatter 2 skilling i krono-
landskyld. Bn gt l623lyder: >Torkel i Kvisslingeby to92 Oresbol kronojord i ett flr, gav 20

I}J ORLA N DA I I- 6
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skilling>. Den tidigare landskylden - 2 skilling - har i jb 1659 (s 59) minskat till4 alba f6r
>>Lars skomakare>> pfl 1 skattehemman i Kvisslingeby. FOr kronans 2 dresbol i gdrden ges

16 tire smt i taga, medan kyrkan fdr 2 6re smt i landskyld. RB (s 326 0 har anteckningar
om sex andelar, som Bjtirlanda kyrka iigde i Kvisslingeby 6ren 1388-1402.

Tv6 kartor - BJORLANDA 38 och 96 - har Kyrkoskedsdkernl-dkrar i Skomakare-
gdrden. OGB 4 s 101 har Kyrkoskedet utan lokalisering.

Vikenstrcfrdlsegdrdar skrivs som >>svenskegods>> i gengiirden 1528 (s I74) ochisenare jb.
Av de tre brukarna ger ijb 1568 (s 577) en uttiver sina 4 fodringshdstar >>av en kronojord
2 pund smdr>> (som 6terkommer i jb 1573 s 184). Samma jord kallas i jb 1659 (s 64) >en

kyrkojgrd som beriittas att ligga till Bjtirlanda kyrka och finnes inte i de fcirre (dvs danska)
jordeb6cker. Ger nflgot i landskyld till kyrkan och treirstaga till kronan>. Jrp 1665 fijresltr
8 6re smt i 6rlig landskyld till kronan. Jb 1697 (s 111) har >En utjord under friilse Vik,
anno 1669 skatflagd i tagor 8 dre smb. Gt fren 1622 och 1637 uppger att kronojorden iir 1

<iresbol; i tredjeirstaga utgAr ll2 daler. OGB 4 s 28 redovisar somViken nr 4 en krono-
utjord, 1921 utesluten urjb s6som obefintlig.

Laga skiftet i Viken 1841 (BJORLANDA 67)har i handlingama:

188 Kyrkans flkrar
199-200 Kyrkiingen

De tre friilsegflrdama iViken s?igs i jrp 1665 vara f<irmedlade U2 ochbor s6 frirbliva. Som
utsockne friilse antecknas de i jb 1697 (s 1 1 1) med >gammal fiirmedling pt varderaimtlTl2>>.

Krokserdd, en skatte utjord under Kdlsered, niimns vid namn fOrsta g8ngen i jb 1568 (s

573). Efter skattegfrrden K6lsered ftiljer >Av Krokserdd (Kroxr6t)> med I pund smcir och
2 hiistar. Anteckningen iterkommer i jb 1 573 (s I 80). Jrp 1665 niimner att av gamla skafte-
brev befinnes, att gflrden >vart skatflagd fiir 2 skilling danske>. Diirfdr st6r Jeppe i Kfllsered
med 2 skilling landskyld i jb 1542 (s 143), som om Krokserdd varit kronojord. Det iir
mdjligen detta som rdttas till genom ny skattliiggning 1555 med 1 pund smOr och 2 hiistar,
som antecknas i jb 1568 (och 1573, se ovan). I senare jb 1659 (s 61) och 1697 (s 104)
antecknas Krokserdd, en skatte utjord under Kfllsered, med skatter som 1568. Diiremot fir
Kfllsered 1685 sina skaffer cikade med 314 ftnrra malt och U2 pund smtir (b 1697 s 95).

Jrp 1665 talar om tomtstiillen, flkrar och iingar i Kroksercid, >>men kan ingen viss rela-
tion ffl av bdnderna> om liige och utbredning. Laga skiftet i Kilsered 1848 (BJORLANDA
87) anger:

s 20 148-154 Krokserdds 6krar
162-167 Kroksertidsbergen
168 Berg
L69-l7l Kroksercidsdalen

Kroksertid ar en ddegdrd som brukats under och inlemmats i Kdlsered. OGB 4 s 143 har
Kroleserdd (ej lokaliserad till Kfllsered), en skatteutjord i Bjdrlanda.

s33
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B.-TORI,ANDA 87
;diilsered
Lap,a skif te 1848

Kafia 2 a och b. Odegflrden Kro kserdd i KflIsered.

Rora noteras i jb 1542 (s 141) med tvfl skattebrinder, av vilka Peder ger >noc 1 pund smtir

fcir en cide jord>. I den fdljande jb 1568 (s 573) fciljer efter Oluf Pedersen >Av en o(de) jord

1 pund smdr>>. Med samma skatt - 1 pund smcir - ndmns en skatte odejordlutjord i jb 1659

(s 61), jrp 1665 och jb 1691 (s 104). I OGB 4 (s 26) redovisas en skatte utjord i Rcira.

Under >nu fcirsvunna bebyggelseo> (s 29) knyts denna skatte utjord till namnet Funderbd

(jb 1568 och senare). Ar detta riktigt?
Fundercid upptrdder frirsta gingen i jb 1568 och ndmns drir tre gflngen med skatter av

olika slag samt tvfl gflnger med egen brukare. Under kronogods stir Oluf pfl Fundercid (s

576) med 1 pund smdr, 1 skilling landskyld och 2 hdstar. Samma jb (s 614) har Oluf p&

Fundercid under >>gresleding>> med 2 1/2 penningar och (s 639, utan brukarens namn)

Fundertid med 1 skrull mjiil, 1 ll2mark smtir. I jb 1573 (s 180) flterkommer 1 pund smcir

efter Oluf Persson i Rrira (med sina skatter) och som kronogods Oluf pfl Funderdd (s 183)

med 1 pund smrir, 1 skilling landskyld och 2 fodringshristar.

Av jb 1568/1573 framgir tydligt, att Fundercid rir krono (miirk landskylden 1 skilling);
gflrden saknar visserligen en rad skatter, t ex malt, vapenvite och arbetspengar, men ger

pengar, mjcil, smcir och 2 fodringshzistar (for U4 mtl). Klart dr att 1 pund smcir >av en tide
joril (b 1568), som ju jrp 1665 syftar pfl, dr nigot helt annat en I 14 krono Funderi)d med

brukare och flera sivlil iildre som yngre skatter.

I jordebcicker 1568-1593 f<irekommer under >>gresleding>> ett girdnamn Strupen ttan
brukare. I jb 1568 (s 614) friljer efter Jon och Peder i Rora (med vardera 4 alba) utan

brukare Stuben 1 album. Pi liknande sritt skrivs i jb 1585 och 1593 efter Hans Kork i Rcira

>Fcir Strupen (Strubben)> 1 album resp. 3 pennmga-r.

Tv6 kartor visar utjorden Fundercid. Karta civer Rriras utjord Fundercid (BJORLANDA
18, odaterad) fdrliigger >Kfllsercids indgor> niira grdnsen i vzister. Laga skiftet i Rora 1839

XXr sERED
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(BJORLANDA 65) har >Utjorden Fundercid>> for nr 126 och >>Dito omkring bergen> fcir
127 (s 24, 25, 41). Hiirmed markeras ett litet omride pi Rciras sydcistra grans mot Srirred.

Skatteutjorden - med 1 pund sm6r - fflr tydligen scikas i Sdrgdrden. Namnet Strupen
talar fcir att den liknats vid en strupe. Kartor har inte bevarat namnet frin 1500-talets
jordebricker.

Hristholmarna, (Hristholmen, L., St.) samt Ldngholmen bntkas under Bjcirlanda gdrdar.
Jrp 1665 menar att >dessa tre holmar gcira skdl fcir I pund 8 marker smdr och 1 riksort
Arligen i taga>>. Ar 1669 blev holmarna skattlagda till 12 6re smt i penningar och 1 pund 8
marker smrir, tillsammans 3 daler 12 cjre smt Qb 1697 s 104).

Under Steneby brukas en lcyrkojord som zir 6 ciresbol. Bjtirlanda kyrka dgde 1388 i Steneby
6 ciresbol (RB s 327). Kronans fcirsta jb 1542 (s 142) antecknar Erik i Steneby med 3

skilling fcir kronojord. Under >svenskegods>> stir Helle i Steneby med 4 hlistar (fcir friilse-
jorden) och 3 skilling landskyld (ftir kyrko-/kronojorden). Gt 1624 notera.r att Bjrim i
Steneby tog 7(l) ciresbol kronojord i girden igen och i treersaga gav 3 ll2 daler. Den
tidigare landskylden pfl 3 skilling minskar pfl 1600-talet till 2 skilling 0b 1659 s 65). Den
irliga tagan av 6 rjresbol till kronan skrivs 1 daler 16 rire smt enligt fcirslag i jrp 1665 (b
1697 s 101). Bjorlanda kyrka fflr 12 6re smt i landskyld. Kartor har inga upplysningar om
den gamla kyrkojorden i Steneby.

Ett frdlsehemman Sdrred, fcirmedlat U2,bor >stfl fcir 112 pdbehagelig tid i extraordinarie
rantor och sedan fcir 114> Qrp 1665). Frdlsegdrden i Scirred noteras f<irsta gflngen ijb 1568
(s 577) under >Morlanda gods> med 4 hiistar (fcir hel friilsegflrd). I jb 1697 (s 111) stflr
gflrden som utsockne friilse med 4 hdstar och >gammal f<irmedling ll2>>.Tydligen rir fcir-
medlingen gammal (fiire 1659) och fir stfl kvar efter 1665.

>>Rasmus gflrd i Bua, frdlsehemman 1, formedlat ll2" Qrp 1665) torde avse Bur, ett friilse-
hemman i Torslanda socken, som fiLr 1666 f<jrmedlats t1ll ll2 mtl (b 1758 s 122).

Under samma gflrd ligger en frcilseutjord, >beliigen i Torslanda by> (rp 1665). Se Iors-
landa nedan.

Ostergcirde, 1/2 friilsehemman, >och Zir fcir fodringen uppfcirder lbr en hel gir&> men
>sAges aldrig hava stfltt fcir fullt mantal>. Drirfrir kan inte frAlsegirden gcira mer 'anfdr 712,
>>som han av fllder varit haver> (rp 1665).

I Ostergrirde noteras (b 1568 s 577) under >>svenskegods>> en friilseglrd med 4 fodrings-
hdstar fdr hel friilsegird. Samma gird skrivs 1659 som I mtl frdlse, >>men dr allenast ll2
gflrd> (b 1659 s 65). >Gammal fcirmedling mtl1l2>> antecknas fcir Ostergl,irde i jb 1697 (s
112), men det ursprungliga mantalet - I helt - och fodringshdstama - 4 - redovisas iindfl
som brukligt iir. OGB 4 s 29 har 1 mtl >fltm. iinnu 1697>.

Lunnegdrden, ofri mans frzilsehemman 1, siigs i jrp I665 vara fcirmedlat 1/2 och bcir stfl fdr
112 extraordinarie. Girden skrivs 1659 som I freilse - >en bondes, Rasmus pfl Hdgen> -
men >>dr allenast ll2 g?rd>> (ib 1659 s 66). Redan 1568 kallas Lunneg&rden >knapegods>
och beneimns sfl dven 1697. Fcirmedlingen tlll 112 i extraordinarie rrintan har skett fcir
gflrdens >ringa dgors skull>; till de 4 fodringshdstarna har lagts 5 pund smdr (b 1665 s

67). Tydligen har fcirmedlingen intriiffat frjre 1659.
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Nolvik, ofri mans friilsehemman 1, fcirmedlat U2, >>ff bondens eget friilse>> och >>allenast

1/2 gfu& liksom Lunnegdrden ovan (rp 1665). MellangdrdeniNolvikkallas knapehemmnn
iinnu i jb 1697 (s 105) med gammal fiirmedling imtl U2. Till friilsegflrdens 4 fodrings-
hiistar - g6rdens enda skatt till kronan ijb 1568 (s 578) - har lagts utlagor av olika slag.

TonsLaNDA socKEN

Myrebo antecknas i jb 1659 (s 72) under >skatteutjordaD> som >>en ridejord, Myrebo be-
niimnd, under Kdrp. Bonden i Ktirr ger 1 tunna malt fOr ddejorden. Jrp 1665 menar att
>>denna utjord> ej kan gtira skiil ftir mera. Med 1 tunna malt stflr diirfiir Myrebo iiven i
senare jb (s8,1697 s 12). EK 10 SV och OGB 4 s 57 har Myrebo.

I Htistevikfuns tre dresbol kyrkojord enligt jrp 1665. Redan i jb 1542 (s 144) antecknas en
av de tvi brindema i byn med 3 skilling landskyld, sdkerligen ftir den gamla kyrkojorden.
Torslandakyrka[gdeAr l3S8iHiistevtklllzijresbol>pfltrestiillenutanhusochtomter>>
(RB s 327). Anteckningen om landskylden 6terkommer i jb 1573 (s 186). En gt frfln 1638
redovisar nd kronojordar i Htistevik: >Nils i Tumlehed p6 sin egen och sina brOders viig-
nar tog 1 dresbol kronojord och Olle Hansson 3 riresbol, ligger nere (nidr) i Hiisteviks
gerd, i tredjefustaga gav I U2r:ksdaler.> I jb 1659 (s 70) skrivs kronan som iigare till de 3
0resbolen jord. Landskylden har Okat till 4 skilling; fdrklaringen torde vara att den giiller
3+1 cjresbol. Som fdreslfls i jrp 1665 har tagan satts till 24 ore smt Qb 1697 s 1 18). Kyrkan
fflr landskyld med 4 6re smt.

Gatan i byn Torslanda iir gammal skattejord. Jb 1568 fcirtecknar nd gdrdar i Torslanda
under >skattegods>>. Fdrst st&r Mats Jonsen fdr en hel gArd med fulla skatter, bl a 2 tururor
malt och 8 hiistar (s 578); sfl fdljer Bent Olsen med skatter fdr halv ghrd,bl a I tunna malt
och 4 hiistar (s 580). Den halva gflrden saknas emellertid i kronans f<irsta jb 1542 (s 143);
men efter den hela garden med alla sina skatter stdr >>1 tunna malt fdr en ride gird>. Tyd-
ligen har Gatan en ddegdrd som brukas tnder Nedergdrden i Torslanda vid mitten av
1500-talet. Med egen brukare upptriider den i jb 1568 (se ovan); med frfln ridegardstiden
ftiljer 1 tunna malt, som dock inte har varit ddegflrdens enda skatt. Ijb 1568 (s 640) noteras
ftir en av smflskattema >mj6l och smrin> efter Torslanda >>Frir iide (For @g)" 6 skrull mjtil,
4 I 12 marker smdr. I jb 1573 (s 1 86) fortsiitter redovisningen av 712 skatte; Anders ger bl a
4 fodringshiistar.

>Bengt i Gatan>> skrivs fcir ll2 skatte i jb 1659 (s 72), men >denna gflrd iir ride>. Fran jb
1542 irterkommer 1 tunna malt, frin 1568 1 Il2famnvedoch 4 fodringsh[star. Sm6 skat-
ter i pengar, smrir, havre och mjOl finns ocksi med. Glrdens olycka beskrivs i jrp 1665,
som ftireslEr >>nflgot 6rs friheb frfrn skatter och fdrmedlingfuAnUZnJ[U4 i ordinarie och
extraordinarie riilrtor. Ar 1OOO skedde frirmedling i allt till 1/4, som er 1692 >igen tu upp-
h0jt till sin fcirra skatb (b 1697 s 123). Gatan skrivs som ll2 krono; >>skattevrak>> , dvs.
skattehemman som i tre flr inte kunnat betala gdrdens pAlagor, ftirdes i jordeboken som
kronohemman.

Oluf Olufssons gflrd i Torslanda, U2?,rono, p6stis ha varitll2 friilsegflrd och >bytt med
kronan och bekommit en hel kronogird igen till friilse>> (rp 1665). Som >>Morlanda gods>>

antecknas i jb 1568 (s 581) Arvid i Torslanda med 4 hiistar (ftir hel friilsegird). Gdrden
flterkommer i jb 1573 (s 188) under Daniel Bildts gods. I jb 1665 (s 76) sttr Oluf Olufsson
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i Torslanda f6r 1 krono, som fdrmedlats t:-Il Il2 i extraordinarie riinta >>frir dess ringa iigors
skulb. Skattema iir 7 marker 2 skilling landskyld, t gils,2 hcins, 8 fodringshiistar. >>.Anno

1662 pililkt emot f6rmedling i hemmantalsriintan I tunna malo (b 1 758 s 1 1 8).

Bua. Under Bjrirlanda socken redovisas i jrp 1665 >>Rasmus g6rd i Bua, friilsehemman I ,
frirmedlat l/2>> (se ovan), som torde avse Bur,1 friilsehemman i Torslanda socken. Gflrden
Bur skrivs utsockne friilse, 61 1666 frirmedlatttllll2 mtl (b 1758 s 122).

Frdlseutjordenvnder BualBur iTorslanda by (jrp 1665) kan miijligen ing6 i den krono-
iing, som kanlades vid en skattldggning 1860 (TORSLANDA 42). >Kronoliigenheten Tors-
landa, en iing under Nolereds prdstglrd samt kronoldgenheten Bur, en utjord> bestir av

nd delar A. Torslanda, en 6ng, B. Bur, en utjord.

Garnfot,enkronoting, antecknas i jb 1568 (s 581) med brukare, som ger 1 pund smiir. Den
tagapl24 6re smt som jrp 1665 ftireslir som dkning av uflagoma till kronan, liiggs till
tidigare 1 pund smrir 61 1659 (b 1697 s 125).

Storskiftet pfl Rrids in2igor 1806 (TORSLANDA 17) visar ockst Gamfot, en skatteiing.

Sanden redovisas i jb 1659 (s 75) med backsittaren Rasmus Olufsson, som skattar U2vhla
torsk och 2 fodringshiistar. Sanden ligger vid sfanden i nordviistra delen av bynTumlehed
(EK 10 NV). I jb 1542 (s lM) stLr Nils i Tumlehed fOr blda gArdama - Stora och Lilla
Tumlehed. FOr Stora Tumlehed ger han 9 pund smdr och 1 v6la torsk, ftir Lilla Tumlehed
endast 5 skilling (kronolandskyld). Niir st Lilla Tirmlehed stAr med egen brukare under
>>kronogods>> i jb 1568 (s 580), minskar Stora Tumleheds skatter fren 9 till 6 pund smOr.

Lilla Ttrmlehed ffit 2 I/2 p:ur;rd smdr, 5 skilling landskyld och 4 fodringshiistar. Tydligen
har Lilla Tumlehed, U2kono, brukats under Stora Tumlehed, 1 skatte, kring mitten av

1500-talet. Det iir miijligt att Lilla Tumlehed har varit en ddegdrd; lilla-nannetkan ocksi
tyda p6 detta.

Samtidigt som Sanden upptriider i jb 1659 med 2 fodringshiistar i skatten, f6r Lilla
Tumlehed sina 4 fodringshdstar minskade till2. Jrp 1665 f6resl6r att Sanden slipper de 2
fodringshiistama, >>efter det iir allenast en strandsittare>>; i stiillet biir 1/2 v&la torsk 6kas till
1 v6la och Arligtaga 12 6re smt ges. Vid skattliiggning 1669 ffit Sanden pirikt med tagan,
men ll2 v6la torsk och 2 fodringshiistar kvarstflr. Diirmed 6kar skattema fran tidigare 30
trTl 42 6re smt och inte till 60 som jrp 1665 ftireslagit.

OcxnnO socKEN

Hdllsi)bestir av 1/4 krono ochU4 skatte (jrp 1665). Redan i jb 1542 ger Erik pi Hiillsti 3

vorder (vilor) torsk och 200 vifling for skattedelen (s 144) samt 3 skilling landskyld frir
kronodelen (s 145). Fdljande jb 1568 (s 589) skriver alla tidigare skatter - till vilka kom-
mit 1 fjiirding fisk - under >>skattegods>>, men landskylden 3 skilling giiller naturligtvis
kronodelen. Som 1/2 skatte noteras Hiillsd i jb 1659 (s 77), men att kronan >|dger han:fit l/2
part>> antecknas ocks6. Utlagoma har minskat n6got - landskylden till 2 skilling och tor-
sken till 2 vtlol Skattema mdter ofririindrade i ib 1697 (s 130); allts6 har nAgon avkort-
ning med 1/8 i extraordinarie riinta (rp 1665) inte genomfrirts. Men Hiillsti skrivs 1/2

krono, ochdiirftir har taga ttllhonan lagts till tidigare skatter. Av Hiillsri fir Ockerti kyrka
2 6re smt i landskyldspenningar.
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Hyppeln liknar Hiillsti i flera avseenden. Kronan iiger hiilften i cin, men gflrden skrivs
lii:rge som 12 skatte. Per jute (iwde) pfl Hyppeln erliigger 200 viflingar ftir skattedelen och
4 skilling landskyld ftir kronodelen i On(1b 1542 s 144 f). >Av Kiillci (Tiel16)> ger han 100

vitlingar (jb 1568 s 589). Landskylden har i jb 1659 (s 78) minskat till 8 alba; senare

skatter iir 11 penningar leding och 1 v61a torsk. Ktillikallas utjord. En gt 1636 talar om en

man som >>tog den lilla Kiilliin, som tillfdrne 169 under Hyppeln . . ., gav L riksdalep. Inte
heller Hyppeln fflr den i jrp 1665 fOreslagna avkorbringen 1/B i extraordinarie riinta (b
1697 s 131). Eftersom gdrden skrivs 1/2 krono,6kas utlagoma med taga till kronan.

Rdd, I kronohemman pil Hdni), anses i jrp 1665 brira avkortas 1/4 i extraordinarie rdnta
>fdr tgomas ringhet och 6bons armod och fattigdom skull>. Fdrmedlingen med 1/4 an-

tecknas i jb 1697 (s 128) som >>gammal>>. ROd noterasi jb 1542 (s 145) med 1 1/2 mark (=

24 skilling) kronolandskyld, som torde ha gillt hela glrden.

GdlalBergagdrden,Vtistergdrden och Hulr p6 H0nd, alla hela kronohemman, >>finnes vara

behflllna btde i 6ker och iing, diirfdre b6ra de st6 f6r sin skatb (rp 1665). Nflgon fOrmed-
ling antecknas inte. Ockerti kyrka har 10 rire smt landskyldspenningar av V?istergflrden

och 6 tire smt av Hult (b 1697 s 129).

Grdtb, U2 L,rono, skattar till kronan 3 vorder torsk och 200 vitlingar Qb 1542 s 144);

skattema 6kas med en fjiirding fisk (b 1568 s 590) och 2 albaledng (b 1659 s 80).

Ockerii kyrka fflr 3 6re smt i landskyldspenningar Qb 1697 s 131).

Anders pt Kalven iir en >>backesittare>> som i jb 1659 (s 82) skattar 1 skilling i
landskyldspenningar och 100 vitlingar. Till denna jb-riinta vill jrp 1665ldgga 4 rire smt i
hrligtaga, vilket sker 1669 (b 1697 sl34).

SlvrvrluFATTNrNG

SAvB socrpN

I flera byar och gflrdar i Seive socken fcirekommer smi jordlotter som ger skatt och taga till
kronan och kyrkan.

I Krirra by ligger >>Lille Simons iing>> som zigs av Anders Olofsson i Goteborg, tvir
cidejordar med namnen Nortagene och Gubberdd samt >en liten kyrkodng>. Under Stril-
viserdd brukas kronodngen Gulld moras som troligen dr gammal kyrkojord. Byn Oxntis

rymmer dels en skatte utjord som i kronans jb kallas >en cidejord>, dels en krono cideAker.

En kronojord redovisas ibyn Askesby. Odetagene brukas tnder Gdpds och Kdrra. I Tag-

enebysflkrarfinns oderickror(odeikrar).KronanAger6ochkyrkan4ciresboljordiSkogome
by; jb 1659 kallar bida andelarna kronoutjordar. En av girdarna ibyn Kalshed brukar en

zing som skrivs >en ride jord> i jb 1659. Under Gdpds ligger en kronoutjord i Backa socken,

etlqrkocing iNortagene och en kyrkojord i Tagene. Slutligen antecknar jrp 1665 en krono-

ring tnder Brirby.
De smi jordlotterna i jrp 1665 betecknas som odejord, ddedker, utjord eller dng. El

utjord och en ting kallas ddejord i kronans jordebdcker.

De tvfl 6dejordama Nortagene och Gubberdd tnder Kdrra dr sdkerligen gamla cide-

gilrdar. Eftersom den skatte utjorden i Oxnris kallas >en cidejor6 i jb 1568, torde den
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liksom en krono >>cide 6ker>> i samma by vara en gammal 6deg[rd. OcksilOdetagene som
brukas under G6pis och Kiirra liksom tideiickrorna i Tagene visar tecken pA en tidigare
ddetid. Den iing som brukas under en gflrd i Kalshed kallas i jb 1659 >en ride jord>> och iir
en gammal kyrkojord. Diirf<ir kan det ocksi hiir giilla en gammal cidegflrd. Diiremot visar
de utjordar och iingar av krono- och kyrkojord som redovisas i Gcip6s och Biirby inga
sii.kra tecken p6 en tidigare ddeliiggelse.

Fdr en tide dker i 6xniis, en utjord under Giipls och en iing under Biirby ger jrp 1665

liingd och bredd i alnar miitt. I Siive socken fdrekommer sju g6rdar med ddetermer av

nigot slag. De f6r rd.knas som tidigare <idegflrdar.

KuNcAr,vs socKEN

Surte med skatte utjorden Ktirrslycke ligger i Viistergritland. I byn Rdnning i Kungiilvs
(Riidbo) socken brukas Skarsbo, >ett tidegiirde>> under Sdrgdrden, och Slctiggered, >>en

skatteutjord> under Uppegdrden enligt jrp 1665, d?ir Skiiggered ocks6 kallas >>tomt>>.Bade

Skarsbo och Skiiggered iir gamla tidegirdar. I OGB 4 s 147 f behandlas namnen tillsam-
mans med namn pi 6krar, iingar osy. Skinnarebrdcka best6r av s6viil kyrko- som skatte-
jord. I gflrden iigde Maria kyrka i Kungahiilla 6 dresbol er 1388 (RB s 328). Av jrp 1665

framgflr, att kyrkviirdarna i Kungiilv brukar >>en itnp (kyrkojorden) och tv6 bdnder i Hdga
>>en skatteii:rg> i Skinnarebr?icka. Medeltidsg8rden Skinnarebriickamdter som en ridegird
i jb fran 1500- och 1600-talen med olika brukare. I OGB 4 s 122 saknas beliigget fran RB
1388.

Ovriga iingar - tvA kyrko och fyra skaffe - brukas av borgare i Kungiilv eller bdnder i
Gdddered och Ostergdrden. Fem iingar iir uppmdtta i alnar liksom skatteiingen i Skinnare-
brtcka och tidegiirdet Skarsbo. I Kungiilvs socken ryms tre Odeg6rdar.

Ba.cra socKEN

En av de tvfl gArdama iTagene stflr i jb 1568 med ll2pand smijr >>av en 6de jor&. I byn
Ltirjebntkasvnder Ostergdrdenenkyrkoling. I sammaby liggeri skattegflrdama >>en flker
och ett stycke iing kronans>> som lilnsmannen har p& sin kin. Frtilsegdrden i Liirje omtalas
i jrp 1665 med tvfl tjdesdckror och >n&gra dckrop> vid Kullagdrdens flkrar. IbynTingstad
redovisarjrp 1665 dels en kyrkoiickra, en dckra och en kyrko?ing, dels som >>obyggdo> en

kronogird och en skatteg6rd (Lilla Krokegdrden). Den senare ar en ddegdrd som kallas
ddejord 1573.

Backa socken ligger niira den unga staden Gtjteborg som niimns i jrp endast i tvfl sam-
manhang. Lilla KrokegdrdenibynTingstad iir >ktipt och brukat av Hans Jdransson i GO-

teborg, under Kiirrsgirden>>. Se OGB 4 s 13. En gdrd i Tingstad siigs ha ringa fiske och
mulbete, >>och finns inga andra liigenheter, utan niira vid staden Gdteborg>. Den gamla

staden Kungahiillafiungiilv har av jrp 1665 att drima haft livliga ftirbindelser med socknama

Siive och Riidbo (Kungiilv). Kyrkan i Kungiilv dger sedan medeltiden jordar och iingar
som ger skatter fran girdar i grannnsocknama. Borgare i Kungiilv har kiipt i alnar upp-
miitta iingar ute i girdama och f6r pfl s& siitt foder till sina hiistar och kor. I Backa socken
kan tv6 tidegirdar spiras.

BlonllNoa socKEN

I tre girdar i bynLexby ligger enligt jrp 1665 en liten kyrkoiing och wi kyrkojordar. I byn
Ldssby ryms 6 Oresbol kyrkojord i en gflrd. En skatteutjord Fdglevikbntkas under en gfrrd
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iLilleby.I en kronogflrd i Lilleby fims >>iickror som kan upptagas till flker>>. Fdr 2 dresbol

kyrkojord i Skomakaregdrden i Kvisslingeby (numera Kvisljungeby) ges taga till kronan
och landskyld til kyrkan.

Under en friilsegflrd iVikligger en gammal kyrkojord. Skatteutjorden Krokserdd dr en
gammal tidegflrd som brukats under och senare inlemmats i Kdlsered. Den skatteutjord
som omtalas wrder Rdra fdr 1 pund smdr (rp 1665), mtiter i jb fran 1500-talet med nam-
net Strupen. Friilsegirden Steneby skattar till kyrkan och kronan ftir de 6 ciresbol jord som
kyrkan iigt sedan 1300-talet. Fcir friilse utjorden under BualBur seTorslanda socken nedan.

Ingen av de mindre brukningsenheter somjrp 1665 redovisar frAn Bj<irlanda socken be-

tecknas somddegdrd. Somensidanf6rdock Krokserddanses. OdegArdarsominlemmats
i sina brukareglrdar iir troligen ocksi Strupen i Rdra och Fdglevik i Lilleby. I Bjtirlanda
socken torde fe Odegflrdar ha legat.

Tonsr,nnnn socKEN

Myrebo kallas i jb 1659 >>en cidejoril> som ger 1 tunna malt till kronan. Kyrkojorden i
Hdstevik gdr tillbaka till medeltiden, men nigon egen gflrd har kyrkojorden aldrig utgjort.
lbynTorslandaredovisar jrp 1665 den halva girden Gatan som >>skattevrak>> sedan 19 ar

tillbaka. Redan i jb l54Znoteras emellertid en bonde i Torslanda med >>1 tunna malt f6r en

iide 96rd> och i jb 1568 gavs mjiil och smdr >>frir tide>. Tydligenhar Gatan i Torslanda

tidvis varit en 6deg6rd. Bnligt OGB 4 s 55 har tnder BualBur legat tvi utjordar, den ena

krono, den andra skatte. I Torslanda socken finns tvi iidegdrdar.

Ocrpno socKEN

Ftjr en g6rd pi Hdllsd och en pilHyppeln fOreslf,r jrp 1665 avkortning med 1/8 i den

extraordinarie rdntan, men detta har inte blivit av. Hemmanet Ri)d pA, Htinti fhr diiremot
den minskning av de extraordinarie skatterna med ll4 eller 15 6re smt som jrp fiireslagit.
Ovriga girdar pfl Hcinti liksom Grottibehiller sina skatter ofcjriindrade. Fdr strandsittaren
pil Kalven liiggs 4 6re smt i 6rlig taga till tidigare uflagor.

Sk2irgirdens hflrda natur och strdvsamma miinniskor miiter i jrp 1665. Pi Hyppeln sak-

nas hamn, sfl ibon >kan niippeligen till[gga en b6t, utan tippne sjdn runt om sig>>. Pfl HdnO

finns god flkerjord i tre gArdar; endast Rtid har >sandjord och svag frker som under tiden
briinner bort siiden>>. Fijr >>6bons armod och fattigdoms skull avkortas och frirmedlas>>

mantal och skatter. Pfl Hdn0 har btinderna >fiske pi alla sidor runt om sip. Tolv strand-

sittare bor pfl srunma ci, och >>hava strirste delen av dem boskap och k6lg6rdar>>. En sffand-
sittare pfl Kalven >>haver varken flker eller iing, utan nflgot mulbete pfl 6n, och haver 2
husmiin bredvid sig och niirer sig allenast med fisker|>.

Summering: V. Hisings hiirad skiljer sig i vissa avseenden frin Bohusliin i 6vrigt. I hiira-
det hdller det gamla pfl att fiirsvinna och ersiittas av n6got nytt. Sfl syns spAren av den
senmedeltida agrarkrisen ha utplflnats i hrig grad p6 Hisingen. Odetermer Zir mycket siill-
synta i kiillmaterialet. Till det nya som kommit kan riiknas de dngar som borgare i Kungiilv
upptriider som iigare till i socknarna Siive, Kungiilv och Backa. Det iir iingar som uppmetts

i markerna och anges med liingd och bredd i alnar. Socknarna Bjtirlanda och Torslanda
liknar mera vad som iir vanligt i Ovriga Bohusliin. Siikerligen har borgarna i Kungiilv
bidragit till den fririindring som skett i niirheten av deras stad.

I de girdar i V. Hisings hiirad, som jrp 1665 behandlar, kan 17 6deg6rdar ha fururits.
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IxTANDS SOnRE uAnAn

Klnnny socKEN

Under Bollestad, I Il2 skatte, >brukas tveffre utjordar, som gdrden skattar frir, beniimnde
Tordam och Hagebacken> (lr 1663). Bollestad noteras i jb 1568 (s 471) med 4 pund
smdr, 8 hiistar och hii-/plcijarbete. Diirefter fdljer >Anders i Gratharp> med 1 pund smdr
och 2 dagsverken samt >Erik i Thuedenn>> med 2 pund smrir, 4 hiistar och hii-/pliijarbete.
B6da dessa girdar behandlas i OGB 5 s 23 f under rubriken >>Fcirsvurura n€rmn>>. Tveten
visas vara det namn som senare fdrvanskas ttllTo(r)dam o dyl, medan Gratarp/Grotorp
endast siigs tterkomma i en jb fran 1580-talet.

Redan i jb 1513 (s 70) skrivs Tvetenflodam under Bollestad; >frir Todam> ger Ravel i
Bollestad 2 pund sm6r, 4 fodringsh?istar. I den fdljande jb 1580 stAr efter Ravel i Bolle-
stad: >>Frjreskrivne frir Toden och Grobacken (Graabacken) 3 pund smOr, 4 hiistar.> Hiir
har Grotorps 1 pund smtir lagts samman med 2 pund fdr Tvetenfioden och Grotorpkallas
Grobacken. I niista jb frAn 1585 redovisas de tvfl underbruken var fdr sig. Efter Anders
Ravelsson i Bollestad med 4 pund smrir och 8 h2istar fdljer:

FOr Todam (Thodam) 2 pund smdr, 4 hiistar
An av Grotorp (Ennd aff Grdstorp) I pund smrir

Uppgiftema 8terkommer i jb 1 593 och 1 60 1. I ib 1625 fiiljer efter Sven Andersson i Bolle-
stad:

Fcir Todam (Thoedamb) U2 skappa mj<il, 2 pund 3 marker smcir, 4 hiistar
An frir Hagebacke 1 pund smcir

Som synes 6terkommer 2 pund smOr och 4 hiistar bland Tvetensfiodams skatter. Hage-
backe stdt med 1 pund smdr som tidigare antecknats frir Grotorp. Jfr nedan.

De tvi gflrdarna Tveten och Grotorp upptriider i jb 1659 (s 98) som >)tvenne ddegiirden
Tordam och Hagebacken>> som brukas under Bollestad och skattar med gtrden. De be-
nzimnes alltsilharTordamochHagebacken.Ijb 1697 (s 157)kallas deTvddamochHugge-
backen. Enskifteskartan frdn 1824 (KAREBY 69) har s 8 nr 13-15 Huggebacka vid An
*Gro mittemotbyn Grokareby. Har tode (en del av) ddegflrden Grotorp ha legat. Tvetens/
Todams lilge i Bollestad iir okiint. Att de fte <idegiirdena/ridegArdama st6r med egna bru-
kare ijb 1568 (se ovan) men ligger under Bollestad redan pe 1570-80-talen, kan vittna om
ett misslyckat fiirsdk att fi de tvfl 6deg6rdama under egna brukare igen efter den tidigare
ddeliiggelsen.F6r HagebackenlHuggebacken se OGB 5 s24 och 181. Det i OGB 5 s 23
niimnda Grdbacks lierne frln 1830 (KAREBY 75) finns i Sktrby.

Om (Stora) Bollestad antecknas i jb 1659 (s 94): >Denna gflrd haver tillftirne aldrig
varit h6gre beriiknad iin ftir en hel gdrd. Men nu efter fodringen beriiknad fdr I U2 mtl.>>

Gdrden stir med 12 fodringshiistar fdr I U2 mtl. Av dessa har 4 kommit fr&n Tveten/
Todam. Pi samma siitt kan 7 pund skattesmOr i jb 1659 besti av garrla 4 fr8n Bollestad, 2
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frfln Tveten och 1 frin Grotorp enligt jb 1568 (se ovan). Av Stora Bollestad ftirmedlades
1699 mantalet med U4 i extraordinarie riintan med stiidslan mot att brjnderna avstatt

skatteriittigheten till kronan av Il2 mtl1696 (ib 1697 s 145, jb 1758 s 146, OGB 5 s 12).

KARfrBT (rB

Strira Br:1,l.ent.artr
l:insii:i" fl [::o tr $IJ/+

GROKARHBY

1:5 ,'15

Karta 3. OdegirdenHagebacken i St. Bollestad.

Ldstorp,l skatte, bcir tillokas 1 pund smcir i skatt (lr 1663). Det gallerVristra Ldstorp,som
i )b 1691 (s 149) skrivs som U2mtl efter >gammal frirmedling> och 1667 >>f<irtikt I pund

smor>>.

V(istraVegestorp,ll2krono, blir 1667 cikat i skatterna med 1 pund smcir, sflsom lr 1663

frireslagit Qb 169l s 159).

Lilla (Norra) Bollestad,l/4 krono, fcjreslis i lr 1663 till 1 pund smcir i 6kad skatt, vilket
sker 1667 fdr Nordre Bollestad Qb 1691 s 161). LillaArlona Bollestad dr gammalt kastell-
gods (b 7568 s 472).

RowrplaNDA socKEN

Vallerforekommerih1663endastmed Vd;travaller,l skattehemman, under vilket >bru-

kas tvenne iingar, Aker med en annan iing>>, som r2intar 16 6re smt i stiidjepenningat ochlD
tunna malt. A ker, U4krono, en kyrkoutjord under ViistraValler, stigs i jb 1697 (s 186) vara

fdrdkt 1667 med tagepenningar 16 dre smt. >Ar obyggt och allenast en [ng, given till
kyrkan; ty iir samma 1/4 alldeles fdrmedlat i mtl med stiidslan.>> De tidigare skattema

antecknas till 1/2 pund smrir och 2 fodringsh[star. Med just dessa utlagor noteras i jb 1659

(s 117) Rasmus i Valler >>f6r en kyrkojord, Aker (Aker) beniimnd, kronohemman Il4>>.I
kronans jb 1568 (s 549) firurer man emellertid de tvi skattema i smcir och fodringshiistar
under Vallers granngird Lid. Efter Anders i Lid fdljer:
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Av en kyrkoiing U2 pund smiir
Av Valler 2 hflstar

I den fiiljande jb 1573 (s 76) har skattema lagts samman med Lids egna, vilka diirigenom
tikat frAn 2pund smrir till 2 U2 ochfrfrn 8 hiistar till 10. I jb 1585 noteras skattema 6ter fiir
sig; efter Anders i Lid ftiljer >>fdreskrivne ftjr en ride jord 2 h?istar>> och >>lin ftir en dde
kyrkoiing ll2pund smOD>. De >>tvenne iingar, Aker med en annan iing>> som enligt lr 1663

brukas under Viistra Valler, har allts6 tidigast legat under Lid. Jfr OGB 5 s 250.
Romelanda kyrka iigde 1388 iValler (>>JWollum>>) 2 ciresbol (RB s 340). En kartliigg-

ning 1666 (ROMELANDA 33) redovisar [som littera] C kyrkojorden, 2 tiresbol (pAkartan
>Kyrk Engb). Storskiftet 1797 (ROMELANDA 28) har [som littera] O: >Av iickrome
eller ridelagda flkerjorderu>.

lJnder Lid >>brukas eff stycke iing vid OstraValler, som kallas en urfjiill eller skatteiing.
Riintar I Il2plurrd sm6o (lr 1663). Som en skatteiing antecknas i jb1697 (s 169) >En

urfjiill eller skogsiing under Lid, Ar 1667 iniikt fiir I l/2pund smrin>. Frir ett omr6de mel-
lan Viistra och Ostra Lid har EK 28 SV >till Li6. Jfr OGB 5 s 50. Romelanda kyrka har 4
Oresbol jord i Lid och flr 2 tire smt landskyldspenningar.

Koberg fijreslis i lr 1663 till 1/8 mtl skatte med jb-riintan l/2pund smcir, 4lass ved och I
fodringshiist. Vid skattliiggning166T skrivs g6rden som 1/8 krono;till de fdreslagna skat-
tema liiggs stiidseln 16 iire smt Qb 1697 s 193).

Hdlt,ll4 skatte, cikas 1667 med de skatter som lr 1663 ftireslagit - 4 6re 9 penningar smt,
ll2pund smo\ U2 famn ved, 2 fodringshdstar fib 1697 s 168).

Sjdds,l/8 krono, blb 1667 fririikt med I/2ptlrad smdr och 2 lass ved, som 1669 ftjrmedlas
igen(b 1697 st92).

Bjdrkeluirr,l/8 krono, fer rc67 skattema 6kade enligt fdrslag i lr 1663 med 1/2 pund smdr
ochU2 famn ved, vilka 1669 igen ftirmedlades (b 1697 s 188).

Grdsds - Sdrgdrden och Norg,irden, bflda 1/8 krono - fOreslfls i lr 1663 till 1/2 pund smiir
i iikad skatt. Till tidigare skatter l;d,ggs l/2 pund smdr 1667 men f6rmedlas igen 1669 (b
1,697 s 187).

Timmervatten 1/8 krono, bl:r >>1667 fdrrikt som anno 1669 iir igen fdrmedlat Il2 pund
smtin (b 1697 s 190).

Mjdsund,l/8 krono, ffr 1667 en cikning medU2 pund smrir, som frirmedlas igen 1669 (b
1697 s 190).

Lindds,l/8 krono, b6r dkas med U2 pund smtir (k 1663). GArden blir 1667 >ftirtikt som
anno 1669 iir igen fdrmedlat UZpwd smdn (b 1697 s 191).

Brcicke, ll2 fralse, >>inrikes>> ll4 fralse och >till6kes> 1 fodringshAst 0r 1663). G6rden
skrivs i jb 1663 (s 123) som U2frldlse med 4 fodringshzistar. Med samma mantal och skatt
stAr Briicke, tl2 ofri mans, i jb 1697 (s 195).

Sandlid >>sammaledes indkes U4 fralse samt 1 fodringshiisb (lr 1663). I jb 1697 G 195)
noteras Sandlid utan tikning av mfl och skatter som U2 ofri mans och riintar 2 fodrings-
hiistar.
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Yrrpnny socKEN

Sdvholmen. >Siivholmen vid Gul6n, en kronoholme, vilken landsboktellaren Awid An-
dersson lflter hcija; riintar 1/2 pund smtir och Z tire i stiidjepenningar> (lr 1663). Skrivningen
Guldn avsq Gullo(n). Enligt jb 1697 (s 2I2)'il Siivholmen en kronoiing tnder Ormo, &r

1667 ftirtikt 24 cire smt i tagepenningar ochU2 pund smcir.

Elestorp,l krono, btir 6kas i skattema med 1 pund smdr (lr 1663), vilket sker 1667 och
frirmedlas igen 1685 Cb 1697 s 199). Bonden dger U3 av girden och Harestadskyrka4lD
riresbol jord, men kronan >)reder bygseln>. Harestads kyrka f&r 9 6re smt landskyldspenningar.

TegabestAr i jb 1568 av fyra gArdar, av vilka tv6 iir skattegods, en kyrkogods och en
priistegods. Fiir priistgirden, 1 krono, f6resl6r h 1663 en dkning med 1 pund smiir, som
tiiggs till skattema 1667 menfrirmedlas igen 1668 Qb 1697 s2l2).

Tonsnv socKEN

Gk)slcrir noteras i gengiirden 1528 (s 181) med fem bdnder; av dessa ger Simon, Laurent
och Anders full skatt med 24 skilling, medan Tyge oeh Rasmus iir >>fattiga> utan avgift.
Mot de tre bdndema med gengiird stdr senare i jordebdckema tre hela gdrdar, under det att
tvil ddegtirden syarar mot de tvhfattiga brindema.

I kronans f6rstajb 1542 (s 122) redovisas endast tv6 gfudar, Vdstergdrden ochOster-
gdrden. Anders (i Ostergirden) ger 2 tunnor malt och >>ll2 ttlrrna malt fiir en cidejord>,
medan Simon (i Viisterglrden) stAr med 16 skiippor (= 2 U2 tunnor) malt, hiisteg6ng,
vapenvite, lamm, ndver, hrins, g[s, lin, b6nor, 3 famnar ved, hO och arbete samt >>L/2finna
malt fiir en ijde jord>>. Under kronogods (s 123) antecknas dessutom Simon med 4 skilling
(landskyld). I jb 1568 (s 482) 8terkommer de tv6 girdarna i Gltiskiir. Till de tidigare skat-
terna har lagts 8 hiistar (fdr hela gflrdar). Av de tv6 ddejordama kallas den senare (under
Eskil Simonsson) >>en ride skattejord>>; tlll U2 tunna malt har fdr b6da lagts I l/2 skdppa
bjugg, 1 ll2 skappa havre och U2 farrri, ved. Odejordarnas skaffer rikas med 2 fodrings-
hiistar i jb 1573 (s 93).

Den fdrsta svenska jb 1659 (s 157,162) skriver bflda ridegiirdena under EskiliVcister-
g,irden. Med sina 2 fodringshiistar utgdr de U4 mtl vartdera - det ena skatte, det andra
krono. Frdn jb 1568 fdljer med skatter i malt och havre. Lr 1663 siiger att under Eskil i
Glriskiir >>brukas tvenne iingar, infOres frir 1/8 krono>. Diirf0r skivsVcister Gldsluirs tide-
gcirde,l/4 krono,som fiirmedlat 1/8 i mfl med st[dslan i jb 1697 (s254). Diiremot iir
Vtister Gldslecirs ddegtirde, ll4 skatte, >>allenast ett ddegiirde och ej nigot mantal, ty iir
sanrma U4mantal alldeles fcirmedlat>> frb 1697 s245).IV[stergirden 2ir sjZilva gArden20
dresboljord och Odeglirdet 4 ciresbol (b 1758 s271). Kartor ger inga upplysningar om de

tv6 ddegZirdenas/odegArdarnas liige i byn Gl<iskiir som behandlas OGB 5 s 70.

IbynGlose brukas under Tores g6rd enligt k 1663 en kronoutjord, vilken bcir inf6ras f6r 1/8

krono. >>Riintar 1 pund smdr.> Om dennakronoutjord skriver jb 1659 (s 161): >Obyggt
och iir en kronoiing. Brukas under friilsegirden; haver tillfrime inte varit riiknat fcir nflgot
mantal.> Bland de fyra smfl skatterna miirks 4 fodringshiistar (ftir halv gfud). Glose 6de-
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giirde fir 1667 skattema ijkade med 6 daler 19 112 dre smt 0b 1697 s 252); >>gamrnal

f<irmedling 3/8 i mantal med stiidseln> giiller. Som ett >utbruk under Glose Viistergerd>>, 1

ofri mans friilse, skrivs Glose ddegtirde som fdrmedlat ftSnIl2till U4i jb 1758 (s 297). Se

OGB 5 s 69.
Glose ddegtirde mijter i 1500-talets jordebricker med eget namn. Under >>kronogods>>

stdr i jb 1542 (s 123) Jtirgen i Glose med >>1 mark f6r Skogen (Skaffwen)>. I den fOljande
jb 1568 (s a88) noteras Nils Jdrgenssen i Glose med 1 mark landskyld och 4 hdstar; under
friilsegods stfu samme brukare med 2 hiistar. Nils Jrirgenssen iterkommer med skatter >>fdr

Skogen>> i jb 1573 (s 99), 1580, 1585 och 1593. Det iir tydligt att Glose tidegiirde burit det
ftirsvunna namnet Skogen. OGB 5 s 87 har Skogen bland >Fdrsvunna namn>.

En karta tuen ft29 (TORSBY 83) har (s 39) F och G Odeg2irde. EK 17 NV har Ode-
gtirde fdr samrna omrtde. Lr 1663 f6reslAr att ett torp underAnders i Glose (Ostergdrden)

inftires ftir 1/8 mtl krono och 1 pund smdr. Jb 1697 och 1758 saknar uppgifter om torpet.

Gloshed, se underRod nedan.

Lilla Sladr torde avses med anteckningen i lr 1663, att pastor i Torsby - >>herr Knut>> -
brukar Skdr,1/4 krono, >men skall yara3f4>>, varfdr mantalet bcir rikas med U2. Enligt jb
1697 (s 244) 'dr ll4 skatte Lilla Skdr obyggt och en dng, >>som pastor i Torsby ltter htija
och njuter all rii:rtan, 16 skilling 4 ore 9 perruingar smt, vilken beriittas vara krono>>.

Ktirna, 1 skatte, fijreslfls i k 1663 fd skatterna Okade med l/2 famn ved, vilket sker 1667

Qbt697 s239).

Rbd, U4 skatte, dvs Vcista Rdd,blir 1667 >ftjrdkt ll2famnved> efter frirslag i lr 1663 (b
1697 s245).

Sven i Rrid noteras i jb 1659 (s 157) med 1 pund smcir och 2 fodringshiistar (fdr 1/4

skatte). Med samma skatter stdr >>Sven pfl Gloshed eller Rti&> i jb 1585, 1593 och 1601.

Tidigare jb har >Erik pfl Gloshed med 1 pund smOr och 2 dagsverken 1568 (s 484), I
pund smcir 1573 (s 95) och 1 pund sm6r och 2 hiistar 1580. Jb 1625 skriver >>Sven Eriksson
pi Rti& med 1 pund smdr och 2hastar. Att miirka iir att >Erik pi Gloshe$, >>Sven pi
Gloshed eller Rtjd>> och >>Sven Eriksson pfl R6d>> i jordebiickema placerats mellan 96r-
dama Hiillsunga och Rflckerrid - inte i niirheten av Glose eller Stora och Lilla Rdd. Sivtil
skrivningen >Gloshed eller Rrid> som placeringen mellan Hiillsunga och Rflckercid - diir
Viistra Riid ligger - talar ftjr att det gamla Gloshed lir det senare Vcistra Rdd.

Ar t:SS iigde Torsby kyrka enligt RB (s 330) 4 tirtugsbol i >Gloshed ( Glosohaidi)>.
Girdens namn betyder >>heden vid (an) Glose>> (OGB 5 s 68 f). Gflrden GloshedlVcistra
Rdd ligger llingre upp vid in Glose ii:r vad byn Glose grir. Se EK 17 NV och 22 SY. PL

samma siitt finner man Huldarhed och Huld vid Fn Huld i socknama Kville och Tanum.
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SaUU.LNFATTNING

Klnpnv socKEN

De tv6 >>utjordama>> tnder Stora Bollestadkallas i lr 1663 Tordam och Hagebacken men
st&r i jb 1568 som Tyeten och Grotorp. Som tidegdrdar med skiftande namn brukas de

under och inlemmas i Stora Bollestad. Efter ftirslag ik 1663 fAr de tre ghrdarna Ldstorp,
ViistraVegestorp ochLilla (Norra) Bollestad sina skatter 6kade med 1 pund smtir 61 1667.

Summa 2 odeghrdali

Rovrnr,ENna socKEN

Fdr de >>tvenne iingar, Aker med arutan iing>> som brukas ander ViistraValler fdresll.s ik
1663 en iikning av skattema med2 daler smt. Efter en hiijning med 16 6re smt 1667 bln U4
krono Aker >alldeles ftirmedlab 0b 1697). Av >>ett stycke iinp under Lid dkas 61 1667

skattema med I UZpmd smdr. Efter fdrslag i lr 1663 f6r ett antal smi gflrdar i Romelanda

socken sina skatter tikade 1667; redan 1669 befrias nflgra frfln alla utlagor efter fdrmed-
ling. Summa 1 ddeg6rd.

Yrrnnnv socKEN

Ftir kronoholmenGulldn, kronogArdamaElestorp ochTega ftjreslfu lr 1663 en iikning av

skattema. Sedan si skett 1667, befrias genom fcirmedling Elestorp och Tega fran de nya
p6lagoma 1685 och 1668.

Tonsrv socKEN

De >>tverure Zingar> som brukas un der Vcistergdrden i Gldsletir filreslis i lr 1663 bli frirmed-
lade fr6n Il4 till l/8 mfl. Sfl sker med tl4 krono, medan U4 skatte blir >alldeles fdrmed-
lat>. Glose r)degrirde har tidigare fcirmedlats frin U2 till U4 mtl. Med nanmet Skogen

mciter Glose Odegiirde i jb frln 1500talet. Det fran RB 1388 kiinda gflrdsnarrrctGloshed
kan med hjiilp av jordebcicker fr6n 1500- och 1600-talen visas vara det senareVcistra Rdd.

Siviil Viistra Rod som Krirna flr 1667 sina skatter 6kade med Il2 famnved enligt fdrslag
ih 1663. Summa 4 6deg6rdar.

Summering: FOr Inlands Siidre hiirad summa 7 iidegtrdar.
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IxTANDS NoRDRE nAnAn

HA TE SoCKEN

Under Granneby, I fralse, brukas en >Oslojord>>, som btir infdras i kronans jb tdr ll4
krono med 1 pund smdr i 6kad skatt (lr 1663). Jb 1697 (s 286) noterar wder kronotorp
och utjordar >Oslojorden som brukas under Lilla Granneby >>och riintar U3 furna (= 2
skiippor) malt. Ar 1667 skedde den fdreslagna dkningen av skatten, som fcirmedlades

igen 1681 med mantalet 1/4, stiidslan 1 daler och 2 fodringshdstar. Kvar blev de 2

skiippor malt (ftir 1 daler smt), som f6ljt Oslojorden sedan 1500-talet. Det antecknas

ocksfl i jb 1697 , att den omtalade jorden bestAr av 4 riresbol.
De 2 skiipporna malt fdr Oslojorden kan ftiljas tillbaka till jb 1542 (s 126), diir Anders i

Granneby ger 2 skiippor malt, som i jb 1568 (s 496) under >>pr[stegods>> stdr fcir Sven i
Grarureby som >>2 skiippor malt skatt av en Oslojord>. Samma notering har jb 1573, 1585,
1593 och 1601.

Kartan till storskiftet 1776 (HA[:IA9) redovisar (s 10):

C. Lilla Granneby och Krusegflrden
u. En utjord under Lilla Granneby.

Denna utjordtordevaraOslojorden, behandlad OGB 6:2 s 491.

Om Olofshdgen (OGB 6:1 s 15), som tidvis upptas under Solberga sn i jb, se nedan.

SolnpncA socKEN

Tegneby,l skatte, bllr 1667 >frircikt 1 famn ved>, sAsom lr 1663 frireslagitQb 1697 s293).
Tegneby noteras i jb 1542 (s 128) med skatter ftir en hel gflrd - >det iir siimje fil 2 tl2

markep>. Till dessa kommer i jb 1568 (s 501) 8 hiistar. Ftirst 1573 niirnns Ekds,Trtixe-
backen ochleiger somunderbruk till Tegneby (s 113, 301). Trund i Tegneby antecknas i jb
detta flr med skatter fcir de tre gfirdama. Ekfls stdr dock med egen brukare sflviil 1568 (s

501) som 1580-1593. I jb 1659 (s 194) siigs Ek6s, Il4 skatte, vara obyggt och en skattering
och >>brukas under Tegneby>. Ocksfl Trrittebacken (OGB 6:2 s 498) fir ny brukare pi
1570-talet; jb 1580 antecknar >>Herr Arne fdr Triittebacken L/2 album>>, dvs priisten i
Solberga.

Betriiffande Jtiger (OGB 6:1 s 128), se nedan.

Laga skiftet 1834 (SOLBERG A 129) har 28 a,b Ekfis,EK26 SO Tegneby med Branehdg,
El<,is.Ihandlingama till en karta fran 1775 (SOLBERGA 30) talas om >iidegArden Ek6s>>

(OGB 6:1 s 148).
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Olofshdgen (i Hdlta socken, se ovan), ett skattetorp som riintar 2 daler smt (lr 1663) har
1683 drimts under kronan >fijr skattens irurehdld och ldngligt cidesmil>>. Diirfrir skrivs
Olofshdgen som 1/16 krono med stiidseln 8 6re smt i jb 1697 (s 315).

Tunge arfiecktras med rud kronogirdar i jb 1542 (s 129); bland skatter av skilda slag miirks
1 mark och 3 famnar ved. I f6ljande jb 1568 (s 504) stlr Tunge medfyra bcinder som alla
ger sarnma skatter, diiribland 8 skilling 1 album landskyld, 6 hiistar och I tl2 famn ved.
Tydligen har de tv6 kronogArdama fr&n 1542 delats 1568 och blivitfyra3l4 hemman med
6 fodringshiistar av varje. Tunge bestflr i jb 1659 (s 197 0 av tre konogirdar som 1646
fdrmedlats fran 1 till Ll2 marfial med stiidseln. Skattema skiljer sig endast pi si siitt, att
Norgdrd har 1 famn ved men Mellangdrd och Sdrgdrd L U2.Dewn skillnad frirsvinner,
niir Norglrd 1667 frirtikas med 1 famn men de tvfl andra med endast UZ famn enTigt

fdrslag i lr 1663 Qb 1697 s 304 f).

Jrigerfidder skrivs som I ll2 skatte ik 1663; skatten fcireslfls tikad med U2 famnved,
vilket sker 1667 fdr Stora ltiger, I skatte (b 1697 s 294). Skattebonden i Stora Jtiger som
bestflr av 18 dresbol jord, ger 24 cire smt i tredjefrrstaga till kronan, sedan 3 Oresbol jord [r
1674 diimts >>under kronan fOr skattens inneh6l#. Under Stora Jiiger brukas Kanikecingen,
som bestir av 8 dresbol jord och 1667 fftt tagepenningama tikade med 2 daler smt Cb
1697 s3l5).

J'dgerfi'dder antecknas i gengiirden 1528 (s 186) med endast en brukare, Nils, som ger

full skatt med 24 skilling. Denne Nils nterkommer i jb 1542 (s 128) med 1 mark och 2
tunnor malt. Jb 1568 (s 502) redovisar Tore i Jiiger (Ieir) med 1 tunna malt, 1 pund smcir,

10 hiistar (fdr I ll4 hemman) och hdarbete. Under >penningar, mjtil och smcio> ftiljer i
samma jb 1568 (s 592f) fte skatter av (Stora) ltiger (Ieyer) och tre mindre sfldana av Ode
Jriger (@ Jeyer). Skatter fdr >cide Jiigen flterkommer i ib 1573. Trund i Tegneby ger
gresleding >fdr ride (ri6) Jiige> (s 301). Fdr >cide Jiigen erliigger n6gon litet mjiil och
smOr (s 358). Trund i Tegneby skrivs (s 113) med fem skatter - bl a 4 hiistar - frir Jiiger.

Troligen iir den halva g6rd som Trund i Tegneby brukar 1573 Lilla Jciger, en ddegdrd.

Solberg redovisas i jb 1542 (s 129) med tre kronogdrdar som alla har lika stora skatter,
>>det iir siimje fdr 2 markep>. Med 4 fodringshiistar bland utlagorna i jb 1568 (s 505) torde
g6rdama redan pfl 1500talet ha riiknats som halva. Till tidigare skatter laggs 1667 - efter
frirslag ih t663 - ll2pund smcir fcir varje g6rd i Solberg Qb 1697 s 309).

Valeberg st6r i jb 1568 (s 504) med samma skatter som gdrdama i Solberg ovan. Liksom
f<ir dessa cikar smdrskattenmed U2 pund 1667 Qb 1697 s 309).

SddraVinningstorp,llZkrono, anses i lr 1663 bdra inftiras for 314 mantal och cikas med 2
fodringshiistar. Okningen genomfdrs 1667 menfcirmedlas igen 1685 Qb 1697 s 311). Re-
dan i jb 1568 (s 501 och 505) ftireligger en skillnad mellan skatte- och kronogflrden i
Vinningstorp; den ftjrra stflr med 4 fodringshiistar, den senare med 8.

Ingetorp (varomseOGB 6:lsl27) upptriiderijb l563medskattema2pandsmciroch2
h[star frir ll4 skatte (s 502) och 4 hiistar fdr I/2 skattefriilse (s 506). Lr 7663 fdreslir att
Ingetorp >tillcikes 1/4 skatte> jiimte 2 fodringshiistar. Ingetorp skrivs i jb 1697 (s 296) 314

skatte med 5 U2 penntngar leding, 2 pund smdr och 6 fodringshiistar. Gdrden blev 1694
reducerad till skatte fcir friilsedelen och 1695 ftirrikt i penningar 7 ore2l ll2perningar smt
och 2 tunnor malt.
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Slcibo notpras med 6 hiistar (for 314 g&rd) redan i jb 1568 (s 501). Till mantalet vill lr 1663
ldggall4 och till skattema 2 fodringshiistar, men detta sker inte (b 1697 s295).

Tdrresrdd,l skatte, stir med 2 pund smdr, 8 hiistar och h6arbete i jb 1568 (s 500). Den
dkning med 1 pund smdr som h 1663 fdreslflr blir inte av Cb 1697 s 292). Solberga kyrka
iiger 3 Oresbol jord i Tdrresrtid och har 6 6re smt landskyldspenningar, medan kronan fdr
24 6re smt i taga. Mtijligen kan den gamla kyrko-/rronojorden frirklara, att 114 av gArden
blev krono 1875 (OGB 6:1 s 151).

Aseby redovisas i gengiirden 1528 (s 184) med bdnderna Helge och Tord som ger full skatt
med 24 skilling. Bida iterkommer i jb 1542 (s 128) under >>kronogods>> med lika stora
skatter: 1 ll2 mark, lamm, niiver, hdns, g6s, lin, b6nor, hiisteg6ng, vapenvite, 3 famnar
ved, hd och arbete. Emellan de tv6 bdndema och efter Helge antecknas >>Nock sarnme
man ftir ddeglrden(Ade gardhen) 1 pund smdr, I tururamalt>>. Friljande jb 1568 (s 502)har
brukare till alla tre girdama - Peder, Knud och Geirmund. Odegdrdens skatter i smOr och
malt saknas. Ovriga skatter flterkommer lika ftir alla tre girdama rikade med 8 hdstar (fdr
hel g6rd); dock har landskylden och veden fdr de tidigare tvi g6rdama ftirdelats pi tre, si
att var och en ger 1 mark och 2 farrnar ved. Av ddegirden syns inga spdr.

Tydligen har de tre hela gflrdama i Aseby nflgon gang mellan 1573 och 1580 delats upp
i fyra 314 hemman. Jb 1580 har fyra g6rdar med 12 skilling (= 314 mark) landskyld. I jb
1659 (s 198 f) finner man ffra gArdar med 3/4 mfl och 6 fodringsh?ista.r var. Lr 1663
redovisar dessa fyra girdar som fdreslAs 6kade med Il4 mtl vardera och 2 fodringshiistar.
Ib 1697 (s 305 0 noterar dkningen av mtl och fodringshiistar 1667 enligt fiirslaget i lr
t663.

I jb 1659 och 1697 saknar g6rd nr 2, dvs Sdrgdrden, skattema bdnor, lamm, gfls, hdns,
lin och niiver. Mot skattema 16 daler 16 rire och 18 penningar smt fcir Norgdrden, Oster-
gdrden och Mellangdrden stLr 14 daler 16 tire och 18 peruringar smt fijr S0rgfrrden. Ar
Scirgirden den ddegdrd som jb 1542 ndmner i Aseby? En karta fran laga skiftet i Aseby
Ostergdrd 1832 (SOLBERGA 120) har:

s20 fochG
s 21 FI och I

36 av Ackrerne
1 av Ackrerne

Mojligen kan >>Ackrorna " (1832) vara spflr efter 1500-talets odegflrd i Aseby.

Karta 4" Ackrorna i Aseby.
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Vitsten stflr i jb 1542 (s 129) under >>kronogods>> med endast en brukare; denne ger 9 pund

smcir och 1 tunna malt ftir arbete. Ftiljande jb 1568 (s 504) fdrdelar skattema pfl de tre

girdarna pfl si siitt, att alla betalar 3 U2 purd sm6r, 6 hiistar och htiarbete, medan endast

tvfl ger U2 tlrlrm malt. Smdret har alltsi 6kat frfln 9 till 10 ll2 ptnd, medan maltet iir
ofdriindrat. Fdljande jb 1573 (s 116) skriver 3 1/2 pund smrir,U2tuwramaltoch 6 fodrings-

hiistar fdr var och en av de tre gtrdama. Samma skatter flterkommer i jb 1659 (s 200).

UnderVitstens gArdar brukas enligt lr 1663 >en tidejord Holmen, inf0res fcir U4 krono>.

Vid skattliiggrrrng 1667 s?,rivs Holmen till Il8 krono med stiidslan 16 Ore smt och skatten

1 pund smtir (b 1697 s 315). En kartliiggningfrin 1721(SOLBERGA 10:2) visar (s 4):

11 Holmen, kronoiing och hemman 1/8 obebyggt, vilket iir anslaget under ftireskrivne trenne

hemman (Vitsten) till augment uti bfltsmansh6llet, beliiget intill hemmanens iigor.

Karta 5. Odejorden llolmen tYitsten.

Dinglebo redovisas fdrsta gflngen i ib 1568 (s 502) med tre smfl skatter for 114 gird. I lr
1663 fcireslfls att Dinglebo, ll2 skatte, >tilltjkes 1 pund smtir>>, men skatterna fran jb 1659

Sterkommer i jb 1691 (s299).

Vallby noteras i gengiirden 1528 (s 1 85) med tre brukale, av vilka Inge ger 24 skilling men

Gride och Sven endast 12 skilling var. I jb 1542 (s i28) upptrlider Vallby under kronogods

med tv6 brukare, som bflda ger hiistegflng, vapenvite, 2famnar ved, hii och arbete; endast

Inge erldgger 1 mark (landskyld), medan Gcjde ensam antecknas med lamm, niiver, hcins,

gfls, lin och bcjnor. Efter Gdde fciljer >Av cidegflrden (gde gorden) 1 pund smcir, 1 tunna

malb. I den fdljande jb 1568 (s 503) saknas cideglrden och skatterna i smcir och malt. I
stdllet noteras Vallby med tre brukare som alla har skatter av de slag som fcirekom fdr de

tv6 gflrdama med brukare 1542; sh ger alla tre 1 mark i kronolandskyld och 8 hlistar fcir hel

gflrd.I jb 1573 (s 115) harArvid l3 skattermed bl a 8 hdstar,24 skilling landskyld och 1

pund smrir, medan Helle och Laurits redovisas med L2 skatter vardera, bl a 8 hdstar och 1

mark landskyld. H2ir tycks skatter fdr odegdrden 7542 komma tillbaka med I mark + 8

skilling (= 24 skilling) landskyld och 1 pund smcir. Jb 1585 (och 1593) skriverVallby med

tvi girdar med lika skatter, blal2 hiistar (fcir 1 1/2 hemman). Detta flterkommer i jb 1659

(s 195 0 - tvfl girdar I U2mtl med lika stora skatter.

Lr 1663 friresl6r att de fyra kronogirdarna Vallby, alla 314 mtl, <ikas U4 i extraordinarie

rdntan. Hdr har alltsa tve girdar I U2 mtl skrivits som fyra 314.I ib 169l (s 300 0 stflr
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VallbyVcistergdrden och Ostergdrden f<ir vardera I ll2krono. Om bida seigs, att de 1667

fcirciktes, men 1681 frirmedlades igen 4 fodringshiistar och ll2imtlmedstiidseln. Ar 1685

skedde en cikning med I ll2 pund smdr for varje gflrd. Av 6degflrden syns intet spir.

Sknlldal redovisas i jb 1542 (s 128) med tvfl bcinder, Karl och Laurits. Den fcirre stdr med
flera skatter, diiribland hiistegang, vapenvite, 16 skiippor malt och 3 famnar ved, >>det dr

siimje fcir 3 marker>. Den senare bonden ger 112 tunna malt >fcir ride jord (0de iord)>. I
den fdljande jb 1568 (s 500) rir de flesta skatter som Karl erlade 1542 halverade frir Jens i
Skfllldal; en ny skatt iir 6 hiistar (tdr 314 g6rd). Nigra av de halverade skatterna har 6verta-
gits av Peder i Skilldal; ocks6 han har 6 fodringshdstar. Fcir en kronodel i girden erldgger
han 4 skilling landskyld.Tydligen har den hela gflrden friul, 1542 ffltt avst6 et deltlll dde-
jordenlddegdrden. Resultatet blir tvfl gflrdar pfl vardera 314 mantal. Odejordens ll2 firna
malt frin jb 1542 flterkommer fdr Peder i jb 1573 (s 111). Gflrden med 4 skilling krono-
landskyld i Skaildal skrivs med tiden som 3/4 krono. Solberga kyrka iigde 4 ciresbol jord
med 8 cjre smt landskyldspenningar i Mellangdrd Qb 1691 s 308). I Ostergdrd,3l4 skatte,
6kas 1667 skatterna med 4 skiippor (= 213 tunna) malt efter fdrslag i lr 1663 (b 1697 s

29s).

Nolby artecknas ijb 1568 (s 500 f och 505) med tvfl 112 skattegilrdar och en 1/4 kronogflrd.
Lr 1663 f6reslir cikning med ll4 mtl och 1 pund sm<ir fcir Sodra och Stora Nolby, men
endast Sridra Nolby fflr en hcijning med 1 pund smrir 1667. Diirefter har de tvfl gdrdarna

lika skatter Qb 1697 s297). LillaNolbybllr 1667 >frircikt 1 famn ved> som lr 1663 fciresla-
gitQb 1697 s 313).

Bjorrod, ll2 skatte ochllZ krono, brukas av en man (Torsten) i jb 1542. Fdr skattedelen
ger han 2 pund smrir (s 128), fcir kronodelen 4 skilling landskyld (s 130). I jb 1568 tillkom-
mer hci och arbete samt 4 hdstar frir skattegSrden (s 500), 1 1/2 pund smdr, 3 hiistar, hciarbete

frir kronogflrden (s 505). Lr 1663 fcireslflr 1 pund sm6r i i;kning frir hela Bj6rrdd, men
endast Norra Bidnod, ll2 krono, filr 1661 en dkning med Il2 pund smcir Qb 7697 s 297

och 31 1).

JonLaNnA socKEN

Halleby,l krono, stnr i jb 1542 (s 131) med 4 112 markq stimje, till vilka l?iggs 8 hiistar i
jb 1568 (s 510). Gflrden har 1667 fdrdkts med 2 tunnor malt enligt fdrslag i lr 1663 men

1669 fdrmedlats igen (Jb 1697 s325).
Under Halleby brukas U2kono Jdrland och tl2 krono Aker frb 1697 s 334). Jiirland

noteras i jb 1585 som ett underbruk till Hatleby med skattema2ptnd smdr och 4 fodrings-
hiistar. Jcirland har >gammal ftirmedling> pt stddseln (tagor, landbodaler) och hela mantals-
r'antan (2 pund smdr, 4 hiistar), >>som 8r 1685 it fdrcikt till sin fulla skatt igen>> (b 1697 s

$$ . Aker skrivs i jb L542 (s 1 3 1 ) under en gLrd, i Krillsby: Jens i Kiillsby ger 1 pund smdr
>ftjr Aker niir det pltijes>. Till smijrskatten 2 pund liiggs 4 fodringshiistar i jb 1568 (s 510)
>>dn av en ii:rg heter Aker, kyrkojord>. Ocksi Aker har >>gammal fdrmedling> pfl stiidseln
och mantalsriintan, som 1685 >igen iir upphrijd> och >p6 jordeboksriintan allenast fcirmed-

lat 2 pund smdD>. Jdrlanda kyrka iigde 1388 >i Aker ( Akre)> 9 dresbol jord G.B s 341)
och fdr enligt jb 1697 (s 334) 18 rire smt i landskyldspenningar. Jfr vidare OGB 6:1 s 40,

47 f,73.
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En kartttiggning 1835 (JORLANDA 120) har:

s 2 I 1-16 Stora O(de)giirdet
20_28 Lrlla O(de)giirdet

Sflviil Stora som Lilla Odegiirdet ligger vid Jcirlanda 6. Lilla Odegtirder grZinsar till Kiillsby
och torde svaramol Aker. Stora Odegtirdet stilr fdr Jdrland (OGB 6:1 s 47). Mellan d9 tv6

tidegflrdarna har kartan Kyrkvallen som kan ha varit en del av kyrkans 9 tiresbol i Aker.

Bide Aker och Jijrland iir medeltida g6rdar med beltigg i RB1388. I kronans jb niimns

Aker forstagflngen 1542 och lorland 1585 som underbruk till Kiillsby resp. Halleby. I en

kiilta fran 1653 (NRR ll,l24) kallas de ildegdrdar. En kadaggning fr6n 1835 har som

ndmnts Lilla och Stora Odegrirdet.

KAi,J-SBY tsK ?S N$

?6ITEEtsY

F-? {stu:.rru* r'u I i
HALLEBY, T0RLAN), lrtR A f-, 

ExEy

Karta 6. Odegflrdama,,i ker och f drhnd i Hatleby.

Under friilsegLrdenstivelycke brukas >till ting av Stenflaten>>, som rdntar 16 cire penningar

smt och 1 pund smdr (1r 1663). Av kronoiingen Stenflatenligger 215 wld;er Storq Hdby och

U5 under vartdera Srivelycke Mellangdrden ochVristergdrden sarrfiNedre Tdrreby. Till de

tidigare skattema laggs 1667 i tagepenningar 1 daler 8 6re smt och I U2 pund smcir. Av
kyrkans 3 och kronans I 1/2 Oresboljord fflr Jiirlanda kyrka 6 6re smt i landskyldspenningar

frb 1697 s 344). >I Stenflaten vid Jtirlanda kyrka> 6gde Jtirlanda kyrka 1388 (RB s 341) 3

dresbol jord. Andkor (Anndkor) i Hflby ger ,rAn av Stenflaten> hiistegflng och 1 pund

smrir i jb 1568 (s 507). EK 26 NO har Stenflaten, vilket namn behandlas OGB 6:l s 64.

Sdvelycke redovisas ijb 1568 (s 513) med tre gfirdar - 1 kyrkogods, 1 kastellgods och 1

friilse. Det torde vara kastellgodset, dvs Ostergdrden, som skrivs Ll2krono i lr 1663. Gdr-

den blir 1667 >fiir6kt 1 tunna havre> efter fcirslag i h 1663. Jiirlanda kyrka har 2 dre 16

penningar smt och Solberga kyrka 8 cire smt landskyldspenningar av 4 dresbol jord (b
1697 s337).

Ramsdn och Keholmen frireslis i k 1663 till U8 mtl krono och Okning av skattema med 1

pund smor. Mantalet siitts 1667 till ll4; till de tidigare skattema - 22 6re smt och 400

vitlingar - liiggs 1 pund smdr enligt fcirslaget samt 2 fodringshiistar. Jdrlanda kyrka upp-

biir 18 tire smt f6r 300 vitlingar (Jb 1697 s 341).

lJnder Ldngegtirdebntkas en odejord som enligt h 1663 bdr infdras i jb fdr 1/8 mtl krono

med U2 pund smor och 1 fodringshiist. Jb 1659 (s 226) saget, att kronan tillkommmer >1
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kyrkoteg eller iing> i Lingegiirde. Under >>Kronoiingar och utjordan> antecknas (jb 1659 s

225) en kronoing,rlintar 4 skilling landskyld (= 6 tire smt), vilken ges till J6rlanda kyrka.
EK 27 I{V visar Kyrkotegen vid L&ngegtirde.

Tortorp,l skatte, blir >1667 fiirrikt 1 tunna malb Cb 1697 s 321) efter fdrslag i k 1663.

Under Tortorp brukas krono-/skattemgenGerefjril/. Jon i Tortorp star i jb L573 (s 302)
med3ll2 alba gresleding >fiir Gerefjiill (Gierrefeld)".Jb 1585 och 1593 har efter samme

bonde i Tortorp >An ftir Gerefjiill (Gi0feld| 1 pund smdr>> men ocksi >>Anders i Gi0field>
med 1 pund smrir, 2 hiistar. Som kronolandskyld antecknas i jb 1585 dessutom Anders i
>Gi6fie1$ med 4 skillin g. Gt 1636 skriver: >>Anders i Tortorp tog ftronoparten i Gerefjiill,
gav I U2 riksdaler.>> Gerefjiill best6r tydligen av s6viil skatte- som kronojord. Skatte-
gdrden Tortorp antecknas med 2 skilling kronolandskyld i jb 1697 (s 321). >Gerefjiill, en

iing under Tortorp>>, siigs besti av 3 dresbol kronojord, som riintar 2 alba 1 1/2 penning och

1 pund sm<ir (b 1697 s 34r. A.r 1667 tikas skatterna med24 6re smt. Med beliigg fran
1359 (DN 11,48) och som underbruk till Tortorp 1573 och senare dr Gerefjtill en medel-
tida ddegdrd. Se 6ven OGB 6:2 s 387 f. Gerefjdllsdngen ndmns i handlingama till tvl
kartor fran 1899 och 1901 (JORLANDA 186 och 187). Den senare kartan har (s 19) Gere-

fj iillsiingen fdr 59-87.

Torp besthr av tvi hemm an, Vristra Torp och Ostra Torp . Endast det ena redovisas i jb
1542 (s 130) - troligen Viistra - som bland flera skatter har 16 skiippor malt. B6da gir-
dama fdrekommer i jb 1568 (s 508) under skattegods. Anders i Torp ger 2 pund smiir, 8

hiistar och hii-/pl6jarbete, medan >>Torp, 1 pund smt r, 4 hiistan fciljer utan brukare efter
Valserdd. Detta Torp stir i jb 1659 (s 211) ftir Sven Guttormsson, 1/2 skatte, med 1 pund
smdr, 1 tunna havre och 4 hiistar. Lr 1663 fcireslar tikning av mtl till 314 skatte och 2
fodringshdstar. Ostra Torp iterkommer utan iindring av mfl och skatter i jb 1691 (s 323).

Som brukare antecknas Nils i Brdland Mellangdrden.

Jordal,ll4 skatte, dvsVdstra lordal, finner man i jb 1659 (s 211) med 1 album leding, 1

tunna malt och 2 fodringshiistar. Skattema vill h 1663 tjka med 1 pund smdr (2 daler 8 tire

smt), men i stiillet l2iggs 1 tunna mjril (3 daler smt) 61 1667 tllltidrgare jordeboksrtinta Qb
1697 s 323). Under Viistra Jordal brukas dessutom en kronokvarn fdr I tunna mjtil (b
1697 s344), som antecknas under gArdens hemmantalsrtinta Qb 1758 s 384). Girden ger

sflledes 2 tunnor mjtil i flrlig skatt. J6rlanda kyrka iigde 1388 >i Jordal ( Oradal) en kvam-
fors, gav HZirborg till liigerstad och btinahalds> (RB s 341). Se OGB 6:1 s 46 under Nr 4 en

skatte vattenkvarn.

SprrrnODS socKEN

Rc)ra - Ovre Rdra ochNedre Rdra - tir tvil skattehemman med en mindre del kronojord.
Fcir denna kronojord ger varje gflrd 2 skilling i landskyld i jb 1542 (s 134). I foljande jb
1568 (s 517) skrivs endast Ovre Rdra med landskyld, men kronojorden har funnits kvar i
bida girdama och antecknas som 1 1/2 6resbol jord f<ir var och en i jb 1697 (s 352).

Dessutom har kronan genom >>giva>> fitt ytterligare 4 dresbol jord i Nedre Rcira och >>varit

bygseln ridig> till 1682, de de 4 ciresbolen inl<istes f6r 40 riksdaler smt. Dtirfiir fcirs 96r-
den >>under skattetiteln ifran krono>.
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Sflviil OIuf som Redulf >p6 Rijren>> erliigger full skatt, 24 skilling, i gengiirden 1528 (s

188). Nedre Rriras skatt 1542 - 6 pund smdr - har 1568 minskat till 5 pund. A"r |OOZ Utir
gflrdens skatter >fdrOkt 1 pund sm0n (b 1697 s352) efter fdrslag ik 1663.

Toqp skrivs i gengiirden 1528 (s 189) med 1 mark i skatt, fast bonden iir >>pauper>> (fattig).
Med 1 tunnamalt antecknas samme man i jb1542 (s 133). Tillmaltetharlagts 4 h?istar i jb
1568 (s 516) f0r Oluf i Torp under skattegods. Fcir kastellgods (s 644) ger Anders i Torp 3

pund smdr. Jb t697 (s 356) antecknar: >>Bondens hiilften och kronans 3 dresbol jord fiir-
utan 9 dresbol som bonden Rasmus Rasmusson anno 1653 godvilligen givit till kronan
och diirigenom blivit bygseln ridig>>. Lr 1663 ftiresldr tikning med 1 pund smrir, vilket
sker 1667 Qb 1697 s 356).

Rdhagen kallas i b 1663 >ett skattetorp>> som bdr skrivas till 1/8 mtl med skattema U2
pund smdr, 4 lass ved och 1 fodringshiist. Jb 1697 (s 355) har Rflhagen som 1/8 skatte med
fdreslagna skatter utom veden.

Hallekullen, tvl skattetorp med brukare, At 1667 skattlagda av lantmiitaren till 1/8 mfl
vartdera med ll2pwd smdr och 1 fodringshiist; ih 1663 niimnda 4 lass ved saknas. Ovra
Hallekullenharbrukare ocksfl 1697 (b s 355), medanNedraHallekullen sdgs vara >>tvenne

platser (dvs torp) som brukas under 6vre Grissbp>.

Gdssby bestdr av tv6 hela skaftehemman redan i 1500-talets ftjrsta skattemantal. Nedre
Gdssby fdreslis i lr 1663 till tikning av skattema med 1 tunna malt, vilket sker 1667. Ar
1685 htijs utlagoma for Ovre Gdssby med 2 pund smrir och 1 tunna malt (b 1697 s 351).

Svallen (Stiwallen), ett skattetorp, skattldggs 1667 till 1/8 mtl med ll2 pund smdr och 1

fodringshiist Qb 1697 s 355).

Rdd, ll4 skatte, rymmer U2 riresbol kronojord med treflrstagan 4 dre smt. Den ih 1663
fdreslagna tikningen med U2 famn ved uteblir Qb 1697 s 354).

Tveten, tvi hemman ll4 skatte, slipper liksom Rdd ovan en tikning av skatten med I/2
famn ved (Jb 1697 s 354).

Nonuus socKEN

Strandnorum (Norum) finner man i gengiirden 1528 (s 190) med tre brukare. Av dessa ger
Reidar och Olof halv skatt (12 skilling) men Hogen intet. Kronans jb 1542 (s 134) anteck-
nar Hogen fdr en skattegird med hiistegflng, l/2trlrrna malt och 5 skilling >>uti skatt>>.

Reidar (Rer) i Norum stAr (s 135) under kronogods med 1 skilling >f0r MArOd (Morudt)>
och under >>siimje>> med 3 marker >>f0r tv6 gArdar (ffor ij garde)>>. Den fiiljande jb 1568 (s

522) mger Mats i Norum med 4 pund smrir och 8 hiistar. Sedan fOljer:

An av Stirgird (S@grdt)

2 pund smiir
2hdstar
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Av Aggestorp (Ogsetorp)
1 pund smrir
2 hiistar

Efter Frdstorp kommer s6 Tord i Norum med U2 tunna malt, hiistegdng, 5 skilling skatt
och 4 hiistar.

Den g6rd som Hogen brukar 1542 och Tord 1568 iir tydligen Bergegdrd, U2 skatte, i
Sffandnorum. Det siigs i jb 1542, att Reidar ger 3 marker >fdr fte g6rdan>. Troligen avses

de tvl halva gArdar i Strandnorum Nedergdrd, vilka gengiirden 1528 noterar med halv
skatt (12 skitling) fdr vardera Reidar och Olof (se ovan).

Sdrgdrd och Aggestorp redovisas 1568 som underbruk till Ne dergdrd.I den ftrljande jb
1573 (s 138) Hggs skattema ftjr Mats i Norum samman med skattema fcir S6rg6rd och
Aggestorp och skrivs dZirfiir till7 pund smtir (4+2+I),12 fodringshiistar (8+2+2). Jb 1585

fltergflr till de. n gamla uppstiillningen med iidegdrdama SiirgArd och Aggestorp redovisade
med skatter fiir sig. Aggestorp niimns i RB 1388 (s 345) och iir en siiker medeltidsgflrd.
Sdrg6rd och Aggestorp under Sffandnorum , U2 skatte, skrivs i jb 1697 (s 366) med 4 pund
smcir och 4 fodringshiistar. >Obyggde och iire iingar, varit frirmedlat 1 pund smcir och hela
mantalsriintan, som anno 1685 och anno 1696 till sin fulla skatt igen blivit frirhiijde.> De
tvl tidegirdama liiggs senare under Bergegflrd i Strandnorum (OGB 6:1 s 109).

M,irtid uppfader i jb 1568 (s 523) med egen brukare och skatter fdr l/2 g6rd: 2 pund
smrir, 3 skitling landslqyld, 4 hiistar och hdarbete. Landskylden frir en kronodel i MfuOd
1542- 1 skilling-har 1568 iikattill3, sedantidegflrdenkommitunderhiivdigen. Jb 1659
(s 242) notera.r Simon Torkelsson i Mer6d som brukare till ll2 mtl skatte. Det s2igs att
>>kronan 6ger h?iruti 3 0resbol jord>. Detta fdrklarar den landskyld pi 3 skilling som redan
jb 1568 kunde upplysa om.

Strandnorum, 1 skatte, dvs Nedergird, fdreslis ib 1663 ffl sina tidigare utlagor rikade
med 2 tunnor malt, vilket sker 1685 Qb 1697 s 364).

Ndsntis,l skatte, redovisas i gengiirden 1528 (s 190) med tv6 brukare, av vilka JeIuff ger
24 skilling men Alf som >>pauper>> iir befriad fr6n skatt. Kronans ftirsta jb 1542 (s 134) har
Reidar (Rer) i N6sniis med I U2 mark, hiistegAng, vapenvite och 1 pund smcir fdr >htj-

sliitb. Jb 1568 (s 522) sk'iver Nosnris som >R/dtzbil>, Rddsby, men felet rattas i fdljande
jb 1573 (s 138). Diir har emellertid gflrdens skatter tjkat kraftigt. Hlistegdng och vapenvite
har blivit 1 tunnabjugg och 1 tunna havre;24 skilling skatt &terkommer fran jb 1568. Nya
skatter 2ir 4 skilling landskyld och 2 pund smtir; fodringshZistama - tidigare 8 - skrivs till
16 (frir tvt hela gflrdar). Ftirklaringen finner man i jb 1585, diir efter Reidar i N0sniis med
1 tunna havre, 1 l/2mark (= 24 skilling), 8 hiistar fiiljer:

Fcir 4 Oresbol jord, kronans, kallas Ro4 2 pund smtir, 4 hlstar.

Det giiller tydligen en dde kronojord, som brukas under Ncisnds. Redan i jb 1568 (s 522)
fiiljer efter Reidar i Nrisn[s (Rgdtzbi):

An av Rtid (ROd)

I pund smdr
4 skilling landskyld
4 hiistar
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Samma jb 1568 (s 612) har under >>gresleding> Rod (Rudt) med ll2 skilling. Ocksfl jb
1542 (s 135) redovisar 4 skilling >>fdr Rcid (Piu.dt) tangods>, men anteckningen stflr efter
Simon i Kyrkenorum. Endast i jb 1573 finner man Ndsnls och Rod med 16 fodringshiistar
mot 12 (8+4) tidigare och senare. Om 8 hiistar frir Rod iir riitt, har ddegdrden en g6ng varit
en hel gird. Kronans jb 1697 (s 371) skriver ridegflrden Rdd som >Ncisnds cidegdrde under
Stora Ncisneis ,ll2h,:rono. Ar ett cidegiirde som anno 1681 iir befunnet att bestfl av 4 ciresbol

kronojord och frirmedlat ll2 i mufialet med stiidslan>>. Skattema iir 8 alba landskyld, 2
pund sm<ir och 4 fodringshdstar. Tredjeirstagan cikades 1685 till 8 daler smt.

OGB 6:1 s 114 redovisar Rdd bland >ej identifierade narnn>>. Samma OGB-del har (s

99) uppgifter om cidegflrden i Ncisniis, som sdgs vara Nr 2 Stora Nrjsnzis ddegiirde. Men
cidegirdenhardnnupi 1500-talethetatRdd ochvarit ll2k;rono. Eftersombrukareg6rden
senare kallas Stora Ndsntis, har siikerligen odegdrden Rod en tid benrimnts Lilla Ndsnris.

Detta har kunnat ske, sedan Rcid ftjrlorat sin identitet och bcirjat betraktas som en del av

brukaregflrden Ncisniis. Slutligen har odegirdens namn blivitStoraNdsnris odegrirde. Namn-
bytena speglar, hur inlemningsprocessen fortskridit. I VAtte hiirad stflr av de 17 lilla-nam-
nen 13 frir szikra ddegflrdar (se Framme, Odegirdar s 41 ff). Kartor ger ingen upplysning
om cidegirdens llige i Ncisnds.

Stora Ncisnlis , 1 skatte, blir flr 1681 >>fcir6kt 2 tunnor malt> efter frirslag i lr 1663 (b
1697 s364).

Av byn Kyrkenorum lcireslfls i 1r 1663 Mellangdrden, Nedergdrden och Overgdrden bli
cikade med ll4 mattal. De tre gflrdarna slipper hojning av mantalet rnen fflr i strillet skatten

cikad med vardera 2 pund smrir flr 1685 0b 1691 s 37\).

Hdgenorum redovisas i gengdrden 1528 (s 190) med tv6 brjnder. Markvard ger full skatt

med 24 skilling men Peder intet som >>pauper> (fattig). Med 3 marker i >sdmje> svarar

Markvard fcir Hrigenorums skatter i jb 1542 (s 135). Forst 1568 bcirjar avslcijandet av de

fem cidegirdar som brukas under Hdgenorum.
Efter Sven i Hrigenorum med 4 pund smcir och 8 hdstar fdljer i jb 1568 (s 523):

Av Munkerdd
1 pund smcir

2hdstar
Av Kolstorp
1 pund smcir

2hdstar
1 pund smcir hiflesinng (?)

Av Torp
1 pund smrir

Denna brokiga mangfald av underbruk till Hrigenorum har den friljande lb 1513 (s i38)
intet att sriga om. Ddr stflr endast Reidar (Rtjder) i Hogenorum med sina tvfl skatter. Men
dessa har cikat frAn 4 till 8 pund smcir och frin 8 till 12 heistar. Det ?tu latt att se, att skrivaren

huir lagt samman brukaregflrdens och cidegirdarnas skatter: 8 (=4+1+1+1+1) pund smdr,

12 1= ga2*2, hzistar.

i jb 1585 itergflr skrivaren till att redovisa Hcigenorums och cidegflrdamas skatter var

frir sig. Drir kimnas ocksfl fdrklaring till hiflesinng som utgivaren av jb 1568 (NRJ 5:2 s

523)har satt ett (?) efler. Jb 1585 skriver >An for Hjlilmsiing (Hielms Engh)> 1 pund smor,

och detta upprepas i jb 1593. Hirilmsting ndmns i OGB 6:1 s 113 bland ej identifierade
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namn. Med 1 pund smdr mciter Odegirden Hjiilmsiing under Htigenorum i jb 1568, 1585

och 1593. Som gdrdnamn torde Hjdlmsdngha fijrsvunnit omkring 1600. Tv6 skiftesbrev
frfln 1610 giillande Hrigenorum och ridegardama har intet att siiga om Hjiilmsiing.

Torp Lterkommer med egen brukare redan i jb 1573 (s 139). Anders i Torp ger 1 pund
smdr, vilket iir iidegflrdens skatt frAn 1568. Diirfiir minskar Hcigenorums 8 pund smtir till
7 i jb 1580. I extraskattemantalet 1610 stdr Nils i Torp med full skatt, 1 daler, ett tecken pi
att ddegArden Torp liitt kommit under odling igen. Se vidare om Torp nedan.

Munkerdd och Kolstorp (Kostorp) kommer.aldrig med i 1500-talets jb som sjiilvst?in-

diga enheter. Tv6 skiftesbrev fran 1610 i Hiigenorums girdsarkiv giiller ocksfl de tvfl niimnda

gdrdarna jarnte Ldvhammar.I Kolstorp och Lrivhammar iigde Norums kyrka 2 dresbol

resp. 4 cirtugsbol er 1388 (RB s 345). Kolstorp niimns dessutom i ett brev fran 1347 (DN 3
s 210), vilket omtalar ftirsiiljning av 14 dresbol jord i Kolstorp. Dock drdjer det till 1568,

innan Kolstorp som underbruk till Hdgenorum niimns i en kronans jb. Frir Lcivhammar
blir tystnaden iinnu liingre; fdrst 1610 tterkommer namnet i skiftesbreven frAn samma 6r.

I dessa anvii:rds termen odegrirde om Lcivhammar, Kolstorp och Munkertid. Endast en
ging kallas Munkerdd ddegdrd.

Jb 1659 (s 241) redovisar ridegirdama Munkeriid, Kolstorp och Lcivhammar wder en

brukare: >>Anders Fickesson frir Munkerrid 1/4, fdr Kolstorp och Lcivhilnmar l/4,trllhopa
skattehemman 1/2>. Skattema bestflr av 3 U2 pund smrir och 4 fodringshiistar. M0jligen
kan dkningen medtl2 pund smdr sedan 1568 bero pA att Ldvhammar kommit till.

Enligt lr 1663 biir Htigenorum pirikas 2 pund smdr och 2 tunnor malt, vilket sker 1685

Cb 1697 s 364). Munkercid, Kolstorp och Lrivhammar fdreslfls ffl mantalet lkatmed ll4
och skattema med U2 pund smcir. Men ingen hdjning av mtl och skatter sker. Jb 1697 (s

366) skriverMunkerddmed egen brukare for U4 mtl, medan Kolstorp (Kostorp) ochLdv-
hammar >>under Hcigenorum>> stir frir 1/8 mtl var. Tillsammans utgrir de te girdarrra U2
mtl skatte. Det antecknas i jb 1697, att kronan [ger 5 ciresbol jord med tagan i Lrivhammar,
medan Norums kyrka fAr 12 <ire smt i landskyldspenningar av 6 dresbol i samma gdrd.

Tydligen giiller det en gammal kyrkojord, som kronan tar tagan och kyrkan landskylden
av.

Det kronotorp Grankullen som i lr 1663 f<ireslfls till 1/8 mtl och skattema ll2 pmd
smcir, 1 fodringsh[st, firurer man i jb 1758 (s 449) bland >oskattlagda skattetorp>> som
>Grankflllen under Munkertid>>. Se Grankullen, enhemmansdel i Munkercid, OGB 6:1 s

97.

DalarnalDalenbor enligtlr 1663 siittas i mtl till 1/8 och skattliiggas tillU2pund sm6r och

1 fodringshiist.Jb 1697 (s 368) antecknar 1/8 skatte Dalarna som er 1667 >>av lantmdtaren>>

blivit fdrrikt och skatflagt efter fcirslaget.

Finkenborg se Jdrnkltitt nedan.

Jdrnkliitt, Il2 skatte, har frfln 1500-talet med sig skattema 2 pund smiir och 4 fodrings-
hiistar fijr halv g6rd. MZirkligt iir diirf<ir atth 1663 ftireslflr en htijning av mtl med I/2 och
av skatterna med I U2 pund smrir och 2 tunnor malt. Den <ikning av skattema som anteck-

nasijb 1697 (s367)nl2UZpwdsmdroch5fodringshiistarfinnsredanijb 1659 (s242)
och torde galla Finkenborg. FOr just Finkenborg friresldr h 1663 en dkning av skattema

med U2 pund smdr och 1 fodringshiist. >Bestir av 8 ciresbol jord med Finkenborg hiir-
unden> sdgs om JiimHatt i jb 1758 (s 436).
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I Smederdd (Smita rudi) 2igde Norums kyrka 1 tirtugsbol enligt RB 1388 (s 345). I 1500-
talets skatteregister dr<ijer det dock till 157 3 , innan gflrden upptriider med namn och uflagor.
Fiir flr 1573 noteras Markus iFurufjtill (s 138) med2l/2pxrd smrir och 5 fodringshiistar.
Hiir har till Furufjiills egna skatter - 2 pund smiir och 4 hiistar - lagts 112 pund smdr och 1

hiist fdr Smederdd. I jb 1580 och senare skrivs Furufjiill med sina skatter, varefter friljer
>>fdreskrivne fcir Smederrid>> t/2 pund smdr, t hiist. Det fdrsta extraskattemantalet 1610
saknar 6bo pfl Smederdd. Jb 1659 (s 243) antecknar Peder Arvesson fcir Smedenid, 1/4

skatte. Av skattema har fodringsheshrna fdrdubblats till 2.

Smedertid iir en siiker medeltidsgird. Omkring 1570 upptriider Smedercid som under-
bruk till granngflrden Furufjiill fdr tvfl sm6 skatter. Under ftirsta hiilften av 1600-talet fir
ddegdrden Smedertjd egen brukare.Lr 1663 fiireslir iikning med I U2 pund smdr, men
s8viil skatter som mantal flterkommer ofririindrade i jb 1697 (s 368). GArden ligger 6ter
som underbruk till Furufjiill. Som ett >>utbruk under Furufjitll> s[gs Smederdd vara 6 dres-
boljord ijb 1758 (s 438).

Blixerddndmns i ett brev frfrn1347, diir 9 dresbol jord i gflrden fdrekommer i ett jordkrip
(DN 3 s 210). Det driijer sedan till1573, innan Blixer0d flter fdrekommer i kiillmaterialet.
Enligt jb 1573 (s 306) ger Reidar i Ndsntis i gresledingl/2 skilling >f<ir Blixertid (for
Blexr0d)>. Aven i senare jb 1580 och 1585 ligger gSrden som underbruk till
Ndsniis.Omlring 1600 fdr g6rden egen brukare. Extraskaffemantalet 1610 harPer i Blixeriid
med full skatt - 1 daler. I jb 1659 (s 243) stfir bonden i Blixertid, L/4 skatte, med 2 alba
leding, 1 pund smdr och 2 fodringshiistar. Lr 1663 f0reslflr tikning av skatterna med 1

pund smdr. k rcg lfdiggs Il2 pund smdr till tidigare skatter Cb 1697 s 367).
Blixerrid liknar pfl mdnga siitt Smederdd ovan. Trots att gtrden iir en siiker medeltids-

gird, drdjer det till 1573 med det frirsta beldggeti en kronans jordebok. Sedan ddegdrden
Blixeriid ffltt egen brukare omkring 1600, sker en liten tikning av skatterna 1667, men
mantalet ftirblir lilgt - ll4.

Ktirr, Il4 skatte, omtalas i ett brev frin 1347 (DN 3 s 210). I kronans jb 1568 (s 523) stlr
garden med egen brukare och n6gra skatter fdr U4 gflrd, vilka 6terkommer senare. Den
tikning medU2 pund smdr som lr 1663 fdreslar, blir aldrig av. Ocksi jb 1697 (s 368) har
endast 1 album, 1 pund smOr och 2 fodringsh?istar fdr U4 mtl skatte Kiirr.

Hammar noteras f<irsta gflngen i jb 1568 (s 523). Gflrden har egen brukare och ger for U2
hemman. Skatter och mantal iir oftjriindrade i den ftirsta svenska jb 1659. I extra skatte-
mantalet 1 610 ger Laurits i Hammar full skatt med 1 daler. Flera granngfud ar - Munkerdd,
Smederdd och Mdrdd -brukas som ddeg6rdar enligt uppgifter i jb mellan 1542 och 1585.

Ar inte ocks6 Hammar en senmedeltida ddegflrd? Det ?ir knappast troligt, att Hammar
med sina 4 fodringshitstar for U2 gerd i jb 1568 ar en nyodling fran mitten av 1500-talet.
Vidare hrijs efter frirslag i lr 1663 mantalet av lantmiitaren frLn U2 tIJl3l4 61 1685, och
skattema iikas samtidigt med 1 pund smrir Cb 1697 s 365). Att mantal och skatter gir upp,
sedan en <idegird efter en tid kommit under fuIl hlivd, finner man ibland.

Torphar delvis behandlats ovan under Hdgenorum. Som en av fem ddegirdar ligger Torp
i jb 1568 som ett underbruk till Hcigenorum.Lr 1663 fcirordar en <ikning av skattema med
1 pund smrir. Ar 1685 hiijs i stiillet gArdens mantal fuen 12 till 5/8 och skattema med 1

tunna malt frb 1697 s 365).
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Furufitill, U2 skatte, anses i k 1663 bdra tillijkas med 1 pund smdr. Detta har inte skett;
gdrden antecknas i jb L697 (s 367) med sina skatter fren 1500-talets jb - 5 U2perunnear
leding, 2 pund smdr och 4 fodringshiistar. Furufjiill iir 8 dresbol jord (b 1758 s 437). Hur
cidegdrden Smederdd en tid legat som underbruk tilt Furufjtill se ovan under Smederr)d.

OnsvrAls socKEN

JoniBerg,l skatte, >tillcikes 2 pund smtin (lr 1663). I jb 1665 (s 262) stfu Jon Eskilsson
i Berg frir I krono. Det gdller OstraBerg, som ocksfl i jb 1697 (s 382) skrivs 1 kronohem-
man. Under Ostra Berg brukas >Berg eller Kiirre hage>, 1 krono Qb 1697 s 385). >Obyggt,

dr ring och icke nflgot mantal, dy iir fcirmedlat ll2 i mantalet med stddseln.> Fcirslaget till
rikning av Bergs skatter med 2 pund smdr 0r 1663) avser tydligen >>Berg eller Kiirre hage>,

som 61 1667 blir >fcircikt 2 pund smdr som anno 1669 igen ftirmedlat>>. Ostra Berg med
Kiirre hage kops fran kronan till skatte 1760 (ib 1758 s 456).

Grriterdd antecknas i gengrirden 1528 (s 191) med ndbonder; Sdren ger 12 skilling och

Oluf 24 skilling. Till synes gliller det ll2 + I gerd. I jb 1542 (s 137) fdljer Sdren som stflr

med 1 tunna malt och >>hdslatt>, medan Oluf saknas. Ocks6 den fiiljande jb 1568 (s 528)

noterar endast en gflrd; Anders i Grritercid svarar frir I tunna malt, 8 hdstar och hciarbete.

Med endast 1 tunna malt och 8 hdstar stdr Bemt i Gr<iterdd i jb 1573 (s 141). Med samma

skatter skrivs bonden i Grciterrid i jb 1659 (s 253). Lr 1663 redovisar gSrden som ll2
krono, vilken b6r tillcikas I tunna malt. Detta sker 1661 . k 1696 fdrmedlas jb-rlintan med

16 cire sm1 pi stiidslan och 112 tunna malt samt 1/8 i mantalet Qb 1691 s 383).

Har det medeltida Grcitercid bestfltt av 7 + ll2 gflrd? Ett minne frSn den tiden kunde i si
fall vara, att ib 1568 och senare skriver Groterod med 8 fodringshzistar som fdr hel gird.
Namnet behandlas OGB 6:1 s 250.

Kroft redovisas i jb 1568 (s 527) som U4 skatte med sina 2 fodringsheistar utriver 2 pund
smrjr och hriarbete. Till skattema pi 1660+alet - 1 album leding, 1 pund smcir och 2
fodringshdstar - liiggs 1 pund smdr 1667 efter fcirslag i h \663 Qb 1691 s 380).

Byn - eller Nordre Stenung - noteras i jb 1568 (s 529) under >Eller Krasis gods> med fyra
bonder som alla ger 2 fodringshristar for U2 friilsegird. Lr 1663 ndmner endast Sorgdrden
och Ostergdt'den som bflda brir rikas i mtl med 712 frdlse och i skatter med 2 fodrings-
hiistar. Ar 1669 frirmedlas i stiillet de tvfl frdlsegflrdama med Il4 mtl till 114 Qb 1691 s

390).

Hullbcicken och Mastebrrickankallas i lr 1663 tvi torp som f<ireslfls till 1/8 krono med

skatterna 1 pund smcir och I fodringshiist. Skattl?iggning sker 1667 enligt fcirslaget.

Mastebrdckanfrirmedlas 1682med 1116mtl,ll2pttdsmciroch 1/2fodringshast(b 1697

s 382).

Hc)llesdalen kallas Ovre Hrillesdalen i jb 1697 (s 382), drir girden antecknas som l/8
skatte med ll2 pund smrir och 1 fodringshiist frfln skattliiggningen 1661 efter fcirslag i lr
1663.



56

BynTegens tvi girdar - VdstraTegen och OstraTegen- fciresl8s b6da i lr 1663 till 1/8 mtl
krono med skattema U2Etnd smrjr och 1 fodringshiist. De tv6 girdama skrivs dock som
skatte 166l men med mtl och utlagor enligt lr 1663. Som skattevrak >>fcir skattens innehflld
och ridesm&l skull> dcimdes OstraTegen 1683 under kronan och picikades 16 6re smt flrlig
taga (b 1697 s 381,388).

Gullborga skrivs som ll8 skatte med7l2 pund smdr och 1 fodringshiist (b 1697 s 381),
medan h 1663 f<ireslagit 1/8 krono, 1 pund smdr och 1 fbdringshiist.

Husvattnet (va7=Husebacken) har 1667 av lantmiitaren blivit >frircikt och skattlagb till 1i8

mtl skatte med ll2 pund smcir och 1 fodringshiist (b 1691 s 382) enligt fdrslag i lr 1663
(som dock skrivit U8 krono).

Bdrjestorp ochHrillesdalen skattlaggs 1667 enligt f<irslag i lr 1663 till 1/8 mtl med 1 pund
sm<ir och 1 fodringshiist. fu 1682 fcirmedlas Bdrjestorp l[6 mtl, Il2 picrird smrir och 1/2

hrist; diirefter iterstflr endast hiilften av mtl och skatter Qb 1691 s 382).

Asebrcinnan, en kronoutjord, bdr skattlSggas till 1 daler 16 cire smt i penningar enligt lr
1663. Sedan detta skett 1667, siigs Asebriinnan vara ett torp under,zi och ha egen brukare

Qb t691 s 389).

Aplerdd, 1/2 krono, brir >>till<ikas 1 pund smrir> enligt h 1663, men hrijningen 1667 stan-

nar vid ll2pwd Qb 1691 s 382). Att (Sddra) Aplerdd ar gammal kronojord framgir av jb
1542 (s 137), diir under >kronogods> antecknas >fcir Aplercid 3 skilling>. I jb 1568 (s 529)
skrivs dock Jon i Aplerdd med 2 fodringshiistar fcir 1/2 friilsegflrd under >>Eller Krasis
gods>. Under >Morlands gods> st6r t hel friilsegflrd i Aplerrid. Hiirmed avses vdl ly'orra
Aplerdd.

Pannerdd antecknas i jb 1568 (s 526) wder skattegods med tre smi skatter for ll4 ghrd.
Ddrefter f61jer >>Fcir 3 ciresbol jord krono, 3 skilling landskyld>. Som 1/4 krono fdreslis
Pannercid i lr 1663 till 1 pund smcir i skattecikning. Ar 1667 laggs ll2 pund smdr till
tidigare skatter (s 387).

Skrdperdd stir i jb 1542 (s 137) under kronogods - utan brukare - med endast 3 skilling
som Aterkommer som landskyld i jb 1568 (s 528) bland bondens smi skatter. Dessa rikas

1661 f6r Skrdperdd och ett torp Klippan, ll4krono, med 1 pund smcjr efter fdrslag i lr
1663.

.zi mciter fcirsta gingen i 1568 irs jordebok (s 529) som en friilsegird under >Eller Krasis
gods>: Karl i A (Aa) t hiist. Fcir frzilsejord giillde t hiist for 114 mantal. De ndrmast frjl-
jande jb ndmner inte A. Kronans girdtagor antecknar 7627 om A: >Tog Anders i A sin
fcireskrivnegflrdigen, gav daler2.>> Gdrdtagan T632harnoteringen: >TogJcirgenLauritsson
en ringa fiiirdings gnrd A, som haver varit utelyckt av jordeboken, som Anclers Smed
uppliit, gav i fcirstataga 2 riksdaler.> 1659 flrs jb (s 255)hN zi med sin 6bo pi 1/4 krono-
hemman. Skatten bestflr av endast 1 riksdaler och 2 fodringshzistar.

Det iir tydligt att A nigon gdng eller 1568 dvergfltt frfln frrilse till krono, kanske som
skattevrak eller genom byte. G&rdtagans upplysningfrln 7632, aff A >bHvit utelyckt av
jordebokeo> tyder p& skattesvaghet och cideliiggelse. Troligen ar A en senmedeltida cide-

gird som rdjts vid mitten av 1500-talet, f6tt egen brukare och forts som l/4 i jb 1568. I
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Viitte hiirad f<irekommer fyra liknande smi g6rdar - alla troligen cidegirdar - som i den
fdrsta svenska jordeboken 1659 antecknas som >utelyckte> ur de tidigare danska jorde-
brickema (se Framme, Odegflrdar s 86 f).

Ostra Jordhammat',112 krono, fir sina skatter rikade med I tunna maltl66l enligt frirslag
ih 1663 Qb 1697 s 383).

Grinnerds stflr med 2 fodringshiistar fdr 714 skattegflrd redan i jb 1568 (s 527). Lr 1663
fcjreslir rikning av skattema med 1 pund smcir, men de gamla utlagorna, 1 pund sm6r, 2
fodringshiistar, iterkommer senare ofcirdndrade (b 1697 s 381).

Skrtippds, 1/4 krono, liknar Grinnerfls ovan. I jb 1568 (s 528) noteras samma smfl skatter
som 1r 1663 vill cika med 1 pund sm6r. Ar 1667 hrijs smcirskatten med ll2pund (b 1697 s

381).

Skdr - Ostra Skdr och Sddra Skdr - redovisas bida i jb 1568 med 1 pund smcir, hcjarbete
och 2 hzistar. Arvid stflr for l14 skatte (s 526) och Torkel f6r U4 krono (s 528). Sddra Skdr
lir kronogirden som i lr 1663 frireslfls ffl skattema cikade med ll2pard smor. Ostra (Nordre)
Sftrir skrivs i jb 1691 (s 380) som U2 skatte med 1. U2 pund smdr och 4 fodringshdstar.
Gflrden har som Margareta Huitfeldts strcigods testamenterats till Gtiteborgs gymnasium
och 1694 reducerats frfln frrilse till skatte. Skatterna b6r 6kas med 1 pund smrir (lr 1663).
Fdr bida gflrdama giiller, att de slipper skattecikning Qb 1691 s 380, 387).

Nora Hog,1/4 skatte, noteras frirsta gflngen i jb 1568 (s 526), diir Oluf pfl Hog (Houffue)
stflr med i pund smcir, hdarbete och2 hzistar. De smfl skatterna fciljer gflrden pi 1600-talet.
Lr 1663 fcirs6ker ffl smrjrskatten rikad med 1 pund men misslyckas (b 1697 s 380).

Helge i Lillehammar skrivs i jb 1542 (s 137) med >1 pund smiir frir Hog (Hoffwe)>> under
kronogods; dettaiir Nedrallog. Frirst i jb 1568 fcirekommer allatre girdarna: Oltf iNorra
Hog (se ovan), Oluf i Sddra Hog, 7 skatte (s 527), och Laurits i Nedra Hog, U2 krono (s

s28).

Ordd, ll4 skatte, liknar Norra Hog ovan i allt. Med samma skatter fr6n jb 1568 (s 526)
frjresl6s girden ih 1663 till okning med lika mycket smcir utan att nflgot iindras (b 1697 s

380).

Ddlene, 1/4 krono, st6r i jb 1568 (s 528) med tre smfl skatter, som lr 1663 vill cika med I
pund smcir. Hrijningen stannar 1667 vid 112 ptnd Qb 1691 s 386).

Vid ett storskifte 1821 i Diilenes granngird Korsgdrden (ODSMAL 5 6) delades Hagar-
na och Helgeshagen Helgeshagens grlins i cister mot Ddlene bestdmdes och beskrevs i
handlingarna till kartan (s l-2: . . . >>rflg6ngen mellan dessa hemmans (dvs Korsgirdens
och Ddlenes) dgor cister om Helgeshagen skall heidanefter gilirat linje frSn hdrnet vid
Gamlebergs iing, Mjdlker<id kallad, till riverenskomna stdllet vid gatan scider om torpet
Stcitekleven>.

I Odsmils socken har funnits en gflrd med namnet Mjolkerbd. Odsmils kyrka agde ll2
ciresbol i Miolkertjd ( Mialkarudi) enligt RB 1388 (s 346). I OGB 6:1 s 290 fors Mialkarudi
under >Frirsvunrla namn>>. Fcirleden i namnet tolkas som >mjcilk&n>, syftande pfl mj<ilk-
aktig fiirg hos vattnet. Den fl som rinner genom Helgeshagen kan mycket vril ha burit
namnet Mjolkdn. Gamla cideg8rdar kom ofta att kallas cingar. >Gamlebergs iing, Mjrilke-
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rdd kallad, ger en anvisning om var den medeltida cidegflrden ffu sdkas. De centrala

delarna bcir ha omfattat den odlade jorden nordost om Granvattnet kring Mjtilkflns lopp.
Det ndmnda torpet Stdtekleven finns pfl Gamlebergs mark (OGB 6:1 s 249). Att Gamle-

berg under 1800-talet iigde mark rister om Granvattnet, ser man ocksi av lagaskifteskartan

1836 (ODSMAI- OS). En del av Helgeshagen - soldattorpet - har gaft till Gamleberg vid
skiftet.

Mjtitkerod har legat vid den fl som girden ffltt namn efter. Odegflrdens mark fflr i vflra
dagar scikas i granngirdarna Diilene och Korsgflrden. Av dessa visar Korsgirden tecken pfl

tidig <ideliiggelse.

Korsgdrden saknas i skattemantalet frin gengdrden 1528.I1542 Frs jb noteras >>av Kors-
girden (Krossegarden) I tunna malt, hdstegflng>. Vem som brukar gflrden siigs inte, men

pfl raden ndrmast 6ver stflr >Nils i Berg 1 112 mark, 1 pund smcir fcir htislfltter (HOsslett)>.

Bergkallas setare Gamleberg och dr Korsgflrdens granne i scider. I den f<iljande jb 1568 (s

526) har Korsgflrden (Kortzgaard) fitt egen brukare - Peder - som noteras med 2 pund

smdr, hdarbete och 4 hiistar. Truls i Berg kommer i jb omedelbart efter; han har dubbelt si
stora skatter i smdr och hiistar. S6 f<iljer omedelbart: >Ftir en 6(de) jord Krogaadt, 1 tunna

malt>. Denna tunna malt skrivs i den friljande jb 1513 (s 141) under Peder i Berg som ger

4 pund smrir, 1 tunna malt och 8 hzistar. Samma ilr (1573) antecknas Peder i Korsgirden
utan malt. Men jb 1585 noterarAnders i Korsgirden med 1 tunna malt, 2 pund smtir och 4

hdstar. Samma flr st6r Anders i Berg utan maltskatt. Och sfl fortsdtter det i senare jorde-

b6cker, t ex 1593 och 1659 (s254).I jb 1659 finner man skrivningen Gamleberg fcir det

tidigare Berg.
Odegflrden KorsgdrdenlKrossgdrdenhar alltsi tidigast brukats under granngirdetBergl

Gamleberg. Niir Korsgirden sfl fir egen brukare med egna skatter fdr 112 gnrd (a hiistar),

fortsiitter dock Berg en tid att erldgga I tunna malt fcir Korsgirden. F6rst omkring 1580

flyttas hela skattebdrdan 6ver pfl Korsgflrden. Ddrmed har den tidigare cideg6rden helt
frigjort sig frin brukaregflrden Berg.

I jb 1 568 stflr Korsgirden under rubriken skattegods, och som skatte noteras den iinnu i
jb 1593. Som 1/2 mantal krono finner man Korsgflrden i jb 1659. I en resolution frin den

16 april l7l7 gallande en kartldggning av Korsgirden (OOSUAI- S,karta saknas) sdgs:

>Emedan sesom gymnasiegflrden l/8 bruk pi Inland, Korsg6rden bendmnd, besvdrar sig

river att han ej vet sina riitta aigor, antingen med 6ker eller iing, ej heller skog, orsaken

hiirtill att detta lilla bruket varit en langsam tid i Korsgflrden brukad med eft odelshemman >.

Man kan ldgga miirke till att Korsgflrden i samband med I tunna malt skrivs Kross-
gdrden i jb 1542 (Krossegarden) och i jb 1568 Krossgdrd (Krogaardt). Skrivningen kross

hcir tydligen samman med den iildsta avgiften - 1 tunna malt. Nlir cidegflrden stflr med

egen brukare (Peder) 1568, anviinds kors i namnet, och denna form blir senare den enda

som frirekommer. Det iir mrijligt, att den hiir pfltalade skillnaden i skrivningen av gird-
namnet har n6got samband med den vid kartliiggningen 1.717 ldmnade upplysningen, att

1/8 mantal i Korsgflrden tillhtirt Margareta Huitfeldts gods. Dock firmer man inte Kors-
gflrden niimnd i Margareta Huitfeldts jb fran 1660. Eftersom Korsg6rden i den fcirsta svenska

jb 1659 stir som 712 mantal krono, kan ju en del av girden - 1/8 mtl, dvs en fjiirdedel -
senare ha kommit under Margareta Huitfeldt.
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KartaT. Odegfuden Mjdlkerod i Korsgirden.

En gammal karta (ODSMAL i, odaterad) visar iker och Ang samt flbyggnadernas liige.
Storskifteskartan pfl inrigorna 77941OOSUAI- 30) delar gflrden i A, B och C. Hur upp-
odlingen fortsatt till omkrhg 1830 framgAr av kartan till laga skiftet tAZS (OOSN,{AI- O+;.

Var cidegirden (inom) Korsgflrden skall scikas ger kartorna ingen upplysning om.
Ocksfl vid Granvattnets scidra strand ligger en gammal ridegflrd. Margareta Huitfeldt

iigde Aregren >Ddr under brukas Bonnerdds cidegrirde, skyller I ll2 sdtting>>, kan man
ldsa i hennes jb ften 1660. Hon meddelar ocks6, att ddegdrden dr >gammal fri arvelig
odel>>. Bonnerdd (BoneroclEK och OGB 6: I s 286) griinsar i sdder tillzi som ovan antagits
vara en cidegflrd.

Kycklingedalen sttr i jb 1568 (s 529) under >Eller Krasis gods>> som friilse med 2 fodrings-
hdstar fdr U2 gfud. Lr 7663 skriver gdrden 1/4 krono och fcireslir i skatterikning 1 pund
smcir, men det stannar 1661 vid ll2 pund Qb 1697 s 387).

Drammersrdd noteras i jb I 568 (s 527) som 1/4 skatte med I pund smdr, 2 dagsverken och
2 fodringshiistar. I lr 1663 stir gdrden som 1/4 krono; den fcireslagna dkningen med I
pund smdr blir 1667 endast ll2 pund (b 1697 s 386). OdsmSls kyrka uppbiir 4 rire smt i
landskyldspenningar. Det rir troligen gammal kyrko-/kronojord som ligger bakom dver-
gangen fr6n skatte- till kronojord.
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Ucrruus socKEN

Grdssbyredovisas i gengiirden 1528 (s 189) med fyrabcinder- alla utan skatt. Ftir Ucklums

socken iir emellertid detta vanligast; endast tre personer stflr med tillsammans tvfl hela

skatter (3 marker). Kronans fcirsta jb 1542 (s 136) har >>Sven i Grcissby (grpd)> med 3

skilling under kronogods. Samme Sven flterkommer i jb 1568 (s 520) under skattegods

med 4 pund smrir, hciarbete och 8 hristar; ddrefter ftiljer >Fdr 3 ciresbol jord k(rono) 3

skilling landskyld>. Av civriga tre g6rdar dr ytterligare en skatte och tvt friilse. Alla fyra
bdndema i byn skattar fdr hel gflrd.

De 3 rjresbol kronojord som pfl 1500-talet brukas under en gflrd i Grrissby, niimns i jb
1697 (s 395). Ostra Grdssby antecknas med >>kronans eller kyrkans 3 iiresbol jord, varav

kronan uppbiir tagan 24 <ire smt och Ucklums kyrka landskyldspenningar 6 cire smt>>.

Bland gflrdens skatter Sterfi.nner man landskylden 3 skillingfriln 1542 - minskad till 2
skilling. Krono-/kyrkojorden dr siikerligen den andel i Grcissby som Ucklums kyrka 1388

ligde enligt RB (s 343). Nflgot kronohemman har dock inte funnits i Grcissby, vilket siigs

OGB 6:1 s 208.

Det rir Ostra Grcissby, ll2 skatte, som i 1r 1663 anses bora tikas med ll4 i mantal och 2
fodringshdstar i skatter, vilket sker 1661 Qb 1697 s395).

Sandbacka stir med skatter fcir ll2 skatteglrd i jb 1568 (s 520). Lr 1663 fcireslflr cikning av

mantalet med ll4 och av skatterna med i pund smcir. Sandbacka blir 1685 >f<jrtjkt 1 tunna

malD (b 1697 s396).

Buxerdd liknar i allt Sandbacka ovan, vad giiller skatter 1568, frirslag i lr 1663 och dk-
ningen 1685 med I tunna malt (b 1,697 s 396).

Hcirgussert)d antecknas med tvfl bcinder - utan skatt - i gengdrden 1528 (s 189). Endast

Mickel flterkommer i jb 1542 (s 136). Frir vad som torde varu skattejord ger han >3 marker
uti skatt, 3 pund smcir fcjr ddegflrden (6de gardhen), hcislatb. Till detta kommer 3 skilling
under kronogods. I den fciljande jb i568 (s 520) frjrs allt under Jakob i Hdrgussertid: 3

pund smcir, hciarbete, 3 marker penningar och 8 hdstar (ftir hel gflrd). Den ddegdrd som
Micket i Hdrgusserdd ger 3 pund smcir fcjr 1542ligger iinnu 1568 under samma gird. Men
landskylden 3 skilling saknas. Niir Hiirgusserdd i jb 1573 upptriider med tvi halva gflrdar,

iirtydligendenenaddegirdenfriln1542. S6viilJakobsomOluf st&ri jb 1573 (s 135)med
1 ll2 purnd sm6r,24 skilling skatt och 4 fodringshiistar - tillsammans 3 pund sm6r, 3
marker penningar och 8 fodringshdstar. Under gresleding ger Jakob ensam 4 ll2 alba.

Annu i 1600-talets jb fcireligger en skillnad mellan gflrdarnas skatter; b6da har' 1 mark
(tidigare I ll2 marrk = 24 skilling), I 112 pund sm6r och 4 fodringshdstar. F6r en av gir-
dama tillkornmer i skilling (tidigare 4 U2 alba= L l12 skilling) leding. Skillnaden i de tvfl
girdarnas skatter blir 1 6re 12 penningar smt. Det dr Norra Htirgusserdd som har den

hdgre skatten och fflr antas vara brukaregflrden, medan Sddra Hdrgusserdd blir cidegflrden

frfn 1542 6rs jb. Norra Hdrgussercid <ikas 168-5 frln ll2 t|Ll3l4 mtl och rred 1 tunna malt
enligt fcirslag i 1r 1663 Qb 1691 s 395). Samma [r liiggs 1 pund smor till skatterna fcir

S<idra Hiirgusserdd (utan frirslag i 1r 1663). Odegirden i byn Hiirgussertid nrimns inte i
OGB6:1 s214f.Ucklumskyrka2igde1388(RBs343)>iHdrgussertid(iHrergauteriodre)



6t

3 Oresbol>>. Fdr denna kyrko-/krono jord ger Mickel i Hiirgussertid 3 skilling (andskyld) i
jb 1542 (s 136). I senare jb saknas landskylden.

Komperdd,UZktono,dvs Stora Komperdd,fLr 1667 skattema rikade med 1 pund smtir (b
1697 s 398) efter ftirslag i h 1663.

Vristrq Rdd, Ll4 skatte, b6r enligt lr 1663 tilldkas ll4 marfial och U2 pund smtir i skatt.
Men gdrden som iir endast 4 tiresbol jord, skrivs i jb 1697 (s 397) till samma mantal och
skatter som tidigare.

SaUUaNFATTNTNG

HAlm socKEN

Fcir en >Oslojord> under Granneby fdreslir lr 1663 U4 krono och 1 pund smdr. Okningen
sker 1667, men 1681 fcirmedlas mantal och skatter igen. Summa 1 ridegard.

Sor,rpncl socKEN

Under Tegneby brukas 1573 ridegflrdaraa Ekds,Trrittebacken och Lilla Jtiger.En odegilrd
omtalas 1568 i byn,,is eby; mojligenkan det vara Sdrgdrden som flsyftas. Under bynVit-
sten antecknas >>en cide jord Ho1men>> som 1667 skrivs till 1/4 krono. IbynVallby stflr en
av de tre gdrdama som ddegdrd i jb l542.ByrSkalldal rymmer 1542en>ride jor&>. Det iir
naturaprodukter som ved och smcir lr 1663 fdreslAr, niir det giiller att cika skatter fdr girdar
i Solberga socken. Summa 5 tideg6rdar

J6nlaNna. socKEN

Jrirland och Aker tir txh6degirdar un der Halleby. Kronoiingen S tenflaten - onfterlad redan
i RB 1388 - brukas under n6gra granng6rdar. ILdngegtirde ligger en ddejord som i 1r 1663
friresl6s till 1/8 mantal. Tortorp rymmer pi sin mark den medeltida <idegdrden Gerefjdll.
Summa 5 <ideg6rdar.

Spnrpnons socKEN

Skattetorpen Rdhagen, tvil Hallekullen och Svallen blfu 1/8 mantal 1667 efter fcirslag i lr
1663 med skattema I 12 pund sm6r och 1 fodringshiist. Tvi g6rdar - Nedre Rora ochTorp

- fdr sina skatter 6kade med 1 pund smcir. Till Nedre Gdssbys tidigare utlagor liiggs 1

tunna malt 1685. Den fcireslagna vedskatten (4lasslU2 famn) fiirRrihagen, Hallekullen,
Rod ochTveten uteblir helt Summa 2 odegfudar.

Nonuvrs socKEN

IbynStrandnorumbrukaswderNedergdrdenenligt jb1542 och 1568 detvflodeg6rdama
Sdrgdrd ochAggestorp, vilka senare liiggs under Bergegdrd. Under bonden i Nedergird
redovisas ocks6 1 skilling >fdr Mdr6&> i jb 1542, men redan i den fdljande jb 1568 har
ddegdrden ffltt egen brukare. Ar 1685 fflr Nedergflrd sina skatter htijda med 2 tunnor malt
enligt fcirslag i lr 1663. >Stora Ncisniis ddegiirde> iir det tidigare kronohemmanet Rod som
under 1500-talet ligger under Nbsnds och som en ddegdrd inlemmas i brukaregdrden.
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Stora Nrisniis fer 1681 sina skatter cikade med f<ireslagna 2 tunnor malt. De tre halva

kronogflrdama i byn Kyrkenorum fijreslfls i k 1663 ft mantalen 0kade med U4, men i
stiillet hdjs skatten er 1685 med 2 pund smOr fdr varje gflrd.

Jordebricker fran 1500{alet avslOjar fem ddeglrdar som brukats ander Hdgenorum.

1568 ger Sven i Hiigenorum skatter >>av>> Munkerdd, Kolstorp, Hjrilmsting ochTorp.Ieit
skiftesbrev fr&n 1610 niimns denmedeltidagfudenLdvhammarunderHbgenorum. Munke-
rdd, Kolstorp ochLi)vhammarlaggs samman till 1/2 skattehemman pi 1600-talet.Lr 1663

fiireslir hcijda skatter med 2 pund smiir och 2 tunnor malt fOr Htigenorum, fdr Munketorp,
Kolstorp och Ltjvhammar tjkat mantal (1/4) och skatter (Il2 pwd smtir). Ar 1685 hiijs
Hdgenorums skatter enligt ftirslaget, medan Munkerdd, Kolstorp och Ldvhammar slipper

varje form av dkning.
Medeltidsgflrdet Smederddligger som en tidegdrd under Furufjtill i jb fuen 1500-talet.

Pfl samma siitt finner man medeltidsgArden Blixerbd som tidegflrd och underbruk till Nos-

ntis i jb 1573. Hammar, U2 skatte, fflr mantalet h6jt fran I2 t1l,3l4 och skattema tjkade

med 1 pund smtir 1685; detta talar frir att gdrden tidigare legat 6de, men iir pi viig att odlas

upp igen. Summa 12 0,degfudat

OnsvrArs socKEN

Medeltidsg6rden/tidegflrden Mjdlkerdd kan med hjiilp av karta frfin 1821 lokaliseras till
markemanorr om Granvattnet-Viister om sjOn liggerKorsgdrden,isdder BonerddGAre-
gren) ochA.Ocksi dessa gflrdar visar tecken som kan tolkas som en tidigare 0del6ggelse.

Summa 4 tideg6rdar.

Ucrluvrs socKEN

Ibyn Htirgusseriid finrc tv6 gardar. Bonden Mickel skattar 1542bilde ftir sin egen gfud

och for en 6degdrd. Ar tsll har b6da gArdama brukare med niistan lika stora skatter.

Norra Hiirgusserdd fflr 1685 mantalet 6kat fr6n U2 till 314 och skattema hdjda med 1

tunna malt som lr 1663 ftireslagit. Det iir diirfdr troligt, att Norra Htirgusserdd en tid
brukat tidegirden Sddra Hdrgusserdd. Summa 1 Odegflrd.

Summering: FOr Inlands Nordre hiirad summa 30 6deg6rdar.
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TTORNS SKEPPSREDA

Vall.q. socKEN

(Lilla) Askerbn bestflr av tvfl hela skattehemman, det ena pfl 24 tiresbol, det andra p6 12
(rp 1665). Redan i gengiirden 1528 (s 209 f) finns en skillnad mellan girdarna; Torsten
ger 24 skilling men Helge endast 16 (= 1 mark). I jb 1568 (s 418) stlr den ena gflrden med
2 tunnor 4 skiippor malt (= 16 skiippor), medan den andra ger endast 12.

Detir Nordgdrd som antecknas som den st6rre; de 4 skdppor malt som avsagts 1629
btir enligt jrp 1665 betalas. Avskattningen niimns inte i jb 1697 (s 537). Sdrgdrd har fdr-
medlats I/2 i extaordrnarie skatter men brir enligt jrp 1665 antecknas fdr 314. Frirmedling
med U4 antecknas i senare jb. Valla kyrka ager i Sdrgdrd 6 tiresbol jord efter en lagmans-
dom 1627 och fAr irligen 8 rire smt samt landskyldspenningar 4 cire smt. Bonden ger i
fcirstataga till kronan 6 daler smt, >>se ofta hemmanet ldst fallep Qb 1697 s 537).

Tdnsdng,l skatte, anses i jrp 1665 btira ge htigre jb-riintamed2 pund smrir och 1 tunna
malt. Vid skattliiggning 1666 stannar iikningen vid 2 pund sm6r (b 1697 s 538).

Byn Rod bestdr av fyra g6rdar, som i den ftirsta svenskajordeboken 1659 kallas Vristerrid
(1 skatte), Osterdd (I skatts),Mellanrdd(ll2prasf.egods) ochZ illa Rdd (ll4kxtellhemman).
Namnen Vristertid ochOsterdd upptriider under >>skattegods>> redan i jb 1568 (s 419 0.
Sedan bdrdsriitten till de tv6 gamla odelshemmanen kommit under Margareta Huitfeldt
1660, antecknas dessa som insockne friilse under siiteriet Sundsby. X rcg+ reduceras
gflrdarna till kronoskatte och lZiggs under Gtiteborgs gymnasium. Den extraordinarie riin-
tan gdr till gymnasiet, medan den ordinarie iir anslagen Bohusliins kavalleri (b 1697 s
538). Den iikning av jb-r?intan med 1 tunna malt och 1 tunna havre som jrp 1665 ftireslir
har aldrig blivit av.

Norr om byn Riid ligger Aplerdd. I Kastelle klosters jb 1354 (DN 2 s 267) talas om
sbdre ochnordre gdrden avAplertid. I jb 1485 (DN 14 s 127) siigs Apler6d ligga tide. Efter
Anders i Viisterrid antecknas i kronans jb 1580 under gresleding >>Fdreskrivne av Aplerdd
(AbilderiidQ 2 alba>>.0degdrden fflr senare egen brukare; >>Anders i ViisterApelro6> ger 3
penningar i gresleding enligtjb 1593. En gbrdtaga fran 1636 talar om en kunglig (dansk)
fdrordning, som riiknar upp Odegirdar som Zir >>upptagna och skall byggas>. Bland de
niimnda dr >det lilla tidegiirde Apler6& som BjOm Tollesen >>tog>> och gav 3 riksdaler i
fdrstataga ftir. I den fcirsta svenska jordeboken 1659 (s 343) noteras Aplerdd som 1/4
biskopshemman.

Nedre BrdlandbestAr av l/2 skatte och Il2 skattefriilse. Glrden >>iir avsagt 1 turura malb>,
som bOr ges av b6da g&rdarna tillsammans (rp 1665). I jb t697 (s 542) antec?,nas Il2
skatte Nedre Briland med fdrmedlingen I tunna maltfrin 1629.

Nedre och Ovre Brdland st&r i gengiirden 1528 (s 210) med tre bdnder, av vilka tv6 ger
24 skilling var, medan en iir >pauper>> utan skaft. Jb 1542 (s 171) har Nils f<ir bflda gdr-
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dama. F<irsta raden antecknar honom med 16 skiippor malt, hiistegflng, vapenvite, htisliitt
>>och en tunna malt>; andra raden har endast 1 tunna malt, hiisteging, vapenvite och hci-

sliitt. Till den fcirsta gflrdens skatter liiggs i jb 1568 (s 419) 1 pund smdr och 8 hiistar,

medan uppgift om den andra gflrden saknas. F<irst i jb 1573 (s 8) finner man under >Laurits

Olsens gods> en friilseg6rd med 4 hiistar.

Har en ddegdrd brukats under Nedre Brflland fdr 1 tunna malt?

Styrdal, U4 skatte,redovisas i den f<irsta svenska jordeboken 1659 (s 349) bland hemman,

>som tillfdrende icke haver stfltt i kronans jordebok>. Men girden ger extraordinarie rln-
tor till kronan. Jrp 1665 fcireslflr 1 pund smcir och 2hiistar. Ar 1666 blir Styrdal >picikt>

med dessa skatter, men 12 marker smcir (= 1/2 pund) frirmedlas 1686 (lb 1697 s 544).

Mtillby,l krono, antecknas i jb 1542 (s 112) under >siimje> med 3 marker, till vilka lliggs

8 hiistar 1568. >Ar lantmannens rdnta och ligger till lagboken> Cb 1568 s 421). Girden

stflr med 4 punrJ smcir och 8 hristar i jb 1659 (s 337). Jrp 1665 menar att jb-rdntan bdr cikas

med 2 tunnor malt och 1 tunna havre, men vid skattlliggning 1666 fogas endast 1 tunna

malt till de tidigare skatterna Qb 1691 s 546).

Byn Svanvik bestflr- av 1 krono Nedergdrd sunt2 kastellhemman, Uppegdrd och Mellan'
gdrd.Ide tvfl senare ar U2p:ur:rd smcir >avsagt> 1629 (lb 1691 s 550). Jrp 1665 frireslir att

avskattningen upphdr, och den antecknas inte i 1697 flrs jb.

Under en av de tre gitrdarnai Svanvik har brukats en odegdrd med namnet Grimskrirr.

Efter Rasmus i Svanvik friljer i jb 1530 under >gresleding>> 1 album >>Fcir Grimskiirr
(Grimskier)>. Annu tydligare knyts Grimskiirr till Svanvik i jb 1585-1601, dar efter Inge

i Svanvik st6r >>An fcir Grimskiirr>. Valla kyrka iigde 1388 enligt RB (s 320) dels ll2
drtugsbol, dels 5 U2 ciresbol i Grimskzir (J Grims kianei j Grimskiaere). Se OGB 7 s 135.

Spjrirr,l krono-/kastellhemman, har fcirmedlats 1 pund smdr 1629 samt 1 tunna malt och

1 tunna havre 1686 Cb 1697 s 550).

Under Spjlirr brukas en del av er i)degdrd. Jb 1568 (s 650) har efter Reder i Spj?irr (med

sina skatter):

Fdr Kogetorp (For Cogetorp) 6 marker smor

Samma jb har- dock (s 607, gresleding) Krogetorp 9 penningar utan angivelse av brukare.

Viixlingen KogetorplKrogetorp finner man ocks6 i senare jb, dtir iiven en granng6rd i
Habborsby betalar skatt frir ridegirden. Nils i Habborsby ger 1 skilling 3 penningar >fcir

Kogerorp> (lb 1573 s 271). Likasfl ger s6vdl Reder i Spjrirr som Tord i Habborsby 3

penningar greslecling >For Krogetorp> i jb 1580. Samme Reder i Spjlirr betalar "An ftir
Krogetorp 2 penaingar>> som gresledin g 1593, men en bonde i Habborsby ger lika mycket

>>Frir Aggetorp>> detta flr. Slutligen skrivs Krogslorp i jb 1601 fcir den del av Odegirden

som brukas under Spjdrr, medan samma jb har Agetorp fcir odegfirden under Habborsby.

AgetorplAggetorp forekommer emellertid under Tord i Habborsby redan i jb 1585. Detta

6r ger denne bonde ll2 pund smtir >Aff Agethorp>> men 3 penningar >For Kroggethorp>
(gresleding).I jb i593, 1601, 1604, 1612och 1625 skrivs endastAgetorp (i jb 1601 >6ge

Torpr). I de tre senare jb antecknas l12plund smdr och 2 penningar leding tillsammans >>av

Agetorp> under en bonde i Habborsby. Samma skatter mdter sedan i jb 1659 (s 338) och

1697 (s 555) >Av Kotorp (Koetorph), en utjord>>, som brukas under Stirgird i Habborsby.

Ar 159511629 har ll2 pund smdr fdrmedlats.
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OmutjordenKotorplKdtorp arrtecknas i jb 1758 (s 624): >HdrerunderHabborsbytvenne
hemman och Spjiirr ett helt efter en sexmansdom och bevis av den 22 februari 1595>.

Kartor fran skilda tider visar, hur 0degflrden/utjorden Kdtorpbrukats under och med tiden
inlemmats i tre girdal niimligen Habborsby och Spjtirr i Valla socken sarfi Skdr i Sten-
kyrka socken. Storskifteskartafi 1792 (VALLA 38) giiller >>ddeshemmanet K6ttorp, tillhti-
rigt hemmanen Habborsby och Spjiirr>. Kfltorp flterfinnes pe fte kartor till Sdrgdrd i
H abborsby . En kartldggning 1 7 I 0 (VALLA 2) har pfl kartan texten >Kfltorp in tilb . K6torp
har allts6 inte riiknats som en del av sjiilva g6rden. Laga skiftet 1830 (VALLA 130) har nr
119-125 >>av utjorden Kitorp, Srirgdrden>. Laga skiftet 1831 (VALLA 126) geller Spjlin
>jiimte utjorden Kfltorp>. I handlingama visar w 205 >Utjorden K6torp, samfiillt tillsvi-
dare>. Eff laga skifte i granngflrden Skflr i Stenkyrka socken har >>torpet K6torp> fdr <istra

delen av Skflr. Se ocksfl OGB 7 s IO7,136.
Kastelle klosters jb 1354 (DN 2 s 267) redovisar >aff Kokutorpe>> 1 mark silver, 1 kip

smrir och 1 pund kom. 1500-talets Ko getorp torde drirfcir vara den riitta formen och Kroge-
torp et felskrivning. AgetorplAggetorp (tmder Habborsby) kan viil vara en ddegdrd med
eget namn, vilken smiilt samman med KogetorpA(fltorp.

Reder i Spjiirr niimns i n6gra jb mellan 1580 och 1601 med kronolandslqld fdr en

mindre enhet. Efter tre g6rdar Hiiggvall stir i jb 1580 >Reder i Ftgletvet (Fuglethuedt) 4
skilling>. I de fiiljande jb 1585, 1593 och 1601 skrivs >Reder i Spjiirr f<ir F6gletvet/Fflglevik>
(det senare 1601). Frin 1593 minskarkronolandskylden till 8 alba. OGB 7 s 135 menar att
FdglenetlFdglevik avsu hemmansdelen Fdgellairr i Tangerdd. Redan i jb 1568 (s 651)
noteras Tdngerdd (utan brukare) med 4 skilling landskyld, vilken 6terkommer i jb 1580
efter >Reder i F8gletvet 4 skilling> (se ovan). Valla kyrka iigde enligt RB andelar i Tange-
rdd (se OGB 7 s 131). Som en tidigare lqrkoring kan Figelkiin i Tflnger0d noteras med
landskyld till kronan. De tvl gtrdarna i Tlngercid redovisas i jb 1568 (s 419) som skatte-
hemman. Om Fdgelkiirr st&r frir ett aldre Fdglener, har kyrkoiingen brukats av ndbdnder

- Reder i Spjiin och en bonde i TAngertid - for 4 skilling kronolandskyld av vardera.

Balker()d,1 krono, har avskattats 1/2 pund sm<ir 1629 (ib 1659 s 340). Avskattningen bcir

enligt jrp 1665 betalas igen, och den niimns inte i jb 1697 (s 551).
GArden slrtivs Kalkeriid (i Kalkarudi) i Kastelle klosters jb 1354 (DN 2 s267); klostret

ffir Llz mark silver, Il2l6p sm<ir qch Il2 pund korn. Kronans jb 1568 redovisar Trond i
Balkerdd dels som kastellgods (s 421) med endast 4 hiistar, dels under >kastelle jordebok>
(s 650) med 3 pund smdr, I tunna malt, 1 tunna havre, 12 skilling landskyld och 4 hiistar.
Diirefter f6ljer >Ftir ett ddegiirde (ogierdel 5 skilling landskyl&. Som kronolandslqld
antecknas Trond i Balkertid i jb 1580 med 17 skilling, dvs 12 fdr g6rden och 5 frir ridegiirdet
(sejb 1568 ovan). I fOljandejb 1585 delas kronolandskylden igen, s6 att Hagen i Balkerdd
skrivs med 12 skilling och >>Fcir Onnercid (@nnertidt) 5 skilling>. Samme Hagen i Balke-
rcid har i jb 1593 fltt kronolandskylden minskad till 8 skilling; >fdr Onner66> ger han
endast 3 skilling 1 album. Det iir samma landskyld som eterkommer i jb 1601 och 1625 -
i den senare jb sammanslagen fiir girden och <idegiirdet till 11 skilling 1 album. Med
denna kronolandskyld redovisas Balkertid i den frirsta svenskajb 1659 (s 340).

Under Balkercid har sedan 1500-talet brukats ett ddegiirde, som i jb 1585-1601 kallas
Onnerdd. I Kastelle klosters jb L354 fdljer efter Balkerdd (Kalkerdd, se ovan) >aff
Amodzrudi, 5 cire silvep> (se OGB 7 s 134 under >iinnu ej identifierade namn>>). Det iir
sfllunda den medeltida Odegflrden *Amundsrdd, som pfl 1500-talet med namnet Onnerdd
ligger som ett underbruk till Balkerdd.
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Mrijligen kan storskiftet 1 821 (VALLA 120) med markeringen >avskild fr6n delningen>

ange den sZirstiillning en inlemmad Odegflrdkunde ha i brukaregirden. Sfl s?igs vid storskiftet
1806 i Ftraby i Tanums socken, att lker och iing blev >uti ett sammanhiingande skifte
fdrdelt uti fyra fjiirdedelar, och varifrfln skall uteslutas Odegirden>.

VALLA 120
Balker6 d
$t+rski f te

afrt, ld {ri" d'/n r r,1en,

Karta 8 a och b. Delar av Balkerod 1821 lodegflrdenOnnerod i Balkerod.

Rdrvik,l krono, iir liksom Balkerdd gammalt kastellgods. De 3 skiippor malt som 1629

fcirmedlats i girden, fOrblir avskattade frb 1697 s 551) efter f6rslag ijrp 1665.

Lind,l krono, tidigare kastellhemman, ar 1629 avsagt ll2 tunna havre och ftirmedlat 1/2 i
>>ovissb>. Jrp 1665 fiireslir att avskat0ringen inftjres i jb igen och att gflrden svarar fcir 3/4

extraordinarie. Ftjrmedlingen U4 giiller extaordinarie skatter >>f6rutan skrivareorten> (b
1697 s552).

Hdggvall, fie kronohemman, alla kastellgArdar, har 1629 avskattats 1/2 pund smdr var. Jrp

1665 menar att avskattningen b6r utgivas, och den omtalas inte i senare jb Qb 1697 s 552

0.

Sdrby, U2 biskopshemman, men >>kungen r&der tagan>. Girden har avskattats 1629 med

12 marker smdr och fflr behdlla sin avskattninglb 1697 s 557). Valla kyrka iigde 1388 dels

U2 markebol i Sdrby, dels 3 Oresbol i 6stra S6rby (RB s 320). Diirf0r f6r Valla kyrka
Arligen 6 tire smt landskyldspenningar av Sdrby.

Krdkedal, U2hono-/priisthemman, bdr enligt jrp 1665 ge avskatfiringen ll2 twnamalt.
Men i jb 1697 (s 559) antecknas fOrmedlingen frfln 1629 och galler s6ledes iinnu. Krdkedal
iir annexgArd till Tjtims pastorat, och priisten njuter skjuts- och arbetspengar med tagan 5

daler samt 10 tire smt landskyldspenningar.
Mellan Rtid, Svanvik och Lilla Hammar har EK 32 SV ett litet omr&de med beteck-

ningen >t(ilI) Krakedal>. Storskifteskartan 1786 till Lilla Hammar (VALLA 95) visar
>Angeteg, till Krakedal>, medan laga skiftet 1838 (VALLA 147)har Prdsttegen. Krakedal
antecknas i jb 1568 (s 420) som >priistegods>> med skatter fdr hel g6rd. I samma jb (s 65 1)

stir under >>Kastelle jordebob efter Olof i Lilla Hammar Kyrkobyn (Kirkebyen) utan
brukare med 1 tunna malt. Se OGB 7 s 135 f.
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Kleva,l skattefriilsehemman, antecknas i jb 1568 (s 420) dels som kyrkogods med U2
tunna malt och 4 hflstar, dels som Jens Bradis gods med 2 hiistar. Avskattning med 2 hiistar
har skett 1629. Redan i jb 1659 (s 348) skrivs girden som ll2 mtl och sdgs ligga under

Sundsby siiteri. I Kleva [gde Valla kyrka 1 dresbol 1388 (RB s 320) och fflr 8 cire smt i
Iandskyldspenningar. Norums kyrka p[ Inland erhflller lika mycket Qb 1697 s 543).

Ht)vik, U2 frtilse, dvs Lilla Hdvik, har avsagts 2 h[star 1629 och fflr behfllla sin fcirmed-

ling. G6rden iir obesutten och brukas wder Stora Hdvik Qb 1697s 561). 1 1/2 mtl Ht vik
tillhtir Gtiteborgs gymnasium.

Lilla Brattdn omtalas i en gArdtaga frLn 1629; detta 6r gav Erik Jenssen U2 daler i ffeArs-

taga ftir kronotin. Lilla Bratttin skattlades 1664 for I ll2 pur;Ld smtir. Samma skatt noteras

i jb t697 (s 548).

SrnNrvnKA socKEN

Stordal,l skatte, stir i jb 1659 (s 351) med 4 pund smijr och 4 h[star. G8rden har tidigare

varit friilse; i jb 1568 (s 428) noteras den som >>Ienns Bradis godtz>> med endast 4 hiistar.

Jrp 1665 menar att Stordal bdr g6ra nflgon htigre jordeboksriinta, och skattema tikas med
1 tunna malt 1666 och lika mycket 1686 Cb 1697 s 565).

Kebene,l skatte, antecknas i gengiirden 1528 (s 213) med full skatt - 24 skilling. Gflrden

stAr i jb 1568 (s 422) med 3 marker siimje och 8 hiistar. Senare minskar pennrngarnatill2
marker 0b 1659 s 351). Sedan jrp 1665 ftireslagit rikning av skattema med smdr, malt och
hawe, ftiljer hiijning av maltskattenmed? tunnor 1666 och 1 tunna 3 skiippor 1686 Cb
1697 s 565 f). F or Lilla Kebene se under Kzrlanda nedan.

Kolleluirr,l skatte, har 1629 blivit >avsagb 8 skdppor malt och U2pund sm<ir (b 1659 s

351).Avskattningenbdrenligt jrp 1665 pdf6ras igen, men smdretniimns docki jb 1697 (s

566) som fdrmedlat 1629. Stenlqyrka kyrka 6gde 1388 i Kollekiin ( Kollo ktanum) 4
tirtugsbol (RB s 321). Samma kyrka antecknas med 2 Oresbol jord i Kollekii:r, men >kungen

stiidjen fib 1697 s 566).
lJnder gresleding fdljer efter bonden i Kollekiin >av Elleberg> 1 skilling i jb 1573 (s

272). I nlgra ftiljande jb skrivs namnet Ellebierrig (1580), Illerberg (1585), Illerberrigh
(1593) och Helleberch (1601). I jb 1593 har 1 skilling minskat ttll2 alba. Storskiftet i
Kollekiirr 1786 (STENKYRKA 89) har >Ulebergsiingen>> fdr ett mindre omride i viister
pi griinsen mot Haketorp. Ett laga skifte 1840 (STBNKYRKA 469) ger Uleberg stiirre
omfatffring:

s29
s30

A L06-I29 Ulebergseingen

B 130-141 Ulebergshagen

Tldligen tfiUleberg namnetp6den ddegdrd somp6l5OO-taletliggerunderKollekiirr
fdr en liten skatt och med tiden inlemmas i gfuden. Det iir oklart om Llleberg iir den tidi-
gare kyrko-/<ronojorden i Kollekiirr. Jfr >Ellebierrip OGB 7 s94.
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EK 31 SO

S KAR

KOLLEKARR

Karta 9. Odegirden Uleberg i Kollekiirr.

Sirdd, I skatte, beskrivs i jrp 1665 som en gird med stora svflrigheter. Fcirmedlingen1629
i malt, mjdl och smdr har dock icke kunnat riidda girden frfln att 1665 bli dcimd under
kronan Qb 1697 s 579).

Utdng,l skatte, stflr i gengiirden med tvfl bcinder, Torkel och Anders, som vardera ger 1

mark. Endast Torkel noteras under kronogods med 1 pund smcir i jb 1542 (s 170). Till
denna skatt kommer i jb 1568 $ a2Q I skilling arbetspengar. Under Erik Rosenkrantz
gods antecknas Chresten i Utiing med 4 hashr (ib 1568 s 427).Tidigare enfrtilsegdrd
mdter Uffing i jb 1659 (s 352) som skatte med bl a 4 fodringshlistar (fcir hel friilsegird) och
2 alba landskyld (fdr kronojord, se nedan). Jrp 1665 f6resl6r en rikning av skattema med 4
hiistar, 2 tunnor malt och 3 pund smrir. Vid skattliiggning 1666 h<ijs endast smciret enligt
fbrsiaget Qb 169l s 566).

Redan i jb 1542noteras Utdng med 1 pund sm6r av >kronogods> (se ovan). Av >Utiing-
ens cidegdrde, brukas under den gflrden Utiing, utgdr intet ovisst> antecknas i jb 1659 (s

359) 1 pund skattesmcir, 3 ll2 marker ledingssmcir och 5 skrull mjiil. Jrp 1665 siiger att
>Emptercid (Amterod) dr en 6degflrd och brukas till iing under Utiing>> och >bcir pflcikas 1

pund smrir,2hastar oehll4 extraordinarie>. Detta sker 1666 Qb 1691 s 582). Amterrid dr
6 dresbol jord och rdntar till kronan 6 daler 10 rire 12 penningar smt.

Att det funnits kronojord i Utiing ser man av kronans iildsta jb 1542.Bland skattema
stflr i jb 1659 (s 352) 2 alba landskyld till kronan. Ocksi kyrkojord fdrekommer i girden;
Kungrilvs kyr*lafhr 2 cire 12 penningar smt landskyldspenningar av 3 ciresbol jord (b 1697
s 566). Kastelle kloster vid Kungdlv fick 1354 >affAutarudi>> ll2 mark silver, 1 l<ip smor
(DN 2 s 266). Ar Autarudi felsk;rivnrngfor Amterod? Namnet behandlas OGB 7 s 93.

En kartliiggning 1709 (STENKYRKA 1) visar >Amtercjd och I(yrkeby, tvenne krono-
dngar>. EK 31 SV har Amterod.

Morikbest\r enligt jrp 1665 av tvfl skattehemman, vartdera 1 mantal men fdrmedlade 112

extraordinarie. G6rdarna st6r med lika stora skatter i jb 1542 (s 169) och friljande jb. Jrp
1665 fcireslflr att gflrdarna fflr >njuta sin fcirmedlingrr.Av jb 1691 (s 567) framg6r att sfl
skett. Den tidigare fcirmedlingen frilt 1629 giiller allt oylss/ utom skrivareorten.

Morike Hale - >en kronoddeg&rd eller utjord> kallad i jry 1665 - kan spflras tillbaka tiIl
jb 1568 (s 426). Odegflrden har tydligen egen brukare (Chresten) sc,m ger tre smi skatter:
2 pund smcir, 2 skilling lo-onolandskyld och 2 fodringshdstar. Samma skatter flterkommer
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i jb 1573 (s 13) >Ftir Moriks Hale> utan angiven brukare. En gdrdtaga fran 1636 siiger:
>Olle och Gunder i Morik tog 2 tiresbol i Moriks Hale igen i tre flr, gav 3 ort.>> Jb 1659 (s

358) skriver Nils i Moriks Hale, 1/4 krono. >>Ar allenast en iing och ti11f0me icke varit
n6got mantal efter det iir obyggt.> Av de tre tidigare skattema har 2 skilling landskyld
ersatts med 4 alba arbetspengar. Jrp 1665 menar, att Moriks Hale inte kan >bebyggas eller
friras till nflgot mantal, ej heller hdgre taxeras>. Ande sker skattliiggning >ifran ting till U8
mfl> tr 1666 (ib 1697 s 582). Skattema ftirblir ofririindrade fiir Morike Hale som 1697 'dr

obesuttet. Namnet iir keint sedan 1388 (fr OGB 7 s7O).

Rdnndng,l skatte, antecknas i jb 1659 (s 353) med >>avsagt4 skiippormalt>, men jrp 1665
menar att g6rden >brir giva sin avskattning>. Jb 1697 (s 567) noterar skatter som 1659,
utan att avskattrringen omtalas.

Jrp 1665 ndmner inte ddegcirdet Kdrevik som brukas under Rdnnitng. Ib 1542 (s169)
har Marit i Rtinniing med normala skatter. Tvfl brukare antecknas ftir Rdnniing i jb 1568;
Peder svarar ftir girdens ordinarie skatter (s 423), medan Nils under Kastelle jordebok (s

649) ger endast 1 pund smdr som senare visar sig giilla K6revik. Jb 1585 och 1601 anteck-
nar under >kastellegods>> Chresten Skrivare i Kungiilv med 1 pund smdr >>av Kirevik>.
Samma skatt ger Peder i Rtinniing >>av Klrevik>> enligt jb 1604. I flera g6rdtagor mdter
Kdrevik. >>Peder i Rdnniing tog Kflrevik uti frirsta fearstaga, gav daler 4> antecknas i gt
1610. K6revik kallas ett ddegtirde i gt 1622 och 1637 .

Kf,revik iir en medeltida ddegdrd. Kastelle kloster fick 1354 >av Kdrevik (Kaarewik)>

U2 mark silver, 2 ldpar smdr och 1 pund korn (DN 2 s 266) som i klostrets jb 1485 skrivs
6 skilling. Under rubriken >>kastellhemman>> st6r i jb 1659 (s 367) >Av Kflrevik, en 6ng
brukas under Rrirmiing, rdntar 1 pund smdr>>. Kronan har gjort >>mageskifte>> till viilborne
Johan Ferix. Jb 1697 (s 595) har under Kastelliingar >Kflrevik, brukas under Rdnniing>.
Och vidare: >Varit innehaft av sal. Olof Greens arvingar s6som bytt ifrfln kronan,. . .men
emedan possessoren ej kan visa dess 6tkomst, dy iir det reducerat.>>

Lantmiiterikontorets kartotek fcirtecknar >K6revik, I utjord skatte>>. Ett storskifte p6'

Rrinniings iniigor och Ogiirdet 1780 (STENKYRKA 4) liksom ett nytt storskifte 1792
(STENKYRKA22) visar tidegiirdet Kflrevik. BK25 SY har Kdrevift. Se vidare OGB 7 s

38 f.

Av de fyra girdama Bo - Berg, Dampegdrd, Nedergdrd ochVristergdrd - behandlas Berg
ochViistergArd ftir sig i jrp 1665. DampegArd fiiljer liingre fram (se nedan), medan Neder-
gdrd inte niimns.

Av Bd Berg har halvparten fdrfallit tilI skattevrak 1686; denna del fcirmedlas 1687 till
U4 mtl. P6 samma siitt har hiilften av BdVcistergdrdblivit skattewak 1683 och frirmedlats
nll ll4mtl1686 Cb 1697 s 568). Bflda g6rdarna fir >njuta sin avskattring>> frin 1629 med
2 resp. 3 skiippor malt.

Den iidejord som i jrp 1665 siigs ligga >p6 utmarken till gtrdarnas mulbete>>, kallas
>Signerdd eller Villekiirr>. I jordebOcker och p6 kartor skrivs Signerdd. Att namrret Ville-
kir dr gammalt framg6r av RB 1388 (s 321), som antecknar Stenkyrka kyrka med 4
drtugsbol >j Villu kiarre>>. M0jligen kan de tvi namnen ursprungligen ha giillt nd ode-
ghrdar, som med tiden smiilt samman till en.

Fdr ddejorden Signertid ges till kronan ll2tuwramalt (b 1659 s 353). Redan i jb 1542
(s 169) mciter Trond i Bti med Ll2 ttxna malt fdr skattejord. Jb 1585 och senare har U2
tunna malt >fcir Signerdd>. Jrp 1665 fdreslir att den halva tururan malt som tidigare blivit
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>>avsagd)> i Signerdd, inte vidare infrirs i kronans jordebok. Men Signeriid antecknas med
llturnamalt ocksi i jb 1697 (s 577).

En kartliiggning 1728 (STENKYRK A 2) ger (s 2) fdljande upplysning om ddegflrden

Signertid: >13 kallas Osterhagen, som alla dessa hemman varit intresserat uti, men vid
mduringen pflmintes, att en iidegird under Bti kallas Sigaer0d, skall vara bel[gen uti denna

hage, utvisandes en liten bergkulle, varupp6 husen hava stfltt, som blev proberad, eftersom
det syntes diir omkring varit 6ker, dfl p6 samma kulle befantes vid uppgrIvning mursten

och . . . (?) att ftir mii:rsko6gon intet annat kan skdnjas iin aff denna 6deglrd, som N:o 14

utvisar, fdr vilken detta hemman Bd Viistergflrden haver skattat uti mdnga Ar 1 daler 16 cire

smt . . . > Vid en delning 1744 (STENKYRKA I 6) beslutas, att O stra Kohagen med 6de-

gdrden skall delas mellan g&rdama i byn, sedan btjndema i Viistergfud inte kunnat bevisa,

att Signerdd >>h6r dem enskilt tilb.
Signeriid (i Bii) griinsar i norr till Villekiin (i Nordvik, EK 25 I\nD. I kronans tidigaste

jb 1542 och 1568 st8r tre biinder i B0 med 2,2 och 4 skilling landskyld fdr kronojord.
Mtijligen har denna kronolandskyld giiltt Villekiirr som senare lagts under Nordvik. Jfr
OGB 7 s52f,73,82.

ROKSDAL

NORDV ]K ,,
Villekiirri/

/ t. Ei;

DampegAr d

Karta 10. Odegflrden SlgnerbdiBo.

Kroksdal saknas i jb 1542 men stdr 1568 (s 424) med skatter ftir en hel gird. I jb 1659 (s

353) noteras Kroksdal som 1 mtl skatte. En anteckning i jb omtalar, att kronan iiger 6

dresboljord med bygsel i g6rden. P6 en lapp stir dock >9 dresbol kyrkojord>. En girdtaga
fuenrcl4 fcirmiiler, att Nils i Kroksdal >tog 4 dresbol jord kyrkans> och i ftirstataga gav 2
daler. Jrp 1665 siiger att >>Kronotoften iir en Odegdrd och brukas till iing under Kroksdab.
Odeg&rden riiknas ftir 9 dresbol jord och >>synes denna utjord brukas under gfirden som

fdrr haver varit>. I jb 1697 (s 579) antecknas om Kroksdal, 1 krono, att gerden varit skatte

och 1686 ftjrmedlats i mantalet med U2. Kronan och kyrkan har'dgt9 6resbol, >>men efter

U2 skatterattigheten ar 1683 iir d<imd till kronan och den andra halva delen hemfallen fdr
itnjuten fiirmedling>, berdknas stiidslan ijver hela gArden till 4 daler smt.

Jrp 1665 omtalar att >>en liten biick gdr skillnad emellan Kroksdal och Kronotoften>>.

Kartor har intet om Kronotoften. Eit slirskilt storskifte 1812 (STENKYRKA 304) visar
>odlingsmarken Svinsk6ren>>. Laga skiftet 1845 (STENKYRKA 471) har samma nantn

pi omr6det. Troligen dtr Svinskdren den i jrp 1665 niimnda odegfudenKronotoften som viil
en gang omfattat hela ristra Kroksdal.

AK 25 NV
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Tubberdd, 1 skatte, d.r >)avsagb> 3 skiippor malt 1629. Gflrden fAr behfllla sin ftirmedling
enligtfiirslagijrp 1665 frb1697 s 569).

Toftentis,l skatte, har avskattats med 4 skiippor malt. Jrp 1665 menar att gflrden bdr >giva

sin avskatf,ring>> och denna niimns inte i jb 1697 (s 569).

Kurlanda slrivs i jrp 1665 som 1 kronohemman, men gtrden star som skatte i jb redan

1542. D:artor bcir Kurtanda >>revoceras under kronan>>. En anteckning i jb 1697 (s 580)

siiger, att gflrden dtimts >under kronan efter lagmansdom Ar 1666, men biindema diiremot

sin skatteriitt alldeles obetagna uti skatteiingen Lilla Kebene>>.

I Kurlanda iigde Stenkyrka kyrka 1 skillings bol 1396 (RB s 322). En girdtaga fran

l6L2 talar om att Ingeborg i Kurlanda tagit >kungens part i salnma gdrd fiir 2 dalep.
Diirfor ger Kurlanda landskyld till socknens kyrka med 18 dre smt flrligen (b 1697 s 580).

I jrp 1665 kal7as Lilla Kebene >>en skatte tideg6rd>, som riiknas fiir 6 Oresbol jord.

Kurlanda anses behdva tidegflrden ftir iingens skull. Av LilIa Kebene ger bonden i Kur-
landa 3 pund smdr till kronan; skatten noteras fdrsta gflngen i jb 1568 (s 424) och flterkom-

mer i senare jb. >Fdr Kebene>> antecknas gresledingen 2 albaijb 1585 och 1593. I den

ovan niimnda lagmansdomen flr 1666 sAgs, att Lilla Kebene, som >>stitt under kastell-

hemman>>, iir >bdndemas r?itta odelsjord uti hemmanet Kurlandu fib 1697 s 577).

. Kartor ger inte 6deg6rdens kige i Kurlanda.Enligt jrp 1665 >ligger och dtir under en

kvam>>. Storskiftet 1790 (STENKYRKA 105) visar tvi kvamar i en biick som rinner ge-

nom Kurlanda. Se EK 25 I{V med kvamama inlagda. Miijligen har Lilla Kebene utgjort
omrfldet nor om biicken.

Breyik,l skatte, har ffltt avskatfring med 3 skiippor malt, vilka jrp 1665 anser bdra utgivas.

I jb 1697 (s 569) antecknas g&rden utan sin gamla avskattning.

Hovlanda,l skatte, stflr i jb 1659 (s 355) med 4 skiippor malt fiirmedlade. Jrp 1665 fdre-

sl6r att avskattningen upphiir, vilket har skett (b 1697 s 570).

BrokVristergdrd, lskatte,skrivsunder>>kronogods>>ijb 1568 (s426)med3pundsmdr, 1

skilting arbetspengar och 4 hiistar. Jrp 1665 fdresl&r dkning av jb-skatternamed2 tunnor

malt,4 hiistar och 1 tunna havre, men vid skattl[ggning 1666 stannar htijningen vid 1

tunna malt och 4 hiistar Qb 1697 s 570).

Dyreby antecknas ijb 1568 (s 427) under >Erik Rosenkrantz gods> med tvfl bdnder, som

vardera ger fbr 4hiistar till kronan. Om den ena gfrrden, Ostergdrd, siigs i jb 1697 (s 571),

att den >varit i danska regeringstiden gammalt frdlse och k0pt av btjnder som det nu 6ger

och besitten>. Jrp 1665 fdresldr viil dkning av skattema med malt, havre, smOr och fodrings-

hiistar, men det blir 1666 endast 2 tunnor malt och 4 hiistar Qb 1697 s 571).

Bd Dampegd.rd, U2 skatte, dr avskattad 8 skiippor malt, ll2 tunna hawe, 1/2 pund smiir

och 4 hdstar. Jrp 1665 finner det >skdligt, att denna avskatfiring bliver ftjrskont>>. Den

tidigare skatteminskningen frln'1629 upprepas i jb 1697 (s 57a).

Riira, U2 skatte, dvs Sdrgdrd, dr >>avsagt>>ll2 tunna malt som enligt jrp 1665 >btir utgti-

ras>>. Jb 1697 (s 575) redovisar gflrden utan avskat0ring.

Ktirrsijn,l/8 skatte, antecknas i jb 1568 (s 426) under >>kronogods>> med 1 pund smcir och

1 vord (v6ta) torsk samt (s 617) 6 skrull mjol och 4 ll2 marker smrir. Redan i jb 1659 (s
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356) skrivs gflrden som 1/8 skatte, men iindfl stigs Kiirrsiin i jb t697 (s 576)ha >varit skatte
6 och anno t666 av lantrniitaren skattlagd till 1/8 mantal>>. Skattema fran 1659 6terkom-
mer i jb 1697.

Rora Nordgdrd, U2 skatte och ll2 krono, har 1629 fdrmedlats med 1 tunna malt.
Avskattningen kvarstir i jb 1697 (s 577). Bonden iiger halvparten i gdrden, men som bdsfe-
man tar >>konungen tagan river hela gflrden>>.

De fvfl gflrdama Sdrgdrd och Nordgdrd i byn Rtira stflr i de Zildsta jb som skatte med
helt mantal och lika stora skatter.

Lirds , I 12 krono och U2 fralse , iir tidigast skane . Girden har de vanliga skafterna fOr helt
mantal utom vad giller fodringshiistama - 6 mot normalt 8 CIb 1568 s 423). Ftirmedling
har skett 1629 medZhdstar och 1656/1686tilLU2 i extraordinarie skatter med stiidslan 8

daler 30 6re smt Cb 1697 s 578). Sedan kronan ffltt bondens skatterlittighet tilI halva gAr-
den, >bliver konungen biista mannen>> och rtder ensam bygseln river hela g6rden. Fdrmed-
lingen fran 1629,2 h[star, blir bestflende.

Hede saknas i gengiirden 1528 och jb 1542. Somkrono skrivs g6rden i jb 1568 (s 426) med
3 pund smtir, 1 skilling arbetspengar, 12 skilling landskyld och 6 hiistar. Samma skatter
noteras i jb 1573 av >>Peder Knudsson for Hee>. Jb 1659 (s 357) och jrp t665har >jungfru
Bodeb som brukare av Hede, 1 krono, med endast fem skatter, diiribland 6 hiistar. GArden
har l?inge brukats ander Akervik; den ligger tide och bdr bebyggas (rp 1665). N6gon iind-
ring sker emellertid inte; g[rden dr obesutten och har sina tidigare skafter kvar (b 1697 s

578). A.r 1731 ktips skatteriitten fr6n kronan, och gArden bhr skatte (ib 1758 s 670).

Btickevik,l kastellhemman, ger U2mark silver och 1 lcip smdr till klostret 1354 (DN 2 s

266) och 4 fodringshiistar till kronan (ib 1568 s 428). Sedan klosterjorden lagts under
Sveriges krona, antecknas i jb 1659 (s 359) att ll2 pund smrir avsagts (troligen L629) och
att >>kungen rider bygseln>. Avskattningen bdr enligt jry 1665 bliva >>fOrskonb>, men den
niimns inte i jb 1697 (s 583).

Kuballe,2 kastellhemman, noteras i klostrets jb 1354 (DN 2 s 266) med 2 marker silver, 2
lcipar smdr och 2 pund korn. I kronans jb 1568 (s 427 fl stir varje gflrd med 4 hiistar, Jrp
1665 menar att avskattningen 1/2 pund smdr frfln 1629 b<ir upphrira. Detta torde ha skett,
eftersom jb 1697 (s 585 f) inte n[mner n6gon sidan.

Aseby,l kastellhemman, har 1629 ftjrmedlats 1 pund smdr, och avskattningen f6r beh&llas

Qb 1697 s 586). >>Av Asby, av bida gdrdarna (aff Alfssby, aff badom gd)> fdr Kastelle
kloster 10 rire silver, 2 ldpar smcir och 2 pund kom Ar 1 354 (DN 2 s 207).

Olsby,2 kastellhemman, ha.r 1629 feffIppttrrd smrir >avsagt>> vartdera (b 1659 s 361).
Avskatfiringen niimns inte i jb 1697 (s 586); diir st6r i stiillet en senare avskattning frdn
1686 pfl U2pund smdr. >>Av Olsby> fflr klostret 2 marker silver, 2 lcipar smcir, 2 pund korn
1354 (DN 2 s 266). Gengiirden 1528 noterar te bOnder en med 24 och tv6 med 12 skil-
ling. Olsby torde diirfdr ha bestfltt av tv6 girdar. Jb 1568 (s 421) har diiremot endast en
gerd.
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Gdre, I kastellhemman, har 1629 formedlats med ll2 tarna malt och 1686 med ll4 i
mantal med stiidslan (Jb 1697 s 588). >Av Gflre (Garde) i Vib fick Kastelle kloster 1/2
mark silver, 1 liip smdr, 1 pund kom 1354 (DN 2 s 267).

Tolleby 4kastellhemman, siigs i jrp 1665 vara >av lika villkor och l[genheter>. En gflrd har
1 pund smcir >>avsagt>>, som >>kan pflftiras och betalas till kronau. Alla fyra kronogdrdama
i byn fcirmedlas 1695 med tillsammans 8 pund smdr, st att alla skattar lika (b 1697s 588

0.
Odeg&rden S/criren (Scharenn) som jrp 1665 omtalar, ar det ddegrirde som Gundbjiirn i

Tolleby ger 1 pund sm6r f6r i jb 1568 (s 648). >>Av en 6de jord> skattar Nils i Tolleby 1

pund smdr enligt jb 1585 och 1601. I de fciljande jb L6l2 och 1625 skrivs 1 pund smOr
tillsammans med de 4 ll2 pennngar leding >fOr Sk6reru>, som kan f<iljas tiltbaka till jb
1580. Som gresleding antecknas Gundbjd,m i Tolleby med 1 album >fcir Skireru> ochAnd-
bjdm i Tolleby medLp album >>ftjr Sk6ren>. Detta upprepas 1585, 1593 och 1601 - de tvA
senare flren med gresledingen minskad till 3 resp. t ll2pennngar. Dessa 4 ll2pewlngar
noteras 1612 och 1625 tillsammans med 1 pund smdr >>av en dde jor& (se ovan). Det 1

pund smcir som avskattats >p& Ellufs gflrd> (rp 1665) avser tydligen smdrskatten fcir Sk6ren,
eftersom det i jb 1659 (s 363) siigs att tidejorden Skflren riintar endast 4 l/2 perningar
leding, en skatt som 8terkommer i jb 1697 (s 595).

Kastelle klosters jb 1354 redovisar 2'rire silver och ll2 kip smdr >aff Thoralder b6ar
skoo (DN 2 s 266); rcdan 1354 kan >Tolleby Skdp ha legat som underbruk till byns
g6rdar. Dessa fOljer i klostrets jb med uflagor i silver, smrir och korn. Odegdrden Sladr Qb
1697 Slairen,1719-1881 Skaren) niimns ofta i kronans riikenskaper fren 1500- och 1600-
talen. Dock torde gengiirdens >>Torkel p6 Skir (Skaaer)> fran 1528 inte g?illa ridegdrden
Skdr i Tolleby utan 1 mfl skatte SkAr. Girden st6r i gengiirdenl52S (s 211) mellan Lilldal
och Kollekiirr i nordcistra Stenkyrka. Jfr OGB 7 s 82,83, 87.

Laga skiftet i Tolleby 1831 (STENKYRKA 412)hx i handlingarna:

s46

s4l

t0-1 1

7 5-71
66

Skflren

Skflrelid
Skflrstegarne

Odegflrden Skdren utgor sydostra delen av Tolleby.

Karta 1 1. Odegflrden Skdreni Tolleby.
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Hciller,l kastellhemman, iir avskattatll2pund smcir; >>synes denna avskatftring bdra utg6-

ras> (rp 1665), och den niimns inte i jb 1697 (s 591).

Kyrkoby dde,l utjord,brukas till iing under Hciller ochrlantar 1 tunna malt, som avskattats

1629. Avskatrringen behiiftas i jb 1697 (s 595). Kyrkoby niimns i Kastelle klosters jb
1354 (DN 2 s267). >Kyrkoby Ode> stflr med 1 tunna malt i kronans jb 1573-1625'En gt

1655 omtalar, att tvfl btinder i Hiiller tog I tunna skyld, >>niimlig Kyrkoby under girden>

och gav 3 riksdaler i ftirstataga. Se OGB 7 s 63.
En karta fr[n 1709 (STENKYRKA 1) och laga skiftet 1846 (STENKYRKA 479)visar

Kyrkobyns liige i Hiiller. Den senare kartan har:

s23 H 76-95 Kyrkebyn

Lilldal,l kastellhemman, fdrmedlades t629 med U2 pund smtir (b 1659 s 365) som btir
>>utgivas>> (rp 1665). Avskatftringen frin 1629 niimns inte i jb 1697 (s 592) men viil en

senare frfln 1686 - ocksi den ll2 pw:d sm6r. Lilldal (Litledal) ger 2 pund smtir, 1 tunna

malt och 20 skilling till Kastelle kloster 1485 (DN 14 s 126).

Gunneby,2 kastellhemman, ger I mark silver, 1 16p smdr och 1 pund kom >>av var gflril>

till Kastelle kloster 1354 (DN 2 s 267).Bhdag6rdama har fitt 1 pund smtir >>avsagt>> 1629

(b 1659 s 365 f1. Jrp 1665 f6reslir att avskattringen betalas, och den niimns inte i jb 1697

(s 593).

Krosselairr,l kastellhemman, ar 1629 avskattat med 3 skiippor malt, som>>b6r utgdras>>

(rp 1665). Nflgon avskattning redovisas inte senare iib 1697 (s 593).

I Krossekiirr har sAviil Kastelle kloster som kronan och bonden iigt jord. Fdr krono-
jorden ges landskyld som i jb 1542 (s 170) skrivs 4 skilling. Ftir >kungens part>> i gfirden

betalar Reer i Krossekiirr 2 daler i trelrstaga enligt gt 1611. Bondens skattejord ar 9 dres-

bol och krono-lkastelljorden 15 tiresbol frb 1697 s 593).

Fosserbd,l krono, >>haver ftir nflgon tid sedan legat tide> och btir diirfcir >>bliva fiirskont 12
extraordinarie, (rp 1665). Vid skattldggning 1666 blir g6rden fdrmedlad tl2 i mantalet
>>fcirutom skrivareorten> (Jb 1697 s 578).

Hdlan, 1/2 kastellhemman, iir >>avsagt> 4 hiistar >i den gamla avkortning> men ger iindi
fiir 8 (rp 1665). Av jb 1697 (s 594) frarngir, att fdrmedlingen skett 1629.

Rdsselvik, 1/2 kastellhemman, har 1629 avskattats 1 tunna (= 3 skiippor) havre och fAr

efter frirslag i jrp 1665 beh611a fdrmedlingenen (b 1697 s 594).

Htillebdck,l priisthemman, ar 1629 avskattat med U2 pund smOr. Jrp 1665 menar att
girden btir fi >njuta sin avskattning>> och fiirmedlas 1/2 i extraordinarie skatter. Sin tidi-
gare avskatfiring f6r Htillebiick behdlla men ftirmedlingen till ll2fieblir Qb 1697 s 596).

Grinnerod, 1 pr[sthemman, bijr enligt jrp 1665 fa bH vid en tidigare avskat0ring (1 tunna

malt) och dessutom f6rmedlas U2 i ordinarie och extraordinarie skatter. GArden skrivs

som >>priistbolshemmair>>, sedan avskattringen med 1 tunna matt (fran 1629) bekriiftats

och ftirmedlingen till UZ (1686) genomfrirts fib 1697 s 596).

Ranneberg,l/4 priisthemman, skrivs med skatter av en halv kronog8rd i jb 1568 (s 426).

k rcZg har girden ftjrmedlats 112 ptnd smdr och fflr behatla sin avskatfiring (b 1697 s
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597). Ranneberg iir pastoms annexgflrd, varav priisten njuter skjuts och arbete med bygseln

Cb 1659 s 368).

Haketorp, t ll2 skattefriilse, iigs av Margareta Huitfeldt som ffltt kunglig resolution pfl att

de tvfl gflrdarna skall brukas som 1 mantal (rp 1665). SiyalNedre (1 mtl) som Ovre (U2

mtl) Haketorp reduceras 1694 frin skattefrtilse till kronoskatte, och den senare g6rden

fdrmedlas alldeles. Haketorp l6ggs till Giiteborgs gymnasium.

Haketorp antecknas i gengiirden 1528 (s 2l4)medtvlb6nder, av vilkaAndbjdmger24
skilling och Mattis 20. Bflda flterkommer i jb 1542 (s 170) som skattebonderi Mattis har de

normala skattema men Andbjtirn endast 1 pund smcir. I fdljande jb 1568 (s 429) firmer

man Andbjtim s ghrd - Ovre Haketorp - som >>Laurits Olsens gods> med endast 4 fodrings-

hiistar.

Nord.yik,l skattefriilse, >>firns i kronans jordebok ftir tvfl hemman, det ena fdr ingen riinta>>

(rp 1665). Gengiirden 1528 (s 213) antecknar tvfl bdnder med tull avgift (24 skilling) och

en >>paupeD> (fattig). Som >>Morlanda gods> stflr de W6 gdrdama i jb 1568 (s 427). Som 1

mantal skattefriilse reduceras Nordvik 1694 tit kronoskatte; de smt skattema iikas 1695

med 5 ijre smt penningar, 4 tunnor malt, 4 tunnor havre, 3 skiippor mjdl2 pund smtir och

4 hdstar Qb 1697 s 572). Stenkyrka kyrka flr 2 6re smt landskyldspenningar. RB (s 322)

antecknar kyrkan med 5 0resbol jord i Nordvik 1396.

(Stora) Dyrdn, U4 krono, anses i jrp 1665 >intet htigre kunna taxeras>>. Med mantalet

minskat till 1/8 och skattlagd till exffaordinaie 1666 men befriad frfln tidigare skatter i
mjtil och ledingssmdr noteras Dyr0n i senare jordebticker (b 1697 s 582). Pastor pfl Tjtim

fflr 1 daler smt i landskyldspenningar.

Lilla Dyri)n, en kronoholme, blir 1666 p66kt i penningar till 4 daler 16 tire smt; eI 1686

fcirmedlas 1 dater 16 6re smt igen (b 1697 s 583).

Rroz stir som laono i jb 1568 (s 426) med 1 pund sm<ir och 1 vord (v61a) torsk. Penningama

som 1666 6kats 4 daler 16 cire smt, frirmedlas 1686 med 1 daler 16 tire smt Qb 1697 s 583).

Kiirrskitt,l knapefriilse, brir skatfliiggas fdr 4 pund smOr, 2 tunnor malt och 8 h6star och

f6r 1 skattehemman i extraordinarie (rp 1665), vilket sker 1666. GArden har varit siiteri

och reducerades 1689 till kronoskatte Qb 1697 s 574).

Kt OvBoALS socKEN

Kndde, 1 skatte, dr >>avsagt>> 4 skiippor malt som enligt jrp 1665 b6r >bliva fOrskonb.

Fiirmedlingen - fr6n 1629 - upprepas i ib 169l (s 604). Stenkyrka kyrka fir 2 cire smt i
landskyldspenningar av gdrden.

Toriid, I skatte, har avskattats med 3 skiippor malt 1629 och f6r behilla denna fOrmedling

Qb t697 s 605).

Kyrkofjtill skrivs i jrp 1665 som 1 skattehemman men >>f6regives att fordom skolat varit

tverme hemman>>. Flera tecken tyder pi att detta kan vara sant.
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Gengrirden 1528 (s 214) notsrar tre b6nder i Kyrkofjiill, niimligen:

Oluf (i) Kyrkofjiill 24 skilling
Oluf Anbjiirnsen ibidem (utan anteckning)
Evind ibidem pauper (fattig)

Kronans ftirsta jb 1542 (s I 69) antecknar under s timj e Ohtf i Kyrkofjiill med 4 U2 marker
(enligt not >)F6rst skrevet vj, men retteb). Normalt har en siimjegflrd 3 marker, varfdr 6
(vj) stir ftir tvi gflrdar. Under krono i jb 1542 (s 168) finns Oluf i Kyrkofj?ill med 2 skil-
ling. Den friljande jb 1568 (s 430) skriver Oluf i Kyrkofjiill med bl a 16 fodringshiistar
jwrfie 2 skilling landskytd >>av Beckehiff>>; under gresleding (s 608) fdljer Kyrkofjuill 5

skilling 2 alba och Ode Kyrkofjtill (O Kirckefeld) 2 skilling samt slutligen under
lqndelsmdssoleding (s 618) Kyrkofjiill tv6 gfrnger med mjtil och smcir (7 skrull mjbl,l l2
pund 6 marker sm0r resp. 2 skrull mjdl,I/2 pund smOr). Hur skall allt detta fOrst&s?

Att Kyrkofjiitl >>fordom>> bestfltt av tvdhemman tyder de 16 fodringshiistama i jb 1658

pt; en normal helgird gav ju fdr 8 hdstar. Ocks6 gengiirden frfln 1528 med btindema Oluf
(med full skatt) och Oluf Anbj0rnsen (utan anteckning) pekar flt samma hflll. Ocksfl den
htiga - men minskade - sdmjeskatten 1542 passar biist till ffe gflrdar. Gresledingen 1568

med tvfl noteringar har >Ode Kyrkofjdlb> fdr en betydligt mindre skatt iin fdr girden i drift.
I OGB 7 s 17 tolkas @ Kirckefeld som Ostergdrden. Samrna sida i jb 1568 har dock 0
Langelanda fir Ode Ldngelanda (OGB 9 s 9); i jb 1542 (s 155) st6r >Aff gde Langland>
5 skilling. Slutligen kan kyndelsm[ssoledingen frfln 1568 med tvi olika stora utlagor (utan

bdndernas namn) vara en kvarleva fr6n den tid Kyrkofj?ill bestod av tvfl g6rdar, av vilka
den ena - tidegflrden - 169 som ett underbruk till den andra. Miirkas bcir ocks6 att de 16

fodringshiistama iir kvar i jb 1573, 1659 och 1697. Ait Kyrkofjiill har >>utsiide 17 tunnor
lan& (rp 1665) visar ocks6, att det kan ha funnits tvfl gflrdar i byn. Kntide och Tordd ovan

skrivs med 6 resp. 9 tunnor. Mycket talar alltsfl fcir att den andra gArden iir en ddegdrd som
brukats under den fcirra och inlemmats i denna.

Avskattningen 1 pund smcir i Kyrkofjiill biir "infriras i kronans jordebok och utgdras>>

(jrp 1665); den antecknas inte ijb 1697 (s 605).
I Kyrkofjiill har funnits en kronojord. Fdr den ger Oluf i Kyrkofjiill 2 skilling 1542 (se

ovan). I jb 1568 skrivs 2 skilling landskyld >aff Beckehiff>. Gdrdtagan 1622 ger nog det
riitta namnet: >Reer i Kyrkofjiill tog 2 dresbol kronojord kallas Bagghogen (Baggehoffuen)

i fte er gav U2 daler 1 U2 ort.>> Jb 1659 (s 375) antecknar att kronan iiger 2 Oresbol jord
med bygseln i Kyrkofjal ftir en landskyld som minskat t1ll4 alba. Kungen f6r 16 6re smt
i Lrlig taga fib 1697 s 605). Laga skiftet 1837 (KLOVEDAL 77:2) visar var Bagghogen
ligger i KyrkofiAll:

s}l 13

15 -15
s 23 65-13

Jfr OGB 7 s 15 f.

B aggehogsberget

Ak". Lrnder Bagghogen

Ak"r Bagghogen

Kdlkerdn under Kyrkofjall blir et 1666 efter fdrslag i jrp 1665 plcikt 1 pund sm6r och
penningar ftjr tillsammans 3 daler 24 6re smt Cb 1697 s 611).

Enligt jrp 1665 ligger phValdn >>under Orusts land>> en skogteg som >>fdrsvaras under
Kyrkofjiill> pi Tjiim. Fcir skogstegama /torpen pfl Val0n se nedan wder Val6n, Tegneby
socken.
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Basterdd, 1 skatte, har fdrmedlats med U2 tunna malt. Jrp 1665 ftireslir att fdrmedlingen
bestir och utdkas med ll4 extraordinaria. Jb 1697 (s 613) antecknar, att ll2 tunna malt
f0rmedlades 1629, vartlll et rc66 hdes I/4 mtl fdrutom skrivareorten. G6rden har varit
skatte, vari kronan iigt 6 riresbol. ar 1OOO tilldtimdes kronan >>l/3 partoch sdledes blivit
r6dande av tagan>>. Basteriid skrivs i jb 1697 som krono, fcirmedlattill3l4.

Den kronoutjord Solhogen som jrp 1665 redovisar, kan spdras i de tidigaste jordebdckema
fren 1500-talet.Ib 1542 (s 168) har wder kronogods >Gudmund i Basterod I skilling>. Pi
raden ovanfdr stflr - med ett senare tilldgg - >>nock 1 skilling fdr Scilflrogen>. ocks6 i jb
1568 (s 430) noteras bonden i Basteriid med 1 skilling landskyld >av Solhogen (Sgllehoff)>,
och samma 1 skilling landskyld - minskad till2 alba 1593 - ftiljer i senare jb. Bn gt 1622
talar om att en bonde i Bastertjd tagit >ett rideg6rde kronans, kallas Solvhogen
(Solfftroffuenn), gav i ffe er I U2 daler>>. Bland de ddegdrdar som efter Kungl. Maj:ts
nfldigaste fcirordning iir >upptagne och skall byggas>>, niirnns 1636 ocks6 >det tidegiirde
Solhogen>>, som Olle Tigersson givit 4 riksdaler i ftirstataga fiir. Kldvedals kyrka iigde
1388 (RB s 324) U2 markebol i Solhogen (j Solhoghenom) till >kyrkans byggande>.
Solhogen kallas diirf6r >>kungens och kyrkans part i Basterrid> i gt 1616. Solhogen iir
alltst en medeltida gird, som drabbats av Odeliiggelse och lagts som underbruk till Baste-
rdd och med tiden inlemmats i denna gdrd.

Laga skiftet i Basterod 1845 (KLOVEDAL 95) visar cidegflrdens ldge i Basterdd:

s 30 99-108 Solhcigame
s 31 109-120 Srilhogarne
s 36-37 100-113 Stilhogame
s37 99,114-120 Sdlhogame

Om Solhogen se ocksfl OGB 7 s 7.

rfinAs

BASTEROD

.{
,- {"/\ \./

\ i,'\-/\ ._r'

SATTEHO

EK 31 SV

Kafia12. Odegarden Solhogen i Baster<id.

Ldngel<irr,Vdstra och Ostra, bflda skatte, iir sedan 1629 formedlade ll2 i ordinarie och
extraordinarie skatter. Ostra Ltngekiirr dcimdes 1675 under kronan och fick stridslan fcir-
medlad 1686 med 2 daler och skrivareorten med 6 cire smt frb 1697 s 614).
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Kollerdd,l skatte, 'dr 1629 avskattat 6 skiippor malt enligt jrp 1665 (i jb 1697 s 606 st6r

>f6rmedlat t629 - 3 skp malb). Jrp 1665 frireslAr att fOrmedlingen frdn 1629 skall bestfl,

och sfl synes det ha blivit. I gArden iiger kronan och kyrkan vardera 3 Oresbol jord. Oluf i
Kolleriid ger 3 skilling i landskyld fcir kronojord i jb 1542 (s 168). Gflrdtagor fran 1636,

1637 och 1638 redovisar, hur Erik i Koller0d varje frr erlagt I U2 ort till laonan fiir 3

$resbol jord. FOr de 6 dresbolen krono- och kyrkojord antecknas i ib 1697 (s 606)

landskyldspenningar 18 6re smt samt stiidsla 1 daler 16 6re smt till kronan.

ldeghrden Krdkerdd sagsbest6 av 12 6resbol, av vilka 7 iir skatte, 3 krono och 2 friilse

(rp 1665). Jb 1659 (s 376 0 ndmner >en cidejord, kallas Kroger<id, iir 2 dresbol jor&. och
vidare: >Denna odejord tilholde sig v?ilb. Fru Margareta Huitfeldt.> Som >>skatte 6dejord>

redovisas Krfrkertid i jb 1697 (s 611); >>brukas under Kolleriid, 'dr 2 tiresbol jord. Riintar

landskyldspenningar 6 rire smt. Kronan 2iger 3 Oresbol utan bygsel>. En liten gresleding

>>avlfdr Krogertid> noteras under girdama Bti och Koller0d iib 1572-t60L.
KrdkertidlKrogerdd ar en medeltida gflrd. Kltivedals kyrka 6gde 1388 i Kraker$d (

Kraka rudi) 1 tirnrgsbol (RB s 324). Stenlryrka kyrka fflr 6 iire smt i landskyldspenningar.

Namnet behandlas OGB 7 s 16. Jordregisterform dt Krogerbd.

Laga skiftet i Kollerod 1828 GLoVEDAL 71) har >2 ciresbol Krokerrids utjor6>:

s 11

s 19

33, 41, 43!5, 66

34-39

EK 30 NO visar (en del av) odegflrden Krflkerods gamla omrflde.

Karta 13. Odegflrden Krdkerod i Kollerod.
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Halsbrick skrivs som tvi skattehemman i jb 1659 (s 37T. k 1629 ff den ena gflrden -
Nedergdrd - avskattad med 6 skiippor malt och den andra - Uppegdrd - med 5 skiippor.
Enligt jrp 1665 har Margareta Huitfeldt k6pt skatteriitten i NedergArd; jrp 1665 ftiresl&r,
att avskattningen utgOrs, men 1669 faststiilldes ftirmedlingen till 1 tunna malt (= 6 skiippor).
Ib 1697 (s 607) kan vidare omtala, att Halsbiick Nedergird av Margareta Huitfeldt givits
till Giiteborgs gymnasium. Halsb2ickUppegfrrdnoteras utan avskattning i jb 1697 (s 608).

De tvi gdrdama i Halsbiick mdter i jb 1542 och 1568 med wfl bdnder som noteras med
normala skatter. Gengiirden 1528 (s 215) ftirtecknar tre namn - Ivar, Oluf och Nils - av
vilka Ivar och Nils ger den hOgsta skatten, 24 skilling, medan Oluf som >>fattig>> betalar
intet. Jb 1573 har ocks6 tv6 btinder med de vanliga skattema; under >opbdrsel pA pending
(gresleding)> fiiljer dock efter Asa i Halsbiick (s275):

For Arekier 1/2 skilling
For Rudt U2 skilling

Odeg,irden Orrelccirrbntkas till iing under biigge gdrdarna i Halsbrick (jrp 1665). Jb 1659
(s 378) kallar Orrekiin en utjord som riintar 1/2 skilling leding. Orrekcirr iir siikerligen
Arekier i jb 1573.Ide ftiljande jb 1580, 1585, 1593 och 1601 fiiljs Asa i Halsbiick av >>for

Amekier>> med gresledingen ll2 skilling som i jb 1593 minskar till I album. Diiremot
skrivs Rod (Rud) under Laurits i AlingserOd i jb 1580-160I (se Onelcdrr och Rod under
Allingserddnedan). Se ocksilOrekirr i OGB 7 s32.

Storskiftet i Uppeg6rd 1802 (KLOVEDAL 39) giiller >hemmanets utiing Odegiirdeu.
Bttlaga skifte i strmma gtud 1847 (KLOYEDAL 107) har i handlingarna:

s2l3 A. 128-135 Ogiirdet
s2l7 D. 116-131 dgiirdet
s220 F. 134-156 Ogiirdet
s222 G. 99-l09,ll3 Ogiirdet
s22A H. 104-115, 146 Ogiirdet
s225 I. 137-158 Ogiirdet
s235 a. 20+-224 Ogiirdet*
s 239 T 183-207 Ogiirdet*
*Under granngArden Orurertid

Kartorna 39 och 107 visar tvd nll varandra grdnsande men skilda omr[den, som bida
kallas Odegdrdet (Ogtirder). Det iir Halsbiick som 1573 ger U2 skilling fiir silalArekierl
Orrel<in somRdd. Redan 1580 ligger Rodunder Allingserdd, medan Onek?irr ftirst 1697
skrivs under denna gArd. Kartor har ingen uppgift om tidegiirde eller <ideg6rd i Allingserod.
Diirfiir torde de tv6 ddegiirdena i Halsbiick motsvaras av jordebdckemas Orrektirr och
Rtid. BLda uppffAder ftirsta g6ngen med gresleding i 1573 flrs jb. Riid fdrsvinner ur kro-
nans jb i biirjan av 1600-talet men omtalas i arvskiftet er L62/+ efter Bryngel Lauritsson i
Kollenid. Det sflgs att Bryngel 'agde2 <iresbol i ddegdrden Rod ( tidegdr Riidh). Se Orusts
och ljdms hiirads dombok, del l, 1662-1667, s 41. Utg. av Folke Almegius.

Utjorden OrreluirrlOrelcdt varkdnttill namnet - men inte till liiget - iinnu 1930 (OGB
7 s 32). Som tv6 ddegflrdar har Rdd och Orrel<cirr en gang brukats under Halsbrick och
med tiden inlemmats i byn. Se ocksiAllingserr)dnedan.
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Kafia 14. Odegflrdama Orrektirr (107) och Rdd (39) i Halsbiick.

Allingserod stir i jordebrickema som skatte, men kronan ?iger i g6rden 6 ciresbol jord utan

bygsel (,b 1659 s 378); pi en lapp antecknas >med bygsel>>. Ftir kronojorden ges 6 skilling
Iandskyld Qb 1542 s 168), senare mirskad till4 skilling. Kronan skrivs med flrlig taga 1

daler 16 rire smt och landskyld 1 daler 4 rire smt i jb 1691 (s 610). Girden redovisas i jb
1568 (s 431) med 8 fodringshiistar fcir hel gird, och dessakvarstdr i jb 169l,fastAllingserdd
ar ll2 skattehemmar. Jrp 1665 fcireslflr att gdrden >>bliver vid sin vanliga skatt>; nigon
fcirdndring antecknas inre jb 1697.

Laurits i Alingserod noteras i jb 1580 med utlagor fcir flera gflrdar och tidegflrdar i
grannskapet. I kronolandslcyld ger han 6 skilling ftir sin egen gflrd; sfl fdljer >>Fcireskrivne

av Koller<id>> med 3 skilling. Under gresleding stir:

Laurits i Allingserdd 4 alba

Fdrendmnde f6r Rrid (Roid| i/2 skilling
An fcir Kollercid I album
Noch fdr Krogerdd (Kraaggertidt) 2 alba

Den friljande jb 1585 lflter Brcinnil (Bryngel) erldgga kronolandskylden ftir Allingserdd
och Kollerdd, medan Laurits som tidigare ger gresleding ftir Allingserod, Rod och Kroge-

rocl.I jb 1604 och 1612 svzrar Brrinnil i Allingserrid frir alla skatter ocksfl >av Kollerti&.
I det under 17a lsbtick ovan ndmnda arvskiftet 1624 omtalas, att Bryngel Lauritsson iigt

6 (5+1) riresbol i Kollerod, 2 oresbol i 6degflrden Rcid och 2 tiresbol i Krogercid. Det tir just

dessa tre g6rdar och cidegirdar som Laurits i Allingserrid skattar f<ir 1580. Sonen Bryngel
(Lauritsson) bdrjar 1 585 civerta en del av skatterna, och han svarar ensam fcir alla 1604 och

1612. Mot slutet av 1600-talet kiggs ocksfl Orrekcirr under bcindema i Allingserdd (b
1697 s 61 1).

Valscing med sex gflrdar behandlas pi fem skilda sttillen i jrp 1 665 i fdljande ordning:

1. I kronohemmanhar >i de danskes tid> givits under kronan mot fdrmedlingtlll U2 i
extraordinarie; bcirvaraNe dergdrd som i jb 1697 (s 612) skrivs 1 krono, frirmedlat 7l2mtl
>fcirutan skrivareorten>> 2r 1629.
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2-3. 2 .frdlsehemman som brukar en kronotomt; iir Soder Nedergdrd och Uppegdrd i
Valsiing. Utsockne frdlse som efter resolution 1664 iir utsockne friilse under Sundsby.

4. I skattefrdlse, avskattat 4 skdppor malt som bdr utgriras (rp 1665). Detta dr Mellan-
gdrden som enligt jb 1691 (s 608) fcirmedlats 1669 efter guverndr Harald Stakes reso-

lution med 4 skiippor malt. >Varit adelns skattegods och insockne under siitegflrden Sundsby,

1694 reducerat till kronoskatte, samma ar till Gdteborgs gymnasium med fcirra friheten.>
5. I skattehemman, bcir fcirmedlas 1/3 ordinarie och extraordinarie (rp 1665). Torde

vanValscingUppegdrd, ar 1686 frirmedlat ll2medtaganQb169l s 613). Som skattevrak

ddmdes 213 under kronan 1666 0b \7 58 s 725).
6. 114 .frtilsehemman, Berget, ll4 skatte, rdntar t hiist. 1666 skattlagt till mtl och rzinta.

Varit adelns skattegods under Sundsby,1694 reducerat till kronoskatte och samma flr lagt
under Gciteborgs gymnasium.

I byn Valsiing noteras i jb 1568 (s 429,432) tre skattehemman, ruri frdlsehemman och

en kronotomt - alla med egna brukare. Med sina 6 skilling landskyld upptrdder krono-
tomten redan i jb 7542 (s 168); till landskylden kommer 1568 (s 432) U2hastegflng, ll2
vapenvite, 1 skilling arbetspengar, 4 hiistar samt (s 61,8) 2 skrull mj<il, 1 1/2 mark smcir.

Fran jb i573 (s 22) och senare brukas kronotomten under granngflrdar i Valsting. Sfl siigs i
gt 1645, att Ingemar och Amon i Valsiing >tog den krono tidegflrd igen i Valsdng i tre 5r,

gav 2 daler>>. Som 1/2 mtl krono skrivs en kronotomt som Amund i Valsiing brukar fib
1659 s 378). Bland gflrdens skatter flterkommer 4 fodringshiistar och kronolandskylden
(minskad fran 6 till 4 skilling). >Detta zir allenast en tomt och haver icke varit rriknat frir
nflgot mantal efter det iir obyggb, antecknas i jb 1659. Jrp 1665 ftireslir, attde 1629

avskattade 4 skzippoma malt pifcirs igen. Jb 1697 (s 615) redovisar Valsdngs tomt wder
kronotomter med notering om fcirmedling 1629 med 4 skrippor malt; >1666 fdr6kt till 1/2

mtl som 1669 igen rir avskattat>.
Om kronotomtens liige i de tv& frdlsegflrdama sdger jrp 1665 endast, att den >rir belligen

uti geirdeb. Laga skiftet i Valsling Scider Nedergflrd och Uppegflrd 1828 (KLOVEDAL 73)

behandlar (s 3) kronotomten under namnetOdetomt: >Av 1781 flrs utmarksdelnings- proto-
koll inhzimtades att 5 dessa Valszings hemman finnes en siirskild skattlagd utjord och uti
jordeboken antecknad under namn av Ode Tomt, frjr vilken dven utmfll och andel vid
berrirde utmarksdelning blivit yrkat, men en Sberopad tingsrzittens dom av den 21 juli
1653 de friretedd innehdll att hercirde Odetomt varit pfl Valslings indgor och icke rigde

nflgot hemmantal, varfcir nflgon utmark icke kunde tilliiggas. Och pfl tillfrflgan om mer-

bercirde Odetomts befintlighet eller lzige kunde icke upplysning vinnas, men att desse hem-

man likvdl fortfara att dnnu utgcira skatt till kronan av 16 skilling banco irligen frjr bida
hemman, vilken Odetomt siledes sammansmdlt med hemmanens inzigor, och icke eller nu

avskiljas kan.>
Kartan har-i handlingarna (s 12) C 35-36 Kronliden. Troligen utgor Kronliden en del av

Kronotomtenlodetomten, Odegdrden. Jfr OGB 7 s 30, (Kronliden) och32 (*KronotyJl).

Under en av de tre skattegflrdama i Valsling har under 1500- och 1600-talen brukats en

kronojord. Bonden Guttorm i Valsiing finns i gengzirden 1528 (s 2I4) med full skatt (24

skilling); i jb 1542 (s 1 67) stir han fcir en av de tvi skattegfirdar som ger 16 skiippor malt.
Under kronogods ger han dessutom 4 skilling kronolandskyld (s 168). I senare jb tillkom-
rner flera skatter fcir hel gird. En gt 1645 har Olle Asmussen i Valsiing som >tog 4 ciresbol

kronojord igenitre hr,gav I U2daTer>>. Som sagts ovanges igt1645for enkronoodegdrd
(kronotomt) i Valsiing 2 daler. Skillnaden i tagan 1 1 12 mot 2 d:aler motsvaras av olikheten
i landskylden - 4 mot 6 skilling. Kronojordens liige iir okiint.
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Heillene, 1 krono, bdr >>bliva fdrskont>> de tvfl tunnor malt som avskattades 1629 Qrp 1665).
Till den tidigare fdrmedlingen liiggs ytterligare 1 tunna malt och 1 pund smijr Ar 1695 (ib
1697 s612).

Vik,U2krono, >>kaningenhdgreriintagivaiinftir Ll2mantal>> (rp 1665). Gdrdenhar 1629
ftirmedlats fren 1 tilt U2mtl; en ny frirmedling till 1/4 sker 1684 Cb 1697 s 615).

Tdd.ds, 1 skattefriilse ,har 1629 avskattas 3 skiippor malt. Efter frirslag i jrp 1665 f6r g6rden

beh6lla sin fdrmedling Qb 1697 s 608).

I Sunna, 1 skattefrdlse, iir avsagt 6 skiippor malt. Jrp 1665 menar att avskattningen bdr
utgriras, och den niimns inte i jb 1697 (s 609). Sunna bestflr av 213 skatte och 1/3 krono;
l694redtcerus gdrden till frronoskatte och frirmedlas 1695 med 1/3 mtl skatte och avskaffas

p6 jb-riintan.
Under S'unna brukas kronoddegdrdenVristergiirdef. Ftir kronogods ger skattebonden i

Sunna 9 skilling landskyld och 1 pund smdr (b L542 s 168). Gt 1610 redovisar hur Laurits
i Sunna >>tog kungens part uti treflrstaga fdr daler 2>. Landskylden till kronan har 1659
minskat till 6 skilling.

Hdrdn, skattefriilse, ger 2 pund smrir till kronan och 16 daler till Sundsby sAteri (rp 1665).
k rcsqreduceras Hiir0n till kronoskatte och liiggs under Gciteborgs gymnasium (jb 1697

s 61 1).

Stavsundsholmen (Staffansholmen; jfr dock OGB 7 s 14) reducerades tillika med Sunna
ttll kronoskatte 1694 och skattlades ihop med hemmanet till en riinta 1695 (jb 1697 s 6ll).

Kldvedal,I ddejord, >lyder under kyrkstolen och brukas av btindema i Kyrkofj[11>>. Det iir
av Klcivedal >>pastor njuter landskyld 1 daler smo (ib 1697 s 605). Till kronan ger Krog i
Kyrkofjiill >>frir kronotomt> 6 skilling landskyld Cb 1580) som senare minskar till4 skil-
ling. Skatterna skrivs U2pund smOr, 2 alba arbetspengar och 8 hiistar (ftir hel gard) i 1601

flrs jb. Senare byts smdret mot U2 tunna havre och hiistama reduceras nIJ4 Qb 1625).
En karta 6ver >>utjorden Kkivedab 1823 (KLOVEDAL 62) visar cidegirdens liige i

Kyrkofidll.Laga skiftet i 1837 (KLOVEDAL 77:2)har s77 nr 96-99 Aker Kltivedal, 100

Ang dito. Se om medeltidsg6rden K/dvedal, OGB 7 s 6 med litt. och om det si beniimnda
1S0O-talstorpet a a s 17.

SavTUaNFATTNTNG

Val,la socKEN

Av de gdrdar frin Valla socken som jrp 1 665 behandlar har flertalet fefi sina skatter mins-
kade vid en tidigare revision 1629.Enligt f<irslag i jrp 1665 iterkommer de avkortade
skattema helt eller delvis i senare jordebcicker. Endast Brdland, Spjdrr, Rdrvik, Sdrby och
Krdkedal har ffltt behilla sina skatter siinkta vid slutet av 1600-talet.

Om cideg5rdar i Valla socken har jrp 1665 intet att sdga. Dock har sfldana fcirekommit.
Aplerddharbrukats under bynRdd.For Grimskcirr skattar en bonde i byn Svawik. Kdtorpl
Krogetorp ndmns tnder Habborsby ochSpjdrr iValla socken och Sftzir i Stenkyrka socken.
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lJnder Habborsby har ocks A Agetorp legat. Onnerdd iir namnet pfl den Odeg&rd som slufli-
gen inlemmas i Balkerdd. Troligen fdr ocksfl Lilla Hammar riiknas som en iidegflrd, en
gang i tiden brukad under ( Stora) H ammar. Av de hiir niimnda 6deg6rdam a sakras Agetorp
i OGB 7. Den medeltida kastellgirden Amundsrdd niimns under >>dnnu ej identifierade
narnn>> och knyts inte till tidegirden Onnerod i Balkerdd. Summa 6 ddeg6rdar.

SrnNrvnrl socKEN

Av Stenkyrka sockens sjutton girdar och byar med kastellhemman iir tolv med i jrp 1665;

endast Brcicke, Glcished, Haga, Mdlnebo och Sziby saknas. Fiir alla tolv giiller det en

avskattning fren ar 1629. Sex gfudarhyar har detta 6r fitt sin smcirskatt >>avsagb> (mins-
kad) med ll2 pwd smdr, niimlig en Bcickevik, Kuballe, Aseby, Olsby, Hriller och Lilldal,
medan Tolleby (1 g6rd) och Gunneby avskattas med 1 pund smtjr. Endast Aseby, Olsby
och Lilldal stflr i jb 1697 antecknade med den gamla avskattnirgen frin1629. Ftir Biicke-
vik, Kuballe och Hiiller iterkommer den tidigare smrirskatten pil ll2 p:urlrd i kronans jb
rc97.Pe samma siitt har Gurureby fiirlorat sin avskattning p6 t pund smrir. Fdr Tolleby
l6ses fr6gan om avskatfringen med 1 pund smtir i en av byns gtrdar genom att alla gdr-

dama 1695 ffu sina skatter minskade med 8 pund smdr, si att alla fflr lika stora utlagor.

Gdre som 1629 avskattats med 12 tunna malt fdrmedlas 1686 med U4 marfial och fdr
skattema minskade. For Krosselcrirr iterkommer de avskattade 3 skiippoma malt bland
skattema. Ro sselvik ddremot fdr behilla sin avskattring med ll2tur,lra hawe frdn 1629.Pe
samma siitt bekriiftas att Hdlan slipper 4 fodringshiistar (av tidigare 8) enligt beslut 1629.

Av de kiinda 6deg6rdarna i Stenkyrka socken ar Kdrevik ett medeltida kastellhemman
med beliigg frhn 1354. PA flera kartor frAn 1700- och 1800-talen kallas KArevik ett dde-
geirde i Ronnting. OGB 7 s 38 och 43 knyter inte samman Kdrevik med Odegeirdet.

Men iinnu en Odeglrd i Stenkyrka socken kan vara ett gammalt kastellhemman. >Utiingens

ddegiirde> ster i jb 1659 med egna skatter. Som ddegdrd torde Amterdd ha sina rtjtter i
medeltiden. Under >iinnu ej identifierade namn>> stdr i OGB 7 s 93 >>aff Autarudi>> frln
1354 bland kastellhemman frAn Tjtim. Troligen iir gdrdens rdtta namn *Amtarud som senare

blivit EmpterddlAtuertid. OGB 7 s 92 f saknar uppgift om att Amteriid varit tidegdrd/
ridegiirde.

Varken jrp 1 665 eller OGB 7 s 65 har nflgon uppgift om en cidegird i Kollel<irr. Dock
har OGB 7 s 94 under >iimu ej identifierade namn>> antecknat ddegdrdens namn ur tv6
laonans jb fren 1580-talet- Ellebergllllerberg. Kartor frin 1786 och 1840 ger cideg6rden

namnet Uleberg.
Morike Hale sh,rivs i jb 1659 som 1/4 krono. Fdrst er fi3L k<ips gflrden till skatte av

Moriks bcinder fdr 200 daler smt. Enligt RB s 388 ?igde er 1388 Solberga kyrka 2 dresbol
>j Morwika halD. Redan i jb fran 1560-talet ger bdnder i Morik 2 skilling landskyld till
kronan, vilket torde ha giillt <idegirden Morike Hale som i gt 1636 siigs vara 2 tiresbol. Jrp

1665 kallar g8rden >>en krono6deg6rd eller utjoril>. Troligen har iidegflrden ursprungligen
(till en del) utgjorts av den kyrkojord som RB 1388 redovisar. OGB 7 s 70 har intet om
Morike Hale som tidegird.

Odejorden Sr,g nerdd vnder Bo kallas i jrp 1665 >Signerdd eller Villekitur>. Signerdd har

sitt iildsta belegg i jb 1585, medan Villelairr omtalas i RB 1388 s 321 (OGB 7 s73).Bida
fAr antas vara medeltida gLrdar som lagts ride och brukats under granngflrdar.

Kronotoftenkallas i jrp 1665 >en ddegArd och brukas till iing under Kroksdab. I g6rden

har det funnits gammal kyrko-/<ronojord - 9 tjresbol - som fitt namnet Kronotof"ten Senare
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kartor har >>odlingsmarken Svinskflren> som vdl stflr fcir Kronotoften. OGB 7 saknar
Kronotoften Qfr ev. xKronotyft OGB 7 s 32) medan Svinskdren (s 331) endast betecknas
som >>6ker>> i Kroksdal.

SkatteddegSrden Lilla Kebene som brukas tnder Kurlanda, kallas i OGB 7 s. 64 >en

sk.dng>. Med sina gamla skatter >av Lilla Kebene> iir Lilla Kebene sdkerligen en medel-
tida gird som lagts cide. Gflrdar med lilla-namn rir ofta cidegflrdar. Se hdrom Framme,
Odegirdar i Vlitte hrirad, s 4148. OGB 7 s 64 niimner intet om Lilla Kebenes cidetid.

I Stenkyrka socken finner man sftzir - >skira> - i siviil enkla gflrdnamn - dvs Skdr *
som sammansatta, t. ex. Svinskdreni Kroksdal. Redan i det iildre krillmaterialet frfln Sten-
kyrka mbter man tvfl g6rdar med namnet Skdr, en i nordbstra och en i s6dra delen av

socknen. Det kan vara svflrt att avgcira vilken gird skrivaren menar. I Kastelle klosters
riikenskaper frin 1354 fcirekommer >Thoraldherb0arskor>, i gengdrden frfln 1528 >An-
ders paa Skoer>. OGB 7 s 87 skriver: >Vad Thoraldherbgarskor 1354 isyftar iir obekant.
Skdr oyan grdnsar ej till Tolleby. Mrijiigen avses Skaren ovan s 82.> BynTolleby bestod i
zildre tider av fyra kastellhemman. Under dessa har brukats en cidegflrd med namnet Skdr,
kalladTolleby.sftrir, som kan ha legat cide redan 1354. Skrivaren har scikt undanrcija varje
tvivel om vllket Skar som avses genom att knyta namnet till Tolleby i scidra delen av

socknen. Vad giiller Stdr,l mantaT skatte i socknens nordristra del, kan man frir gengiirden
1528 underscika bland vilka girdar Skdr placerats. Man finner detta Skdr melJan Lilldal
och Kollekrirr i nordost. OGB 7 nrimner dock detta Skrir under odegflrden Skd.rlSkaren i
Tolleby. Men gengzirdens Slzir st6r frir den hela skattegirden med detta namn (OGB 7 s

83).

Som ett medeltida kastellhemman torde Kyrkeby ode ftLrdknas som en ridegird vilken
tidigt lagts under kastellhenmanet Hcil/er. Summa 9 ddegflrdar.

Kr,OvBr.q,Ls socKEN

Den senmedeltida agrarkrisens verkningar kan tydligt avleisas i den del av jrp 1665 som
handlar om Klcjvedals socken pfl TjOm. Jordebcicker och dombdcker frfln 1500- och 1600-
talen jdmte kartor frfln 1700- och 1800-talen gcir det mdjligt att fdlja ddegflrdarnas vlix-
lande ciden. Man finner att sflvdl bcinder som frdlse varit brukare av cidegflrdama.

Den strirsta gflrden KyrkoJitill siigs i jrp 1665 fordom ha >varit tvenne hemman>. Men
inom vSra dagars Kyrkofjiill ryms inte endast en ildegfud Kyrkofjril/ utan ocksfl en gammal
kronojord rned namnet Bagghogen - vdl ocksfl en cidegflrd - som kan ledas tillbaka till jb
1542 och 1568. Under Kyrkofjiill brukas dessutom ocks6 cidegflrden Klovedal (se nedan).
Under Basterr)d ligger den medeltida gflrden Solhogen som en cidegflrd enligt jb frfln 1500-
talet. En gammal g6rd zir ocksfl Krdkerod som tidigt lagts tnder Kolleriid. I Hallsbzicks tvfl
hemman upptrtider de tvfl ridegirdarna Orrektir och Rod. Pfl den stora byn Valsiings mar.
ker har en kronoddegflrd med okiint namn funnits. G6rden Sunnabestfu till en del av den

gamla kronoddegflrden V dst er gdrde t.

Som den mrirkligaste av de kdnda cidegirdarna i Kliivedals socken torde ridegflrden
Klovedal f6 rriknas. Kldvedal har en g6ng i tidig medeltid givit namn flt socknen, sedan en

kyrka byggts pfl girdens mark. Efter 1350 drabbas gflrden av cidekiggelse och blir en cide-
jord under granngflrden Kyrkofjrill. Pfl samma sdtt har socknen Jorlanda i Inlands Nordre
h?irad fitt namn efter gflrden Jdrland som senare brukas som en odegflrd under grann-
girden Halleby. Summa 9 <idegflrdar.

Summering: Fiir Tjdms skeppsreda summa 24 ldegierdar.
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ORIIST

LANcBI,ANDA SoCKEN

Angds, 1 skatte, antecknas med en brukare med I mark skatt i gengzirden 1528. Jorde-

bdckema redovisar gflrden med normala skatter; frirst 1629 sker avskattning med 4 skiippor
malt, vilken fflr behillas >fbr gflrdens ringa dgor> (rp 1665, jb 169l s 621).

Efter Osten i Angis friljer i jb 1580 (gresleding):

>Forendmnde fcir Breden 1 album>.

I jb 1593 lir gresledingen >fcir Brenne> minskad till 3 penningar" I Breden (Brreddenoz,
-nwn) agde er 1388 l-ingelanda kyrka 1 cirtugsbol och Stenkyrka kyrka pe Tjom 12 mmkebol
(RB s 316, 321). Odegrirder, som kallas oskattlagt tory i jb 1811 (s 7i6), torde vara den

medeltida cidegirden Breden under Angis. Se OGB 9 s 19 \Ode7(irdet - elttorp i Angfls -
och >>Brreddenom>> under >>Fcirsvunna namn>).

Rrid, dvs Ostra Rdd elTer Postgdrden, I skatte, har fcjrmedlats 1/2 extraordinarie. Jrp 1665

menar att gflrden som >>dr ringa uti egendom>, bdr fi njuta sin skatteldttnad. Jb 1697 (s

622) bek:rafrar, att fcirmedlingen skett 1 629 >frirutom skrivareorten>.

Mdlneby (Sorgdrden),1 skatte, bestflr av 40 ciresbol jord (rp 1665); delar av girden utgdrs
av cidegirdar. Jrp 1665 ndmner Ross ekcirr eller Fdglum, somocksi Burdsbrukar en del av.

Det rir Bjrirn i Buris som ger 1 pund smrir frir Rossekiirr i jb 1542 (s 155). I den fr;ljande jb
1568 (s 433) svarar Peder Heilesen i Mcilneby fcjr samma skatt. Till denna har kommit 1

album leding i jb 1659 (s 384). Annu i jb 181 I (s 703) ges ftir >>Rossekzirr, en utjord> den

gamla skatten i smrir och pengar.I Fdglurz (a Fuglheim) iigde Langelanda kyrka 1 rirtugs-

bol 1388 (RB s 316). I kronans tidigare jb niimns gflrden sparsamt. Olof i M<jlneby anteck-

nas fdr 3 penningar >>frir Fflglum (Folenn)> i jb 1513 (s 27 6). Fdljande jb 1580 har >Ennd

fbr Sollum> med samma gresleding, och detta upprepas i jb 1585 och 1593 (det senaste

flret med gresledingen minskad till 2 penningar). Ijb 1580, 1585 och 1593 noteras ockse

Simon i Buris f6r lika stor gresleding >For Solum/Sollum>. OGB 9 s 20 har Sol(l)um
under >Fiirsvunna narnn)>. Det troligaste synes vara, att Sol(l)um i jb 1580, 1585 och 1593

iir en felskrivning fcir Fdglum. Ett torp i Mrilneby Sorgflrden biir cidegflrdens gamla narnn

Fdglum.
Ktirrkallas i jrp 1665 >ridegflrd eller utjord> och rdknas fdr 10 ciresbol. Olof i Mtilneby

ger ll2 skilling >fcir Krirr (Kier)> enligt jb 1573 (s 276). Gresledingen flterkommer i jb
1580, 1585 och 1593. Som ett oskattlagt torp stir Krirret tnder Mrilneby Sorgflrd i jb 1811

(s 717).
Ocksh Ode Ldngelanda har brukats under Mdlneby. Efter Gesse i Mcilneby med l2

skilling landskyld fdljer >Av cide Lflngelanda> 5 skilling i jb 1542 (s 155). I fdljande jb
1568 (s 433) skrivs efter Peder Hellesen i Mrilneby med sina skatter >An av en d(de) gird>
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2 tunnor malt, hiistegflng, vapenvite, 2 skilling arbetspengar, 4 hdstar, 5 skilling landskyld
av Ode Langelanda(ALarurgelannd). >En Odegflrd> och >Ode Lengelandu tordevaratvd
skilda enheter. I jb 1573 (s 23) niimns inte >6de LAngelandu ftir landskylden 5 skilling;
denna noteras bland Olof Perssons skatter >>av en tideglr$.

Mdlneby Scirgdrden bdr ge sin avskattring 4 sklippor malt (frln 1629) ochpilbkas U2
mfl extraordinarie, medan tidegtrdama inte kan taxeras htigre (rp 1665). Visserligen an-

tecknas Stirgdrden med 1 landskyldsg6s till pastor i jb 1697 (s 622), men denna pflLlaga kan
inte vara ny. I civrigt iir mantal och skatter de gamla.

EK 38 NV har p6 flera stiillen Rdsselairr och Odejorden.

B urds bestir av fyra glrdar, av vilka tre behandlas i jrp I 665 - Upp e gdrden, Yttergdrden
och Ostergdrden - alla 1 skatte. Det iir i Ostergdrden kronan [ger 2 riresbol (b 1697 s

623). Helle i Burts >>tog 2 dresbol kronojord i samma gdrd igen i tre ar, gav 3 ort>>, kan
man liisa i en gt fuen rc37. Av jrp 1665 framgdr det, att det iir samma g6rd som brukar
s8viil en >kohage av fcirbemiilte Rossekdrn> (se ovan under Mdlneby) som 2 dresbol krono-
jord. Redan i jb 1542 (s 155) stflr Bjcirn i Burls med 1 pund smtir fdr Rosselerirr (Rwsseker)

och 2 skilling fcrr Brricke (Brecke). Under Mdlneby ovan har visats, att smtirskatten i jb
1568 noteras fdr Peder Hellesen. Betriiffande den gresleding som Bur6s ger 1580, 1585

och 1593 >fcir Sol(l)um> se under Mtilneby ovan. Landskylden 2 skilling >>av Brdcke>>

ftiljer diiremot Burfls Ostergflrden; den har minskat trll4 alba i jb 1659 (s 385).
Krokstomten knyts i jb 1542 (s 154) till Helle i Bur6s med 2 tunnor malt bland

skattema och 1 tunna malt >frir Krokegarden (Krogegarden)>. Som Kroketuft m6ter 6de-
gArden i senare jb. Det il wder Yttergdrden den f6r sdkas i jb 1659 (s 385), dtu den anteck-
nas med Il2 urttrl,a malt till kronan. Efter Burfls YttergArden stdr >Kroketomten, en ut-
jord>, med 16 kappar malt i jb 1811 (s 705). Laga skiftet 1830 i byn Burfls GANGE-
LANDA 86) skiftar Krokstomten p6 fOljande s?itt:

s32
s52
s53

YttergArden L 60-61, 104 Krokstomten till YttergArden

IJppegArden I 60-61 Av Krokstomten
OstergArden K 60-61 Av Krokstomten

Om Krolcstomten se dven OGB 9 s 1 82. De avskatbringar i g6rdama och Krokstomten som
jrp 1665 niimner och menar btira utgtiras, kommer inte tillbaka i jb 1697 (s 623,632).
Samma jb 1697 har anteckningen att pastor i Myckleby njuter 8 landskyldsgiiss av girdar
i Bur6s och Mtilneby fdr en hage som de alla brukar. Ltngelanda kyrka iigde 1396 jord i
sflviil Bur&s som Mritneby (RB s 317).

Asen, I skatte, har fdrmedlats ll2 extraordinarie >>fdrutom skrivareorten>> 1629

fib 1697 s 624) och fir >njuta sin frirmedling>. I garden iiger kronan 2 iiresbol jord med
tagan. Landskylden skrivs i jb 1580 till 1 skilling men minskas senare till 2 albaQb 1659
s 386).

Nigra jb pi 1500talet antecknar bonden i Asen med 2 U2 skiippor malt >>av 6vre
Trdtte>> (se Trtitte nedan). Asen visar inga svagheter i 1500-talets jb. Redan i gengiirden
1528 ger bonden 1 mark. Som en hel g6rd med 8 hdstar antecknas Asen ijb 1568 (s 434).
Den iidegdrd som 1535 heter >>Aaen>> (Aasen?) i L[ngelanda socken och ger 2 pund smdr
(NRJ 4, 493) torde diirfcir inte't ara Asen Cfr OGB 9 s 20 med litt.).

TrcittebestFravNedreochOvreTriitte.Bfldaskrivs somskattehemmanideiildstajbfran
1500-talet. Jb 1542 (s 154) gdr den skillnaden mellan glrdarna, att Per bland sina skatter
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har 16 skiippor malt men Rer (Reidar

kronojord f6r 8 skilling landskyld (s 1

Ovre Trdtte; till de tidigare skatterna h

dama redovis as sh, att Nedre Trtitte, As

Tr[tte stfrr >>Av Ovre Trdtte 1 pund sm6n> och efter Asen ,rAv Owe Triitte 212 skappor

malt>>, medan Ovre Trdtte sist bland sina skatter har 8 skilling landskyld. Den fiiljande jb

1573 (s24)rtpprepar, vad 1568 redovisat: Nedre Treiffe har 1 pund smdr, Asen 2 1/2 skiippor

malt >>av Ovre Triiffe>> och Ovre Triitte 8 skilling landskyld.

Det il Overtrritte gtirde de tre gflrdarnas utlagor giiller. Man finner dessa i jb 1659 (s

386) fordelade pi si siitt, att landskylden, minskad till 5 skilling 1 album, skrivs under

sjiilva gflrden Ovre Trdtte. >Av Overfriitte gitde, en utjord, brukas under gflrden>), noteras

i UZ i1appor malt (tidigare under Asen) och 1 pund smdr (tidigare under Nedre Triitte)'
ytterligare antecknas 3 i/2 marker smdr och 5 skrull mjiil. Ocksi i jrp 1665 st6r Overtriitte

giirde helt under Owe Triitte.
Rers kronolandslryld. t542 p6 8 skilling har giillt Overtrtitte gtirde.I6vre Triitte iiger

kronan 8 dresbol med bygseln 0b 1659 s 386). Redan t623 antecknas i en girdtaga, att

>>Olle Arvesson i Ovre Trdtte tog kronans part i samma gfrrd i tre e.r, gav 2 112 dalet>>.I

gengiirden 1528 finns tvfl bOnder i Triitte som ger full skatt med vardera 24 skilling; Lau-

rents dihemot dr >>paupeD> (fattig). Man kan nog tiinka sig, att den senare brukat den krono-

jordlutjord som tSOa tgg"r rrrd"r tre gArdar och till slut med namnet Overtrtitte gtirde

inlemmas i Ovre Triitte. Kronojorden med sina 8 tjresbol utgdr en gammal, stor och sam-

manhflllen enhet som i flera avseenden upptriider som en medeltida Odegird. Utjorden

beniimnes i senare jb TrdXegrirde, varom se OGB 9 s 175 f' Kartor ger ingen upplysning

om lZiget.

Ovre Triitte f6reslfls i jrp 1665 titl 1 pund smiir i 6kad skatt, men nigon iindring i
girdens skatter antecknas inte (b 1697 s 625).

ldngelanda,l skatte, iir fdrmedtat 1629 med tl2 extaordinarie, >>som iir anno 1686 upp-

hiijt och f6rmedlat allenast 3/8> Cb 1697 s 625). Den i jrp 1665 niimnda avskattningen

med 4 skappor malt bijr givas igen men omtalas inte senare och har fttt behAllas. Gflrden

har >7 iickror i Burfls>>, vilka ger 10 stackar h0, men de iir tydligen inte skatflagda under

Lfrngelanda. Samma sak galter )de Ldngelanda,som i de tidigaste jb brukas wder Mdlneby

(se Ode Ldngelanda nedan)'

Rdra sdgs i jrp 1665 bestfl av tvi hela hemman, Vdstra Riira,l skatte, och Ostra Rdra, I
friilse. Kronans jb 1542 (s 154 0 fcirtecknar bflda gfirdarna; Birger i Rtira ger 16 skiippor

malt, hasteging, vapenvite och 2 skilling arbetspengar som skattebonde men noteras dess-

utom under >kronogods> med 1 skitling. Brynget i Rtira stEr fdr en av de tre >siimjegArdamo>

med 2 pund smtir.

De rvt gardama i ROra kan fdljas i senare jb. Siimjegarden har i jb 1568 (s 43, fttt 8

hiistar till sina tidigare 2 pund smcir. I jb 1659 (s 3S7) skrivs g6rden som 1 skatte och

noteras med endast 8 fodringshiistar. Diirefter f<iljer: >Av Gillingertid, en Ing, brukas under

gdrden, 2 pund skattesmdr.>> Det iir samma Rbra ochen

tiAgur" siimjegerd. Fdr 2 pund smcir brukas om enligt j1p

1665 b6r f6 sina skatter iikade med 1/2 pu tunna havre.

Men dkningen vid skattliiggningen 1666 stannar vid 1 tunna havre (b 1697 s 626).Fot

iingen Gillingerdd kvarstar 2 pund smiir (s 632).
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Den andra gflrden - Ostra Rora- gav som sagts ovan I skilling under kronogods ijb
1542. Under titeln >skattegods> antecknas Orm i R<ira i jb 1568 (s 434) med sina skatter,
diiribland 16 skiippor malt; ddrefter fciljeoAv Hienn aas> (*Hindds?) 1 skilling landskyld.
Att detta >Hienn aas>> dr att scika inom byn Rcira framgar av att slmjegirden i Rcira noteras
i omedelbar fdljd. Att OGB 9 s 18 tolkar.Flienn aas som Angds torde ddrfcir vara ett miss-
tag. Med I skilling kronolandskyld stflr ju bonden i Ostra Rcira redan i jb 1542 (se ovan);
jb 1 568 siiger, att kronolandskylden utg6r >Av Hienn aas>. I jb 1513 (s 25) stir Orm i Rdra
med samma 1 skilling landskyld bland sina skatter. Minskad till 2 alba (= 2/3 skilling)
iterkommer kronolandskylden i jb 1659 (s 395) och jb 169l (s 627). Frir Angfls saknar de

hiir niimnda jb anteckning om kronolandskyld. Frir Ostra R<ira meddelar tb 1697 dess-
utom, att gflrden 1695 fcjrmedlats med 3 skrippor malt och 2 marker smcir; >varit adelns
skatte och 7694 redtcerats till kronoskatte> antecknas ocks6. Bland gdrdens skatter meirks
7697 >>er landskyldsgfls till pastor i Myckleby>, kanske ett minne fr6n den tid kyrkan
enligt RB 1388 (s 316) egde en andel i Rcjra.

Det rir inte kdnt var Gillingerod och *Hindds legat i byn Rdra. Gillingercid - med be-
liigg fran 1388 i RB (s 316) - behandlas i OGB 9 s 165 under formen *Gilling(s)erdd(et),

medan *Hindds inte fcirts under Rdra (se ovan). Genglirden 1528 (s 199) har tre brinder i
Rdra; de tidigare omtalade Bryngel och Birger ger 12 resp. 24 skilling, medan Engelbrekt
dr >pauper> (fattig). Man kan tiinka sig Engelbrekt som flbo p6 cidegirden Gillingerdd i
Viistra Rcira. Den rilga landskylden av 1 skilling f<)r *Hindis kan inte gdma stfl frir en gflrd
med detta namn. I OGB 9 s 167 f under Akernamnet *Hinnerdd i Myckleby kyrkby visas,
hur Hindkan vara ett dnamn. Genom Ostra Rrira rinner en 6; i handlingama till storskiftet
1195 talas om en kvarn och ett kvamfall som gflrdarna dger gemensamt. I jb 1568 anteck-
nas i nflgra socknar kronolandskyld >av en kvarnfors>. Rorz skrivs i RB 1388 (s 316) tv6
ginger med superlativi |ystasta, nadzta Ryodrom, dvs cistligaste, nedersta Rcira. Det kan
diirftir ha funnits tre girdar i Rcira under medeltiden. Den tredje girden kan inte vara
Gillingerod som ju ocksfl nzimns i RB.

Haga, I skatte, har 1629 frirmedlats >>ll2 mtl fcirutan skrivareorten>. Gdrden fir behilla
sin fcirmedling. Pastor i Tegneby >njuter irligen av denna gird ll4 pund tiondeil, 12 6re>>

Qb t691 s 626).

I Mdlneby finns l/2 skatte och 112 skattefralse, vilka >fordom varit en gflrd tillsamman>
(rp 1665). Det ar Bi)rsgdrden och N edergdrden som avses. Den fcirra har 1629 fdrmedlats
med 3 skiippor malt och 3 skiippor havre och fir >njuta sin avskattning> (jb 1691 s 628).
Den senare girden har 1629 fcirmedlats med lika rnycket som tscirsgflrden (rp 1665) och
i682 med ytterligare l14imantaletQb 1691 s 630).

Reorserrid, 1/4 skatte, antecknas i jb 1568 (s a35) med 2 hdstar fdr U4 gflr'd. Jrp 1665
menar att gflrden bcir sti f& U2 i extraordinarie, men maltalet f<jrblir ofdrrindrat Qb 1691
s 631).

Stora Hals,l krono, och Lilla Hals, 112 skatte, har flker och dng gemensamt, varvid Lilla
Hals tar fjeirdeparten. Dlirftjr bcir Stora Hals >giira for I U2 mantal extraordinarie med
Tingegodset>> (jrp 1665). Vid skattlliggning 1666 >dr detta T5.ngegodset upphcijt tlll l12
extraordinarie, som anno 1686 igen iir frirmedlab Qb 1691 s 634).

Tdngegodset i Stora Hals nrimns i jb 1573 (s 27) utan egen brukare med 6 skilling
landskyld, 1 pund smcir och 4 hlistar (fcir halv gird). Gircien kan spflras tillbakatlll jb 1542
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(s 155), diir Mans i Hals st6r med24 skilling >>sdmje>> och 6 skilling fcir >kronogods>>. I
niista jb 1568 (s 436) friljer efterAnders i Hals (med sina skatter) >An 6 skilling landskyld
cide (Ennd vj s. lantz @)> jamte 4 hzistar och I pund smcir. Tingegodset tir alltsi en ddejordl
ddegdrd, som dnnu i jb 1811 (s 709) stflr med egna skatter. Redan jrp 1665 siiger, att
T6ngegodsets ldge inom Stora Hals iir oklint. Inte heller kartor ger upplysning i saken. Jfr
OGB 9 s 176.

Lilla Hals har tidigast skattat fcir hel gflrd med bl a 8 fodringshristar (b 1568 s 433),
vilka senare minskat till4 (ib 1811 s 772). Gfuden har fcirmedlats 1686 med 3 skdppor
havre och 12 marker smor (b 1697 s 628).

Vrriland finner man i gengiirden 1528 (s 199) med tv6 brukare, av vilka Torer ger 24
skilling, medan Bamtze antecknas utan pfllaga. Jb 1542 (s 155) noterar samma brjnder
under >>kronogods>; den frjrre har normala skatter (diiribland 24 skilling), den senars en-
dast 7 skilling. Med 8 fodringshiistar cikas skatterna fcir Rasmus i Vriiland i jb 1568 (s

436); Anders i LillaVrriland fciljer med endast 1 skilling arbetspengar, 7 skilling landskyld
och 4 hdstar.

I 1500-talets gengrird och de tv6 frjrsta jb framtriider en tydlig skillnad mellan de tvfl
gflrdarna i Vriiland. Den ena har fulla skatter; den andra saknar vissa skatter (hlisteg6ng

och vapenvite), och de rivriga giiller fdr (mindre iin) en halv gird. Men bflda girdama
noteras dock med brukare. Frirst ijb 1573 (s 27) redovisas den lilla gArden som ett under-
bruk till den stora. >Av LillaVriiland> med skattema fran 1568 fciljer efterLaurits i Vraland.

Jb 1659 (s 392) antecknar Vrriland som 1 krono. Landskylden har minskat till 1 mark (=
16 skilling). Om skatterna seigs: >Ldnsmalnen njuter denna rdnta med allt ovisst fritt pfl
sin tjiinst och underhflll.>> Vidare: >Av Lilla Vriiland som brukas under gflrden>> betalas sex

sm6 skatter. Den tidigare landskylden pfl 7 skilling har minskat till 4 skilling 2 alba. Fodrings-
hiistama dr ofcirdndrat 4 (som fiir halv g6rd).

Jrp 1665 fcireslflr cikade skatter for StoraVrtiland med 1 pund smrir och 2 tunnor malt
samt martalet hdjt till I 1,12. Lilla Vrriland bor ge 1 pund smcir och I tunna havre utriver
tidigare skatter. Vid skattliiggning 1666 6kas skatterna fcir sflviil Stora som Lilla Vriiland
enligt fcirslaget; dock byts havre mot malt f6r Lilla Vriiland. Det blir Lilla Vrliland som fflr
mantalet hdjt med ll2, som >>anno 1686 igen avskattades> jdmte cikningen i malt och smdr
frfln 1666 Qb 1697 s 636).

Enligt jrp 1665 T Lilla Vriiland >>inte delt ifrfln Stora Vriilands dgor>>. Senare kartor
saknar upplysningar om Lilla Vriilands l2ige inom Stora Vr:iland.

Lilla Vriiland visar flera cidegflrdstecken. Tidigast upptrdder gflrden med egen brukare
men har 1573 lagts under (Stora) Vriiland. Skatterna motsvarar i det niirmaste en halv
g&rd; en skattecikning 1666 blir inte best6ende. Lilla- namnet - frfln 1573 och senare - stflr
ofta fch medeltida ddegflrdar, som lagts under en granng6rd, ofta med Stora-namn. Yad
som fattas cidegirden Lilla Vriiland rir endast en 1determ av n6got slag. Som s6dan kan
dock relknas >utjord> som frirekommer i jb 181 1 (s 708).

O de Ldngelanda, l 18 krono, mriter f<irsta gingen i jb l 542 (s 1 55). Efter Gesse i M dlneby
med 12 skilling kronolandskyld under sin skattegdrd foljer >Av ride Lingelanda 5 skil-
ling>. Ocksfl i jb 1568 saknas anknytning mellan Osten i Langelanda (1 hel skatteg6rd, s

434') och Ode Langelanda (s 433), vars 5 skilling landskyld antecknas sist bland de skatter
som ges >>dn av en ddegArd> av en bonde i Mdlneby. Mdjligen har >en cideg6r# och Ode

Lingelanda brukats tillsammans under frirsta delen av 1600-talet. I tre gflrdtagor sdgs, att
Nils i Ode Lflngelanda tog >>samma plats> (1611), >sarnma fjiirdingsg6rd> (1623) och
>>samma halva gflrd (1638).
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6de Langelanda skrivs 1/8 krono i jb 1659 (s 394); gdrden iir bostiille fdr klockaren,
som >>njuter skjutspenningen fritt>>. Med tagor och landskyld jiimte 3 sk2ippor havre och 1

fodringshiist blir klockarens flrliga skatter 1 daler 21 dre smt Qb 1697 s 638). Nflgon htij-
ning till 1/4 extraordinarie (enligtjrp 1665) blir inte av.

Asten filner man i jb 1659 (s 396) bland hemman i Lflngelanda socken >>som tillfiirne icke
hava stfltt i jordeboken>. G6rden skrivs som fru Dorotea Bjelkes strOgods, U2 friilse, med
egen brukare. Jrp 1665 f6reslflr 2 fodringsh?istar, som pdfdrs girden, Ar 1695 cikade med
penningar och 2 pund smrir. Asten fdrmedlas 1682 med 3/8 mfl till V8. Ar IOZS Uyts

gtrden till kronan av Anna Elisabet von Ascheberg och reduceras 1694 till kronoskatte.

MvcrlpBY socKEN

ISkala,l skatte, iiger Myckleby kyrka 6 Oresbol jord och fir diirfctr 8 rire smt i landskylds-
penning av gflrden, men >>konungen stddjer>>, dvs tar tagan (lb 1697 s 657). Jrp 1665 anser

hemmanet vara >>ringa i jordeboksriinta>> men ftiresldr alt 1629 Ars ftjrmedling med U2 i
extraordinarie rrinta - utom skrivareorten - fir bestfl. Och s[ blir det.

Hede,l skatte, antecknas i jb 1659 (s al9) med 8 alba landskyld och 14 marker landskylds-
sm6r bland gdrdens dvriga skatter. >>Kungen iiger 4 dresbol med bygseln> i Hede; under
gArden ligger dessutom )>en liten skogsteg, kallas Kronotegen>>. Det iir fdr Kronotegen

som Hede enligt jrp 1665 b6r ge 6 marker smrir. Vid skattliiggning 1666 blir >>Kronotegen

under Hede>> p[6kt den fdreslagna skatten.
Att det giillt nd skilda kronojordar framgir av anteckningar i jb 1758 (s 802). De 4

oresbol som kungen/kronan rigt i Hede, har k6pts till skatte 1743 samtidigt med Krono-
tegen under gArden. I skatteg[rden Hede redovisas i jb 1542 (s 157) och senare 4 skilling
kronolandskyld; ijb 1568 (s 461) stigs landskylden ges >>av en Odejord (Affen 0 iord)>.
Girdtagor frdn ftjrsta hiilften av 1600talet redovisar bflde 6rlig landskytd och tre6rstaga

fOr en kronojord i Hede:

Gt 1622: Nits i Hede tog 4 tiresbol jord i ett ar, gav i landskyld I U2 ort 4 skilling danske'

Gt 1636: Anon i Hede tog 4 <iresbol kronojord i samma gArd i tre ar, gav I riksdaler I ort.

Ettlaga skifte 1856 (MYCKLEBY 196:2) giiller >Hede samt den sfl kallade Skattetegen

till hela hemmanet>> och visar samma omrflde som KronotegenpiEK 44 NV. Jfr OGB 9 s

32,169.

Vristra Bdgane, Il4 skatte, blil er 1666 >>av lantrniitaren skattlagd och fiirtikt fuen U4 tJJl3/8

mtl (b 1697 s 663). Kronotegen Bjdrtegen under girden f6r samma flr >pitikt 6 marker

sm6n> enligt fcirslag i jrp 1665 Qb 1697 s 675). En karta 1811 (MYCKLEBY 82:1) visar
>Bjrirtegen (Bj6metegen) till Viistra Bigane>> med >>Hedes teg> (se ovan) griinsande intill.

Bdganendmns i RB 1388 (s 316).I jb 1568 (s462)hittarmanEskil i Bflgane (Boffuenn)

under skattegods fcir en av skattema, medan tv6 skatter stir utan brukare. Den friljande jb
1573 (s 38 och 286) skriver >Engelbrekt i Berg fOr Bigane>> med 1 pund smiir, 2 fodrings-
hiistar och 1/2 skilling. Tydligen har skatteglrden (Vtistra) Bdgane en tid saknat egen

brukare och legat under Berg.Mdjligen f6r gfirden riiknas som tideg6rd; sedan den kommit
under odling igen fdr den ju mantalet ht jt 1666,
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Onne ndrnns i RB 1388 (s 312,524); i 6nne iigde Myckleby kyrka 7 6resbol. Gengiirden

1528 och jb 1542 saknar uppgifter om g8rden som i jb 1568 (s 462, 622) upptriider med

skatter fiir helt skattehemman. Jb 1659 (s 422) antecknar Onne som I krono; >kungen iiger

i denna gird halvparten, dock kungen tager all landskylden med bygselu som bAsrcman.

Ingen kronolandskyld noteras. Onne riiknas fdt l2 i ovisst, dvs extraordinarie.

Jrp 1665 frireslar 3/4 i extraordinarie. I jb 1697 (s 664) siigs Onne vara fdrmedlat t629
med, Il4 i extraordinarie fdrutom skrivareorten. Myckleby kyrka fAr 12 dre smt i
landskyldspenningar.

Hdriid stfir med 8 fodringshiistar (fdr hel gdrd) redan i jb 1568 (s 462); gflrden har riiknats

som 1 krono, dven om vissa skatter iir smt eller saknas helt. Kronolandskylden skrivs till
endast 8 skitling, innan den pfl 1600-tatet reduceras till 5 skilling 1 album (b 1659 s 422).

Redan 1629har Hiir<id fOrmedlats U2 i extraordinarie >>utom skrivareorten>>. Nfigon iind-

ring i mantal eller skatter sker inte; At rc75 byts Hiirtid ifrin kronan >>av sal. viilboma fru
generalinnan Anna Elisabet von Ascheberg och ftirsvaras fiir str0gods>> Qb 1697 s 665).

Hrillene liknar i flera avseenden granngdrden Hiirdd. Skattema iir dock redan i de iildsta jb
mera normala, och kronolandskylden uppgar till 12 skilling. Gflrden f6r tidigt f<irmedling

i skatter och mantal. 12 marker smrir fdrmedlas 1629; Lr 1632foljer U4 i extaordinarie
och l692lika mycket i mantalet. Liksom fdr H2irtjd gdr kronan byte med fru Ascheberg,

och g6rden blir friilse stdgods.

Bjtim i Ovra Myckleby, 1 krono, ger 1 pund sm6r >>av en kvamfors>> och >>kan intet h0gre

skanl[ggas> (rp 1665). Redan i kronans ftirsta jb 1542 (s 157) stflr Hogen i Myckleby

med 1 pund smdr >>ftir kvarnstrrim>>. Jb 1568 (s 463) skriver salnma landskyld >>Av en

kvamfors heter Beck>>. Sedan siviil Nedra som Ovra Myckleby ilr 1675 bytts frfln krono

till utsockne friilse under Anna Elisabet von Ascheberg, f6r bflda girdama sina skatter

6kade 1692 med 1 tunna malt och 6vra Myckleby med ytterligare 1 pund smdr. Den

tikade smcirskatten kan giilla kvamforsen.

Yttre Niis siigs i jrp 1665 vara en 6degird, som brukas underNris, 1 krono. Redan i kronans

fiirsta jb 1542 (s 157) antecknas Otte i Niis med >1 pund smcir f<irYtter Niis (ytter ness)>.

Ocksfl i jb 1568 (s 463) stAr Yfire NZis (Ithemis) med 1 pund smtir under kronogods f6r
bonden i N[s, under kyndelsmiissoleding dessutom Odentis (Odenes) med skatter i mjtil
och sm6r. Ftirst i jb 1573 (s 39) riiknas ridegfrrdens 1 pund smtir in bland gArdens egna

skatter. I gt 1636 fims antecknat: >>Dessa efterskrivna tidegdrdar iir efter Kungl Maj:ts

nidigste fcirordning upptagna och skall byggas, som efter fdljer: Myckleby socken: Aslag

Andersson tog det <idegiirde Ytter Niis i f6rsta taga gav 8 riksdaler.>>

Jrp 1665 fdresl6r att Aslag i Niis med tidegirden Yttre Niis st6r for I tl2 mtl i extra-

ordinarie eller att ddegtrden bebyggs och skattar fdr sig >>i visst och ovissb>. Vid skattl2igg-

ning 1666 blir Nds >>av lantmiitaren pflOkt U2 (mtl) i ovisst (extraordinarie), som anno

1686 igen iir avskattab>. Samma ar (1686) 6kas i stiillet gdrdens skatter med 1 tunna malt

och 1 pund smdr (b 1697 s 671). Myckleby kyrka fir 4 cire smt i landskyldspenningar.

Gtiddestala saknas i gengiirden 1528 men noteras i jb 1542 (s 157) utan egen brukare. Jon

i Hogen ger (under kronogods) 3 skilling ftir >giedestalle>> och 2 skilling fcir >ytter krogen>.

Det iir Hogens granngdrdar Giiddestala och Yttre Krokertid som avses. Giiddestala har

egen brukare i jb 1568 (s 464), medan Yxre Krokerdd (Ither Krog ger4dt) iinnu ligger under

Hogen (s 462).
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G2iddestala, 1 krono, frck 1629 fcirmedling med ll2 extraordinarie >fcirutom skrivare-
orten>>. Skatterna rikades 1666 (som jrp 1665 fdreslagit) med 3 skiippor (= 1/2 tunna) malt
och 1686 med ytterligare 3 skiippor malt.

Ar Giiddestala en ridegird? Fcir detta talar: 1) gflrden brukas tidigast under en grann-
gelrd, 2) fflr fcirst fdrmedling men 3) senare rikade skatter.

Andeneis har sitt iildsta beliigg i RB (sen. hand, s 311). Myckleby kyrka agde Il2 ciresbol i
Andends. Niir gdrden senare upptrzider i kronans jordebricker, sker det som underbruk till
Algdrd,di i Myckleby sn, numera i Torps sn. Redan i jb 1542 (s 157) stir Mons i Atgara
med 1 1 skilling antecknade fdre de egna skattema - 1 tunna 6l och 3 tunnor mjcil. Dessa 1 1

skilling siigs i fdljande jb 1568 (s 464) vara >landskyld fcir Andeniis (Aames)>. Ddrefter
fciljer 4 hiistar (fodring). Nasta jb 1573 (s 40) redovisar Olof i Algflrd med 3 tunnor mjcil,
I tunna 61, 11 skilling landskyld och 4 hdstar utan att Andends ndmns. Senare i samma jb
skrivs dock >Olof i Atgara fdr Andends (Odennes)> fcir tre skilda skatter (s 228,286 och
344); det g?iller olika pfllagor i mjril, smcir och pengar. I den f<iljande jb 1580 stir >Sven i
Andends (Adenes)> med den tidigare landskylden 11 skilling samt mjcil och smbr, medan
Olof i Algird ger ll2 skilling >>fdr Andends (Odennes)>. Tydligen har Andends ffltt egen

brukare i slutet av 1500-talet. Gt 1645 skriver: >>Aslag i Andends tog samma nyupptagna
cideg6rd (Ny Optagde @de gaar) igen i tre ir gav 2 daler.> I jb 1659 (s 427) skrivs Andends
som 1/2 krono" Av den tidigare landskylden - I I skilling - syns intet spir; skatterna utgcirs

av havre, smcir, mj61, pengar och fodringshdstar. De senare, 4 stycken, har f'dljt Andeniis
fran 1568 (se ovan). Jrp 1665 fdreslir Okning av skattema med 1 tunna malt och ll2 1unna

havre, vilka 1666 l2iggs till de tidigare Qb 1697 s 672).
Andends eir en medeltidsgird med belligg i RB. I kronans tidigaste jordebcicker brukas

girden under Algara. Sedan cidegflrden kommit under hiivd igen, kan skatterna hdjas 1666.

Torp tpptrdder i kronans jb 1568 (s 464) som 712 kronogflrd (med 4 fodringsheistar). Av
skattema har ll2 tunna havre och 1 pund smcir blivit >avskattat>> (val 1629). Jrp 1665

menar att avskattningen >bcir utgivas>. Detta sker inte. Girden blir 1675 bytt frfln kronan
till Anna Elisabeth von Ascheberg och frirsvaras fcir utsockne freilse (Jb 1691 s 673). Torp
fcirmedlas U4 Ar 1682 men dkas 1692igen med 1/8 mantal.

Gdrd ar namnet pfl tvi lokalt skilda hemman i Myckleby socken. OGB 9 s 30 har ztldsta

beliigget frfln jb 1659, men bida gflrdarna ndmns som underbruk till granngflrdar i jb frin
1-500-talet. Under Brunnefjrillligger 1/4 krono Gird, medan Gird, 1 krono, brukas under
Grindsby.

Jrp 1665 behandlar endast 114 krono G&rd, som fdreslfls ge 1 pund smcir i hrigre jb-
riinta. I jb 1568 (s 460) foljer efter Anders i Brunnefjiill (med bl a 6 skilling landskyld):

Av Vik och Gnrd (AtrWig och Gaard)

6 skilling landskyld

Nu finner man skattegirden Brunnefj'dll i jb 1542 (s 156) under kronojord (s 1-57) med 12

skilling landskyld; alltsi har Vik och Gdrd med sina 6 skilling landskyld brukats under
Brunnefjlill ocksi 1542. Aven jb 1573 (s 36) har Anders i Brunnefiiill med 6 skilling
landskyld - tbljt av 6 skilling landskyld >Av Vik och Gflrd>>. En girdtaga frfln 16i2 visar,
att Gflrd fitt egen brukare: >'forben i Gird (Gaardt) tog kungens part under samma gflrd

fdr daler 2.> I ib 1659 (s 427 f) skrivs GAfi, U4 krono, med fem smi skatter, diiribland 4
skilling landskyld och 2 hiistar. Den av jrp 1665 frireslagna cikningen av jb-rrintan med 1
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pund smdr kommer 1666 (jb 1697 s 673). Ar rcle har borgmlistare Anders Larsson frfln
kronan bytt till sig Gird under skatte (ib 17-58 s 818).

Den kronojord i Brunnefjiill f<jr 6 skilling landskyld som jb 1568 (och 1542) avskijar,
redovisas i gflrdtagor; sil gt 1623: >Olle i Brunnefjiill tog 5 ciresbol kronojord i samma
gflrd i tre flr, gav daler 2.>> Jb 1659 (s 418) antecknar, att >kungen ziger 6 ciresbol med
bygseln>. Brunnefjiill blev 1686 pfl<ikt 1 tunna malt Qb 1691 s 657).

OmVik som ett dldre namn phBrunnefjril/ i RB se OGB 9 (s26 och52).

LillaVasso antecknas utan brukare i jb 1659 (s 428) som 1/8 mtl prdstegods (priistebol).
Skattema iir endast 1/2 pund skattesmcir, 5 skrull ledingsmj<il och 1 fodringshiist. Gengdrden
1528 och kronans iildstajb frin 1500-talet (1542,1568 och 1573) redovisar endast en glrd
i Vassd med brukare. Men denna skattegfud rymmer >kronogods> med 8 skilling land-
skyld (b 1542 s 157). Vid skattliiggning 1666 cikas jb-rzintan fcir Lilla Vasso med l/2 pund
smcir som jrp 1665 fcireslagit (Jb 1691 s 67 6). Den landskyldsgis (till priisten) som anteck-
nas i jb 1691 , tu viil en zildre pilaga som fcirst detta flr noteras i jb. Myckleby kyrka agde 2
1/2 riresbol i Vass6, >j Vatzaudheime>> enligt RB (s 311, sen. hand), vilket kan fcirklara
sivzil priistbolsjorden sorn landskyldsgfl sen.

Hrillesflaten ochGrdbacken brukas till iing tnder Myckleby prcistgdrd, och jrp 1665 finner
det skiiligt, att kyrkoherden >njuter dem si hzirefter som tillfcirne>. B&da dngarna niimns i
jb 1580 och 1585 (OGB 9 s 168, 128). Hrillesflaten noteras i jb 1691 (s 674) som en
kronoiing, brukad av herrVincens, dvs prtisten, fcir 1 pund smcir. EK 44 SY har Hrillesflaten.

Hrillebol, 1/4 klosterhemman, nd.mns med brukare utan skatt i gengiirden 1528. OGB 9 s

30 har beliigg frin 1580-talet och 1604. Jb 1659 och 7691 visar ingen iindring av skat-
terna-

I Krokane,l mtl skattefrrilse, iiger kronan 4 ciresbol jord, som bonden ger landskyld fcir.
Denna skrivs i jb 7542 (s 157) till 4 skilling men minskas senare till 8 alba (jb 1659 s 492).
Gflrdtagor fritn 1612 och senare redovisar irlig landskyld av samma 4 ciresbol men inte
tagan. Ar 1624 skrivs landskylden till 40 skilling. Jrp 1665 anser, att Krokane bor getaga
och avskattning 1 pund smcir. Kronans 4 ciresbol med tagan 1 daler har fru Anna Elisabeth
von Ascheberg sig tillbytt 1675 Cb 1697 s 660).

I girden dger >fru Dorothea Bjelke 6 ciresbol 4 penningbol jord, k<ipt av bcinder 1650
och 1651 och fcjrsvarar av hela girden alla extraordinarie rdntor frir ugedagstjdnare tmder
szitegflrden Kflrcid>. Till 1 pund smcir som fdrmedlats 1629 foljer 169-5 ftjrmedling med 2
alba leding , 1 tunna havre och 4 marker smcir. Krokane reduceras 1694 frtn adelns skatte-
gods till kronoskatte (,b 1697 s 660 f).

Myckleby kyrka har iigt tvfl andelar i Krokane pi tillsammans 10 ciresbol (RB s 312 I
sen. hand)" Gengdrden 1,528 antecknar tvfl brinder i Krokane. Torer st6r med halv skatt (12
skilling), men Mogens dr >pauper> (fattig). Halva gflrden har mrijligen varit en cidegird i
bdrjan av 1500-talet. Den tidigare kyrkojorden har som 4 ciresbol kronojord lagts under
skattegirden. Inga kartor visar var i Krokane kyrko-/kronojorden har legat.

IJnder Aker ligger enligt jrp 1665 dels en bebyggd skogsteg, dels >av Bjcimercidstegen
(Bidrnere Teigen)> en hage. Jrp 1665 foreslir 1/8 mantal med skatter i smrir och fodring.
Den skogstegjrp 1665 ndmner, torde vara vad en >>karta civer utjorden FjAlla till hemmanet
Akep 1843 (MYCKLEBY 157:2)visar.Ihandlingamakallasnr 1-51 torpetFjtilla(Firil-
len OGB 9 s 29), beliiget i nordveistra delen av socknen och grdnsande pi tre sidor till
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Nadebacken, Rodstegen och Onne. Hagen >av Bjdmerridstegen>> diiremot finner man inom
Akers egna griinser. Tvfl kartor (MYCKLEBY 116 och 157:1) har O(de)gdrdel fdr ett

omrflde i nordvlistra Aker (se EK 44 SV).
Odegiirdet i Aker niimns i jb 1697 (s 659): >>Av ett ddegiirde under denna gflrd som ?ir 4

ciresbol jord, njuter pastor i Myckleby 1 landskyldsgfls samt tagan I daler.>> OGB 9 s 48

har som hemmansdel Odegrirdet, fcirr torp. Jb 1697 (s 675) fdrtecknar under kronotegar

Bjdrtegen(Biotegen), en teg under Aker, flr 1666 piiikt 12 marker smor,ochsnickaretegen
under Aker, dito 1666 pe6kt 12 marker smOr. EK 43 NO har s8viil Bjbrtegen som

Snickaretegen i norra delen av Fjiilla.
Fdr Bjdrnerddstegen se vidare Vristra Bjdrnerdd nedan.

TJnder Osta Bjdrnerdd brukas en bebyggd skogsteg som i jrp 1665 ftiresl6s ge 1 pund

smor till kronan. Som en kro noteg rrhnrrrs >Fjiillan under 6stra Bj0meriid>>, vilken er rc66
blev >pfldkb med 12 marker smOr (b 1697 s 674).

Denvnder Aker niimnda utjorden FjrillanlFjrillen (se ovan) griinsar i sydost enligt kar-

tanl57:Ztill >V. Bjiirnerdds iigou. Ar detta riktigt, har btde Ostra ochViistra Bj<imercid

Agt del i Fjillen. Se Fjrillen, OGB 9 s 29.

IVtistra Bjr)rnerddredovisar kartan till laga skiftet 1850 (MYCKLEBY 168) en sftogs-

teg (s 49, S+ n nr 256-286). Det markerade omridet griinsar till det wrder Aker ovan

omtalade ddegtirdet som i jrp 1665 s?igs vara >>av Bjcimertidstegen>> (se ovan). Viistra
Bj<imerdds skogsteg och Akers ddegcirde hiinger sarnman och kan en gAng hautgtrort en

tredj e gdrd i Bj drnerbd. Fdr detta talar:
l. Odegtirdet i Aker kallas av Bjdrnerddstegen i jrp 1665.

2. Bjdrnerdd niimns i RB s 312 sen. hand med orden >>i sydligaste gArden ( synzsta

gardhenom)>, som Myckleby kyrka iigde U2 markebol i. Superlativen sydligaste totde

ange, attbyn Bjiimerrid bestfltt av (minst) tre gArdar.

3. Ib 1697 (s 659) noterar pastor i Myckleby med 1 landskyldsgfls och tagan 1 daler >>av

ett ridegiirde> ,nder Aker.Miirkas bdr att kyrkan i Myckleby i RB inte.redovisas med jord
i Aker. Diiremot sthr Bjdrnerdd medtvl andelar. Ocksh Vristra och Ostra Bjdrnerdd ger

var sin landskyldsgfls till priisten Cb 1697 s 658, 672). Fdr Ostra Bjiimeriid siigs land-

skyldsg8sen gilav 2 Oresboljord.
4. I gengiirden 1528 (s 200) noteras Olof pfl Vcistra Krirnerdd (K/merud) med 24 skil-

ling, medanAsbj0m pi Bjtimerdd och Olof pfl sarnma stiille saknar anteckning. Kdrnerdd
tir tydligen en felskrivningfdr Bjdrnerdd och inte ett >>ftirsvunnet namn)) (OGB 9 s 51).

Bjiimertid stir diirfdr i gengiirden 1528 med tre bdnder och tre g6rdar.

Den hiir redovisade tredje g8rden i Bjiimer6d gdr skiil fdr namnet >>sydligaste glrden>

i RB. Som ddegdrd kom sydligaste Bjornert)d att brukas under Vcistra Bjdrnerdd och

Aker. Mednamnet Bj drnerddstegen mdter idegfuden i jrp 1665; pfl kartor stlr sko gsteg fdr
delen i Viistra Bj<imerrid och odegrirdel fiir delen i Aker. Eftersom Aker ensam svarar fdr
tagan - 1 daler smt - till priisten, medan 1 landskyldsg6s ges av b6de Aker och Viistra
Bjtimerdd, torde huvudparten av den medeltida 6deg6rden ligga inom nuvarande Aker,

diir den utgjort den nordviistra delen av g6rden.
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Karta 15. xso dra Bjdrnerod i V. Bjdrnerod och Aker.

Tonps socKEN

Sdbben, 1 skatte, iir enligt jrp 1665 >avsagt>> 3 skzippor malt, vilken avskattning bdr utgci-
ras. Vid skattlliggning 1686 blir gflrden i stiillet pedkt 12 marker smcir (b 1697 s 643).

Den dkerlltcka som Oluf i Sribben brukar och ger 8 skilling danske >till jordeboken>

fdr, antecknas i jb 1659 (s 416) tnder Lyckor; drir siigs att pengama ges >till klostret>. Niir
Bohusldn blev svenskt 1658, har veil klostrets inkomster lagts under kronan. Jb 1697 (s

653) niimner inte klostret; 8 skilling danske >>av en 6.kerlycka>> flterkommer. >>Vet ingen var
samma flkerlycka iir beliigen> (rp 1665). En geometrisk karta civer flkerjorden i Sdbben
1748 (TORP 7) har som nr 2 Skdlelycftan (Skiiilelcickan) >ddrav de (dvs bcindema) hava
trenne flkrar vardera>>. Laga skiftet 1876 (TORP 145) har s 60 92-97 och 101-104 Skiile-
lyckan pfl grrinsen i nordvdst. Jfr OGB 9 s 160.

Stenshult, 1 skatte, har 1629 fcirmedlats med 3 skiippor malt. Jrp 1665 menar att gflrden

btir bliva fcirskonad avskattningen. Sfl synes ha skett Qb 1691 s 644). Ar 1669 bytte borg-
masm-ren Anders Larsson halva skatterdttigheten i Stenshult till kronan mot Blibrricka.
Stenshult fdrmedlades ll4 imantaler 1692.

Hoggerdd skrivs 1 mtl skatte i jb 1659 (s 411). Girden iir tidigare avskattad med 3 skiippor
malt, >vilken avskattning synes bcira utgivas> (rp 1665). Sedan sfl skett, blir Hdggercid
1686 >pfl<ikt T2marker skattesmcir> Qb1691 s644).

Torp,1 skatte, mciter i jb fran 1500-talet med fulla skatter fcir hel gdrd. Avskattningen (viil
1629) galler malt, smcir och mjril. Jrp 1665 menar, att avskattningen bdr utgivas, vilket
sker. Dessutom rikas gflrdens skatter 1686 med I tunna malt (b 1697 s 644).

Torkel i Torp ger 2 skilling i kronolandskyld fdr granngirdenTimmerhult 1542 (1b

1542 s 158). I fciljande jb 1568 (s 460) har gflrden egen brukare; bland dennes skatter

EK 44 SV
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mdrks 2 hiistar (fcir U4 gllrd) och 2 skilling fdr den kronojord som flera gt fr6n 7612 och

senare sdger vara 2 ciresbol. Jfr OGB 9 s 88.

Medstugan skrivs i jb 1659 och jrp 1665 som ll2 skatte men har 8 fodringshiistar som hel
gird. Dessa har friljt gflrden fran jb 1568 (s 459). 1500-talets skatter synes gdlla fbr helt
hemman. Avskattningen med 4 skiippor malt torde vara frin 1629 Qb 1659 s 412). hp
1665 fciresldr, att girden ger fcir 314 i extraorditarie och betalar avskattningen. G6rden

slipper okningen i extraordinarie men fflr ge avskattningen (b 1691 s 645).

Klevedal presenteras i jrp 1665 med tre brukare; Jesper pfl U4 skatte, Anders med 1/3 av

Klevedals skatter- >kanrdknas f<ir 1/8 extraordinarie och skattldggas i ordinariefor 112

pund smrir och t hrist i fodring> - och Oluf pfl torpet Kronotegen.I jb 1568 (s 459) och

senare stir en skattegird Klevedal med nigra smi skatter, diiribland 2hastar.I jb 1659 (s

413) riiknas girden for U4 skatte. Det tillfogas: >Under denna gSrd ligger en liten skogs-

teg, kallas Kronotegen.> Under rubriken >1/8 skatte> noteras i jb 1691 (s 646) Lilla Kleve-

dal med t hlist i skatt: >Anno 1666 av lantmzitaren fcirdkt och skattlagd till nzirstiende

mantal och rdnta.>
I OGB 9 s 82 antas atlKronotegen, ar Lilla Klevedal. Av jrp 1665 (se ovan) framg6r

dock, att si inte iir fallet. Som jrp 1665 foreslflr har Lilla Klevedal brutits ut ur (Stora)

Klevedal med 1/8 mantal och I hdst fodring (men inte ll2ptnd smcir). Lilla Klevedal blir
skatte llksom Storo Klevedal. Kronotegen kan vara det torp i Lilla Klevedal, vilket ligger
i nordvrist p6 grdnsen till Tryckhfllan. Liiget passar till vad jrp 1665 siiger om Kronotegen:

> ... zir intet mycket bred, utan linger.>

Strom, l krono, saknas i gengdrden 1528 ochjb 1542; orsaken torde vara, att gflrden >for-

dom varit ett lagmanssriteri> (rp 1665). Under kronogods skrivs Erik i Strom i jb 1568 (s

459) rned l0 pund smcir, 2 skilling arbetspengar och 8 hiistar. Skattema flterkommer i jb
1659 (s 413) med arbetspengarna minskade till 4 alba.

Jrp 1665 beskriver Strcim som en ovanligt priiktig gArd och f'6res16r cikning av jordeboks-

r:intan och mantalet. Vad som sker under de ntirmaste flren summeras i jb 1697 (s 647).

Avskattningen 1 pund srndr 1629 lliggs till skatterna igen 1686. Med 1 tunna malt Okas jb-
rdntan 1686 och med lika mycket 1692. Ar 1686 blir mantalet av lantmdtaren forrikt ifran
I til| 1 ll2.Vidare antecknas: >BorgmdstarenAnders Larsson fdrbytt sig skatterdttigheten

ifrAn kronan anno 1669 med steidslan 4 daler och anno 1685 bekommit under fcirpantnings-

frihet i vederlag fdr andre under samma villkor avstfidde hemman.>>

En gArdtaga frin 1622 talar om att Erik Jenssen i Strbrn i treflrstaga fdr gflrden givit 6

daler. Det antecknas ocksfl, att han tagit en kronoteg >>under samma gfir# fcir en daler.

Denna kronoteg dr okdnd till namn och lzige; karlor ger ingen upplysning.

Geddebrticka skrivs l/2 klono i jb 1659 (s 414). Skattema i 1500-talets jb visar, att gflrden

med bl a 4 fodringshdstar och 4 skilling landskyld inte relknats som helt mantal.

Avskattningen i malt och havre (viil fran 1629) antecknas irte senare Qb 1691 s 648).

I Geddebriicka dger Torps kyrka 6 riresbol 0b 1659) och fir av gflrden 12 cire smt i
landskyldspengar. RB har tv6 anteckningar om kyrkojord i Geddebriicka (s 3 14 och 523).

Efter Geddebriicka frlljer i jb 1568 (s 460) och 1573 (s 36) >Av Fossebeck/-breck> med
2 skilling tandskyld. D?irf<jr torde Forsebrict ffl scikas inom Geddebrzicka (och inte pA

Trillfls ligor som OGB 9 s 92 menar).
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Atgara -i de iildsta jb i Myckleby socken - noteras i jb 1542 (s 157) som kronojord med
11 skilling, 1 tunna fll och 3 tunnor mjtil. Jb 1568 (s 464) och 1573 (s 40,286) visar, att
siviil 11 skilling som 4 fodringshiistar och 1/2 skilling ges >f<irAndeniis (Aames/Odennes)>;

se hdrom Andends (under Myckleby ovan).
Jb 1659 (s 415) skriver AtgarO som 1/4 krono med endast ll2 ttxtna 21, och 2 tunnor

mjtil (fr jb 1542 ovar). Den hdjning av mjcilskatten mot minskning av mantalet som jrp
1665 fdresldr, har inte genomfdrts; skattema skrivs i jb 1697 (s 649) som tidigare 2 tunnor
mj6l och ll2tuwr.aFl,.

Assmunderdd,l klosterhemman, antecknas i jb 1659 (s 415) med22 skilling penningar,4
tunnor mj6l, 4 pund sm6r, 4 pund Fl och U2 riksdaler fodring. >>Kungen iiger bygseln.

Avdcimt 1 tunna mj<il och 2 pund fll.> Avskattningen siigs i jrp 1665 ha skett fcir kvarnen
>nyligen in anno 1657> och giillt 1 tunna mj<il och 2 pund fll. Emellertid l?imnar jb 1697 (s

651) uppgift om en fdrmedlng 1629 med 1 tunna mj<il och l/2 pund 61. Jrp 1665 ftiresldr
att avskattringen 1657 itergflr, men detta har inte skett Qb 1697 s 651). Gflrden donerades

1676 till borgmiistaren Anders Larsson >>under skattemanna biird> (OGB 9 s 76).

GrorddkallasddegcirdeunderAssmunderddi jb 1665 (OGB 9 s78) ochddegd.rdijrpfran
sarnma er. Ib 1697 (s 653) noterar tv6 brukare pi U4 klosterhemmanet Grortid med 12

marker smdr och 2 fodringshZistar i skatt, sedan lantrniitaren 1664 och 1666 skattlagt gir-
den. Ar 1676 gavs ocksA Groriid till borgmiistaren Anders Larsson under skatte; denne

fick 1685 gdrden som fdrpanbring >i vederlag fdr andre under samme villkor avstfldde

hemman till militieu.

Gdre, U2 klosterhemman, star i jb 1659 (s 415) med 2 pund smcir och 1 mark fodring.
>>Kungen iiger bygseln.> Jrp 1665 fdresldr dkning av skattema med I tunna malt, men de

gamla uflagoma &terkommer ofdrii:rdrade i jb 1697 (s 651).

Kleva, 1/2 klosterherilnan, har f6rmedlats med 2 tunnor mjcil, vilka enligt jrp 1665 biir
utg6ras. Ib 1697 (s 652) antecknar fdrmedlingen 1629 men siiger intet om p6<ikning. Dock
st6r bland skattema 6 tunnor och 1 U2 skiippa skattemjdl mot 6 tunnor i jb 1659 (s 416).

Blibrricka,l/2 klosterhemman, blev liksom Kleva fdrmedlat 2 tunnor mjril 1629. Jrp 1665

mena.r att avskattningen bdr >>i kronans jordebok infriras och betalas>. Men den kvarstir i
ib 1697 (s 652). Lr 1692 tikas skatterna med 1 tunna malt och 1 pund smtir.

BorgmiistarenAnders Larsson bytte till sig Blibrdcka av kronan 1669 under skatte och

siiterifrihet (se Stenshult ovan). P6 samma siitt har Anders Larsson under skatte filit Bli-
brricka kvarn som 1692 skattlades till 4 tururor I tl2 skdppa mjiil (b 1697 s 652 f).

Nr)teviken,l/4 klosterhemman, fdr sina tidigare smfl skatter iikade 1666 med 1 pund smcir

efter fdrslag i jrp 1665 fib 1697 s 652). Borgmiistaren Anders Larsson har tillbytt sig

skatterdttigheten till Ntiteviken ifran kronan och 167 6 f?fit gdrden sig tillpantad med sliteri-
frihet.

Kyrkotegenlnder N0teviken upptriider i girdtagoma; 1610 tog Laurits i Nciteviken >>en

teg som ligger till Rtira kyrka, gav daler 1>. Samma Kyrkotegen stflr i jb 1697 (s 653) med

Ar 1666 pfldkt 12 6re smt i fdrstataga och lika mycket i tredjeershga, vartill kommer 6 dre

smt i landskyldspenning till Rdra kyrka. Anders Larsson har tillpantat sig ocks6 vad kronan

fflr av Kyrkotegen. En kartliiggning 1715 (TORP 6) har: >11 Ar en kyrkoskogsii:rg.>
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I den fdrsta svenska jordeboken 1659 (s 417) finns fdljande anteclcring: >>Efterskrivna

hemman firms i Torps socken som tillftirne icke haver st6tt i konans jordebdcker.> De fyra
uppriiknade gdrdama ?ir 1/4 friilse strdgods, alla med brukare. Bro och Rddstegen sdgs

tillhtira fru Sofia Brahe, medan Kindsltiu ochVarfjrill iigs av fru Anna Bildt. Jrp 1665

fciresl&r samfliga till skattliiggning med 1 fodringshdst, vilket sker 1666 Cb 1697 s 654).

Jfr OGB 9 s77,81, 84 och 91.

Sral.q. socKEN

Tyfta apptader redan i 1 500{alets jb som en hel skattegird med bl a 8 fodringshiistar. I jb
1542 (s 160) antecknas 2 skilling landskyld ftir en kronojord. Landskylden minskar senare

till 4 alba, som i jb 1659 (s 397) siigs galla2 dresbol jord i ffia >utan bygseln>. FOr 2

dresbol kronojord >>som ligger i samma gdril> ger Helle i Tlfta i treflrstaga 3 ort enligt gt
t637.

Jrp 1665 antecknar som avskattade 3 skiippor malt i Tyfta, vilka bdr ges igen. Och
avskattningen har upphdrt (Jb 1697 s 682).

Hoga skivs i gengiirden 1528 (s 203) med tre brakare: Nils pt Hoom antecknas utan
avgift; Peder ibidem kallas >paupeo; Vigen p[ Hotun ger 24 skilling. I kronans fdrsta jb
1542 lterkommer Nils i Hoga (hoffwe) med 16 skiippor malt, h[steg6ng, vapenvite och 2
skilling (arbetspengar) (s 159) och 3 skilling under kronogods (s 160). Peder saknas. Under
>>siimje>> (s 159) finner manViken (Wigynd) i Hoga (hoge) med 3 marker. I den fdljande jb
1568 (s 439) st6r samme Vigen i Hoga (Haffue) med 3 marker siimje och 8 fodringshiistar.
Det iir diirf<ir troligt, att Hotun i gengiirden 1528 'dr en felskrivning for Hoga (se >Fdr-

svunna ruunn> i OGB 9 s74). Jb 1568 (s 437 f) noterar Nils i Hoga med tidigare landskyld
och skatter jiimte 8 fodringshiistar. Vigen i Hoga ger (se ovan) 3 marker siimje och 8 fodrings-
hiistar. Den fdljande jb 1573 upprepar de tidigare utlagoma.

I kronans jb fren 1500- och 1600-talen skrivs sflviil Ovr" somNedre Hoga som 1 mtl
skatte. Men Vunder bflda g6rdama har legat lqrko-lkrono- resp. klosterjord. I Ovre Hoga
iiger Stalakyrka 8 tiresboljord, >>som kungen byggeo 0b 1659 s 398). Bonden gerkronan

taga och kyrkan landskyld. Bn gt 1637 redovisar 2 riksdaler, som Hans Rasmusson erlagt
i tref,rstaga ftir kronans del i Ovre Hoga. I gt 1637 noteras ocks6 >Torbjdm i Hoga>, som

tog 6 tiresbol kronojord i sin gflrd och i tredrstaga gav 2 riksdaler 1 ort. En1igt jrp 1665

brukar Nedre Hoga en klosterutjord till iing och >>giver irligen 8 skitling i landskyld och
16 tire i tagu. Jqp 1665 fiireslflr att kronan fdr samma utjord av bonden fer U2 marker
smdr och att jb-riintan 6kas med 1 tunna malt och 1 tunna hawe. Under >>iingetegan> an-

tecknas i jb 1697 (s 698) >Neder Hogas iingeteg>>, som 61 1666 tilt de tidigare 8 skilling ftr
tikning med 12 rire smt i fdrstataga och lika mycket i tre6rstaga. Ftir gflrden Nedre Hoga
tikas jb-riintan er 1686 med 4 skiippor malt (b 1697 s 685 0. Owe Hoga fdr tydligen
behilla sin ftirmedling 3 skiippor malt frAn 1629 (tb 1697 s 682).

Det finns mflnga kartor civer Ovre och Nedre Hoga, men ingen ger upplysning om liige
och omfattring frir den jord som en gang tillhtirt kyrkan, kronan och klostret Dragsmark.
RB har flera anteckningar om kyrkojord i >>sydro> och >>ntirdro> Hoga. Troligen har krono-
och klosterjorden sitt ursprung i denna kyrkojord. Av komparativen sddra och nordre att
ddma har det inte funnits flera iin tv6 gdrdar i Hoga. Den som >>fattig>> betecknade Peder i
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gengiirden 1528 kan ha brukat kyrkojord, men det kan inte avgtiras, om denna ocksa varit
tidegflrd.

Ovre Dale,l skatte, ftirmedlat U2extraordtnarie och 1/2 pund smtir (jb 1659 s 398), anses

av jrp 1665 bOra pAfciras sin avskatbring >>och sedan ftir 3/4 extraordinarie>>, eftersom
bdndema ger 10 daler i trligtaga >till riitte odelsmannen>>. Men gflrden flr beh6lla sin
ftirmedling, som enligt en anteckning i jb 1697 (s 683) skett 1629 >fdrutan skrivareorteD>,

och ge det avskattade smdret.

Krabberdd,l skatte, ftirmedlat U2extaordtnarie, har >uti de danskes tid> blivit frdndtimt
sin skog och btir diirftir >>njuta sin f6rmedling>. Liksom Ovre Dale har Krabbercid f6rmed-
lats l2 extraordinarie >>f6rutan skrivareorten> och fdr behilla avskattningen (b 1697 s

683).

Ringserdd,l skatte, har sitt iildsta beltigg i gengiirden 1528 (s 203); Kirstine pi Ringserrid
antecknas utan pAlagor. I jb 1542 (s 159) noteras gdrden med skatter fiir en hel gdrd. Dessa

flterkommer frirAnders i jb 1568 (s 438), 6kade med 8 fodringshiistar. Diirefter fijljer: >An
haver han en tidegird (Agaard) som ligger under hans gflrd vid namn Rdd (R6d), som intet
gAr annat av iin leding.> Denna ddegdrd Rdd iir troligen det skattetorp Rad, som omtalas i
OGB 9 s 66 med bel?igg i jb 1758-1881.

Jrp 1665 niimner ytterligare ett cidegiirde/en ddegtrd under Ringserdd, >kallas Berg>>,

som iir 6 dresbol jord. Liksom Rad fcirekommer Berg redan i jb 1568 (s 619); under
kyndelsmiissoleding stflrBerg med2 skrull mjiil ochl U2 mark sm6r. Med samma skatter

mdterAnders i Ringserrid i jb 1580 >f6r Berg (Berrig)>; diirtill kommer 1/2 skiippa mjtil,
3 marker smdr och I U2pewing i samma jb. I den fOrsta svenska jb 1659 (s 399) anteck-

nas efter Ringsercid: >>1 tomt under samma gdrd, kallas Berg, riintar 3 U2marker smOr, 5

skrull mj6l.> Sedan jrp 1665 fdreslagit en dkning av Odegfudens skatter med I pund smtir,

sker hdjningen redan 1666 Qb 1697 s 689). Jfr OGB 9 s 65.

Varekilsnris bestir enligt jrp 1665 av 1 skattehemman och 1 biskopshemman. Redan
gengdrden 1528 (s 203) redovisar tv6 bdnder i byn, den ene med tull avgift (24 skilling),
den andre med halv. F0rst i jb 1568 (s zl41) finner man biskopshemmanet i Varekilsnds,

som till kronan skattar endast 4 fodringshiistar. Det ar Sddergdrden det galler. Jb 1697 (s

688) har anteckningen: >Tillftjrne statt under biskopshemman, som efter en lagmansdom

anno 1611 och guvemciren Harald Stakes resolution anno 1673 . .. iir nu infOrt fdr skatte.>>

i'r rcee fcirtiktes jb- penningama med 4 daler 14 cire smt, som igen avskattades 1686.

Gflrdens skatter till kronan skrivs d?irefter till 2 pund 12 marker smtjr, 8 hiistar. Valla kyrka
har 3 6re smt landskyldspenningar i SdrgArden. INordgdrden iir 8 dresbol kronojord med
tagan2 6re smt. Tegneby kyrka ffu 2 6re smt i landskyldsperuringar.

RB redovisar biskopsstol, domkapitel och kyrkor med andelar i Varekilsniis. Det talas

om >>i Varekilsniis i nordligaste g&rden som Bd heter ( Varakils nase j n@rsta gardenom

semBq eitir)> ca 1400 RB s 318 och >i Br[cke i Varekilsniis (J Brakko j Varakilsnase)>>

RB s 315. Tvfl g6rdar i Varekilsniis har alltsi burit namnen Bd och Brticke. Mtijligen har
det funnits ytterligare en gflrd; superlativen >>nordligaste (gflrden)> l6ter fdrmoda (minst)

tre gdrdar i byn. Laga skiftet pfl alla zigoma 1849 i Nordg6rden (S'IALA 183) har:

57 6-577 Torp vid Og[rdet
579-593 Utmarken Ogtirdet

s62
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Kartan till akt 183 saknas. Jfr vidare OGB 9 s 73.

Haga arrtecknas med tv6 brukare i gengiirden 1528 (s 204); av dessa ger Orm (Omn) 12

skilling, medan Nils saknar uppgift om skatt. Ocksfl kronans ftirsta jb l542hu tvfl bru-
kare. Anders i Haga st6r under s/ea ttegods (s 159) med 2 tunnor malt, hiistegang, vapenvite
och 2 skilling arbetspengar och under kronogods med 2 skilling landskyld, medan Nils i
Haga ger endast U2mark landskyld. Samma skatter och landskyld fdr Haga iterkommer
i den ftiljande jb 1568 (s 438 0, men hiir niimns endast en brukare. Jon i Haga skrivs fiir
vadAnders givit fcir skattegods (se ovan) j?imte 8 fodringshiistar (en ny skatt); kronoland-
skylden 2 skilling ftirs in bland skattema . Sedan fdljer >>Av en kronotomt i Haga (Aff enn
krunntufft i Haffiritt)> 8 skilling landskyld, 4 fodringshiistar. Eftersom 8 skilling = lp
mark, har samtliga pAlagor fOr Haga i jb 1568 noterats under Jon. Detta upprepas i jb 1573
(s 30): Oluff i Haga st6r med skatter och wfl landskylder; kronotomten skrivshar Haffue.

1500-talets kronodelar i/under Haga finner man i jb 1659 och 1697 samt jrp 1665 ytter-
ligare ftirklarade. Kapellanen >>herr Henrik i Hagu besitter gtrden 1659 Cb s 400). >>Av en
kronotomt under g6rdeo> utgir 5 skilling I album landskyld (en minskning frfln tidigare 8

skilling) och 4 fodringshdstar. Jry 1665 sdger att ingen vet, var kronotomten lir beldgen.
>>Priisten njuter hiirav alla extraordinarie rlitter (dvs skatter)>. Ib 1697 (s 689) upprepar
skattema fren 1659.

Ijrp 1665 talas ocksi om >den klosterjorden som brukas hiir under, giver sinjordeboks-
riinta fiir ll4 hemman; agoma iir inte avdelade>>. Gt L6l2 notera"r att >>Jon i Haga tog
kungens part i treflrstaga fcir daler 7 U2>>. I jb 1659 (s 407) redovisas klosterjorden som
>>en utjord under Haga>> som riinta"r 1 tunna malt, 2 siittingar mjOl, 6 marker smcir, 1 album
sdlleding och 1 mark fodring. I jb 1697 (s 697) skrivs utjorden under
>>klosterhemmansutjordao med ofdriindrade skatter.

B6de jb 1659 (s 407) och 1697 (s 698) antecknar >Angholmen under Hago> med 12

marker smcir till kronan. Sta1a kyrka f6r flrligen 2 6re smt i landskyldspenningar. Om
Angholmen (nr 3), se ocks6 OGB 9 s 108.

Rdrahar endast en brukare i gengiirden 1528 (s 204); Nils i Rrira ger 20 skilling. Samme
Nils antecknas i jb 1542 (s 159) med skatter fiir en hel g6rd och skrivs under kronogods (s
160) dessutom fdr 6 skilling landskyld >>fdr Hogen (hogen)>. I jb 1568 (s 439) l6ggs 8

fodringshiistar till de tidigare utlagorna under skattegods. Sedan ftiljer >Av Hog (Hoff)>
med 6 skilling landskyld liksom 1542. Peder i Rrira fdr i jb 1573 (s 30) dessa 6 skilling
kronolandskyld lagda till skattema. Senare minskas landskylden tilt 4 skilling (rp 1665).

Rdra, 1 skattehemman,har (1629) blivit avsagt 5 skiippor malt och formedlat U2i
ovisst (rp 1665). Ftirmedlingen kvarstAr frb 1697 s 685) >fOrutan skrivareorten>>, men
maltet ges. Kartan till laga skiftet 1874 (STALA 152) visar var HoglHogen skall scikas

inom Rrira. Ur handlingama:

S9

s10
s 11

A. 29-31 ,36 Hog, beteshage
D. 32-36 Hogen, beteshage etc
E,. 29, 3l-32, 34-36 Hogen etc
F. 2l-29,34-36 Hogen etc.

HoglHogen upptriider i jb 1542 och 1568 som en sjiilvstiindig enhet, fdr vilken ges 6
skilling kronolandskyld. Det som i jrp 1665 kallas >>en krono utjord> torde vara en medel-
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ttda ddegdrd,som i kronans ftirsta jb 1542 redan ligger under R dra och senare inlemmas i
denna gflrd. I OGB 9 s 66 skrivs R dra eller Rdrehdg; det senare siigs vara ett folkligt namn
for Rdra.I sjiilva verket iir det ju tideg6rdens namn lagt till brukaregf,rdens.

Karta 16 a och b. Odegdrden llog i Rtira.

Nedre Hoga - se Hoga ovan.

I Hrirlycke, I skatte, iiger kronan 6 tjresbol jord och kyrkan 3 dresbol (jb 1659 s 400).

Bonden ger taga till konan och landskyld till kyrkan. En gt l6l2talar om Gullig i Hiirlycke,
som >>tog kronans part under samma 96r& i tre 6r och gav 2 U2 daler. Stala kyrka fdr 2 rire

smt flrligen i landskyldspenning och pastor i Tegneby 1 gfls (b 1697 s 686). Jrp 1665

menar att avskat0ringen, 6 skiippor malt, bdr fijrskonas. 56 har ej skett.

Krono-/lqnkojorden i Hiirlycke kan spflras tillbaka till kronans fiirsta jb 1542 (s 159 f).
Nils antecknas dels fdr skatter av g6rden, dels fiir 10 skilling landskyld av >>kronogods>>. I
niista jb 1568 (s 439) skrivs samma landskyld >>av fisketomt (Aff Fisketufft)>>. Senare

minskar landskylden titl 6 skilling 2 alba Qb 1659 s 400).

Hiirlycke griinsar inte till havet men antecknas i jb fran 1700-och 1800-talen ftjr en del

av Valiin, den s k Hdrlycketegen (eller Kron(o)tegen, OGB 9 s 71). En karta frtn 1812

STALA L52
R6ra

=J'"ona skilte IB74

EK 37 NY och

u,qn].ycxs o_A KARRA

YTTRE HJAL}IVTK

KAR R EBERG

S TALA

30 A ,rr_ -G- --;,ri{
-\' 

I Q-t ldt\
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(STALA 58) viirderar hur stor lott de diir befintliga torpen har av tin. Av sju deliigare

befinnes Hiirlycketegen ha rdtt till bete fOr 5 kor av tillsammans 29. Se Valdn i Tegneby

socken nedan.
*Fisketyft, dvs fisketomt, stir bland >>frirsvunna namn>> i OGB 9 s74. Det strandltisa

Hiirlyckes kronolandskyld kan ledas tillbaka ttll t542, och den ges fdr >Fisketufb 1568

(se ovan); en karta fren 1812 riiknar brukamas andel i betande kor. Det syns troligt, att
Htirlycke redan under medeltiden brukat en del av Valdn ftir fiske i havet och sommarbete

fcir kor.

Skbrtorp - se Gustorp nedan.

Hiillsberg,l skatte, st6r med 24 skilling i gengiirden 1528 (s 204) men noteras med endast

1 tunnamalti jbt542 (s 159).I jb 1568 tillkommer 1 skilling arbetspengaroch 8 fodrings-
htstar. Fast Hiillsberg riiknas som ett helt skattehemman, dr detta f6 och sml skatter. Jrp

1 665 finner diirftir jb-riintan ringa och fdreslAr tikning med 1 tunna malt, 1 tunna havre oeh

1 pund smdr. Ar 1686l[ggs dock endast 3 skiippor malt till de tidigare skattema Qb 1697

s 686).
Under rubriken utjordar antecknas i jb 1659 (s 407) av Hdllsberg ett ddegtirde som

r'dmtar 4 skilling danske. Som 4 ciresbol klosterjord skrivs i jb 1697 (s 698) med 4 skilling
landskyld >Hiillsbergs ridegiirde> som 1666 blir pfldkt 12 marker smtir, fast jrp 1665 f0re-
slagit >samma skatt och riinta>. Det >>iir ingen som vet huru stort samma Odegiirde iin>,

pflstir jrp 1665. Enskiftet i HZillsberg 1819 (STALA 99) ger emellertid en klar bild av

iidegiirdets liige och omfattring. Ur handlingama:

S6

S7

S9

s10
s12

T6

11-26
29-33
56-59, 6t-62
103-1 05

t01
118

120-122
178-181

Av Odegiirdet
Av dito vid bricken

Av Odegiirdet
Av Odegtirdet

Inom Odegiirdet
Akerstycke i Odegiirdet
Av Odegiirdet
Av Odegiirdet
Av Odegzirdet

Hiillsbergs Odeglirde iir 4 tiresbol jord och fdntar 4 skilling. Eti gcirde i vanlig mening
kan knappast detta Odegiirde med sfl stor utbredning vara. Det brukas visserligen till iing
(rp 1665) men har viil tidigare rymt ockst Akrar. Att det h?ir giiller en tidigare sjiilvstiindig
enhet framgflr vii] av att det ifrAgasiitts, om ddegiirdet kan bebyggas. Att detta inte kan ske

>utan g6rden till stor skada och ruin> visar, att bdndema i Hiillsberg i langa tider nyttjat
OdegArden - ty en s6dan iir det - till iing och betesmark och anpassat sig till den foder-
tillglng som friljt diirav.

Om Odegrirdel under Hiillsberg se dven OGB 9 s 60 och 74.
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Karta 17. Odegirden i Hiillsberg.

Kiirra anteclri'tas i gengiirden 1528 (s 204) med endast en brukare - Oluf - som ger 24

skilling. Ocksl kronans fcirsta jb 1542 har denne Oluf i Kiirra, fdrst fOr skattejorden (s

159) ;d 1 tunna malt och vapenvite, sedan ftir kronojorden (s 160) med hiistegang, 1/2

vapenvite och 1 mark (landslryld) Aven jb 1568 (s 439 f) skriver bonden - Halvor i Kiina

- ftir sflviil skatte- som kronojorden; till den ftina har lagts 1 skilling arbetspengar, till den

senare 2 skilling arbetspengar, medan b6da f6tt 8 fodringshiistar f6r hel gflrd.

I jb 1659 bestar Kiirra av tvfl g6rdar, niimligen u2 skatte (s 402) och 1 krono (s 403),

b&da med 8 fodringsh?istar. Jrp 1665 finner det anmiirkningsviirt, att den halva skatte-

g6rden st6r f6r 8 h6star men brukar endast 1/3 av byns jord i flker och iing. Denna gflrd bdr

IZirftipintet sti mer ftir iin 4 st hiistar>. Ntgon anteckning om avskattning till 4 hiistar har

dock inte jb 1697 (s 688); diir flterfinnes skattema frAn 1659.

Gengiirden 1528 samt jb 1542 och 1568 noterar enbonde frir de tv6 gflrdama; denne

st6r f6r siviil skatte- som kronogfirden och med delvis ofullstiindiga skatter. Med fodrings-

h[stama - en ny skatt 1568 -]a, UaAu gardama 8 hiistar som ftir hel g6rd. Ar detta ett

minne fr6n den tid b6da var hela gflrdar? F6rekomsten av endast en brukare fbr de tvi
girdama och svagheten i skattema tyder p6 n&gon form av ddeliiggelse i byn Kiirra. Att det

ar skatteghrden som drabbats viirst framgdr av att denna del av byn bfu U2 mantal.

Stickebdck, U2 skatte, innehAller en klosterjord som iir 4 tiresbol (rp 1665 och jb 1697)'

Fijr >>en utjord> ger Olof i Stickebiick fem skatter av olika slag (b 1659 s 407), till vilka

kommer tredjedrstaga 1 daler smt (b 1697 s 697). hp 1665 pitalar aff den halva g6rden

ger 6 fodringshdstar (mot normalt 4). Niir den nya skatten inftjrdes i jb 1568 (s 439) har

slikerligen Siickebiiek med klosterjorden ansetts kurura svara fot 314 gdrd. Nigon iindring

i beskattningen fcireslfls inte av jrp 1665.

Klosterjorden siigs vara >intet s:fdeles avdelt>> (rp 1665). En karta (STALA 202)hat

Ackrorna ochAckreyallen,mennigot samband med klosterjorden niimns inte. Om kloster-

jorden, senare en skatteutjord, se dven OGB 9 s 69.

HORLEBY

L.[NGEBY

EK 3] NO
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Hjtilmvikbestir redan i kronans fdrsta jb 1542 av ett flertal ge.rdar. Dessa framtriider med
sina speciella utlagor - skatter och kronolandskylder - som gdr det mdjligt att kiinna igen
de skilda hemmanen i jb langt fram i tiden.

Endast enskatteglrdredovisas ijb1542 G 159). Oluf iHjiilmvikger4pundsmcirsom
en av sina skatter. Samme man kallas Oluf Olsson med 5 skilling landskyld under krono-
gods (s 160). Skattegirdens kiinnetecken btir atltsa 4 pund smdr och 5 skilling landskyld.
Under kronogods fOljs Oluf Olsson omedelbart av Torkel i HjZilmvik; gflrdens landskyld
till kronan iir 20 skilling. En grupp ftir sig bildar tre kronogardar i Hjiilmvift bdndema
heter Oluf lonsson, Sten och Karl. Gemensamt frir de tre kronogirdama dr, att de ger 2O

skilling 4 albai landskyld. Diirmed har jb 1542redovisatfem gdrdar i Hjiilmvik, diirav en
skatte och fyra krono. SkattegArden erldgger 5 skilling tandskyld for en kronojord.

I den f6ljande jb 1568 (s 438 ft) iterkommer gf,rdarna frfln 1542 - allamed sina kiinne-
tecken. Ny iir endast en gArd som skrivs som >>Olufs gods i Kir0d>: Oluf i HjZilmvik ger
endast 4 fodringsh?istar. Det giiller tydligen en hel gflrd utsocknes friilse under Kdrbd i
Myckleby socken. Diirmed iir samfliga gfudar i Hjiitmvik presenterade i jb.

De tre kronogArdama som i jb 1542 redovisades i en grupp ftir sig (se ovan) iir de enda
som jrp 1665 behandlar.DeutgdrYnre HjtilmvikNordgdrden,Yttre HjtilmvikNedergdrden
ochYttre Hjtilmvik Uppegdrden. Jrp 1665 siiger, att alla gdrdama >iir av lika villkor och
liigenheten; trots ringa jb-riinta bcir de >>intet hiigre skattliiggasr. A"r 1686 blir var och en
fOrmedlad medZll4 skiippor malt (b 1697 s 690 f).

UnderYttre Hjlilmviks tre gflrdar brukas on Hjrilm som rlintar 6 marker smtir (b 1597
s 694).

Skattegflrden Overgdrden i Hjiilmvik brukar redan L542 en kronojord ftir 5 skilling
landslryld som flterkommer i jb 1568 och 1573. Under >>utjordao> antecknas i jb 1659 (s
407) >Viister Lungtie, ett ddegiirde, brukas under Hjiilmvik>> som riintar 1 tunna malt, 2
sdttingar mjiil, 6 marker smiir, 1 album srilleding och 1 mark fodring. Fdr Hj?ilmvik 6vergAr-
den har jb 1697 (s 684) bland skatterna 2 alba landskyld; detta iir viil allt som iterstflr av de
5 skilling landskyld man finner i jb fran 1500talet. OGB 9 s 57 har som >>ff 4 en sk.-
utjord> i Hj?ilmvik. Som nr 6 sttr Overg6rden, 1 mtl frdlse men tidigast skatte;jb 1758
skriver Overg6rden som 1/3 krono ochZl3 friilse. Det torde vara utjorden (nr 4) som utgiir
kronodelen (senare skattektipt).

Ammedalen, U2fuono, skrivs i jb 1568 (s 441) som kyrkogods. Stala kyrka fdr 6 tire smt
landskyldspenningar av gArden (b 1697 s 692),vilket kan fd,rklara beteckningen fran 1500-
talet. Ammedalen >>dr avsagt>) ll2 tuwra malt. Jrp 1665 menar att avskattningen bdr ges,
men g[rden antecknas i jb 1697 som fOrmedlad 8{ 1629 med 3 skiippor (= 1/2 tunna) malt.

Skdrtorp och Gustorp redovisas i jb 1542 ( s 160) p6 si s?itt, att Jon i Skrirtorp (Swrtorp)
ger 6 skilling kronolandskyld >fdr Gustorp (Gausstorp)>. Bland skattegods (s 159) st6r
Jon med skatter f6r en hel gArd. Redan i ftiljande jb 1568 (s 440) upptr?ider Gustorp under
kronogods med egen brukare - Roi - och 6 skilling landskyld och nlgra f6 skatter, diiri-
bland 2 h?istar (ftir Ua eLld). Ocks6 i jb 1573 (s 32) har Gustorp egen brukare (Jakob).
Men i jb 1580 ftiljer efter Halvord i Skdrtorp tv6 gfrnger >>fcireskrivne f6r Gustorp>.

Skcirtorp, 1 skatte, saknar kronolandskyld i jb 1568 och senare. ir rcZg har gflrden
f6rmedlats med 4 skiippor malt och f6r pt fcirslag av jrp 1665 >>njuta sin avskatfiinp (jb
1697 s 686).
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Gustorp, 1/4 krono, har fcirmedlats med 1 pund smrir enligt jrp 1665 som fdresldr att
girden fdrskonas 1/2 pund smOr och utgor ll2.Ib 1697 (s 694) antecknar ftlrmedling med
12 marker (= U2 pund) smtir 1629 och lika mycket 1686 och 1695.

Ar Gustorp en medeltida ddegdrdl Tecken diirpi iir:
1. Gustorp brukas under granngflrden Skrirtorp 1542.
2. Skirrtorp stflr i gengiirden 1528 med w6 brukare; Jamfrid ger 1 mark, medan Sten kallas
pauper (fattig).
3. En gt 1611 lyder: Olle i Gustorp tog sanrma cideplats uti ffeerstaga ftjr daler 1.

Sten i gengiirden 1528 kan ha brukat (ridegirden) Gustorp som 1542ligger under Sktir-
torp men 1568 feff brukare frir en tid.

Varekil,l biskopshemman, nlmns i gengiirden 1528 (s 203) med tvfl brukare, av vilka den
ene ger 24 skilling, medan den andre ?ir >fattig>. I jb 1568 (s zl41) rdknas girden som
biskopsgods och ger 4 fodringshiistar till kronaq ytterligare skatter i mjtil, smdr och pengar
antecknas senare i samma jb (s 608, 619).

>>Kungen rflder bygselru> (b 1659 s 405); diirfrir firrrer man Varekil i gdrdtagoma: >Olle
och Engelbrekt i Vaxekil tog samma g6rd igen i ffe ar, gav 6 riksdalen (gt 1645). Varekil
skrivs som 1 biskopshemman i jb 1659; skattema iir endast 6 marker smcir och 8 hiistar.
Tidigare har 1 pund smtir blivit >)avsagt>>. Jrp 1665 fcireslflr att avskattningen ges. Men
sedan skatteriittigheten med tagan 4 daler smt bytts frfln kronan till lagman Alexander
Cock tr683, cikas skatterna 1692 med 4 tunnor malt och 3 pund smrir.

Brandalen stdr som biskopsgods med 4 hiistar till kronan i jb 1568 (s 441). Girden skrivs
som U2 mtl biskopshemman i jb 1659 (s 406) med 2 pund smdr och 8 fodringshiistar. A,r
1666 sker fdrmedling med 4 hiistar och U4 mtl extraordinarie >fdrutan skrivareorten>>
enligt ftirslag ijrp 1665.

Ktiderdd, U2 fralse, >tillhtir lagman Hans Franssou (b 1659 s 409), som inte ger n6gon
riinta. Ar 1666 liiggs efter fdrslag i jrp 1665 skatt pfl g6rden med 2 fodringshdstar Qb 1697
s 700). Glrden sdgs ligga >>under gymnasie siitegfrrden Sundsby>.

Ronn socKEN

Krirra,l skattehemman, >dr avskattat 4 skdppor malb. Jrp 1665 f<ireslflr, att avskattningen
6ter inftirs och betalas. Ib 169l (s 703) saknar uppgift om den tidigare avskattningen,
varfrir den torde har upphcirt.

Under kronogods sttr Torborg i Kiina i jb 1542 (s 161) med 4 skilling (landskyld) >fcir
Ytterkiirra (Ytterkerre)>. Redan i den fciljande jb 1568 (s 455) har kronolandskylden minskat
till 4 alba, och den skrivs i jb 1659 (s 433) som 2 712 alba 1 penning. Kronojorden utgdr 1

riresbol; ftir den ges flrlig landskyld (8 6re smt) och taga (8 6re smt). Girden Krirra bestir
av 24 cjresbol (ib 1758 s 879).

Ytterkcirra i jb 1542 fcjrutsritter, att det funnits tvfl girdar i Kiirra. Det dr fdr (en del av)
kronogflrden som Torborg i skatteg6rden Karra ger 4 skilling i landskyld. Genglirden 1528
(s 202) noterar endast Torborg i Kiirra (med 1 lod silver); tydligen har ingen brukare fun-
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nits pfl Ytterkii:ra 1528. Gerdtagor frfln 1622, 1.636 och 1637 siitter kronojorden till 1

iiresbol liksom senare jb.
OGB 8 s72menat, att formen Kdrrakan ha uppstitt ur dativ pluralis ph -om. Ktirra

skulle alltsi vara ett minne frin den tid, di det fanns tv6 gdrdar med detta namn - Yttre och
*Inre Kcirra. En anteckning i t(B (s 319, not 1, utan datering) vilken ej observerats av

fdrfattaren till OGB 8 lyder: >>Paa en mellem fol 150 og fol 15 1 indhaeftet liden Pergaments-

seddel: jtem trl kirkiuna byggingar j Riodre ij. 6yris boll j Kane swa att pyris boll. er j
hwarrom gardenom.>> Eftersom hvarrbetyder'var och en av tv6'f6r RB:s notering lydelsen
>likasi till kyrkans uppbyggnad i Rdra 2 dresbol i Kiirra, s[ att 1 riresbol iir i var och en av

de fvfl g8rdama>>. Redan under medeltiden bestod alltsilKcirra av tvfl gdrdar, av vilka den

ena kallas Yttre Ktirra i jb 1542. Som 1degdrd brukas dentnder Inre Kiirra.I kartor fr6n

storskiftet 1818 och laga kiftet 1837 (RORA 125 och 163) kallas (restema av) ridegarden

>utjorden Kiirrategeru>. EK 43 SO och NO placerar ett stycke norr om Kiirra ett omride
(Brdtarna) med >>t. Kiirro>. Detta iir ttjorden Kcirrategenfr\n de tvfl kartoma.

Rdd, l skatte, niimns pfl tvi skilda stiillen i RB 1388 (s 318 f). Riira kyrka iigde dels 1

o,rtugsbol >j Rudi (i ROd)>, dels 2 dresbol >j Yzsta rudi (iYttersta Rdd)>. Gengiirden 1528

och jb 1542 redovisar endast en gdrd ROd, medan jb 1568 under skattegods har Halvor i
Riid (s 455) och som >>Morlanda gods>> Helge i Yttersta Rtid (Ithersr6t, s 458) med 4

hiistar.
RB och jb 1568 talar allts8 om en g6rd i Rrira socken med namnet Y/tersta Rdd.I girden

iiger kyrkan 2 <iresbol er 1388. Samma gflrd tir Morlandagods 1568 med 4 fodringsh?istar,

dvs'en hel friilsegflrd. OGB 8 s 87 placerar Yttersta Rtidblarad >ej identifierade namn>>.

Men kan inte gdrden vara en del av Rtid? Fijr detta talar:

1. Med sina 20 tunnor land (rp 1665) ar Rdd, 1 skatte, ndrmast att riikna som tvi hela

mantal. Diirfdr fdreslis girden att >>gdra fdr I ll2mfl extraordinarier. Ar 1666 cjkas Rtids

skatter med 1 funna mjtil och 1 landskyldsg6s (till pastor i Tegneby, jb 1697 s 703)' Land-

skyldsg6sen kan hiirrdra frAn kyrkans andelar i siviil ROd som Yttersta Rdd.

2.Pilkartor frfin 1700- och 1800-ta]enkallasRod iregelStoraRdd;mot dettanamntorde
ha stflt ett*Lilla Rtid. Med superlativenyttersta (ROd) i RB och jb 1568 kunde man viinta

sig (minst) tre gfudar Rdd; av kd,llmaterialet framgflr dock att det funnits (minst) ruri.

Brandsbestir redan i kronans fdrsta jb 1542 av tvl skattehemman, vilka skiljer sig d?iri att

den ena gdrden ger 2 tunnor malt och den andra 16 skiippor (=2fiwtor 4 sktippor). Fr6n jb
1573 fdreligger olilfteter ockst i andra skatter; av mjril, smdr och penningar betalar den

andra gdrden dubbelt sfl mycket som den f6rsta. Denna skillnad bestir i den fOrsta svenska
jb 1659 (s 434); endast skattema havre, arbetspengar och fodringshiistar civerensstiimmer.

Det iir Brattts Viistergdrd som iir den mindre girdery den har 12 dresbol jord, medan

Ostergdrdutgdr 22 dresbol Cb 1758 s 881). Diirfdr menar jrp 1665, att den fdrra fdrskonas

pi sin fdrmedling (Il2 tunna malt) men den senare ger sin (4 skiippor). B6da ftirlorar sin

tidigare avskattring Qb 1697 s 704).
I Brattis Ostergdrd finns en ddegdrd som har brukats under gdrden och inlemmats i

den. Det iir troligt att cideg6rden riiknats in i Osterg6rds boltal och skatter. Gengiirden 1528

riiknar med tre bdnder i Brattfls. Peder och Birger stfu utan anteckning om pdlagor; efter

Sven fdljer pauper (fattig). Man f&r anta, att Sven brukat tidegirden 1528. Birger och Per

iterkommer i ib t542, den fdrre med 2 tunnor malt, den senare med 16 skiippor (se ovan).
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Redan 1542 kan tidegflrden vara lagd tiil Ostergflrd. OGB 8 s 60 har Odegdrden som

hemmansdel.
Tre kartor till Bratt6s Ostergflrd GORA l3l,136 och25l) visar ddegArdens liige men

ger inte nalnnet. Kartan ti1l en hemmansklyvning 1868 (RORA 251)har:

s21
s24f

B 3946 Og6rden

C l74L Ogflrden

Kronotegen under skattegirdenNrivrekiirr omtalas i jb 1659 (s 434): >Hos denna gflrd

ligger en liten skogsteg, kallas Kronotegen.>> Det iir ftir denna kronoteg som Niiwekiirr
noteras med 4 alba landskyld bland skattema. Tidigare har landskylden varit mindre - 1

skilling (= 3 alba). Redan i jb t542 (s 161) skrivs Torbjcim i Niivrekiirr med 1 skilling f6r
>>kronogods>>. I Niiwekiirr iigde Riira kyrka 1 Ortugsbol jord 1388 (RB s 319). Kronotegen

kan vara den g4mla kyrkojorden. Nigon ridegArd i Niivrekiin finns inte omtalad. Gengiirden

1528 redovisar endast en bonde (med24 skilting)'
Jrp 1665 fiiresl&r, att Kronotegen ger ll2 pund smrir till kronan >och intet mer skatb>.

Vid skattl2iggningen 1666 fal Kronotegen >p66kb med just U2pund smiir och dessutom

nflgra 6ren i forsta- och treflrstag a (1b 1697 s 7 13 , diar det antecknas: >>Efter Kung1 Maj:ts

ntdigste brev d. 5 aug. A:o 1673 fdrldnt en fiirlamad kronans bfltsman i livstid.>).

Laga skiftet pfl Tegen nr I (1832) >>varigenom Tegen uppgttt i Ndvrekdrn>, visar Krono-

tegens liige (se EK 43 NO, >t. NavrekiirD).

(ttegdrd - i jrp 1665 UtgArd (Vdgardh) - mdter som ll2 skattegflrd i kronans fiirsta jb

1542 (s 161). Diiremot noteras friilsehemmanet Utgd.rd fiirsta gfrngen i jb 1568 (s 456)

som >>fru Birritis gods>> med 4 hiistar (= 1 mtl friilse).

Utegflrd skrivs i jb 1659 (s 435) som ll2 skattemedll2 pund smtir >>avsagt>). Jrp 1665

menar att girden >>bdr stA fiir sin fulla jordeboksriintu och fdr 3/4 extraordinarie. Enligt jb

1697 (s 706) ger Uteg[rd den tidigare avskattningen men behflller sitt u2 manta].

Olserdd-Nedergdrd ochivergdrd_saknas i gengiirden 1528 och kronans f6rsta jb 1542.

Med en bonde upptriider 6her0d i jb 1568; till de smi skattema i mjdl och smrir kommer

2 fodringshiistar, dvs for Il4 mfl. I jb 1573 (s 43)har den andre bonden kommit med; han

har iinnu inte ffltt sina fulla skatter men gerfdr2fodringshiistar.I jb 1659 (s 437) redovisas

de tvfl g6rdama (vardera U4 skatte) med lika och smi skatter. Jrp 1665 menar visserligen,

att de bdr gdra fdr ll2 exttaordtnarie, men diirav syns intet ( jb 1697 s 708).

GI l612i >>Sven i Olser<id tog ett litet tidegiirde kallas Naddebacken (N<idebacke) igen

i tre 6r, gav daler 1.> I handlingama till ett storskifte pA utmarken till Olseriid Overg6rd

1826 (RORA 57) talas (s 7 och 10) om > Naddebackens grdnser>>. Naddebacken ligger i
Torps socken (se OGB 9 s 83, med iildsta beliig_g 1659)..Det iir oklart om iidegiirdet/tide-

g6rden Naddebacken har nlgot samband med Odalen i Olser6d (OGB 8 s 85).

Vena bestir av tva gerdal - Lilla och Stora Vena. Det kan ha funnits en tredje g6rd i byn;

det talas om >>Mellanvena (mellum Hvena)>> i en kiilla fran 1533 (se OGB 8 s 83).

Vena niimns med endast en bonde i gengiirden 1528 (s 202); Redulf ger 1 mark (tro-

ligen ftir Stora Vena). Ftirst i jb 1568 (s 458) upptrAder tv6 gflrdar. Som kyrkogods stflr

LillaVena med, U2 tunna malt, medan Jens i (Stora)Vena firlns under Morlanda gods med

4 h[star ftir t hel gflrd friilse. Jrp 1665 behandlar endast Lilla Vena, U4 skatte, som ftire-

sl&s till 6kad jb-riinta med ll2 pund smdr. Jb 1697 (s 712) skriver Lilla Vena som 1/4

krono: >>Varit skatte och anno 1683 bytt till krono' Anno 1692 fOrmedlat 1/8'>
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Kopperddhar sitt ftirsta belegg i jb 1659 (s 437); 6sten i Kopperdd, U8 skatte, skrivs med
endast l/2 pund srniir och 1 fodringsh[st. Jrp 1665 fdreslir hdjning av skatten med U2
pund sm6r och mantalet med U8. Vid skatfliiggningen 1666 tikas mfl till ll4 men skatten
fcirblir ofOriindrad Qb 1697 s 708).

Rdrnnedalen,Il2kono, har beliigg i RB 1388 (s 319) men stir i kronans jb fiirst 1568 (s

45). Under kronogods finns Bjtim med skatter fcir U2 efud (si 4 fodringshiistar). Jrp 1665

talar om en frrilse skogsteg i gflrden till 112 pund smdr och en kyrkoteg med 6 skilling
landskyld, bida med okiint l?ige. Ib 1697 (s 710) skriver om Riimnedalen: >Uti denna g6rd
iir en friilse g8rdspart beriiknad till U2ptnd smtir, landshdvdingen viilb. Hr David Maclier
tillhtirigt utan niirstiende rdnta.>> Den fcireslagna skattehtijningen uteblir, men mantalet
ijkas 1666 med V8 till5/8 Cb 1758 s 886).

Gdrden Btin och torpet Kollerdd Qrp 1665) fijrekommer i kiillmaterialet i samband med
granngirdama Dalby, Lunden, Utgdrd och Bjdrftill. Alla dessa behandlas ditrf<ir tillsam-
m€lrls.

Bdnhar sitt iildsta belagg i jb 1568. Niir grannglrden Dalby redovisas i gengiirden 1528
(s 202) sker detta pi ftiljande siitt:

Erik Olssen pi Dalby 20 skilling
Gunnar ibidem pauper
Kristiem pfl Bunden
Peder pi Dalby
Kostell ibidem

Bunden 2ir alldeles tydligt en felskrivningfdr Bdn.I kronans frirsta jb 1542 saknas Btin;
dock har Erik i skattegArden Dalby pdfdrts 6 skilling under kronogods (b 1542 s 161). I
den ftiljande jb 1568 (s 456) stdr Jakob i Dalby utan dessa 6 skilling, men man finner dem
bland de skatter som Gertrud i BOn ger. Trots att Brin sdledes har egen brukare redan 1528,

redovisas granngdrden Dalby med kronolandskylden fdr Bdn 1542. F<irst 1568 noteras
Bcin med en brukare - Gertrud - som erltgger alla skatter, d?iribland 6 hiistar och land-
skyld.

En gt 1612 ndmner Olle i Btin som >>tog kungens part uti treflrstaga frir daler 2>. Jb

1659 (s 438) skriver B6n som U2kono. Jrp 1665 pfltalar de 6 fodringshdstama (i stiillet
f6r viintade 4) och fdreslir hdjning av mantalet till3l4 extraordinarie och av skatten med I
pund smcir. Men vid skattliiggningen1666 stannar dkningen vid 1/8 mtl till5/8 (b 1697 s
7r0).

Torpet Kollerod siigs i jrp 1665 vara >upptaget p6 byns fiidrev och utmark> och utdOmt
>ftir 15 flr sedan>>. Av klosterhemmanet Bjorfdllhar Kollercid 3 stackar vall(hii). Dalby brir
ge sin skatt >detta torp frirutan>>. OGB 8 s 82 skriver Kollerbd som en hemmansdel i
Utgdrd. Kollerrid har sitt tidigaste belligg i jb 1573 (s279). Efter Jakob i Btin med 2 alba
fciljer >Av Kolleriid 2 alba>>. Efter Nils i BOn st6r i jb 1580 >>fcireskrivne frjr Kollerrid 2
albu. Det som i jrp 1665 kallas >ett litet torp> torde deirfdr under 1500-talet ha varit en
sjiilvstiindig enhet - mtijligen en g6rd som drabbats av Odeliiggelse och lagts under
granngArdarna.
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Laga skiftet i Bdn, Lunden och UtgArd 1832 (RORA 147) visar Kollerdds liige i Utgflrd
och Brin:

s54
s55
s63

Ang 255 Kollercids hage
252-253 Kollerods hage

Aker 259, 261 Kollercids flker
Ang 260,262 Kollerods iing

Berg har sitt iildsta belzigg i RB 1388 (s 318); i gdrden iigde Rdra kyrka 2 drfugsbol. Som
1/2 kronohemman med 4 fodringshZistar noteras Berg i jb 1568 (s 457). Kronolandskylden
iir 8 skilling, senare minskad till 5 skilling I album (b 1659 s 439). Jrp 1665 fcireslflr hdgre
jordeboksriintamedU2 tunna malt, ll2twnahavre och 1/2 pund smcir samt 314 extaordi-
narie. Vid skattliiggningen 6kas utlagoma med 1 pund smOr och intet annat (jb 1697 s
7tt).

Bdtsbrticka,l/4 priistbol, slaivs i jb 1568 (s 457) och1573 (s 44) med 2 fodringshiistar (fdr
1/4 hemman). Av okiind anledning iir fodringshiistarna 8 i jb 1659 (s 439). Jrp 1665 finner
att gArden inte kan ge fdr mer iin 2 hiistar. >>De avskaffade hiistama bcira inte vidare pifOras.>>

Avskattningen av de 6 hiistama har skett redan 61 1629 (Jb 1697 s713).
Namnet Bdtsbrticka kan uppvisa flera skrivningar i 2ildre kiillor; till de i OGB 8 s 61

ndmnda kan fogas Borsl$cke under kyndelsmiissoleding i jb 1568 (s 621). Ftiljande jb
1573 (s 336)har Borsbreckfdr den skatt det giiller - 2 skrull mjril och 1 ll2mark sm6r. Ett
Borsldcki Hiillevik, Morlanda socken, i jb 1568 G a4D rdr en kronojord under girden (se

Htillevik).

Dandalen har tre beliigg i RB (s 319,314 och 312). Gengiirden 1528 noterar Tomas pfl
Dandalenutanuflagor. Ijb1542,1568 och 1573 saknas gflrden. Jb 1659 och1697 skriver
Dandalen som 1/2 klosterhemman. Enligt jrp 1665 har kyrkoherden i Tegneby 1 daler taga
fdr en ting i Dandalen, vilken inte kan >hcigre skattliiggas>>. Om denna iing har jb 1697 (s

714) fiiljande anteckning: >>Pastor i Tegneby njuter av en itng under denna gdrd, beniimnd
Ramneberg (Rafneberg), landskyldspenning 1 daler smt.>> Ramneberg ndmns tidigast i RB
1388 (s 319); >j Rafrra barghurt> iigde Rdra kyrka 2 ijresbol. Jb 1580 har Rasmus i Dandalen
med 1 penning; pfl niista rad f6ljer >>F6reskrivne fdr Ramneberg (Raffuennebierrig) 1 pen-
ning>. Niir nu Dandalen saknas i jb 1573 (se ovan) men diir stAr >>Rasmus i Ramneberg
(Raffneberg) 2 penningan, iir det troligt att Rasmus i Ramneberg med 2 penningar skattar
fdr stviil Ramneberg som Dandalen med 1 penning fdr varje gflrd. OGB 8 s 86 fdr upp >j
Rafna berghum>> bland >iiruru ej identifierade narul>> och diskuterar Ramneberg wder
Rtimmedalen (s76).

Tvi kartor civer Dandalen visar Ramnebergs liige. Storskiftet 1782 (RORA 28) har s 6
B Aker 12 Ramnebergs kvia. Till sarnma stiille ftirliigger laga skiftet 1852 (RORA 210) s
67-69 Rambergslyckan. EK 43 NV visar norr om det markerade omr6det en d (xRefna?)

och i Oster ettberg.
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Ramneberg iir en medeltida ddegdrd som tidigt lagts under och med tiden inlemmats i
Dandalen. Som framgdr av jb 1573 och 1580 kan Rasmus skrivas fdr bflda gdrdama.

Karta 18. OdegArden Ramneberg i Dandalen.

Kolbuxerc)d, 1 skatte, siigs i jrp 1665 rymma 10 dresbol krono- eller klosterjord. Redan i
RB (s 319, sen. hand) antecknas Rtira kyrka fdr 6 dresbol i gflrden. Fdr dessa ger skatte-

bonden i Kolbuxerdd 6 skilling landskyld till kronan frb 1542 s 161). Landskylden mins-

kar till 4 skilling 0b 1659 s 433). En gt 1624 antecknar tvfl b6nder i Kolbuxerdd som givit
I 12 datq 1 ort i fearstagafdr7 iiresbol kronojord i gflrden. De 6 (7) dresbolen kronojord

i Kolbuxercid 96r tydligen tillbaka till kyrkans 6 ciresbol i gdrden. Dragsmarks klosters

andel torde ha utgjort 3 riresbol. Under rubriken >>klosterhemman>> redovisas i jb 1659 (s

440) skatten fdr dessa: >>Av denna hela skattegird Kolbuxercid giver till klostret irligen 3

skilling lybsk.> I jb 1697 (s 704) fdrs krono- och klosterjorden sailrman och skrivs 10

tiresbol kronojord. De 3 skilling lybsk till klosfiet som fdrr statt >>apart>> under klostertitel,

riiknas in i jb-riintan
Kartan till laga skiftet 1836 (RORA 157) har ett flertal markeringar O degdrdet (Ogildet),

?kerldng handlingarna till kartan skriver (s 26-30) nr 40, 51-59 , 65-66, 7l-92, 96-99,
105-107, L4Ul43 och 150-155 somOgdrdet.

Det si markerade omrfldet iir si stort, att det synes kunna motsvara de 10 6resbol jord

som krono- och klosterjorden i Kolbuxertid siigs utgdra.

Om det giiller en medeltida ddegdrd (med eget namn) torde vara sv&rt att avgOra. Men
nog fdrefaller >ddeg6r&> passa biitffe iin >Odegiirde> fdr ett sA omfattande markomrSde.

OGB 8 s 71 har )degtirdet (Im 1837).
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Karta 19. Odegiirdet i Kolbuxerdd.

Hogen, ll2 skatte, noteras fdrsta gflngen i jb 1568. De 4 fodringshdstama fdr en halv
gflrd iterkommer i senare jb. Jrp 1665 fdreslir hdjning av skattema med 1 tunna malt, men
nlgon dkning av de tidigare utlagoma antecknas inte i jb 1697 (s 706).

Kollerdd, se under Bon oYan.

Granbua, Kcindalen och Kocketorp - alla U4 mantal - presenteras i den ftjrsta svenska jb
1659 (s 443) s6lunda: >>Efterskrevne hemman finnes i Rdra socken, som tillfdme icke
haver stitt i kronans jordebdcker.> Granbua iir Margareta Huitfeldts str0gods, Klindalen
Johan Ferix strdgods och Kocketorp Sophia Brahes strrigods. I jb 1697 skrivs de tv6 ftirsta
utan skatt under gymnasiesiitesgflrden Sundsby, medan Kocketolp sdgs vara ftirbytt till
kronan 167 4 av greve Rutger von Ascheberg och 1694 reducerat till kronoskatte och 1 695

skattlagt till 9 penningar smt och 1 pund smtir.
Kocketorp niimns i ett skiftesbrev mellan iirkebiskop Olof i Nidaros och kung Magnus

1354 (DN 2 s 267): >aff Kokutorpe mark sylffuers lauper sm@rs oc pund korns ...(av

Kocketorp 1 mark silver, 1 lcip smdr och 1 pund kom)>. Kocketorp iir diirfdr en siiker
medeltidsg&rd.
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Kila redovisas i jb 1659 (s 446) och 1697 (s 754) samt jrp 1665 som endast 1 mantal
skatte. Dock firmer man Kila i jb fran 1500-talet som tv6 hela hemman.

Redan gengiird en 1528 (s 209) har tvt bcinder i Kila; Gulach saknar anteckning, medan

Halvard dr >>paupen> (fattig). Kronans ftirsta jb 1542 (s 162) har som skattegods Gulig i
Kila med 16 skiippor malt, hiistegdng, vapenvite och 2 skilling arbetspengar. Fdr krono-
gods ger samme bonde (s 164) 1 skilling (landskyld). Ftiljande jb 1568 (s 449) redovisar
siv?il Tolle som Olof i Kila under skattegods med Guligs skatter frin 1542. Diirtill har

Tolle 1 pund smrir och Olof 2 skilling landskyld och blda 8 fodringshiistar.
Mellan gengiirden 1528 och jb 1568 har utlagoma fdr Kila tikat kraftigt. Ftirst ges intet

av de wA bdndema, av vilka en kallas fattig. Diirefter upptriider en bonde med normala
skatter och en liten landskyld av kronojord. Sist kan jb 1568 redovisa rvd bonder med

vardera 8 fodringshiistar frir hel gflrd. Kronolandskylden har fOrdubblats till 2 skilling.
Redan den fdljande jb 1573 visar en minskning av skattema. Gflrden med 1 pund smdr star

med endast 6 hiistar. Jb 1659 har en g6rd Kila som avskattats 4 skiippor malt och ffltt
landskylden minskad till4 alba. lb 1697 har intet aft saga om den tidigare avskattningen

som tydligen upphtirt.
Om de tv[ gflrdarna i Kila se vidare under-Lr)nndal nedan.

Ldnndal,l skattehemman, siigs i jrp 1665 >tillfcjme varit tvenne hemman>>. De tvfl iildsta
jb - 1542 och 1568 - ger inget stdd fdr ett s6dant antagande; skattema iir defdr enhel glrd
vanliga.

Jb 1659 (s 446) redovisar avskattningen (1629) som gdr gdrden till l/2 mantal. Ib 1697

(s 754) antecknar: >>Margareta Huitfeldt iigt skatteriittigheten. Anno 1694 reducdrat till
kronoskatte och givet G0teborgs gymnasium med frirra friheten.>> Den Stergdng till 1 mtl
som jrp 1665 avsett, har inte blivit av. I gdrden iiger bonden 8 ciresbol och Margareta
Huitfeldt 12 ciresbol.

Niir det i jrp 1665 siigs, att Liinndal >tillfiime varit tvenne hemman>>, firurs som niimnts
intet st6d fcjr detta i de tidigaste jb; diiremot visar dessa tydligt, att Kila bestitt av tvi
hemman. Mdjligen har uppgifterna till de tvfl girdama Kila och Ldnndal frirviixlats av

skrivaren till jrp 1665.

Byn Rdd bestflr av tre hela hemman. Kronans jb 1659 fcirtecknar tvfl som skatte (s M6)
och ett som krono (s 450). Anders pi 1 skatte ROd ger utOver sina skatter ocksfl 4 skilling
landslqld fijr 6 tiresbol kronojord i gArden. Grannen Olof saknar kronojord i sin skatte-
gtrd; bland hans skatter marks 1 pund smdr.ErkpilWonohemmanet Rcid erliigger I mark
landslqld i lega jiimte de vanliga skattema av en hel gdrd. De tre gdrdarna i Rdd 6terkom-
mer i jb 1697 med de kiinnetecken som hiir presenterats: 4 skilling landskyld i Mellan-
gdrd, I pund smdr i Nedergdrd och 1 mark landskyld i Nordgdrd. Med hjalp av dessa

kiinnetecken i skatter och landskyld kan g6rdama f<iljas tillbaka i 1500-talets jordebricker.

Kronogdrden Nordg&rd sttr tidigast med 24 skilling landskyld Qb 1542 s 163), vilken
minskar till 1 mark (16 skilling). Skattegdrdama - Mellangerd och Nederg6rd - visar
pitagliga svagheter i jb t542, 1568 och 1573. Jon i Mellangtrd skrivs i jb 1542 som krono
med 6 skilling landskyld, llZhdsteging,l/2vapenvite och 2 skilling arbetspengar. Samti-
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digt stir grannen Halvard i Nedergflrd med24 skilling >>siimje>> och intet mer. I niista jb

1568 (s 451) noteras Trond i Mellangflrd som skatte med uflagoma frfln l542phs 8 fodrings-

hiistar. >Av R6d>, dvs Nedergflrd utan brukare, betalar samme Trond 1 pund smtir, h[ste-

gflng och vapenvite. Trond i Mellanglrd fortsiitter i jb 1573 (s 48) att ge skatter och land-

skyld frir egen gtrd och >>Av Rdd> (Nedergdrd), vars skaffer cikats med 8 fodringshiistar.

Det lir tydligt att skattehemmanen Mellang6rd och Nedergird i Riid under 1500-talet

beviljats skatteHtbmder av skilda slag. Jb 1568 och 1573 skriver Trond i Mellangird fiir
bida gflrdarna. Det ser ut som om Nedergflrd legat tide en ftiljd av flr.

Jrp 1665 finner de tvi skattegArdama i ROd >>mycket utarmade och av sig komno>.

And6 ftirestis hdjd jb-r?inta fdr MellangArd med Il2pund smdr och U2tuwa havre, ftir
Nedergflrd med u2 runna havre. Ib 1697 (s 754) upprepar skattema frfln 1659; tydligen

har ingen tikning av skattema skett.

Brricke,l skatte, har L629 fdrrnedlats medU2 pund smcir. Ar 1OSS dtims gdrden under

kronan och fdrmedlas 1686 med >>1 tunna malt samtU2 mantal med stiidslan> (b 1697 s

769).

IBacka,l skatte, iiger kronan 4 Oresbol med bygsel (b 1659 s 447). Mtns i Backa anteck-

nas diirfrir med 1 tunna malt fcir skattejorden i gtrden men ger 4 skilling fdr >>kronogods>>

eb t542 s 163). I den ftiljande jb 1568 (s 454) har tillkommit 2 skilling arbetspengar och

8 fodringshiistar. Gdrdtagor redovisar kronojorden i Backa; A$ rc45 tog Ame i Backa >4

ciresbol kronojord i samma gArd igen i tre ar, gav 1 daler 32 skilling>. Gdrden fdresl6s av

jrp 1665 till oftjriindrad skatt, och si har det blivit (b 1697 s755).

Stensbo,l skatte, stir med 4 skiippor malt avskattade i jrp 1665, vilka bcir utgiiras. >>Ldns-

' -urrr", njuter denna gArd fritt med atl viss och oviss rii:rta>> antecknas i jb 1659 (s 449).

Gflrdens tidigare skatter iterkommer i ib 1697 (s 756).

Ostra Htillevik ar enkronojord som brukas wder Stensbo; >haver fordom varit bebyggt>

(jrp 1665). Erik i Stensbo har i jb 1542 (s 162 0 uttiver sina utlagor ftir skaffegArden ockst

att erldgga >>U2 mark 6 skilling frir 6de joril som iir kronogods. Den f<iljande jb 1568 (s

M9) noterar efter bonden i Stensbo med sina skatter:

>Av Ostra Hiillevik (Helleuig)> I pund sm<ir, 13 skilling landskyld, 2hastar

Omedelbart diirpA fiiljer >Av Odemark (Ode marck)> 2 skilling landskyld.

I jb 1573 (s 45) ptaceras >>Odemark>> fOre >6stra Hiillevib, men skatter och landskyld iir

ofciriindrade.
I jb 1542 (s 163 0 frirekommer under kronogods tre anteckningar som tydligen giiller

kronolandskyld ftjr fe kronojordar - Arneyeken, Odebacke och Brodal. De girdar som

betalar landskylden niimns inte. Ameveken kan spdras till et g\trdiTdnsring; Brodal (Br6te-

dalen) ligger i en gird i Huseby . Odebacke torde fi sdkas i Stensbo.

Sedan )debacke n1mnts i jb t542, saknas namnet i jb 1568 och 1513; diir stdr i stiillet

)demark som i bflda de senare jb upptriider i anslutning till Stensbo (se ovan). Jb 1580

saknar Odebackal Odemark,men i jb 1585 finns Odebacka.I en kiilla frtn 1410 (DN 3 s

436) talas om 2 dresbol jord >j Audabaku som ligger i Morlanda socken i Orust. Ode-

backa dr tydligen en gdrd - Backa -vilken lagts 6de redan fcire 1410. Se OGB 8 s 54 (iiven

not 56).
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Ett storskifte i Stensbo 1 825 (MORLAND A 201) visar delning av beteshagen:

s4 A
s5 B

7-1,0 Odbacke hage

20-21 Odbackehagen

Laga skiftet pfl alla iigoma i Stensbo 1846 (MORLANDA 273)har:

s l2l 352-355 Utmarken Obergen

s 124 336-i37 Berg ovan Obacken
338-344 Obacken/Obackelid

Odebackafrwrer man vdster om Rcidsvattnet (se EK 36 NV). Norr om Stensbo'och Hiiste-
kiilla ligger gilrden Backa.

6stra H?illevik niimns i gt 1645: >Olle i Stensbo tog Ostra Hiillevik som ligger under
samma gArd igen i tre 6r, gav 3 daler.> Odegfirden redovisas i konans jb bide un der Sterusbo

(se ovan) ochunder Hdllevik.Ib 1659 (s 454) skriver, altU4lrlono 6straHiillevikbrukas
under Stensbo. Av skattema farms 1 pund smdr och 2hdstar redan i jb 1568, medan tidi-
gare landskyld (13 skilling) minskat till4 alba er 1659. >>Lflnsmannen njuter denna riinta
pfl sin tjiinst, men kronan tar bygseln, och dr allenast ett stycke mark obyggt.>

Den ovan niimnda kartan fren 1846 placerar iidegflrden Ostra Hiillevik i nordviistra
Stensbo, pi griinsen till Hiillevik:

s 116 214-217 Kortaddeg&rden
225-228 Lflngaodegf,rden

s 119 182-188 LfrngaOdegdrden

Karta 20. Odeg6rdama 0. Hallevik och Odebacka i Stensbo.

I Glimsds, 1 skatte, iir (entigt jb 1697 s 7 56) Il3 given av bdndema under kronan, medan

Daniel Bildt ktipt 213 och fdrsvarat som insockne friilse under Morlanda (1694 reducerat

EK 36 NV

STENSB O

HALLEVIK
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till kronoskatte). Jrp 1665 redovisar andelama 215 fdr kronan och 3/5 ftir Dardel Bildt.
Den tidigare avskattringen - 6 skiippor malt - har upphdrt och 61 1695 iikas skattema med
jb-penningar och4 t/2 skiippor havre.

Kdperdd,ll2 skatte, st6r redan i jb 1568 (s 449) med 8 fodringshiistar fdr hel glrd som i jb
1659 (s 448) slaivs som 1/2, mantal. Den fiirsta fdrmedlingen (1629) giiller 3 skiippor (= 1p
tunna) hawe och 4 fodringshiistar, den andra (1686) 1 tunna malt (b 1697 s 761). Mor-
landa kyrka dgde 2 tiresbol i Ktiper<id 1388 (RB s 310). Av gdrden fAr kyrkan 16 <ire smt i
landskyldspenningar.

Tdngen bestAr av ffra hemman, av vilka tre iir krono och ett skatte av 6lder. De mriter pfl
skilda stiillen i jrp 1665, men frir kiillmaterialets skull behandlas de hiir i ett sammanhang.

Gengiirden 1528 riiknar upp fem bdnder pi T&ngen, men tre iir >>fattigo> och endast tvi
betalar skatt - 21 respektive 8 skitling. I jb t542 (s 163) stflr under kronogods tre biinder,
som bland sina skatter har 16, 12 och 6 skilling landskyld. Kronolandskyld och smdr f6r
bli gflrdamas kiinnetecken.

Tdngen, dvs Nedre Tdngen, U4 skatte, behandlas i jrp 1665 fdrst av de fyra girdama i
Tangen. Med endast U2 pund smdr stflr Severin i Ttngen i jb 1568 (s 452). Ytterligare 1

album leding och 4 fodringshiistar finns i jb 1659 (s 449). hp 1665 menar, att hemmanet
btir >>p60kas U2pwd smOD>, vilket skett 1666 ( jb 1697 s762).

Ovre Tdngen redovisas med 12 skilling kronolandskyld, i jb 1542 (s 163); bonden Si-
mon har dessutom endast hiistegflng och vapenvite. Tolle i Tflngen antecknas ijb 1568 (s

452) som skattebonde ftir 1 pund smdr; >>av kronans>> ger han hiistegdng, vapenvite, 2
skilling arbetspengar, 12 skilling landskyld och 8 hiistar. Bonden [ger halvparten i denna
gird, men kungen (kronan) ftiljer all landskylden och bygseln (b 1659 s 450). Siviil 1659

som 1697 (b s 765) skrivs gdrden 1 krono. Bondens halva del i gflrden utgdr 8 riresbol.
Frirmedling tillVz i mantalet kom 1666.

Mellan-Tdngen, U4krono, kan fdljas tillbaka till jb 1542 (s 163), diir Nils i Tangen st6r
med 6 skilling landskyld, l/2 hbsregtng, ll2 vapenvite, 2 skilling arbetspengar och 3
penningar stilleding. Olof i Mellan-Tdngen firurer man i jb 1568 (s 452) ftirst med 1/2

pund smdr och sedan >>av Krumnis (kronans)> med tidigare skatter jiimte 8 hiistar. Annu i
jb 1659 (s 453) fiiljer de gamla skaffema med - t ex 3 penningar leding - men flera har
minskats: arbetspengarnatilT 4 alba,landskylden till 4 skilling och hlstama till 4 (fiirmed-
lade 1629). Ocksfl i Mellan-Tflngen iiger bonden halvparten >>men kungen all tagau (b
1697 s77l).

T,ingen,l/4 krono, skrivs i jb 1659 (s 453) >Molltisunds mrin f6r Tangen, 1/4 krono>
med endast 4 alba arbetspengar, 1 tunna havre och 6 hdstar. Tagor och landbodaler utgdr
32 6re smt firligen Qb 1697 s 771). Ar 1OOO har jb-riintan Okats med 1 pund sm6r efter
fdrslag ijrp 1665.

Hdrmand, 1 skatte, upptriider i de iildsta jordebcickema med en bonde, som ger skatter fdr
en sknttedel i girden och landslqld - 12 skilling - fdr en kronodel Cb 1542 s 162 f).
>Kronan iiger den norre part i denna d, som Gullholmens strandsittare brukap (jb 1659 s
445). Av gfirdens 2 tunnor malt betalar strandsittama 1 tunna jiimte landskyld - minskad
till 8 skilling - och tredjeflrstaga. Som jrp 1665 ftireslAr, ftjrmedlas Hiirmand med l/4
mantal 1666 >fcirutan skrivareorten> Cb 1697 s 153).
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I Htillevik finrrs tvA hela kronohemman, som jrp 1665 menar bcira pAdkas i jb-rtintan. Det
galler Mellangdrd och Nedergdrd, vilka flr 1666 fir sina skatter htijda med 1 tunna malt
och 1 pund smdr fdr den fdrra g6rden och med 1/2 pund smtir mindre ftir den senare enligt
frirslag i jrp 1665. Ar 1OSO fdrmedlas MeltangArden med 1 pund smdr, medan Neder-

gdrden samma ir befrias fran 1 turura malt (b 1697 s 763).

Dale,l lxono, antecknas med wi bdnder i gengiirden 1528 (s 207); Olof ger 20 skilling,
medan Tollef iir >>paupeo> (fattig). Ib 1542 har Olof fOr skattegods (s 162) med 16 skdppor

malt, hiistegflng, vapenvite och 2 skilling arbetspengar; samme Olof stdr for kronogods (s

163) med 1 mark jiimte hZistegflng, vapenvite och arbetspengar som under skattejorden.

Det har tydligen funnits tvd gtrdar i Dale. Med den ftiljande jb 1568 (s 454) ftirsvinner
skattegnrden; endast Jon i Dale antecknas med 4 pund smdr och 8 hiistar under kronogods.

Fodringshiistama minskas i jb 1513 (s 51) till 5.

Att DaIe tidigare bestfltt av tvfl hemman framgir av jb 1659 (s 449), diir fodringshiistama
ar 12 (fdr I lP eeld). Av dessa iir 4 >>avsagda>> liksom 2 plur;rd smtir (i jb 1659 skrivs 1/2

pund). Ftirmedlingen har skett 1629 . Ib 1 697 (s 7 64) upprepar de 4 fodringshdstama som

formedlade, men smcjret (2 pund) har kommit tillbaka. Det antecknas vidare, att Dale iir
>priistgArd till Morlanda pastorat i stiillet fdr Gunnerdd i Tegneby socken>> (enl. kungl.
brev 1675). Morlanda kyrka iigde 5 tiresbol iDale 1402 (RB s 311).

I Htistelailla,l krono, iiger kronan 12, bonden 8 och kyrkan 4 riresbol jord. I jb fran 1500-

talet skrivs gflrden som skatte med 12 skilling landskyld till kronan. Denna landskyld har
minskat till 8 skilling i jb 1659 (s 450), diir Hiistekiilla skrivs som 1 mtl ftrono och >>kungen

r6der bygseln>. Avskat0ringen- tl2 pund sm0r ochll2 tunna havre - iir borta (b 1697 s

76s).
Morlanda kyrka iigde 1388 i Hiistekiilla 2 Oresbol och 1 markebol samt >i Kiirr i Hiiste-

kdlla>> 2 dresbol (RB s 310). Kyrkan f6r av gArden 1 daler smt i landskyldspenningar (b
1697 s765). Laga skiftet i Hiistekiilla 1845 (MORLANDA 258) har i handlingarna:

s4069-:76 Kdrret

Det medeltida Kcirrhar vdlutgjort en gdrd, som efter Odeliiggelse lagts under granngfuden

Hdstekiilla och inlemmats i denna.

Bjdnni skrivs 1/2 krono i den fdrsta svenskajb 1659 (s 453). >Bonden iiger halvparten i
denna g6rd, men kungen fiiljer all tagan>> frb 1697 s 770). Girden fdrmedlades 1629 med
1 tunna malt och 12 marker smOr, 1686 med U4 mantal med stiidslan 4 daler 15 cire smt.

BjOnni stflr med 6 fodringshiistar (b 1659 och 1697), vilket visar att gdrden tidigare riik-
nats som 3/4mmtal.

Grdnskult bestflr av 1/2 kronohemman och 1 klosterhemman, vilka bida behandlas i jrp
1665 (pfl skilda stiillen s 389 a). B6da girdarna har brukare utan skatt i gengiirden 1528 (s

209).I jb 1542 (s 164) stdr endast Nils i Grdnskult med 9 skilling (landskyld), Il2hdste-
gang och ll2 vapenvite. Han Aterkommer i jb 1568 (s 453) med 4 fodringshiistar och

endast 8 skilling landskyld, som (s 45a) f6ljs av >Av Kungsiing (Kungsenng)> 1 skilling
landskyld. Det ar Lilla Grdnskult, UZkrono, som fitt den tidigare kronolandskylden mins-
kad fran 9 till 6 skilling i senare jb (si jb 1659 s 453). Avskatfiringen i mjtil och smdr (rp
1665) skall giildas. Morlanda kyrka iigde 1388 fte mindre andelar i byn Grdnskult (RB s

310); kyrkan fdr diirfiir 1 skilling landskyldspenningar av Lilla Grtinskult Qb 1697 s 770).

Lilla Griinskult har alltsfl tidigare hetat Kungsring.
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Stora Grt)nskalt, 1 klosterhemman, noteras i jb 1659 (s 454) med fem sm8 skatter till

kronan, d?iribland: t'o'a"t (vilor) fisk (= 30 stycken)' er 1OOO <ikas jb-rdntan med 1 pund

smcir, som jrp 1665 fdreslagit (ib 1697 s774)'

Mollon,U4krono,som>brukastillbetesmarkellermulbeteavMollcisundsmein"(irP
1665), fir >>mantalet med stiidslan alldeles Qb 1697 s 171)'

Mollosunds strandsittare erltigger tagor och .32 
ore smt) och

skatter - 8 skilling landskyld,iU2 penning le 1 vord (vflla = 10

stycken) torsk.

Barrevik,U4 krono, noteras fcirsta gingen i jb 1568 (s 453) med en brukare som ger 1 vord

torsk, 1 skilling arbetspengar o"f, ifrart*. Skatlerna flterkommer ofijriindrade i jb 1697 (s

172).

Gdsrj, ll4krono, stdr med 1 pund smcir och 1 vord torsk i jb 1568 (s 453) och senare (b

t691 s172).

Ionsborg,l/8krono,>>bcirstif6rl/8extraordinarie>(jrp1665).F6rJonsborggeslvord
torsk och 100 stycken ,ri ti.rgaf till kronan Ct 1568 s 454). Samma skatter upprepas i jb

16g7 (s 173).En gr 16l2lydIr: ,Erik p6 Jonsborg rog samma d uti treerstaga fcir daler 1 '>>

Islanrlsbergskrivsijb165g(s454)somli8krono.Efterfdrslagijrp1665dkasmantalet
ttllU4 Qb 1697 s712)- Skatten forblir

daler 15 dre smt inklusive tagor och I

Anders Larsson till vederlag under forpantnin

militieindelningen anno 1685, som fot ilt 169l ' ' ' eir sekvesterade>'

Berg,lklosterhemman,siigsijb1659(s455)varabytt>>ifrflndanskakronantillsal.
Daniel Bildt och fcirsvaras riu ftir ugedagstjiinare under Morlanda gir&. Jrp 1665 menar

1697 (s 775) skriver >Berg pi Skafto> med tidigare

pund smor >>zmno 1666 pflokt>' Jb-riintan fcirmedlas

ler smt).

R6d, llzklosterhemman, ligger ocks6 pi skafttj. Garden iir >annexgard till Morlanda giill'

ocl-r pastor njuter arbets- oJh-skjutspenningarna med halva tagan> Qb 1691 s 776)' Bland

de oitirZinclrade skatterna mdrks 3 vfllor torrfisk'

Hrillevik,l skattefriilse, sedan Daniel Bildt >forviirvat skattertittigheten av bonderna och

fcirsvarar gflrden for alla extraorclinarie rdntor undel ugedagstjrinares frihet till szitesgflrden

Morlanda> (ib 1659 s 456). Det gdller vtistergdrd i Hlillevik som >dr avsagt 8 skiippor

malt>>, vilken avskattning uo, utg[.u, (irp 166i). GSrden blir ftjrmedladtlll l12 mtl 1695

0b 1697 s 756)'
Skattebonclen Tord i Hiillevik stir med 16 skiippor malt, hdstegang, vapenvite och 2

skilling arbetspengar i jb 1542(s 162)' Under ssutom

med 1 skilling. Ftitjande jb 1568 (s 449) har skatte-

8 hristar. Dii l/ck) 1

i jb 1573 (s 45) skattebonden Ivars 1 skilling land-

slock ndmns. Slikerligen rir det fcir en kronojord med

iViistergird ger 1 skilling i landslcyld' (OmBorslqcke
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i Rtira socken se ovan under Bdtsbrdcka och OGB 8 s 61. Jfr ocksilBdtslycke i Spekertid
OGB 6:1 s 166 f.)

Hrilleviksstrand med sina sju strandsittare lyder under Viisterg&rd. Friilsemannen tar
skatten (rp 1665). Sedan Viisterg6rd blivit skatte igen, gtirs ett enskifte p6 intgoa Hal-
Zingen och strandhagar I 825 (MORLANDAZI2 1-3). Det talas i handlingama (s 7) om att
fiskeltget Hiilleviksstrand >>med diirvarande berg, strandhagar och den sfl kallade Hal-
iingen uteslutes frin enskiftet sflsom varande en siirskilt fdrm6nlig l?igenhet utrned salt-
sjcin, diirav hela byn njuter av strandsittare 6rlig grundlego.

Huseby finner man i gengiirden 1528 med tre btjnder: Birger, Olof och Tore. De ffe fOrsta

ger vardera 20 skilling, den tredje antecknas utan pilaga. Kronans frirsta jb 1542 (s 162)
noterar Birger med 4 pund smdr, Olof och Tore med 16 skiippor malt var; de andra skat-
tema iir lika fiir alla. Skatterna ftFn 1542 ftiljer de tre gflrdama - alla skattehemman - i
senare jb. Daftill l6ggs ftir g6rden med 4 pund smrir en kronolandslqld pd 4 skilling.l jb
1573 (s 46) skrivs den sist av skattema, medan landskylden i jb 1568 (s 449 f) skjuts in
mellan gflrd nr I (med 4 pund smtir) och nr 2 (med 1f sklippor malt). Den inskjubra an-
teckningen lyder: >Aff Brodedall 4 skilling landskyl&. I jb 1542 (s 163 0 placeras >>ffor

brodall 4 skilling> i en grupp pi tre kronojordar -Arne hwecken,$de backe ochBrodall -
utan angivna brukare.

Klart iir att en kronojord BrodallBrodedal bntkats under en g6rd (med skatten 4 pund
smdr) i Huseby f6r 4 skilling. Detta har fdrekommit iinnu 1638; en ghrdtaga fran detta 6r
lyder: >Biirre i Huseby tog 4 dresbol kronojord igen i tre 6r, gav 1 1/2 riksdaler.>

Som redan visats iir landskylden 4 skilling knuten till gflrden med 4 pund smdr. I jb
1659 (s 450) fOrekommer dessa 4 pund i 1 mtl krono Huseby. Hur den tidigare skatte-
g&rden blivit krono fdrklaras med att den >tidigare varit skatte men nyligen givit till kro-
nan de tvfl parter och den tredje part av skatterdttigheten har viilboma fru Dorotea Bjelke
sig tillkripb. Kronolandskylden har 1659 minskat fran 4 skilling till 8 alba. I jb 1697 (s

764) skrivs g6rden som Stora Huseby, t krono. Skattema iir ofciriindrade. I en anteckning
siigs, att btinderna >>i danska tidep> avstiltt2l3 nll kronan och 1/3 til Bildt, >>vmav konungen
som biisteman r6der stiidslaru>.

Kronojorden BrodallBrodedal frin jb 1542 och 1568 kan lokaliseras med hjiilp av

storskiftet i Stora Huseby 1825 (MORLANDA 208). Handlingama till kanan har:

s 1 A. lntigor
13 Bretedalen
Beteshage
48 BrAtedalen

B. Iniigor
34 b Britedalen
Beteshage

54 Dito och Brfltedalen

OGB 8 saknar Brodalen i Huseby fren jb 1542 och 1568 men niimner Brdtedalen (s

294).
Huseby Mellangdrden - tidigast skatte - har l692hemfallit till kronan fran Knut Bildt

>fdr ddesmil och 198 daler silvermynts innestiende rdnton>, dvs skatter. Ar t686 ftirmeaU-
des gtrden Ll2 p6, jb-rantan 1 tunna malt och U2 i marfialet Qb 1697 s 769).
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Lilla Huseby skrivs i jb 1659 (s 457) som 1 friilsehernman och >fru Dorotea Bildts

ugedagstjiinare under sategtrden MorlandD. Klonan f6r endast jb-riintan, medan friilse-

*"*r"ir iar den extraordin-arie ritrtan. Lilla Huseby fiirmedlas 1695 med 5 U2pemngat

leding, 4 skiippor malt och lo ll2 marker smdr i jb-riintan samt med tl2 mantal i extra-

ordinarie rzintan'-- 
lrp 1OOS behandlar endast Lilla Huseby och Mellangalden, vilka pastls >>hava fordom

varit t hemman tillsamman>. I 1500-talets jordebiicker finns inget som talar for detta;

bflda gflrdama skrivs med fulla skatter i jb 1568, bl a 16 skflppor malt och 8 hiistar'

Hi Bro(de)daUBrdtedalenmed sina 4 dresbol jord varit en tidegflrd, som brukats un-

der och med tiden inlemmats i Stora Huseby? Lilla Huseby visar inga ddegflrdstecken -
frots lilla-rramnet. Detta torde ha uppkommit, diirftir att gflrden ansetts varaliten i fdrhfll-

lande titl en s/or. Stora Husebys skatter skiljer sig frfln de tvl andra girdarnas mest genom

4 skilling landskyld ftir 4 tjresbol kronojord. Mtijligen iir det just denna som gjort garden

till den Stora.

Kungsvikenhar under medeltiden best[tt aY tvd gifidal'.I en kiillafrfln 1423 (DN 14 s 33)

talas"om 1/2 markebol (= 4 6resbol) >j Homadhabole j Kunungx vikkenne j Molanda sokn

j ordosb. om jord i Kungsviken trandlal ocksa en uppgift flen 1504 (DN 3 s 745); det

giitt", ,+ tiresbtl jord uti-6vre Kungsviken (Offre Konnongh wigh), 2 oresbol i sjZilva

iara", (i sielwin gn*ai") och 1 vit penning i bida gflrdarna och liggande i Morlanda

ivtotarrn") sockenr. upplysningen om de medeltida wfl gflrdama i Kungsviken f6rklarar

mycket av det jordebOikei och kartor senare har att siiga om Kungsviken'

Kungsviken har ndbrukare i gengiirden 1528; av dessa iir sivord antecknad utan pt-

laga, m'edan Bj0m kallas purp", 6uttig)' I jb fran $42 (s 162) och senare fdrekommer

"idu"t 
rnbonde pi statt"lara"r, Kungiviken, men han get U2 mark (= 8 skilling) fdr en

kronojord (jb I542s 164)IDenna unasryta som i jb 1659 (s 458) minskat till5 skilling 1

albu;, giiller 8 Oresbol kronojord, som iir U3 av gdrden (rp 1665)'

I jb i659 skrivs Kungsviken som >adels skattehemman>>' Tagan av kronans 1/3 >haver

viilbome Knut Bildt sifforh6llib, siigs i jrp 1665, som menar att tagan bdr ges till kronan

och att den tidigare avskattringen pa + s.appot malt betalas. Tidigare insockne friilse

reduceras Kungsviken till kronJskatte 1694 (b 1697 s758). Skatterna tikas 1695 med 1

tunna malt, 1 tunna havre och jb-pengar (1 1 6re 1 8 penningar smt)'

Tre kartor redovisar ett \degiiide i sydostra Kungsviken, pfl griinsen till vrangevatten'

Det som p[ karta och bestaivnirg 1OSS (MORLANDA 4) k ltas >>N:o 6 l\ngen, $giirdeO,

finner man p6 kartan till laga skiftet 1827 (MORLANDA 218) i handlingama:

A 22,2+27 Av Stora Ogiirdet

B 20-25 Av Stora Og[rdet

C 14-18 Lilla Ogiirdet

s19
s20

Det som 1423 kallas Hornadabol och 1504 }vre Kungsviken ar siikerligen odegtirdetl

ddegdrden i Kungsviken, medan >sjiilva g6rden>> (Nedre Kungsviken) ligger vid sjdn' I

USai garaamu n r, 6 dresbol och i vit penning kronojord, som senare skrivs 8 6resbol

jord. iet kan vara en brukare pfl tidegflrdin, s9m i gengiirden 1528 kallas >>fattig>>' Frfln jb

t542 och fram6t antecknas endasi en bonde, som brukar bide >sjiilva girden,> och

rro*ua*ovovreKungsviken.oGB8s55harHornadabolbland>uinnuejidentifierade
namn>).
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Jrp 1665 fdresldr att3 (4) torp under Kungsviken skattl6ggs, men jb 1697 saknar upp-
gift om att sA skett.

KONGSVTKEN
TOREEO

VR[NGEVATTEN

HK 43 NV

Karta2l a och b. Odegiirdet/cideghrden Hornadabol i Kungsviken.

Berg,l skattefrdlse, stersom skattegdrd i jb 1568 (s451);Alf iBergantecknasmedskat-
ter, bland vilka mzirks 6 hdstar. Av fodringshAshrna att dcima utgiir Berg 314 mantal. Jb
1659 (s 459) siiger om Berg, att gflrden >lir inlagd under sdtegirden Morlanda> och ger
intet i visst eller ovisst till kronan. Berg d.r 1 adelsskattehemman och noteras med egen
brukare. Jrp 1665 pfltalar, att dgarna till Morlanda sdteri inte uppvisat nflgra itkomstbrev
till g6rden. Sker inte detta, bcir >rdntan revoceras till kronan>. Frirst pfl 1690-talet kommer
fdrrindringarna till sttnd Qb1697 s 760). Berg - obesuttet, avhyst och inlagt under sdtes-
gflrden Morlanda - skrivs som 1 mtl skattehemman, 1694 reducerat till kronoskatte. 1695
cikas skattemamed2 alba leding, 7 marker smcir och 2 h;istar.

Bua (phFlato), 1 skattefrAlse, kan fciljas tillbaka till gengdrden 1528 (s 209); Sverker i Bua
(Budum) antecknas utan skatt. Med 16 skrippor malt bland skatterna iterkommer samme
Sverker tjb 1542 (s 162); under kronogods stir han fdr 1 skilling (landskyld). Till skat-

M.)?.LANDA :18
'v'RANGE'\,'ATTE)l Kungsviltet:

Laga sltil -e 15f 7
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terna kommer 8 hdstar i jb 1568 (s 450). En gt 1636 talar om att Olle iBua givit ll2
riksdaler i treirstaga fcir I ciresbol kronojord.

I Bua dger kronan och kyrkan 1/3. Som >ugedagstj?inare> till Morlanda siiteri ger bon-

den endast jb-riinta till kronan 0b 1659 s 458). 1629 fdrmedlades gflrden med 3 skiippor
malt; 1695 fdljde ytterligare 2 skiippor malt och 5 ll2 penningar leding. Morlanda kyrka
fir 16 6re smt i landskyldspenningar Cb 1697 s 759).

Svanvik, l skattefrdlse, bestflr av 1 1 ciresbol kronojord och 13 ciresbol bondejord (rp 1665).

F<ir kronojorden antecknas Bjrim i Svanvik med 1 mark (= 16 skilling) kronolandskyld i jb
7542 (s 163). Denna landskyld saknas i jb 1659 (s 458), och gflrden >utgdr intet till kronan
mer iin jb-rdntan>>, eftersom den ligger under Morlanda sdteri.

Jrp 1665 menar att kronan bcir ha hdlften av bygseln av sina 11 ciresbol i Svanvik. 1694

reduceras gflrden frin insockne friilse till kronoskatte. Friljande nr (1695) f<irmedlas Svan-

vik till ll2 mantal och 6kas i jb-rdntan med 112 skiippa havre och 8 cire smt
landskyldspenningar (Jb 1697 s 759).

Lavd,2 skattehemman, ligger under Morlanda siiteri som skattefriilse (b 1659 s 458 0. I
kronans jb 1568 (s 451 f) noteras den ena gdrden med 3 pund smcir och 8 h2istar, den andra

med 1 mark landskyld och 8 hdstar. Jrp 1665 frireslAr ofdrdndrade skatter. Bflda gflrdarna

fcirmedlas 1695 till U2mtl men fir samma 5r skatterna cikade med 8 cire 12 penningar smt
i jb-riinta, 2 tumor malt, 1 marker smcir och 16 6re smt landskyldspenningar for Oster-
gdrden och med L ore 12 penningar smt i jb-rlinta, 1 tunna 2 skdppor malt, 1 112 skappa

havre och 16 cire smt landskyldspenningar for Viistergdrden.
Morlanda kyrka iigde 1388 >i civre girden> iLavo 112 markebol och >i nedre g6rden>

2 ciresbol (RB s 310). Det rir diirfcir'kyrkan fir landskyldspengarna med 16 6re smt fran var
gerd (b 1697 s159).

Tvestjdrten - enligt jrp 1665 en holme med fyra strandsittare under Lavd - sZigs i jb
1691 (s 780) vara >alldeles 6de och dr krono>.

Stuverdd, 1 skattefrrilse, fcinnedlat ll2 ordrnarie (1rp 1665), torde vara Lilla Stuverod.

Gengdrden 1528 (s 208) noterar tre brinder i Stuvercid - tv6 utan skatt och en >fattig>. Pfl

en skattegdrd sitter en bonde 7542 (b s 162); denna gird har ffltt 8 h?istar 1568 (b s 450);

samma jb (s a55) har en brukare pfl >Morlandsgods> med 4 hdstar (fcjr hel friilsegflrd).
15O0-talets jb redovisar s6ledes tvfl hela hemman i Stuverdd - 1 skatte och I frdlse.

Stora Stuverdrl skrivs i jb 1659 och 1691 som 1 friilse under Morlanda. Annu i jb 1758

(s 919) stflr gflrden med endast 4 fodringshlistar till kronan. Lil.la Sfivercd skrivs i jb 1758

(s 965) som U2 skatte, fcirmedlat 1695 i pengar, malt, mjdl och hiistar (4).

Ebildskitt, 1/2 skattefriilse, med oklint liige inom Morlanda sriteri, har brukats i mflnga 6r

utan nigon riinta (rp 1665). I kronans jb 1568 (s 451) ftiljs Alf i Berg (i Morlanda sZiteri,

se ovan) av >Aff Ebletuffu med 1 pund smdr och 2hastar under skattegods. Jb 1659 (s

460) kallar Ebildslatt l/4 adelsskattehemman, som har kval de tidigare tvi skattema. G&r-

den brukas under Morlanda sziteri och ger intet till kronan. Ar 1694 reduceras hemmanet

till kronoskatte, och de tidigare skatterna rjkas 1695 med 1 skiippa havre, 1 mark smcir och

2 alba leding. Diirfrir skrivs Ebildslatt som 114 skatte i jb 1697 (s 762). Se OGB 8 s 38 f.

>Aff ett Siiilveide ridhe zihr en klippa el:r Ski?ir som Skiriler hafva altijdh hafft sitt Standh,

ligger strax vedh Morlanda, huilket Skidr rdntter 16. rira, hafver eij heller gifvet sin rdntta
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i m6ng 6hr.> Med dessa ord beskriver j1p 1665 det sktir, diir siilar brukar hfllla till och som

>>ligger strax vid Morlandu (siiteri). Fcir detta siilskiir har biinder i gflngna tider till kronan

gettl6 6re Arligeni landskyld.I OGB 8 s 93 identifieras detneimnda siilskiiretmedSdlevik
i Griinskult pi Skaftti. De iildre kiillornas >Siiilveide> (siiljakt, siilfangst) antas ha blivit
>>sdlvik>>, sedan den gamla betydelsen av ordet >>veida> gldmts bort. Till uppgiften i jrp
1665 att s?ilskiiret >ligger strax vid Morlanda>>, passar OGB : s tolkning inte si viil. Troligen

fflr siilskiiret srikas niirmare sjiilva siiteriet. Omedelbart efter Ebildsliitt (inom Morlanda

siiteri) fiiljer i jb 1659 (s 460), 1665 (s 485) och 1697 (s 762) anteckningen om ett 6de

>Sielveide> som riinta.r 1 s?ildjur men avskattades 1629. Utanf<ir Tangen och Niiset ligger
skdretHalvmarksomiOGB8sl88sdgsvaraettjiimfrirelsenamn>frEnentiddilmarkvar
giingse mynt (1700-t. och tidigare)>. Men det iir viil ocks& miijligt, att skiiret ffltt sitt namn

efter den landskyld bdndema betalat fOr siiljakten p6 det. Sedan den ursprungliga p6lagan

- >ett siildjur>> - omvandlats i pengar, skrevs landskylden till 16 6re. Om dessa delats pi
fyrabdndei, b<ir var och en ha givit en halv mark (= 4 6re) ftir siiljakten pfl det skiir som

kallades Halvmark.

,^. !laIvmarl<
L)O

.\AEEL

K<.r s kt r

Y ?q' 
-Yr-rrlania sf teri

EDt Lostirr
I'IORLANDA EI( 42 SO

Karta 22. Salskdret Halvmark vrd Morlanda.

TacNBnv socKEN

Fkiskum antecknas som >>skattegods> i jb 1542 (s 164), men bonden ger 3 skilling ftir
>>kronogods>> (s 165). Denna kronojord har dock fdrsvunnit redan i niista jb 1568 (s 442).

GArden stir som hel gird med 8 fodringshdstar. Jrp 1665 talar om husen som >ftirfallna
och nedemrttna>> och fdresldr oftiriindrad skatt. Al 1669 byts gflrden av borgmiistaren

Anders Larsson till *ronan. 1686 sker fiirmedling i jb-rZintan med 1 tunna malt och i mtl
med U2. Med ytterligare 1/4 ftirmedlas Fl[skum 1692 Cb 1697 s 7 37).
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Som hemmansdelar upptriider Lilla och Stora Fleiskum (OGB 8 s 108). Bortsett frfln 3
skilling fdr kronojord 1542 (se ovan) finns inga spflr i Fliiskum av tidegird som kan ha

trltitlilla-namn.

Skeppstala och Mossen skrivs var ftir sig som ll2 skatte i jrp 1665, men >>desse tvenne
hemman hava skattat tillsamman fdr 1 mantab>. Redan i jb 1568 (s 442) stdr Skeppstala
med 8 fodringshiistar ftir hel gflrd, vilken i jb 1659 (s 464) lagts samman med Mossen.

B6da har ftjre 1659 tillsammans ffltt 6 skiippor malt >>avsagdu. Enligt jrp 1665 btir gflr-
dama ge sin avskattrring, och den antecknas inte i jb 1697 (s721).

Holmbestfu redan i 1500-talets jb av en skatte- och w6 kronog[rdar. Jrp 1665 behandlar
endast HolmYttergdrd,l skatte, som f0resl6s ge de 3 skiippor malt som tidigare avskattats,
och s6 sker (Jb 1697 s72I).Valdn ar >>en skattelagd ri som bebos av strandsittare, varav
lrligen betalas fiskarekontribution efter taxeringen vid hiiradstingen . . . , (b 1697 s749).
De sju torpens andelar i 0n viirderas 1812 (TEGNEBY 58). Holmstegen skrivs diirvid ftir
3 kor (av 29).

Strand. G6rden Ovre Strand,l skatte, noteras i jb 1568 (s 443) med 2 skilling landskyld
>frir kvamfors>. I jb 1659 (s 465) 'dr 4 skiippor malt >>avsagt>>, men de iterkommer efter
fiirslag ijrp 1665.

Strandtegen pi Val0n skrivs fiir 3 kor (se Valdn ovar).TorpetTornarna slfrn i jb 1811 (s

786) bland >oskatflagda torp>.

Lallerddhar rcdan under medeltiden bestitt av tv6 g6rdar. Tegneby kyrka dgde I 12 marke-
bol i Lallerdd Nedergflrd ( Ladhello rudhi nedra) 1402 (RB s 315). Gengiirden 1528 (s

205) redovisar (mellan Strand och Vasserdd) Torkel, Jon och Anders >p6 Lalun& och
Olof p& Lalerud. Tydligen ar Lalund ett skrivfel filr Lallertid. Endast Jon stfu med skatt -
U2 mark; fdr Anders och Olof stir >>paupen> (fattig). I kronans jb 1542 (s 164) Aterkom-
mer Jon under >>skattegods>> med sina skatter, bl a 16 skiippor malt. Torkel redovisas under
>>siimje>> (s 165) med I U2 mark. Fiirst i jb 1568 (s 443) finner man bida g6rdama med
fulla skatter fOr hel glrd. Nedergdrden ger 2 tunnor malt, Overgdrden 16 skiippor (=2213
tunnor); bida stf,r med 8 fodringshiistar.

Siviil Nederg6rden som Overgflrden fflr lindring i sina skatter 1629.Denfdrra ftirmed-
las med U2 i alTa extaordinarie rii:rtor utom skrivareorten och fdr U2 tunna malt >>avsagb>;

den senare befrias frfln 4 skiippor malt. Jrp 1665 mena.r att Nedergirden b6r ge fdr 314

extraordinarie och bflda gArdama betala sin avskattring. Resultatet blir, att Nederg6rden
fflr behAlla sin ftirmedling ttll U2, men b6da gflrdama skall ge sin tidigare avskattning i
matt (b 1697 s722).

Boxvik,l skatte, har 1629 ftirmedlats i extraordinarie riintor utom skrivareorten och fitt 1

funna malt >>avsagb>. Jrp 1665 f6reslir att gtrden ger avskatfringen (1 tunna malt) men
beh6ller fdrmedlingen (U2mtl). Si har det ocks6 blivit ( jb 1697 s723).

Stala, I skatte, liknar i mycket Boxvik ovan i 1500{alets jb. Av de 2 tunnoma malt anteck-
nas U2 tunna som >>avsagt>> i jb 1659 (s 466). Jrp 1665 fdreslAr att avskatfiringen ges,

vilket synes ha skett (lb 1697 s723).
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Nytt i jb 1659 ar att bland skatterna upptrrider 4 alba landskyld. Tegneby kyrka iigde 4
cirtugsbol 1388 i Stala (RB s 314); m<ijligen kan gammal lqtrkojord i gflrden ha blivit
kronojord.

Notsktir,l skatte, stflr i jb 1542 (s 165) som >>sdmje> med endast 3 marker, i jb 1568 (s

443) okade med 8 fodringshiistar. Jb 1659 (s 467) visar 2 marker siimje, 1 pund 7 marker
ledingssmdr, 5 skrippor ledingsmjril, 1 skilling 2 alba landskyld och 8 fodringshiistar. Jrp

1665 finner att gflrden >dr av ringa jordeboksrlinta>> och fcireslir <ikning med 2 tunnor
malt, 2 pund smcjr och 7 ll2mantalextraordinarie. Vid skattlliggning stannar dkningen vid
2 pund smdr (b L697 s724). Den landskyld pi 1 skilling2 alba som upptrdder i jb 1659

siigs i jb 1.697 varaTegneby kyrkas landskyldspenningar (2 <ire 18 penningar smt). Kyrkan
iigde 1 drtugsbol i Ncitskiir 1388 (RB s 314).

Valdn >>ttnder Orust land>> vdrderas 1812 till >hur stor lott>> de diir befintliga torpen har i
cin. Karta saknas (STALA 58) men handlingarna ndmner fciljande torp: Ndtsl<irstegen (for
I ko), Strandtegen (for 3 kor), Hdrlycketegen (for 5 kor), Hjdlmevikstegen (for 3 kor),
Haketorpstegen (for 4 kor) och Asmundsbruk (fdr 10 kor).

Valdnbehandlas i OGB 9 s 71. Diir ndmns inte nigon andel under Kyrkofjtill pfl Tjiim.
De sju gflrdama lyder alla under girdar pfl Orust.

Rdlanda bestAr av tre girrdar - Nordgdrd,Yttergdrd och Ostergdrd - men jrp 1665 ndmner

endast en: Oluf i Rflland, skattehemman 1, dr >>avsagt>) 4 skiippor malt, som flterinf<ires

efter fcirslag i jrp 1665 Qb 1691 s 724). Kronan ziger 6 riresbol i g6rden som diirf<ir >>btir

giva sin Ftrliga Laga>>. Uppgiften om kronans 6 riresbol visar, att anteckningen i jrp 1665

gdller Ostergird i Rfllanda. Om gammal kronojord i alla tre girdama har iildre jb en del att

berzitta.

Kronans frirsta jb 1542 (s 164) redovisar tre bcjnder i Rilanda med sina skatter. Dessa

skiljer sig frfln varandra endast i ett avseende: Tore ger 1 pund smrir, Sven 2 tunnor malt
och Erik 1 6 skiippor (= 2 213 tururor) malt. I senare jb (t ex 1697) stir Yttergdrd med 1 pund
smor, Nordgc)rd med 2 tunnor malt och Ostergdrd med 16 skiippor malt. Det dr siledes
mrijligt att redan i jb 1542 identifiera girdarna bakom de olika skattema. Detta dr viktigt
sdrskilt for de landslqlder tlll kronan, som varje gird stflr med. Under kronogods moter
Tore (iYttergflrd) med 1 mark, Sven (i Nordgdrd) med 4 skilling >fcir Ganvik (Ganwig)>

och Erik (i Ostergird) rned 6 skilling >fcir Gademunden>> Qb 1542 s 166).

I kronans jb 1568 (s 443 f1 hterkommer endast en gird i Rilanda med kronolandskyld.
Efter Rasmus i Rfllanda (med 16 skdppor malt), dvs Ostergflrd, fciljer >av Gademund 6
skilling landskyld>. Tord och Asmund (f6r Yttergflrd och Nordgflrd) sal<nar kronoland-
skyld. Deras tidigare pfllagor - I mark respektive 4 skilling >av Gandvik> - flterfinner
man i jb 1568 (s 447) under rubriken kronogods frir Anders i Berg (Berig). I den fdljande
jb 15'73 (s 59) stflr Jon i Berg under kronogods p6 samma seitt med 1 mark landskyld bland
gflrdens skatter; deirefter fciijer >av Gandvik 4 skilling>. Ytterligare skatter >av Gandvik>>

fcir Jon i Berg antecknas i jb 1573 (s 220 och 338). I jb 1580 har de tvi landskyldema lagts

samman och skrivs 20 skiiling.
Nflgon ging mellan 1542 och 1568 har tydligen kr-onojordama under Yttergdrd och

Nordgflrd lagts under Berg.Endast i Ostergflrd finns kronojorden kvar. En gt 1624 talar
om hur >Olle Andersson i Rilanda tog 6 dresbol i samma gard igen i tre flr, gav I 112 daler

I ll2 ort>>. Karta till laga skiftet i Rfllanda Ostergflrd 1837 (TEGNEBY 253) har i hand-

lingama:
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s35 320-323 Odegrirdshagen

324-33I Odegtirdet

Omrfldet torde utgdra (en del av) tidegdrden Gademunden, som inlemmats i Ostergird. Jb

181 1 (s 786) redovisar >Odegiirdet under Rilanda OstergAr$ bland oskatflagda torp. OGB
8 s I42 har siviil >>Gademwnden>> som >>Ganwig>> bland >iinnu ej identifierade namn>).

Jordebdckema frln 1542 och framit har som redan sagts tre bonderlgirdar i R6landa.

Gengiirden 1528 (s 205 f) fOrtecknar fem namn. Helge och Erik ger vardera 20 skilling;
Tore och Sven stflr utan anteckning om utlagor; Anders slutligen dr >>paupeo> (fattig).

M6jligen kan gengiirden 1528 spegla ett iildre Rfllanda med cidegdrdar som underbruk.
Endast tvi bdnder av fem har gengiird; en antecknas som fattig. Jb 1542 visar hur de fem
bdndema/girdama blivit tre, som alla erliigger landskyld fdr krono6deg8rdar med respek-

tive 1 mark ftir till namnet okiind Odegtrd, 4 skilling fU Gandvik och 6 skilling fcir
Gademunden Fran 1568 noteras Berg med kronolandskylden fdrYtterg6rds och NordgArds
tidigare ridegirdar. Gademunden fortsiitter att brukas under Ostergflrd.

Berg, I utsocknes frdlse, 0verfrirt frdn Tegneby till Morlanda socken senast 1881 (OGB 8

s 11), skiljs fran R6landa av Bjtimerdd och Fjiillegiirde. Enligt jb 1758 s 939 iir Berg 1

frdlse, som brukas tnder Hoga och iigs av fru majorskan Bildt till Morlanda siiteg6rd.

Girden ger endast 4 fodringshiistar i skatt. Kartor till Berg saknar noteringar om tide-
gArdar.

Bji)rnerdd bestflr av tv6 g8rdar - Nordgdrd och Sdrgdrd. Gengdrden 1528 (s 206) redo-
visar tre btjnder i byn: Jon med 1 mark, Rasmus med 20 skilling och Torsten >>paupeD>

(fattig). I jb 1542 6terkommer bide Jon och Rasmus. Den frirre st6r med skatter fdr en

skatteg\rd (s 165) och med 7 alba landskyld >ftir Borens (borendz)> - en kronojord (s

166). Den senare - Rasmus - noteras inte med skatter av det klosterhemman han brukar
utan endast med >>7 skilling Kiirr (ker) och Fjiille (ffelle) 2 alba leding> - tv6 kronojordar
(s 167). Under b6da gArdama i Bj6mer6d brukas sAledes kronojord.

Jrp 1665 behandlar endast Sdrg6rd, 1 skatte, som fciresl6s tlluz i extraordinarie riintor.
F6rmedling sker 1666 >>fdrutom skrivareorten". Ar tOg6 minskas ocksfl den ordinarie
riintan. Tydligen har gdrden blivit skattevrak; det antecknas i jb 1697 (s 739): >Varit skatte

och dcimt under kronan.> Tegneby kyrka fir 1 6re 18 penningar smt i landskyldspenning.
Sedan Borens niimnts i jb 1542 (se ovan) flterkommer 7 alba f<ir kronojorden i nigra

fiiljande jb utan att namn ges. Enligt gt 1636 tog Anders Olsson i Bjtimer6d >>4 dresbol
kronojord i samma g6rd igen i ffe er, gav I U2 riksdaleo. Det iir samma 4 dresbol kro-
nojord som omtalas i jb 1659 (s 468) och jrp 1665. Laga skiftet i Stirg6rd 1871 (TEGNEBY
414) forlagger Borensf Burens till syddstra delen av g6rden, pfl griinsen till H6v:

A. s 45 196-204 Burens
205--208 Burenshagen

209-Zl2 Burens

Med iildsta bel?igg i jb 1542 f6r Borens/Burens antas vara en medeltida tidejord/ddegird.
OGB 8 s 341har Buren (r)s som 6ker och iing (efter kartor frin 1799 och l87l).

Under Bjcimerdd Nordgird har - som visats ovan - kronojordarna Ktirr och Fjtille
brukats Qb 1542 s 167). I jb 1568 (s 447) fOljer emellertid efterAnders i Fj?illeg?irde >For

Fiellegard och Kind (!) 7 skilling landskyl&. Fjiille (Fielle) noteras dessutom i jb 1568 (s

608) med 2 alba (= jb 1542) och 6 skrull mjtil, 4 U2 marker smtir (s 620). De tvi skattema
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fdr Fjiille visar klart att det funnits en gdrd med detta namn. Aruru i jb 1573 (s 282) finner
man Tolle i Fj?illegiirde med 2 alba. Samme bonde st6r ocksi med 7 skilling landskyld
>FOr Fjiillegiirde och Kiirr (Kier)> (s 59).

Tldligen har det funnits tv8 gamla kronojordar med namnen Ktirr och Fjtil/e. Tidigast
ligger de wder Bjdrnerdd Nordgdrd men fdrs fren 1568 under granngfuden Fjtillegtirde.
Niir den senare ftirsta gflngen upptriider i jb 1568 under >>kronogods>> som l/2 gfudmed 4
hiistar, saknas kronolandskyld bland utlagoma. Sfldan finns emellertid under >>frir Fjiille-
giirde och Kind (= Kiirr)" som ftiljer med 7 skilling landskyld. Till synes har Fjtillegtirde
uppkommit kring mitten av 1500-talet genom att de ffe kronojordama Fitille och Krirr -
bida trde - lagts silnman till en sjiilvstiindig enhet som halv g6rd.

OGB 8 s 107 identifierar (Reder paa) Bergegerdt (l mark) i gengiirden 1528 (s 206)

som Fjtillegtirde.Men Bergegerdt forekommer inte i samma nordliga grupp som Bjcime-
rdd utan i en sydligare (med Askekiirr och girdar p[ Lyr). Troligen dr Bergegerdt en'fel-
skrivning -'men vad iir det riitta?

Tavlebord uppffader i kronans iildsta jb 1542 (s 165) som ett helt skattehemman, under
vilket brukas enkronojord frir 4 skilling landskyld (s 167). Denna luonolandskyld s[gs i jb
1568 (s 444) utgi>Av LillaTavlebord (AffLille Taffuelbord)>. I jb 1573 r[knas 4 skilling
landskyld med bland gflrdens skatter. Gt 1622 talar om en bonde i Tavlebord som tagit 4
ijresbol kronojord i tre er fM I U2 daler.

I jb 1659 (s 468) skrivs Tavlebord som 1 skatte men har f6rmedlats med U2 i ovisst.

Kronan iiger 4 dresbol jord i glrden med bygseln. Kronolandskylden har minskat till 8

alba. Av tidigare skatteliittnader som Tavlebord f8tt - fdrmedling lD extraordtnarie och U2
tunna malt >>avsagd>> -anser jrp 1665 att gdrden bdr >njuta sin fdrmedlinp. Och sfl blir
det; den halva fdrmedlingen i ovisst (fran 1629) >fdrutom skrivareorten> bestflr, medan

skattema rikas med 3 skiippor (= ll2tuwra) malt, tidigare >>avsagda>>.

X fiUaTavlebord en ddegdrd? Gengiirden 1528 (s 206)har en bonde i Tavlebord, och

denne ger intet. Kronojorden ligger tydligen redan under Tavlebord. Endast i jb 1568 skrivs
Lilla Tavlebord. Lilla-namn brukar st6 fOr tidegtrd. Och 4 dresbol rdcker fdr en sfldan;

Fossen i Hiilla lir 3 tiresbol (se Htilla nedan). Kartoma har inte kronoteg eller Odegiirde i
Tavlebord men viil Tofta som kan beteckna en fOrsvunnen bebyggelse (laga skiftet 1849,

TEGNEBY 312).

Smedby,l krono, bdr enligt jrp 1665 p6<ikas 1 tunna malt. Vid skattl[ggning 1666 blev
gArden >>av lantmiitaren frirtikt 1 tunna malt, som aruro 1686 igen iir avskattad>> (jb 1697 s

730).

Mtillby,l krono, anses liksom Smedby vara >>av ringa jordeboksriinto> och ftiresl&s i jrp
1665 till skatte0kning med 1 tunna malt. Ar 1666 lades ll}tunna till de tidigare utlagoma

Qb 1697 s 731 0.

Hoga, I krono, beskrivs i jrp 1665 som en mycket stor gard; med sina 28 tunnor land
utsdde ligger den l6ngt dver en normal gflrd med 10 tunnor. Jrp 1665 kan diirftir ftiresl6 en

okning av skattema med 2 tunnor malt och av mantalet m ed, ll2 iextraordinarie. Ar 1OOO

blir sedan Hoga >>av lantrn[taren ftir6kt fr6n I till I I I 4 manta] Qb 1697 s 7 27 ). Jrp 1 665

talar om >>en kohage beniimnd Niis, iir en ddegird och haver varit bebyggd>>. I denna 6de-
gflrd Ncis ligger nog ftirklaringen till Hogas ovanliga storlek.

Hoga skrivs i jb 1542 (s 166) ander kronogods;Btrgt i Hoga (Hoghe) skattar 24 skrl-
ling, htistegang, vapenvite, 2 skilling arbetspengar och 1 mark. Noteringen Zir ovanlig i sfl
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mefto, att bonden stir med bdde 24 skilling och I mark. Regeln iir annars antingen 24

skilling eller I mark. F6rklaringen ges i den fOljande jb 1568 (s '{45). Henrik i Hoga
(Hoftre) sdr &ir fOrst med skattema ften $42 utan 1 mark men med 8 fodringsh6star,

varefter fdljer >An av en ddegflrd vid namn Hoga (Hoffue) 1 mark landskylil. Ocksi i jb
1573 (s 56) skrivs de tv& landskyldsutlagoma var f6r sig. Fdrst stflr Anders i Hoga med

sina skatter plus 24 skilling tandskyld; diirefter fdljer >Ftir Neder Hoga (Hoffire) 1 mark

tandskyld. Jb 1659 (s 471) och1697 (s727) har landskylden 24 skilling minskad till 10

skilling 2 alba, medan 1 mark stir kvar ofdriindrad. I bida jb skrivs diirftir landskylden

som 1 mark 10 skilling 2 alba.
Ph de 2l gamla kronogflrdama med 1 mtl i Tegneby socken ftirdelar sig kronolandskyl-

den sAlunda (b 1697):

10 girdar ger I mark (= 16 skilling)
2 girdar ger 13 skilling 1 album
7 ghrdar ger 10 skilling 2 alba

2 gfudar ger 5 skilling I album

Hoga erliigger alltsl kronolandskyld ftir ndhelagtrdar. Tidigare skattegirdar som bli-
vit krono som skattevrak, saknat kronolandskyld.

Gengdrden 1528 har tvil gLrdar HagenlHaghen (s 204). Mellan Ileberg och Torsby stir
Hogen; mellan Smedby och Gilleby firrrcr manHoga. Diiremot totde Hagen saknas; g&r-

den ligger som underbruk till Livetorp i jb L542 (s 166). Hoga redovisas sfl hiir:

Birger pi Hoga (Haghen) 12 mark
Niels ibidem I mark

Birger kan vara den som m6ter i jb 1542 (se ovan). Hoga har brukare pfl b6da gdrdama

1528, och Birger sitter pfl den svagare (tidegflrden).

Det fims m6nga kartor till 1 U4 mtl Hoga, men ingen ger upplysning om ddegdrden

Nrjs. Alla kartor siigs gdlTa Stora Hoga.Det som i jb 1568 kallas >en tidegdrd vid namn

Hogo>, i jb 1573 >>Neder Hoga>>, i jb 1585 >>Norder Hogo> och i jrp 1665 >en kohage

beniimnd Niis, iir en iidegflril har tydligen ocks6 kunnat beniimnas *Lilla Hoga.

Torsby, l. krono, >kan intet hdgre taxeras eller skattliiggas> Cry 1665). I 1600{alets jb
noteras de tidigare skatterna utan iindring. Jb 1659 (s 470) har anteckningen >lagriitts-

mannen fritt 1 tunna havre>. Att en lagrcittsman (ndmndeman) bott pfl gdrden kan mdjli-
gen ftirklara (torpnamnet) Kontoret (OGB 8 s 137). E,tt Kanslit pt Oddti i Tjarnd socken

anses kornma ay altenhiiradsdomare bott diir (OGB 20:2 s 89).

Tveteberg,l krono, har ringa jordeboksriinta och btir diirftir >p6iikas 2 pund smci> (rp
1665). Vid skattliiggning 1666 stannar iikningen vid 1 pund smcir (b 1697 s728).I gflrden

iiger bonden hiilften, men konungen som btistemanhar aJJ.taga.

Gilleby,l Hosterhemman, har lagts under den svenska lronan, och >>kungen rider bygseln>

Cb 1659 s 477). Den tunna malt som tidigare >>6r avsagd>> blir 1666 6ter >pflLtikt> fib 1697

s743).

Rom,3 kronohemman, stAr redan i de iildsta jb med lika skatter fcir g6rdama. Den tikning
som jrp 1665 ftiresldr - ll2 fiirr;ra malt - drabbar ocks6 alla tre.
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Gengrirden 1528 (s 205) f6rtecknar fem btinder i Rom (Ronn), av vilka Jon ger 24

skilling,Amund ochAnders vardera 1 mark, Brger U2 mark ochJon intet (>pauper"). I jb
t542 (s 166) flterkommer Jon, Amund och Anders pi de tre kronogtrdama med 1 mark

landskyld jiimte hiistegang, vapenvite och arbetspengar. Efter Anders ftiljer dessutom >>4

skilling frir Brdcke (Brecke) 2 skilling ftjr fors (ffosse)>. Det iir granngLrden Brticke som

ligger under en gflrd i Rom. Birger eller Jon (pauper) i gengiirden 1528 kan ha brukat
(Yttre) Brticke - md,jligen en medeltida ddegflrd. Redan i ftiljande jb 1568 (s M7) har
Briicke egen brukare som ut<iver skatter fdr ll2konogird ger 4 skilling landskyld jiimte 2

skilling landskyld >>av en kvamfors>>.

Ottersltitt,l klosterhemman, bdr enligt jrp 1665 f6 jb-riintan 6kad med 1 tunna malt och 1

tunna havre. Vid skatfliiggning 1666 stannar hdjningen vid 1 turura malt som >anno 1686

igen iir avskattad>. Gflrden flyttades 1857 till Morlanda socken (OGB 8 s 41).

I Grdva iigde Tegneby kyrka 3 1/2 tiresbol jord 1388 (RB s 314). G6rden antecknas i jb
1568 (s 448) under >>priistegods>> med en brukare som ger nigra sm& skatter ftir 1/4 hem-

man. En bonde i Leby betalar 1580 n6gra smfl skatter >>frir Gr0va>>. Grtjva skrivs som 1/4

krono i jb 1659 (s 477); av de tidigare skattema 6terst6r endast 2 ll2 marker smcjr och 3

skrull mjtil. I jrp 1665 siigs Grdva ha >varit tide och ftirsvarat under Askekii:p>. Eftersom

Daniel Bildts arvingar inte kunnat styrka sin riitt till Grdva, b6r gflrden >>med ordinarie och

extraordinarie rdntor revoceras till kronanr. Ar 1 682 reducerades Grciva till utsockne friilse

under MorlandaQb 1697 s742).

Bot, Bcickevik, Ang, Bd (2 hemman), Ldssbo och Rdd antecknas alta i jrp 1665 som ofri
mans friilse. De fyra frirstniimnda har som hela girdar f6rmedlats 1/2 i extraordinarie
1629,medan de tvi rivriga samma 6r fcjrmedlats frin U2till U4 extraordinarie (b 1697 s

747 ff). Samtliga stflr i jb 1568 (s 448) som Erik Rosenkrans gods med endast fodrings-
hiistar som jb-riinta till kronan - L6ssbo och Rtid 2htistar, de iiwiga 4 hiistar.

Bot, Biickevik, Ang och Bd tillh<ir borgmiistaren i Marstrand Ivar Helgesson (b 1697).

Lycke, 114 skatte, >>haver tillftjrne varit friilsegods" (rp 1665) och stdr i jb 1568 (s 448)

som >>svenskegods> med 2 hiistar. Jb 1659 (s 480) antecknar Lycke, 1/4 friilse, som Dorotea
Bjelkes strdgods. Men gflrden >>bcir riiknas fdr skatte och icke frir friilse>, emedan en bonde

bytt sig till gErden emot 6 riresbol i en skattegdrd Lunden i Morlanda socken. Jrp 1665

menar att Lycke diirfdr btir skattliiggas i ordinarie riinta. Detta sker pfl sfl siitt, att gArdens

tidigare skatt,2 hdstar, 1686 6kas med 3 skiippor malt. I jb 1697 (s727) skivs Lycke som

1/4 skatte.

Gflrden Ramshult, 1/8 krono, stdr med brukare och skatter - 1 vord torsk och 1 skilling
arbetspengar fcir Alavgift - i jb 1568 (s 447). Senare minskar arbetspengarna ttll2 alba,
men 1 fodringshiist tillkommer (b 1659 s 477).

Torpet Ramshult - >>upptaget p6 Ntitskiirs egendom och skogsteg> - ffu troligen scikas

pLValdn (se ovan).

Under Hrilla,l/2 skatte, brukas kronoddegdrdenFossen(yp 1665). Hiilla saknas i gengiirden

1528 och jb 1542. F<irst i jb 1568 (s 445) finner man under skattegods Btirge i Hiilla med
skatter for U2 gflrd jiimte 3 skilling tandskyld for kronojord. Samma jb (s 620) har som

kyndelsmiissoleding Fossen med4ll2 skiippor mjOl och 1 pund 3 marker smrir. Fiiljande
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jb 1573 (s 56) siiger att bonden i Hiilla ger >>Fdr Fossen 3 skilling landskyl#. I jb 1659 (s

479) ar landskylden minskad till4 alba.

Gt 1636 omtalar, att Jon i Hiilla >>tog 3 dresbol kronojord igen i tre ir, gav I riksdalen>.

Hiilla iir Margareta Huitfeldts skatte strdgods; i g&rden iiger kronan 3 riresbol med bygseln
(b 1659 s 479). Lr rcg+ reduceras Hiilla till kronoskatte Qb 1697 s 726).

Jrp 1665 fdreslAr, attHtillager 1 pund smdr och 1 tunna havre fdr Fossen. ar 1OOO ttlt
diirftir konotjdegflrden Fossen >av lantmAtaren ftirrikt 1 pund smdr och 1 tunna havre,

som anno 1669 igen iire avskattade> (b 1697 s742). OdegArden Fossen ligger >tister om

bdcken>> (rp 1665). Kartan till laga skiftet 1860 (TEGNEBY 359) har:

s 16 64,6ffi8 Fossevallen

69-70 Angbackar nedan Fossberget

s 19 215-231 Fossdalsvallen

OGB 8 s 142 har >>Fossenn>> bland >iinnu ej identifierade narln>> (och anger omstiindig-
heter som tyder pfl liige inom Hiilla).

TE G NEBY
Hii 1 1a
Laga skifte 1860

Karta 23 a och b. Odegflrden Fossen i Hiilla.
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S.q.NIIVIaNFATTNTNG

LANcBT,ENoA socKEN

Breden,en ddegird wrder Angds,niimns i nn t:Sg. Som Odegtirder sdr ett torp i Ang&s
1825. OGB 9 s 19 har Breden wrder >>fdrsvunna namn>>. Tvi skatte utjordar med namnen
Rdssefuirr och Fdglum brukas under Mdlneby och Burds. Fdglum har beliigg i RB 1388.

Sollum synes vara en felskrivning fdr Fdglum.Under Miilneby ligger ocks6 Krirr som i jrp
1665 kallas >tidegird eller utjord>. Aven Ode Ldngelanda jiimte >>en <idegdr& noteras i
1500-talets jb under Mdlneby.

Under BurdsYttergdrdenbrukas <idegdrdenKrokstomten/Krokegdrden fiir 1 tunna malt
1542. Overtrtitte gdrde 2ir en tidegflrd i Ovre Trtitte. I byn Rdra med sina tvi gdrdar kan
under medeltiden en tredje gdrd med namnet*Hin&ishalegat Medeltidsg6rdenGillinge-
rddhar som tidegflrd inlemmats i Rdra. Tdngegodset iir en tidejord/ridegArd inom Stora
Hals. LillaVrcilandvisar flera tecken p[ en tidigare rjdetid. Summa 13 ridegflrdar.

Mvcrr.psv socKEN

Nris brukar ddeg irdenYttre Nds. Gtiddestala ochYttre Krokerddligger 1542 under Hogen.
Bflda kan vara ddegirdar. EttYxre Krokerddflrutsdtter ait Krokerdd bestfltt av tvi girdar.
Fdr Andeniis skattar bonden i Atgara pi 1500-talet, tills ddegflrden f6r en egen brukare
1645.

Gdrd, U4 krono, iir en 0deg6rd som i 1500talets jb ligger under granngilrden Brunne-

fjdll. Som en tredje gird i byn Bjdrnerddhar Sddra Bjdrnerrid som en tidegflrd lagts under
Vdstra Bjdrnerdd ochAker. Summa 6 iidegdrdar.

Tonps socKEN

Grordd brukas 1665 som iideg6rd vnder Assmunderdd. Under Dragsmarks kloster har
tidigare legat I mtlAssmunderdd, U2milGdre, Kleva ochBlibrdcka samt 1/4 mtl Grordd
ochNtiteviken. Niir Bohusliin blev svenskt 1658, lades klostergflrdarna under kronan, och
>>kungen iigerbygselu. Tidigare fdrmedlng1629 antecknas frirAssmundertid, Kleva och
Blibriicka. Borgmiistare Anders Larsson blev 1669 [gare till Blibrlcka; 1676 fiiljde
Assmunderdd, Gror6d och Ndteviken. Summa 1 tideg&rd.

Smla socKEN

Under Ringserdd bntkas 6deg6rdama Rdd och Berg. Ett >ddegiirde> i Varekilsnds kan
vitfra om en tredje g6rd som blivit odeg drd ibyn.I Rdrahar tnlemmats odegLrden Hogen.
Ett tidigare klosterhemman utan namn nyttjas till iing vnder Htillsberg; jordebicker och
kartor talar om ddegdrder, men det torde giilla en ddegdrd. Jordebricker frAn 1500talet
skriver Gustorp omviixlande med och utan egen brukare; den lilla kronogdrden har tidvis
legat som en cidegflrd ander Sk)rtorp. Summa 6 <idegirdar.
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Ronn socKEN

I Ktirra zigde Riira kyrka 2 tiresbol med L dresbol i var och en av de tvl gArdama enligt en

anteckning i RB. Mot Yttre Krirrai jb l542hu stAtt ett *Inre Kdrra.DetarYttre Kcirra,en

kronogflrd, som tidigt blivit tidegflrd och lagts under skattegLrden Krina (xlnre Ktira).
RB redovisar 1388 slviilRodsomYtterstqRod. Ocksijb 1568 niimner YtterstaRbd,en

friilsegflrd. Rdd, 1 skatte, lir med sina 20 tunnor land (rp 1665) en ovanligt stor gArd. Som

kartomas Stora Rddmilste den som sin motsats haft ett *Lilla Rdd. Dessutom pekar super-

lativen Yttersta pfl att det funnits en tredje g&rd i byn.

lJnder Brattds Ostergdrdbrukas sedan 1500-talet en 6deg6rd, vars nalnn 2ir okZint. La-

get framgAr av kartor. Det iidegiirde Naddebaclcen som omtalas i en gArdtaga t612, hat

legat i Torps socken men brukats ander Olserdd Overgdrd i Rdra socken.

Den medeltidag\rdenRamneberg liiggs som en Odegird under granngLrdenDandalen.

En gammal kroho-/klosterjord - 10 riresbol - i Kolbuxerdd kalTas Odegcirdet i en karta

fren 1836. Det framgir inte om den sfl beniimnda marken iir err gammal tidegArd med eget

namn. Summa 4 6deg6rdar.

Monr,lNoa socKEN

TJnder Stensbo brukas ddegirdama Ostra Htillevik och Odebacka.BondeniVtistra Htille-
vikgerander 1500-talet 1 landskyldf6renkronojord somkallasBrodaUBrdtedale$tedan
1542 artec?,nas en gird i Huseby med 4 skilling frir jorden. Som en tideg6rd i Kungsviken

avsldjas i tidiga kdllor Hornadabol som ocks6 kallas Ovre Kungsviken. Smrl;La 3 tide-

gtrdar.

TncNnsv socKEN

De tre gdrdamaibynRdlanda -Nordgdrd,Yttergdrd och Ostergdrd - stflr alla med land-

skyld fiir kronojordar t542.'tvilav dessa har har namt: Gademunden (i Osterg6rd) och

Gand.vik (i NordgArd). I 1568 6rs jordebok skrivs kronolandskylden f6r Yttergdrd och

Nordgdrd wrder B_erg (nu i Morlanda socken). En karta fran 1837 ftirl[gger Odegiirdet

Gademundentill Ostergdrd till griinsen mot Bjtimertid i nordost. Samtliga tre kronojordar

torde vara tidegArdar.

Bida gfudama Bjdrnerdd noteras med skatter fcir kronojord. Stirg6rden ger l542land-
skyldfor Borens, medan Nordg6rds landskyld gdller Krirr och Fjdlle. En kana fran 1837

visar Borens l2ige vid griinsen mot HAv. Kronojordama Kcirr och Fjtille liiggs troligen

samman till Fjtillegtirde. Ocksfl de tre kronojordama i Bjdmerdd fdr riiknas som tide-

glrdar.
ITavlebord ryms 1568 tidegflrdenLillaTavlebord. Nris iir en tidegflrd iHoga. Krono-

ddegirden Fossen har brukats under och hlemmats i skattegirden Htilla och ligger diir

>>6ster om biicken>. Summa 9 tidegArdar.

Summering: FOr Orust summa 42 ldegfudar.
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IxTANDS ToRPE HAnAn

HlAnruus socKEN

Utby bestlr av sju gdrdar (OGB 10 s 30); av dessa behandlas Sdrgdrden, Bergegdrden och
Beickegdrdeni'k 1663. Dessa tre hemman fbresl8s fi sina mantal htijda med 1/4.

I jb 1663 noteras de tre gflrdama med ftiljande mtl och skatter:

s3l2 Torsten i Utby, I l<r.,4l/2 pund siimjesmdr, 10 fodringshiistar
s 314 Mans i Utby, 314k.,21/2plund siimjesmiir, 6 fodringshiistar

Carl i Utby, 314W.,2 U2ptnd siimjesmrir, 6 fodringsh?istar

Endast Stirgflrden stflr med 10 fodringshiistar (b 1568, 1663, 1697). Stirg6rden 6terkom-
mer med 1663 6rs mantal och skatter i jb 1697 (s 478); ingen Okning har skett. Berge-
gflrden och BiickegArden skrivs ijb 1697 (s 480) 1 krono; enligt fOrslaget i lr 1663 har mfl
6kats med ll4. A'r 1667 har till de 6 fodringshiistama lagts 2 (= 8 f<lr hel g6rd). Bida
girdarna blir 1685 fdrmedlade med 1/8 i mantalet med stiidslan och 1 fodringshiist i skat-
tema.

Under Bergegdrden har Bergsgcirdet brukats. I jb 1568 (s 542) fdljs Olof Hagensen i
Utby (med 6 hiistar) av Bergsgiirdetmed2 hiistar.I jb 1573 har skrivaren noterat de 8
hdstama under Olof (i Bergegirden), men jb 1585 redovisar 6ter bonden i Bergegtrden
med 6 hiistar jAmte 2 hiistar >fcir Bergsgiirdeb. Med 1 pund smdr och 2 fodringshiistar
skrivs Mflns Hagensen i Bergegdrden i jb 1659 (s 310) fbr U4 skatte Bergsgiirdet som sdgs

vara >obyggt och iir en skatteiing>>. Om Bergsgtirdel se aven OGB 10 s 2.

Krolestorp, >en kronoiing som priisten fri njute>, noteras utan skatter under Hjiirtums
priistgArd i jb 1697 (s 488) och som ett oskattlagt torp i jb 1758 (s 582). Hjartums kyrka
2igde 1388 >i Krokstorp> 2 markebol (RB s 341). Krokstorp iir en medeltida gflrd som
lagts 6de och inlemmats i Hjiirtums priistgird. (Hjtirtum nr l, Prcistegdrden). Se vidare
OGB 10 s 14.

Fdtertidkallas en kronoting som b6r skattliiggas till 1/2 pund sm<ir (k 1663). Under >>krono-

gods>> skrivs Erik pfl Fiiterrid (Fuoderg0 med 2 fodringshiistar i jb 1568 (s 542). Under
>skatteiingar och utjorda> noterar jb 1697 (s 475) >Fiitertid, ett ridegiirde under Mellan
Torp> med ll2 ptnd smrir, som 1667 av lantmiitaren lagts pfl kronoiingen. Friterdd be-
handlas bland torp och liigenheter ibynTorp och under uppslagsformen *Fdterdd? (OGB
10 s 29).

Spdnebacken, en utjord, bOr skattliiggas till I pund smdr (lr 1663). Under >skatteii:rgar
och utjordan noterasi jb 1697 (s 47 5) Sp6nebacken som en utjord med I pund smcir under
Odsmdl, Sanna ochAlleberg. Jfr OGB 10 s 25.

Stenarsrdd,tl2h,rono,fer 1667 mantalet >f6rdkt iftinI/2 till t hemman>> och 4 fodrings-
hiistar lagda till skattema Ub 1697 s 480) enligt fiirslag i lr 1663. Biskopsstolen i Oslo
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iigde 1396 i Stenarsrtid >>2 markebol, halva jorden> (RB s 229). Under >kronogods>> skrivs
i jb 1568 (s 543) Torgrim i Stenarsrtid med 1 pund smOr, 8 skilting landskyld och 4 hiistar,

medan Mflrten Jonsen i Stenarsrrid stflr under >biskopsgods> (s 544) med endast 4 hZistar.

Med sina 4 markebol jord 1396 har Stenarsrtid varit en hel gdrd redan under medeltiden.
Gengiirden 1528 (s 195) noterar Jon pi Stenarsrdd med24 skilling, dvs full skatt. Sedan

biskopsjorden - >>halva jorden> - lagts under kronan, sker dkning 1667 av mantal och

skatter som svarar till 1 mantal.

Graven noteras i jb 1568 (s 541) med egen brukare - Olof i Graven (Grauffuel) - och

skattema 1 pund smdr och 4 hiistar (fdr l2 gtnd).I den frirsta svenska jb 1659 (s 310) talas

om en>>skatteii:rg, som kallas tidegiirde, Graven bend.mn6> som riinta.r 1 pund smcir. Lr
1 663 ftireslflr rikning med 1 pund smrir, vilket sker 1661 Qb 1697 s 47 5) ftir >>Graven under
Hastercid>>, av lantmdtaren 1685 skattlagttill Ul6 mtl skatte.

Brtinna (Briindeme) bcir enligt k 1663 >>infdras fdr 1/8 skatte>> och skattliiggas till 1 pund
smdr och 1 fodringshiist, vilket sker 1667 med den skillnaden, att sm6rskatten skrivs till
Il}pundQb1697 s475).

Iordfallsskitten stlr i jb 1663 (s 317) som 1/8 krono utan brukare med skattema 1 pund

smdr och 1 fodringshiist.I jb 1697 (s 487) skrivs gdrden till ll4 krono; till skatterna har
1667lagts 1 1/2pundsmriroch I fodringsh?ist. >FordomfiirridarenAndersBickbekommet
At rcn under besittringsriitt fdr sig, sin hustru och bam.>>

Lekvall, Ll?t'rono, noteras i jb 1663 (s 315) med 2 pund sm6r och 4 fodringshiistar, vilket
iir samma skatter som gflrden gav i jb 1568 (s 542). Den fdreslagna skattecikningen - 1

pund smtir - dr6jer till er 1696 och blir 1 tunna malt Qb 1697 s 484) . Hjiirtums kyrka iigde

1388 i Lekvall dels 1 tirtugsbol, dels 12 markebol >>i var gdrden Qhwarom gardenom>>,

RB s 342). Lekvall bestAr diirfiir till hiilften av bondejord, till hiilften av kyrkojord, men
>>kronan reder bygselm>. Hjiirtums kyrka ffrr 6 rire smt i landskyldspenningar av 2 dresbol
jord(b 1697 s484).

Askerbd skrivs 1/8 mtl i Ir 1663. G6rden btir tilldkas 1/8 mtl krono och 1 pund smiir, 1

fodringshiist i skatter, och detta sker 1667 ( jb 1697 s 486). Asker0d iir till hiilften skatte,

men >>kronan rflder bygsetn>>, Pastor i Hjiirtum uppbiir stiidseln av 1/8 mtl krono med 16

6re smt. Biskopsstolen i Oslo agde 1396 iAskertid 3 tiresbol (RB s 229).

Norra Hagen och Ingelstorp - i k 1663 Anders p6 Hagen och ibidem - fijreslfls till U4 mtl
skatte med l ll2pund smOr och 2 fodringshiistar. Vid skattliiggning 1667 siitts mantalet
nl U2 och skattema till 2 pund smdr, 4 fodringshiistar Cb 1697 s 47 4) fdr >>Norder Hagen

och ibidem med Ingelstorp>>.

Oresbo noteras som ll2 skatte i jb 1663 (s 314) men som U2 krono i lr samma fr. Bonden
iiger niimligen hiilften av girden, men >>kronan hdrer bygseln tilb. Den fcireslagna skatte-

hdjningen - 1 pund smdr - uteblir Qb 1691 s 482).

Odsmdl noteras i jb 1663 (s 309) som 3/4 mtl skatte med 2 U2 pund siimjesmrir och 6
fodringshlstar. Lr 1663 fdreslflr Okning av mantalet med U4, men vid skattliiggning 1685

stannar h<ijningen vid 1/8 (til1718) mtl (b 1697 s 472).
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OdsmAls skatter - 6 fodringshZistar - antecknas i jb 1568 (s 541) pi fdljande s?itt:

Biirje i OdsmAl

4 hiistar
2 hAstar 6

Det iir noligt att >2 hiistar d>> ges ftir d(de), en ddegdrd som brukas under 6dsmil. Enligt
RB (s 229) iigde biskopsstolen 1396 >i Odsm6l i norra g6rden ( Austmalurn j nardre
gardenom) halva jorden, 1 markebob. Sedan >>halva jorden> i >>norra girderu> lagts 6de,
ges 2 fodringshiistar ftir tidegflrden (b 1568) . Det torde vara fdr ddeglrden lr 1663 fiire-
sl6r hOjning av mantalet med U4.

Metholmen skrivs 1/8 krono med ll2 pand smrir och 1 fodringshiist i jb 1663 (s 317).
Bonden iiger hiilften i glrden, och >kyrkoherden i Hjiirtum njuter bygselp>. Sdledes iir
halva gdrden gammal kyrkojord, som lagts under kronan.Lr 1663 antecknar, att mantalet
brir Okas med 1/8 och skattema med 1 pund smdr. Diirftir skrivs Metholmen i jb 1697 (s

486) som U4kono; till tidigare skatter har 1667 lagts 1 pund smtjr och 1 fodringshiist.

Ltiresbo stir i jb 1568 (s 542)tuo'ldrer >>skattegods>> medU2 pund smOr, 2 1/2 skitling land-

, skyld och 2 hiistar (tor U4 gflrd). I jb 1663 (s 314) noteras Liiresbo somll2 kronotbonden
iiger halva g6rden, men >>kronan rflder bygseln>>. Den Okning av mtl med U4 $113/4) och
av skattema med 1 pund smdr, 2 fodringshdstar som lr 1663 fdreslagit, har skett et 1667

Qb1697 s482).

Husedalen, 1/8 krono, f6r sina tidigare skatter - 1 ort skattesm6r och 1 fodringshiist - Ar

1667 iikade med U2 pund smrir efter fdrslag i k 1663 Qb 1697 s 487).

Ingelstorp, se Norra Hagen och Ingelstorp ovan.

Sandvik, 1/8 krono, blev 61 1667 >fOrdkt>> l/2 ptxrd smrir, sflsom lr 1663 ftireslagit (jb
1697 s487).

VAsTBnLANDA socKEN

IJnderAsslerodbrukas enskatteringfor lpundsmtir(b1659s321). LrrcO 6kasskatten
med 1 pund smdr efter fcirslag i lr 1663 Qb 1697 s 495). I jb 1568 (s 545) skrivs Olof i
Asslerdd med 10 alba >>av en kyrkojord>>. Det iir knappast troligt, att det iir dewra lqrko-
jord frfrn 1500{alet som kallas en skatte'dng pfl 1600-talet. Det iir viil fdr kyrko-/nono-
jorden Asslerod ger 2 skilling 1 album landskyld 1758 (b 1758 s 585).

Overgren (6fwergreen), en skatteiing, biir enligt k L663 skattliiggas till 1 pund smdr.

Det siigs inte i/under vilken g6rd Orergrenligger, men anteckningen fdljer efter Asslerdd
ovan. Uppgifter om dvergren saknas i kiillmaterialet och i OGB 10. >>Asslerdds hus>> iir
namnet p[ tv6 >oskattlagda skattetorp> i jb 1758 (s 611). Miijligen ?ir dessa tv6 skattetorp
upptagna pfl skatteiingen Overgren som omtalas i k 1663.

Mjbsund bdr infriras ftir 1/8 friilse och I fodringshdst (h 1663), vilket sker 1667 - dock
med endast 1/2 fodringshast (b 1697 s 510).
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Sdgetorpet, Sjdhallen och Sdgen behandlas ib L663 p6 s6 siitt, att Slgetorpet ftireslfls till
1/8 skatte med U2 pund smtir och 1 fodringshdst, medan Sjtihallen och S6gen blir 1/8

krono med 1 pund smdr och 1 fodringshiist. Vid skaflAggning 1667 fors Sdgetorpet och
Sjdhallen av lantrniitaren samman med t/l6mtl (skatte) och 1/2 pund smtir, medan Srigen

blir en rolp under skbrsbo med 1 daler smt i skatt cb 1697 s 495). Jft sdgen resp. sdge-

torpet och Sjdhallen, OGB 10 s 55. Sdgen upptogs iib 1719 som skattetorp.

Sandbcicken -h 1663 Stenbticken - 1/8 krono, fiireslAs fi tidigare skatter 6kade med ll2
pund sm6r, men endast 1/4 pund l6ggs till. Ar 1675 tikas mantalet med 1/8, >som er rc92
iir igen frirmedlab (Jb 1697 s 505). Jfr OGB 10 s 51.

Stenbacken,l/8 krono, ftr 1667 skattema 6kade med ll2 pwd smdr mot i lr 1663 fdre-

slagna 1 pund (b 1697 s 505). Jfrvidare OGB 10 s 53.

Prristerdd, U2l<rono,birrr 1667 >fcirtjkt 1/2 pund smtip> efter frirslag i lr 1663. fu tOgO

sker fiirmedling i mtl med 3/8 och pfl jb-riintan med 16 marker smdr; samma flr Okas

skatten med 1 6re 1 8 penningar smt 0b 1697 s 499). Ett 6lfiske, krono, omtalas i PrAsterdd

1568-86 jb, kronoiingen Priistertids Alefiske 1680, 1697 jb, 1881 jb >Prestertid med ett

6lfiske>, se OGB 10 s 50.

S,q.NINIANFATTNING

HJAnruurs socKEN

Tre g&rdar i (ltby fireslfls i lr 1663 fi mantalet 6kat med 1/4. Endast Bergegdrden och

Brickegdrdenblir 1667 iikade enligt ftirslaget, men de fdrmedlas 1685 med 1/8 mantal och

1 fodringshiist. Krokstorp iir en medeltida g&rd som lagts Ode och brukas under priist-

g6rden. Kronoiingen Ftiterrid kallas 1697 >ett iidegiirde under Mellan Torp> som 1667

skattlagts till 1/2 pund smdlTrllstenarsrrid,ll2krono,liiggs 1667 biskopsjorden i g6rden

- ocksfl U2 mtl - och Stenarsrijd blir 1 mtl med skatter fdr en hel gflrd. Fiir tidegZirdet

Graven, en skatteiturg, rikas skaffen med 1 pund sm6r 1667 och mantalet till 1/16 er 1685.

lOdsmdl iigde biskopsstolen i Oslo 1 markebol i >norra gdrderu> (som iir) halva jorden. Pfl

n6got siitt torde denna del av Odsmil hdra salnman med de >2 hdstar 6>> som ing6r i
Odsmflls 6 fodringshiistar 1568. Man kan tiinka sig att biskopsjorden lagts 6de och inlem-
mats i skaftegflrden. Mantalet 6kas 1685 med 1/8 tilt 7/8. Summa 4 tidegirdar.

VAsrpnuNDA socKEN

Endast nflgra mindre brukningsenheter behandlas. En skaffeiing underAss/erod dkas med

1 pund smiir. Skatteii:r gen Or"rgren som enligt k 1663 btir skatfl[ggas med I pund smdr

har troligen ocksi legat under Asslerdd. Mjdsznd skrivs 1667 till l/8 friilse med 12 fodrings-

hast. Sdgetorpet ochsjdhallen gdrstill l/16 mtl 1667 med 1/2 pund smtir som skatt. Sand-

bdcken fflr sitt mtl Okat fr6n 1/8 till ll4 men fdrmedlas igen 1692.Fdr Stenbackenhdjs

skatten med LlZ pund smrir t667 . Prdsterdd, U2hono, fdrmedlas 1696 fran U2 t,Jl Il8.

Summering: F6r Inlands Torpe hiirad summa 4 tidegirdar.
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IxTANDS FnAKNE uAnAn

FonsnAlLA socKEN

Skogen - med egen brukare - fcireslfls i h 1663 till 1/8 mfl krono med skattema 1 pund
smdr och 1 fodringshiist. Den enda bebyggelsen i Forshiilla socken med namnet Skogen
iir ett torp i Stenshult, vilket ocks6 kallas Klinten (OGB 11 s 21).

Hattedalenblir 1667 >>av lanfrniitaren ftirOkt och skatflagd> till 1/8 mfl skatte med skat-
terna 1 pund smdr och 1 fodringshiist efter ftirslagilr 1663 Qb 1697 s 418). Jb 1667 upptar
ett torp enligt OGB 11 s 8.

Under Stenshult,l skatte,brukasenkronojordsomenligth t663 bdrinftiras frir 1/4 krono.
Kronan 6ger 6 dresbol jord (av 24) i Stenshult med tagan 1 daler 16 6re smt. Nflgon utbryt-
ning av kronojorden i Stenshult sker inte, men girdens skatter rikas 1685 med 1 1/2 tunna
malt (b 1697 s 4ll).

Kronojorden i Stenshult omtalas redan i 1500-talets jb.I1542 flrs jb (s 140) skrivs 6ger
i Stensbo (!) med 4 pund smiir, 5 tjog flI, >det haver liilrsmannen>>. Fiiljande jb 1568 (s 532)
antecknar efter Hagen i Stenshult med 4 pund smijr och 8 hiistar:

An av ett ilfiske, >iir kronojord>
1 pund smdr, 5 tjog flI, 2hastar

Ocks6 i jb 1697 skrivs 5 tjog 61 bland Stenshults skatter.

Sdgen ar etttorp som ik 1663 fdreslfls till 1/8 mtl krono med skattemall2pund smrir och
1 fodringshiist. Ar 1667 sker skattliiggning enligt h 1663; i stiidsel ges 16 6re smt. Skat-
temaiikas medl UZ skiippamjtil 1684 ochlikamycket 1688 0b 1697 s43I).OmSdgen
se ockst OGB 11 s 23.

Stenshults kvarnb1r enligth 1663 skatfliiggas fdr 1 tunna mjril. Nflgon kvam under Stens-
hult redovisas inte i jb 1697 och 1758. Se Stenshult och Sdgen ovan.

Vrdn fdreslils ih L663 till 1/8 krono med 1 pund smcir och 1 fodringshiist. Med fdreslagna
skatter skrivs Vr6n som 1/8 skatte tuAur rc67 Qb 1697 s 418). Jfr OGB lI s 24.

Bua,lskatte,blir166T >ftircikt2pundsmdr>>efterfdrslagilr 1663 (b 1697 s410).Vidare
noteras under Bua i jb 1697 (s 418) >skatte Odegiirden och Alefiske>.,i/ ebrricka, Bjdrnerdd
ochKtirr som >>trenne 6degiirden>. De skattliiggs 1661 till3 pund smiir. zi lebrtickatppt'a-
der ftirsta gangen i jb 1580; i gresleding betalar Nils i Bua 1/2 skilling >For Egllebaick>.
Anteckningen flterkommer i jb 1585 >For Eeggebeck>>; med gresledingen minskad titl 1

album skrivs >For En(n)gebecb i jb 1593 och 1603. OGB Il s26 har namnet med olika
skrivningar under >>fdrsvunna narnn>>. Mtijligen avses torpet zi lebacka, OGB 11 s 25.
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Bjdrnerdd foljer i jb 1580 efter Alebrricka ovan. >Frir Bjrimerdd> ger Nils iBua2 alba,
vilket upprepas i jb 1585, 1593 och 1603 (med minskning till 5 penningar 1593). Se OGB
ll s 25 Biornnerddt tnder >>fdrsvunna narnn>>.

Krirr fiwrcr man i jb 1542-1603 under ,,i. 56 ger Oluf i A 2 skilling >frir Kiirr (ffor
kierr)> i jb L542 (s 141). Nils i A antecknas i jb 1568 (s 534) tdr 2 skilling kronolandskyld.
Jb 1585 skriver Laurits i.A. med 1 album gresleding >>fdr Kiirr (Kier)>>, vilken minskar
nigot i senare jb. Ktirr under A torde inte vara samma Ktir som i lr 1663 stgs vara >>en

kronoZing, brukas under Buo>. Troligen isyftas torpet Akrirr, som i OGB 11 s 25 skrivs
Akier lqrkodng 1668, Ad.kidr kronocing 1697 -med.lage och areal okiinda. Forsh?illa kyrka
2igde 1388 >i Kiirr ( Kiare)> ll2 markebol (RB s 349) som kan vara Akrirr tqrkoring frln
1668. Se OGB 11 s27 Kiarre och s 25 Akarr.

Det Kdrr som i lr 1663 siigs vara en kronoiing och brukas under Bua skrivs senare

Bualuirr (OGB 11 s 3 under torp) eller Bulekin. Det senare namnet finner man pfl en
>>karta 6ver herirmanet Buas utii:rg, Bulekiirr kallad, beliigen Il4 mil i nordnordost fr6n
fdrenrimnde hemman>> (storskiftet 1791, FORSHALLA 44).En senare karta fuen fi96
GORSHALLA 49) talar om att fyra bcinder i Bua iigde Bulekiirr, som iir skatttagt till 1

pund smdr och i jb antecknas under Bua. Se OGB 11 s 3 och 105. Som sagts ovan blir de

tre ddegiirdena Alebrdcka, Bjdrnerdd och Kdru av lantmiitaren 1667 skattlagda till 3 pund
smdr.

Jrittesds,l krono, noteras i jb 1542 f6r 1 pund smcir av skattejord (s 140) och fdr 1 skilling
(landskyld) av kronojord (s 141). Jb 1568 (s 532) redovisar endast den frirra - fdr 2 pund
smdr och 8 hiistar. Jb t573 (s 310) antecknar tter 1 skilling fiir Jiittes6s. Gfirden skrivs I
krono i jb 1659 (s 276) med bl a 4 pund smrir. Jiittesis har 1629 fijrmedlats till U2 i
kontribution och allt ovisst samt avskattats 1 pund smdr. Skattema <jkas 1667 med 1 pund
smdr (enligt fdrslag i lr 1663) och 1684 med ll4 skiippa mjiil (b 1697 s 420). FOr krono-
jorden se Tdllerdd nedan.

Tdllerdd, 1/8 krono, som i lr 1663 stir utan brukare, frireslAs till Okning av mtl med 1/8

och av skatten med U2 pund smrir. Till tidigare utlagor - stiidsel 16 rire smt och 1 pund
smdr - ldggs U4 skiippa mjol 1684 Cb 1697 s 436).

Hans i Jiittesis, en grarurgdrd till Tdllerrid i norr, antecknas i jb 1615 och 1625 f6r U2
pund smdr >fcir Tflllercid>>. Ocks6 i den fiirsta svenska jb 1659 (s 281) skrivs Hans i Jiitte-
sfls >>av iide jord T61ler6#, 1/8 krono, med U2 pund smdr. Det sker under rubriken >1/8
kronohemman som fcir detta icke med nflgot mantal varit infdrt i jordeboken, vilka nu till
vidare rannsakning hiir infciras>>.

T6ller0d kaltas Odegdrden(OGB 11 s 24). EK 51 SOhar Odegdrden ochOdegdrdshagen.
Odegirden/<idejorden brukas pfl 1600-talet under granng Lrden Jdttesds.

Djurhult bestir av Stora och Lilla Djurhult - 318 resp. Ll4 skatte. Det dr Stora Djurhult
som Ir 1663 skriver som 1/8 skatte med f6rslag till hrijning av mfl till l/4 och av skatten
med ll2 pund smcir, 1 fodringshiist. Detta sker 1667. Mtl och skatter rikas 1685 med 1/8
(till 3/8) mtl och U2plur:rd smdr (b 1697 s 416).
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Fjtillet,l/8 krono, bliu >>1667 fdriikt U2 pund sm6r, 1 fodringshiisb efter fdrslag i k 1663

fib1697 s430). Fjtilletsktivsl/8kronoijb1659(s281)mengiveringenjb-riinta.GArden
har tidigare saknat mantal (liksom Tdllerdd ovar).

Brandsgtirde btir enligt lr 1663 sifiras i mfl till 1/4 skatte. Ib 1697 (s 418) skriver >>Brands-

giirde underVlsterby, ett cidegiirde>, som rtntar 5 Il2pernngar leding, 1 pund smdr och

U2tawrahavre men saknar mantal.
I de tidiga jordebrickerna flrurer man B randsgiirde fren 1580 till 1615. NrTs iVtisterby

ger 1580 i gresleding >fiir Brandsgiirde (Brarurdtzgierde)> 2 alba, som 1593 minskar till 5

Il}pewmgar.I jb 1585 och 1593 noteras Nils iViisterby ocksflfdrhdstegflngskommed I
pund smcir ochu2tuffiahavre >>fijr Brandsgiirde>>. Slutligen liiggs de olika skattema sam-

man i jb 1615; detta [r betalar Bjtim Nilsen i Viisterby >>ftir Brandsgiirde>> 1 pund smcir,

U2 tumna havre och 5 I /2 perungar.
I jb 1585, 1593 och 1603 skrivs Brandskrirr (Brandtzkier) under gresleding, men detta

iir ett skrivfel. Ett annat sAdant torde varadet Brandserdd somapptriider i jb 1568 (s 533);

under >>kronogods>> ger Nils i Viisterby >>iin av Brandserdd (Branzr6t)> 2 skilling land-

skyld. Med 2 skilling fdrkronojord stirJon iViisterby (Vesby) i jb 1542 (s l4l). Brandserdd

ijb l542och 1568 kan knappast varaBrandsert)disodradelen av Ljungs socken. Avstdn-

det iir ftir Hngt ft r ett underbruk till Viisterby i Forshiilla. Dock fijrutsiitter landskylden 2

skilling, att Brandsg:irde tidigast varit kyrko- eller kronojord.
Kartan till storskiftet i Viisterby 1794 (FORSHALLA 29)har

s 9 Akrr, Brangdr,Csflaten

Ang: Brangrirdsrenen

Bransgdrdet

Brandsgdrde iir en (medeltida) ddegdrd som brukats under och inlemmats iVtisterby.
Jfr OGB 1l s 26 och 1 1 3.

Norgdrd arftecknas i jb 1568 (s 532) som skattegods med Oluf fiir endast 1 pund smcir och

2hastar, vilket stflr fdr ll4 hemman. Med2 skilting landskyld och 4 fodringshtstar bland

skattema skrivs Norg8rd som 1/2 kronoijb 1659 (s279).Lr 1663 fdreslir cikning av

skatten med 1 tunna malt; detta sker 1667 Qb 1697 s 425).

Buslritt bestAr av tre gLrdar som alla skrivs 1/4 mtl i jb 1697 (s 417). NonalStora Busldtt

och Mellan Busleitt dr skatte men Lilla Buskitt krono.Lr 1663 niimner endast Lilla och

Stora Busldtt Den ftirra gflrden fer rc67 mtl cikat fran 1/8 tllJ U4 och skattema med tlZ
pund smiir och 1 fodringshiist. Ftir Stora Busliitt uteblir diiremot den fcireslagna hdjningen

av skatten.
Av jb 1697 (s 417) framg6r vidare, att Mellan Busliitt haft >gammal ftirmedling 1/8 i

mtl som et rc96 iir igen ftirtikt tilI sin fulla skatt>>. Tldligen har av de tre g6rdarna Stora

Busliitt riiknats som den biista; det iir siikerligen den som ensam redovisas i jb 1568 (s 533)

med 1 pund smcir och 2hastar (tdr U4 gfud).

Iyarsbo skrivs i jb 1568 (s 532)wder skattegods med4 fodringsh[starftir U2 gfud.Bnligt
jb 1659 (s 278) iir Ivarsbo krono. Lr 1663 f6reslflr tikning av mtl med I/4 och av skatten

med U2 pund smiir. Mantalet fdrblir oftiriindrat (Jb 1697 s 425), men skattema iikas 1667

med I pund smiir, 1685 med 1 tunna malt och 1688 med 5/16 skiippa mjdl.

s tlz
4U2
4
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Aspekrirr blir efter ftirslag i h 1663 >>er t667 av lantm[taren fiirtikt ifran U4 nl3/8 mtl>

Cb 1697 s 427), samtidigt som 1 pund smdr liiggs till skattema. Till de senare fogas 1688

ocks6 5/16 skiippa mjtil.
Aspekiin antecknas i jb 1615 och 1625 i Ljungs socken; efter Sven i Lindjtirn fbljer

>Av Aspekii:r 4 skilling landskyl&. GArden skrivs som U4 krono i jb 1659 (s 280) med 3

fodringshiistar (fiir 3/8 gird) men utan landskyld bland skattema.

Lindjrirn, U4 skatte, bOr enligt h 1663 rikas med 1/8 skatte i mantal ochU2 pund smrir i
skatt. Jb 1697 (s 426) skriver LindjArn som 3/8 krono; >varit tillfcime under fjiirdings
skatte titel infdrd med annotation dr krono, som anno 1667 iir upph0jd till 3/8 mtl>. Skat-
ten Okas 1667 med ll2pwd sm6r och 1 fodringshdst; till dessa liiggs 5/16 sk[ppa mjiil
1688.

Jb 1615 och 1625 noterar Sven i Lindjiim (Linn Jemn) i Ljungs socken wrder krono
med U2 pund smdr och 2 hiistar. Som 1/4 skatte stkr gArden i jb 1659 (s 274) med U2
skilling leding, 1 pund smdr och 2 fodringshiistar.

Hdlgdn bfu et rc67 >>av lantmdtaren fOrdkt ifrin U4 till3/8 mantal> krono (b t697 s

427). Med U2 pund smOr och 1 fodringshiist hcijs samma ir skatten och 1688 med 5/16
skiippa mjtil.

Torpet och Rdbockeviken, ll4 krono, fer L667 mantalet >>av lantmdtaren ftiriikt ifuen U4
till 3/8>, samtidigt som skatten blir >fdrdkt ll2pand smcir och 1 fodringshiisb (b 1697 s
427).lfr vidare OGB ll s24.

Kdllegren, U4 skattet rikas 1667 i mtl till 3/8 efter f0rslag i h 1663 och vidare 1685 till
l2 Qb 1697 s 415). Skattema hiijs 1667 medl/2 pund sm6r och 1 fodringshdst och 1685

med 1 tunna malt.
Under rubriken >Skatte ddegiirder och fllefiske> noteras i jb 1697 (s 418) >Kiillegren av

ett tidefiske> med 2 rire smt, >1685 av lantrndtaren fdrOkt och skattlag$.
Laga skiftet 1833 (FORSII{LLA 133) har Odegdrden (Ogtrden) fdr ett omrlde vid

Kiillesjrin i hemmansdelen Lilla Ktillegren; Uppgifter ur handlingama:

Ak"r i Og6rden

Ang i Ogflrden
Aker i Ogflrden
Ang i Ogflrden
Ang i Ogflrden

s35
s36
s 38

s39

193, 195, 197

192, 194, 196,198-202
181-182, 7 86, 188

lJ6, 183, 185, 187, 189

lJ9, 180, 184

Sannolikt har tidegflrden (Lilla Ktillegren) en tid brukats lurder Stora Ktillegren.lfr Kdl-
legrenresp. Odegdrden OGB 11 s 15 och 133.
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Karta24 a och b. Odegfirden i Kdllegren.

LluNcs socKEN

Aker firrrcr man i gengdrden 1528 (s 192) med24 skilling (dvs full avgift) frir bonden
Halvard. Bland skattem a i jb 1542 (s 138) mrirks 7 skilling (landskyld) och 2 pund sm<ir;

>det lir slimje fcir 3 marker> sdgs det om de sex utlagorna. I jb 1568 (s 537) tillkommer 8

fodringshdstar. Tydligen har Aker under 1500-talet riiknats som en hel gird. Lr 1663 f<ire-

sl6r att ll2krono Aker cikas i skattema med 712 pund smdr, vilket sker 1661 Ob 1697 s

4s0).
I Ljungs socken har tidigare funnits dnnu en gflrd med namnet Aker. I jb 1568 (s 537)

redovisas Oluf i Aker (Agger) med tre skatter (se ovan). Pi friregflende sida i samma jb
noteras etier Anders i Berg >>Av Aker (AffAgger)> 1 pund smcir. I jb 1580 tillkommer 2
alba gresleding >>fdr Ake.r. De tvi skatterna 1 pund smcir (hdstegangskom) och 2 alba
(gresleding) upprepas i jb 1585. Gresledingen minskar i jb 1593 till5 ll2penningar, medan
smdret dkar till 2 pund i jb 1615. Torsten Andersson i Berg stflr i jb 1615 och 1625 >f<ir

Aker (Agger)>> och 2 ciresbol jord med 2 pund smcir och 5 ll2 penningar leding. Med
samma skatter redovisas >>av ett cidegiirde Akeo under Berg i jb 1659 (s 294); samma
uppgifter finns i jb 1697 (s 448) under rubriken >>skatte utjordar och kvarnar>>.

Redan i jb 1573 (s 3 10) finner man Arod med I album gresleding >fcir Aker (Ager)>,
och i jb 1580 friljer efter Krirr I album gresleding >>fcir Aker (Agger)>. Gresledingen >>fcir

Ake> eir 1593 minskad tlll 7 ll2 penning fcjr Ar6d och till 3 penningar >>fcir Kdrr>.
Jordebricker frin 1500- och 1600-talen visar, att tre gflrdar - Berg, Kdrr och Arrid -

brukat en ridejord med namnet lfter. Som ett skattetorp i Berg noteras AkerlAkarr i jb till
1917 (OGB 1l s42).IKcircfinnsettOdegdrdslyckan(OGB 11 s 120). FcircidejordenAker
anvdndes olika termer - utjord, odegrirde, odegdrd. Med de gamla skatter ridejorden redo-
visas med 1568 och 1573 samt i senare jb, dr det troligt, att Aker iir en medeltida ddegird
som brukats under och inlemmats i Berg, Klirr och Arod.
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Skafteri)d,1 skattehemman, bdr tillOkas 1/2 pund sm6r (1r 1663), vilket sker 1667 (1b 1697

s 445). I girden finns 4 Oresbol kronojord, fijr vilken ges taga med 1 daler smt.
Bjdrn i Skafterdd skrivs i jb t542 (s 138) med 8 pund smcir och Il2 tolft. briider. I den

fiiljande jb 1568 (s 537) har smijrskatten minskat till 5 pund. Efter Skafterrid ftiljer emel-
lertid >Av en 6de skattejord (6shat iord) heter Ttin (Thonn) 1 pund smdD>, och niirmast
efter redovisas Laurits i Klev med 2 pund smrir och 4 h[star. Sfl]edes har Skaftertids 8

pund smtir fuen 1542 frirdelats 1568 si att 5 pund kommer p6 Skafteriid, 1 pund pilTdn
och 2 pund pi Klev.D'armedhar Klev - tidigare ett underbruk tlll Skaftertid - frigjorts frfln
brukaregdrden. Den ftiljande jb 1573 (s 159) skriver BjOm i Klev med 3 pund smtir, vilket
visar att TOn med 1 pund smdr lagts under Klev (med tidigare 2 pund). Bonden i Klev
antecknas med U2 album gresleding >f<ir Trio> i jb 1585 (fran 1593 minskad ttll I U2
penning). Jb 1659 (s 292) antecknar Klev >>med ett underliggande ddegiirde, Trin (Tohn)

beniimnt, som iir tillhopa riiknat f6r 3/4 skattehemman>> med bl a 6 fodringshiistar.
Vid mitten aV 1500-talet har Tbn och Klev brukats wder Skafterdd. Sedan Klev filtt

egen brukare,ldggsTdnunder denna gflrd. Av de tvflvisarTdn tydliga tidegdrdstecken. Jfr
OGB 11 s 50.

Tjdstelsrdd, U2 skatte, anses i k 1663 btjra tikas med U4 skatte i mantalet. Det dr Nedra
Tjdstelsrdd som avses. Denna gflrd skrivs i jb 1697 (s 447) Nedre Tj6stelsrtid, U2 skatte.

Bland skattema stAr 4 fodringshiistar. Mantalet har alltsfl inte 6kats, men 1684 ldggs 314

skZippa mjiil till tidigare utlagor.
OvraTjdstelsrtid x U2 krono; >>varit krono allenast 6 dresbol jord och 9 dresbol friilse

under Harald Stake> Qb 1697 s 450).

Hdle upptrdder fcirsta g6ngen med te g0rdar i jb 1568 (s 537). SkattegArden och krono-
gdrden stflr med 8 hiistar var,frtilseglrden med 4; samtliga kan alltsA ha riiknats fdr hela
girdar.

Tore i Hdle skrivs i jb 1663 (s 297)fdr kronog8rden, l/2 mtl; det antecknas i jb, att
skatteriittigheten iir bytt Ar 1657 fr6n danska kronan till (liinsmannen) Bjtim M6rtensson.
H,file Norgdrd stflr diirfrjr som ll2 skatte i k 1663 och i jb 1697 (s 448). Bland skattema
miirks 4 hiistar. Ar 1667 <ikas uflagoma med 1 pund sm6r och 4 hiistar. H6le Norgflrd
antecknas i jb 1659 (s296) och jb 1697 (s 448) med >>An av Korsviken 1 album leding>. Se

Korsviken nedan.

KdrrstegenlKcirrstennoteras i jordebdcker 1580-1603 undergflrden Kiirr,>>Fdr Kiirrsten
(Kiersteenn)> ger Oluf iKtrr ll2 album gresleding 1580 och 1585, minskad tlll I ll2
penning 1593 och 1603. Jb 1615 och 1625 arfiecknarMirteniAnfasteriid>>avKiirrstegen>>
med 6 skilling landskyld som lagts till tidigare I l/2pernng. Som 1/8 krono skrivs Kdrr-
stegen i jb 1659 (s 297), >>som fdr detta icke stAtt fOr nigot mantal utan fOr backsittare>.
Den dkning av skatterna med 1 pund sm6r och 1 fodringshiist som lr 1663 fdreslAr uteblir

Qb 1697 s 452). Jfr OGB rl s 47.
Ndr Kiirrstegenforsta gflngen niimns 1580, ligger den under Kdru. Kcirrstegen kan dZir-

fdr betyda >>tegen som ligger under gArden Kiirp>. Det finns flera exempel pi sAdan namn-
givning. PiValiin (Stata socken, Orust) finns llTZlmvilcstegen, Hrirlycketegen, Holmstegen,
Strandtegen och Hagetorpstegen med namn efter gdrdar i socknama Stala, Tegneby och
Stenkyrka. Jfr OGB 9 (s 71) och 8 (s ll2,l35).
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Skdlkickerdd iir enligt jb 1663 (s 298) >>ldnsmannen Bjtim Mdrtenssons friilse med 1

fodringshiist ftir U4mtl. Gflrden skrivs som 1/4 ofrimans friilse med endast 1 fodringshiist

ocks6 senare (b 1697 s 453)

Korsyiken noteras i jb 1663 (s 299) med endast 1/8 friilse - >Bjtim M6rtenssons friilse>> -
utan skatt. Lr 1663 ftjreslAr iikning av mtl med U8 och skattliiggaing med 2 fodrings-

hiistar. Lr 1663 har dessutom 1/8 skatte Korsviken som fdreslfls till skattliiggning med 2

pund smdr och 2 fodringsh2istar jiimte htijning av mtl med 1/8.

Siidra Korsvikcr? antecknas i jb 1697 (s 453) som ofri mans friilse U8 utan jb-riinta.

Norra Korsviken torde avses med en anteckning i jb 1659 (s 296) w:dLer Hdle Norgdrd (se

ovan); >An av Korsviken under bemiilte Hflle 1 album leding>. Uppgiften om Korsviken

lterkommer i jb 1697 (s 448). MLed2 penningar gresleding st6r Jon i Korsviken i jb 1580

och 1585.

Stendammmen, U{krorro, stigs i jb 1697 (s 451) ha >gammal ftirmedling> med 1/8 i man-

talet. >Ar 1669 fiirmedlades det tivriga 1/8 mfl med stiidslan och &iort till en husmansplats

att skatta irligen 1 daler smt.>> Stendammen blir alltsA ett torp med endast penningar - 1

dalersmt-iskatt.

Ljung,l krono, ster i jb 1568 (s 538) med 3 marker siimje och 8 hiistar. |ib 1697 (s 449)

rt iut Z alba leding, 2 marker siimjepenning och 8 hiistar. ,rAr 1662 ftircikt penningar 10:

11: ->>, dvs 10 daler och 11 Ore smt.

GnrNNBnOos socrrN

Apeln (Apelen) iir entigt b 1663 en kronodng som bdr tilltikas 1/2 pund smtir. I OGB I 1 s

35 stAr Apeln (Apledalen,Apeking) som ett torp vnder Myre, och det anses miijligt att det

lir samma >>Apeln, en iing av okii:rd areal och obekant liige>> som upptas i jr.
Det iir alltsi ilunder Myre man f6r siikaApeln. I kronans ftirsta jb 1542 (s 139) noteras

Andor i Myre fdr utlagor av skatteg&rden (Nedre) Myre; under rubriken >kronojordan> ger

samme bonde >4 skilling ftir Apeln (oppollen)>. Kronolandskylden 6terkommer fdr
Oppelenn (?) i jb 1568 (s 539) under Sven i (Nedre) Myre. Jb 1573 (s 161) skriver 4

skilling landskyld sist bland Svens utlagor. Samme Sven i Myre antecknas i jb 1580 med

1 album gresleding >fiir Apelriid (Abbildr0dt)>. Gresledingen 6terkommer f& Apelrdd i
jb 1585, 1593 och 1603 (fran 1593 minskad till 3 penningar). I den fOrsta svenskajb 1659

(s 304) noteras Olof i Myre under >>kronodng> med 8 skilling landskyld och 1/2 pund smtir
>av Apeln (Apellen)>. Det siigs i jb 1663 (s 305) att kronoiingen >htijas till Forshiilla

priistgflrd>. Den <ikning av skatten medU2pundsmOr som lr 1663 fiireslflr, blir inte av. Jb

1697 (s 465) har kronoiingen Apeln under Nedre Myre med 8 skilling landskyld och Il2
pund smdr liksom jb 1659.

Tvi kartor nll Nedre Myre ger Apelns liige. Storskrtet 1798 (GRINNEnOO t t; trar:

32 A.2 Apeln kallad

Lagaskifteskartan 1 837 (GRINNEROD 49) noterar:
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s 20 A, 1 9I-93
94-9s

Kohagen, Applen kallad
Berg

Pe EK 45 SV bildar Apelbticken griins i siider.
OGB 11 s38har Apelrdd (Abbildrdd$ under >>fdrsvunna namn>>. De tv6 namnenApeln

och Apelrdd i jb 1542 och senare stdr f<ir samma kronodng under Nedre Myre. Med land-
skyld och gresleding redan i 1500-talets jordebricker torde Apeln/Apelriid ha varit en me-
deltida iidegdrd som lagts under Nedre Myre och med tiden inlemmats i brukareg6rden.
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GRINNEROD 49 I Nr 45 SV
Nedre Myre
Laga skifte 1837
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Karta25 a och b. Kronoiingen/iidegLrden Apeln i Nedre Myre.

Asen, U}krono, anses i k 1663 biira >titkikas 1 pund smdp>. N6gon hiijning av skatterna
sker inte fOr Asen som i jb 1697 (s 461) kaltas giistgivaregflrd.

Liverdd slrrivs 12 krono ih 1663, men gflrden noteras som skaffe 6trninstone i jb 1542 och
1568 samt saknar diir landskyld. Dock antecknas i jb 1697 (s 461) att hiilften av Liver0d iir
skatte, men >>kronan rider bygseln>. Bland skattema miirks 8 alba landskyld. Lr 1663
fdreslir skattehtijning med I pund smdr, men 1684liiggs U2 skappamjiil till de tidigare
uflagoma Qb 1697 s 461).

Hasslebacken (Hasslebacka), ett torp tnder Htilleszis, brir enligt Ir 1663 >inftiras ftir 1/8
krono>> och skattliiggas till 1 pund smdr och 1 fodringshiist. Ar 1667 skrivs skattema till
l/2 pland smijr och I fodringsh6st och mantalet till 1/8, >>som [r 1669 ar igen fdrmedlat>

Qb 1697 s 458).

Fjtillet iir namnet pi tvfl kronogdrdar i jb 1663 (s 305); b6da skrivs 1/8 krono, har brukare

- Sven Blink och Lars - men saknar skatter. Lr 1663 f0resl6r s8viil Sven Blink som Lars
till ll2 pund smOr. Dessutom bOr Olof i Fjtill och Bremsvik,l/8 krono, skattliiggas med
U2 pwd smiir och 1 fodringshiist. Ib 1697 (s 464 fl redovisar fiiljande tre 1/8 krono, alla
med 16 6re smt i tagor och landbodaler (men utan skatter): Vargefidllet (Sven), Fldgfjrillet
(Nils) samt FTZll och Bremsvilc (Olo0. OGB 1 1 s 3l har Fldgfitillet, s 38 Vargfjrillet, s 43
Fjtill och Bremsvik.
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I jb 1580-1603 antecknas >Oluf i Brattis fiir Fjiilt (Field)> med 1 album gresleding

(fren 1593 minskad till 3 penninga.r). Jb 1615 skriver (under krono) Jakob i Brattfls
(Brattfoss?) >for Field> med2ll2penningar. I sddra Forshiilla -pi griinsen till Grinner6d

-ligger Brattds, i OGB 11 s 3 ett torp medbel[gg fran 1825. Strax s<jder hiirom finns N.
Fjtillet.

Rinnan antecknas ik 1663 med tre brukare/torp som alla btir infciras fdr 1/8 krono och

skattliiggas till 2 pund smdr och 1 fodringshiist. Under rubriken >>tttingsskatte>> mciter de

tre gArdama i jb 1697 (s 458). >Varit friilse och upptagne av Skiillebreds [gor; 1667 skatt-

lagde till 1/8 mtl och 1694 tillika med hemmanet reducerat till kronoskatte>>.

l.NorraRinnan,llSskatte,61 1683 ftirmedlatUl6mtl. Ar 1695 Okades jb-riintanmed

21 penningar smt, U2 pund smdr, 1 1/6 tunna havre och 1/2 fodringshiist.
2.SddraRinnanformedlades 1683 somNorraRinnan. Ar 1695 dkades jb-riintanmed 1

6re 13 penninga.r smt, U2pttndsmor, Ll2 tunna havre ochLl2 fodringshtist.
3. Rinnan eller Ekehdlan >fdrmedlat 1/8 er 1681 i mtl och 1695 eraktat ftir en husmans-

plats>>. Ar 1OSS f0r6kt 8 penningar srlrrt,22ll2marker smdr, 1/ 2 fodringshiist.

Holmestad slrrivs U2 skqtte i jb 1697 (s 457), men det antecknas att hiiHten av gflrden varit
krono, >>som er rc57 iir fdrbytt ifrfln kronan till salig Bjtim Mflrtensson, och iir nu allt
skatte>.Av 4 skillingkronolandskyldijb 1568 (s 540) harblivit 8 albalandskyldi jb 1697.

Den dkning av skatten med U2 pund smtir som Ir 1663 fdreslagit, blir inte av.

Bakerdd, U2 skatte, btir enligt lr 1663 f6 skattema iikade med 1 pund sm6r, men detta sker

inte (b 1697 s457).

Ftjkerdd (Hdkerdd i k 1663), 1/4 krono, >tilldkes> U8 mtl och ll2 pund smdr (h 1663).

Mantatetblir 1667 >>av lantmiitarenfijriiktifrfln U4nl3lShemman>>. Skattemahtijs166T
med 12 pund smtir och 1 fodringshiist, 1688 med tl4 sktippa mjiil (b 1697 s 462).

Rdd, U4krono, fciresl6s ih t663 fi mtl dkat med 1/8 och skattema med 1 pund sm6r. Ar
1667 hiijs mfl med 1/8 och skattema med 1 pund smtir och 1 fodringshiist. Ytterligare 1

pund smdr liiggs till tidigare utlagor er rc96 Qb 1697 s 462). ROd redovisas i jb 1659 (s

304) med 1/2 skilling leding, 1 pund smrir och 6 fodringshtistar. Det antecknas: >>Ifr6n

Dragsmarks klosters jordebok ?ir hit f0rt 1 pund smtir och 1 mark fodring, och riiknar
fj iirdingsgflrd klostergods. >>

S,q.MM,q.NFATTNING

FonsnAr,r.E socKEN

Redan i 1500-talets jordebdcker skrivs skattehemmanet Stenshult fdr 6 tjresbol kronojord
med skatter i smtir, Al och fodringshiistar. Fcir >>ilfisket> cikas gArdens skaffer 1685 med I
ll2 tuw:a malt. Bua, 1 skatte, f6r utlagorna hijda 1667 med 2 pund smdr som lr 1663

fdreslagit. Under Bua ligger tre >ridegiirden och fllefiske>>, niimligen Alebrticka, Bjdrne-
riid och Krirr, vllka 1 667 skattl[ggs till 3 pund smrir. Med Ktin avses BualddnlBuleHirr .

Ftir ddegflrden Tdlleriid -brvkad under granngLrden Jtittesds - dkas skatterna 1684 med
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1/4 skiippa mjdl. Odegiirdet/tidegirden B randsgiirdeliggerwderVristerby och ger skatter
men slipper mantal. Ktillegren, U4 skaltp,Okas i mantal och skatter 1667 och 1685. En
karta fran 1833 skriver Odegdrden fdr en del av Lilla Krillegren.
Sdgen,Vrdn och Fjtillet iir torp som pfl fdrslag i lr 1663 fdr mantal (1/8) och skatter (L/2
eller 1 pund smtir). Summa 6 ddegdrdar.

LJuNrcs socKEN

Under de tre gflrdarna Berg, Kcirr och Ardd redovisas i jb fran 1500- och 1600-talen en
tidegird med namnet Aker. Skafterdd sthr 1542 med. tvA underbruk - Tdn och Klev. Av
dessa kallas Tdn en >tide skattejord. Sedan K/ ev fltt egenbrukare, laggs Tdn under Klev.
I jb 1659 kallas Tdn ett ddegcirde. Kcirrstegen, 1/8 krono, har ffltt sitt namn efter gArden

Krirr,under vilken Kiirrstegen brukats enligt jb fran 1500-talet. Summa 3 Odegardar.

GnrNNpnoos socKEN

Apelrdd Zir en tidegArd i Myre. Asen och Liveriid.'dr tya lt2 kronohemman som 11 1663

ftireslAr till hrigre skatt med U2pund.smcir. Asen slipper skattehiijningen, medan Livertid
1684 tikas med, U2 skiippa mjdl Fbkerdd, l/4 kono, btir f6 mantalet htijt med 1/8 och
skaffema med U2 pwd smcir. Mantal, smcir och 1 fodringshiist liiggs tlll 7667 , 1/4 sk[ppa
mjiil 1688. Holmestad och Bakerdd,bida UZ skatte, fdr inte den tikning av smtjrskatten
som frireslagits.Fdr U4 Rdd diiremot htijs mantalet med 1/8 och skatten med 1 pund smdr
och 1 fodringshiist.

Tre 1/8 kronogArdar - Fjtillet, Fjtillet sarni Fjdll och Bremsvik - d"r satta i mantal men
saknar skatter. Alla tre fcjreslis till ll2 pund smrir, den tredje dessutom till 1 fodringshiist.
Alla flterkommer i jb 1697 som kronogArdar med tagor och landbodaler men utan skatter;
de tvh Fjdlle, skrivs Vargefjdllet och Fldgfjtillet. Torpet Hasslebacken (under Htilles'fis)
skrivs 1667 som 1/8 krono med 1/2 pund smcir och 1 fodringsh6st, men allt fcirmedlas igen
l669.Tretorp Rinnan bcir >>inf6ras>> fdr U8 mantal krono och skattldggas till 1/2 pund
smdr och 1 fodringshlist, vilket sker 1667. Efter frirmedling tikas mantal och skatter igen,
sedan de sm6 gflrdama Rinnan reducerats frdn friilse till kronoskatte 1694. Summa I tide-
gerd.

Summering: Fijr Inlands Friikne hiirad summa 10 tidegirdar.
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SUXNERVIKEN, LANE SKEPPSRE,DA

BAvB SOCKEN

Asperdd,l skatte, synes efter jordeboksriilrtan ha vadt ffe gerdar enfigt jrp 1665. Av
skattema (b 1659 s 621) visar 1 ko och 1 riksdaler fodring pfl fOrdubbling av det normala

U2ko ochll2r:ksdal* Ocks6 uppgiften om >>utsiide 18 tunnor land> (rp 1665) blir
rimligare ftir tv6 hemman.

Det iir odegArden OvrelOstra Asperdd som tidigt lagts under Asper0d. I kronans ftjrsta
jb 1544 (s 200) redovisas endast en gArd med namnet Asperdd. Den andra antecknas -
utan egen brukare - i den fdljande jb 1573 efter glrden med brukare och med lika stora

skatter. I den fdrsta svenska jb 1659 (s 621) finner man de tvi g[rdarna Asperdds skatter

sammanlagda under Oluf i Asperdd. Jrp 1665 kallar Ovre Asperi)d ett ddegrirde, viket
brukas titl iing under Asperdd, som >bdr gtira fU I ll2mantal i exffaordinarie med Ovre

Asperiid och fdr kvamen flrligen 1 tunna mj0b>. Vid skattliiggning 1666 blir i stiillet
odegiirdet Ovre Asperiid >fdrdkt i mtl 1/4> med skattema 1 tunna mjtil, 1/2 pund smOr och

U2 ortfodingfb 1697 s 990).
Kartan till laga skiftet i Asperrid, I ll4 mtl, (BAVE 57) 1840, har flera iideg6rds-

markeringar:

s 108 305-307 Friimre Odeg&rden

327-j29 Ogflrdstegen

s 109 392-394 kre Ogflrden
407409 kre Ogird

s 114 308-309 Ogirden, iing
330 Ogirdstegen, iing

s 115 395 Inre Ogflrden, iing

EK 58 SO har )degdrden. Jfr OGB 12:1 s 70 ff.

BfterAsperddnoterasikronansjb 1573-l625utanbrukareRaknebo,Hult,Uggelhultoch
Sigelhult med n6gra smi skatter. Ftirst st6r Erik i (Srarc) Uggelhult med 8 skitling skatt,lD
skilling stilleding. Sedan f<iljer Anders i Asperd d Ll2ko,2 atba sdlleding samt:

Av Raknebo 2 alba leding
Av Hult och Uggelhult 1/2 skilling leding
Av Sigelhult 1 album leding
Av 6ster Aspercd U?ko,l U2 album leding.

I jb 1593 och senare har skattema minskat n6got. I den fdrsta svenska jb 1659 finner

man Raknebo, (Lilla) Uggelhult och Sigelhult redovisade var fdr sig. Fram till mitten av

1600talet har dock dessa girdar legat under Asperod men senare blivit egna bruk igen.

Endast Hult (Hdltet) iir kvar som en del (hemmansdel) i Asperdd (OGB L2 s70).
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Sigelhult, 1/4 skatte, uppffiider i jb 1573-1625 fiat egen brukare som en tidegdrd under
Asperdd (se ovan). Till de fem smfl skattema som Oluf i Sigelhult noteras med i jb 1659 (s

625), vill jrp 1665ldgga 1 pund sm0r, men senare jb har ingen tikning antecknad.Sigelhult
niimns i R81388 (s 352) och iir alltsA en medeltidsgflrd. Se OGB 12:1 s 64.

Kullen och Lilla Uggelhult, U4 skatte tillsammans, bdr >skatta for U4 och pfldkas 1 pund
smdr>>. Torpet Kullen anses kunna gdra fdr l/2ptlrlLd smdr, 1/4 famn ved, 1/2 skiippa mjtil,
ll2 skappa bjugg och 1/8 mtl extraordinarie (rp 1665). Vid skattliiggning 1666 slipper
Lilla Uggelhult, U4 skatte, den fcireslagna dkningen, medan Kullen skrivs till 1/8 mtl
skatte med jb-riintan enligt jrp 1665 i smrir, mjtil och bjuggmenU4 ort fodring i st?illet fOr
veden (b 1697 s 990 0.

(Stora) Uggelhult, U2 skatte, noteras med brukaren Per och tvl skatter (smrir och mjtil) i
jb 1544 (s 201). Med 2 fodringshiistar fOr halv g&rd sttr Erik i Uggelhult i jb 1573 (s 629).
Med sex normala skatter fdr U2 mtl skatte redovisas gfrrden i jb I 659 (s 623). Eftersom
g6rden >iir ringa uti jordeboksriinta> bdr den p66kas 1/2 pund smcir (rp 1665), men ingen
skattehOjning sker (b 1697 s 988).

Tvfl kartor till Stora Uggelhult har ddemarkeringar. Storskifter 1794 (BAVE 36) visar
(s 6) E. Aker o h ang. Odegdrd.sdkern. Laga skiftet 1850 (BAVE 67) kallar (s 35) 29-30
Odegdrd.slyckan. Eftersom Stora Uggelhult upptriider med egen brukare redan l544,torde
)degdrdslyckanyaraendel av angriinsande tidegdrdenLilla gelhult. Odegfrrdar pfitriif-
fas ju ofta med lilla-nann Det kan viil tiinkas att ddeg6rden tidigast brukats wrder Stora
Uggelhult.

Rdssholmen brukas under Rrisserbd som bdr giva ll2 ptnd smtir frrligen till kronan (irp
1665). Diirfdr skattliiggs kronoholmen Rissholmen 1666 och 1685 titl 8 tire smt tredjeirs-
taga och 1/2pwd, smrir (b 1697 s994).Det antecknas i jb 1758 (s 1197), att flbon i
Orrevik i Bokeniis socken kript iingen till skatte 1754. Se OGB 12:1 s 58 f. Ett storskifte i
Orrevik 1798 ( OKENAS 75:2) visar utjorden Rlssholmen.

Listaskogen skrivs som ll2krono med skattemal ll2pwd smdr och 1 1/2 ortfodring i jb
1659 (s 625). GArden ligger till liinsmannens liin i visst och ovisst. Som wfl hemman -
(Sddra) och Norra Listaskogen - redovisas gflrden i jrp 1665 som fciresl6r hdjning av

mantalet till U2 fdr vardera gflrden jiimte 6kade skatter av skilda slag. Mantalet htijs vis-
serligen fuhn Il2 till 1 (fiir bada gdrdama tillsammans) 1666, men skattema tjkar med
endast ll2 ort fodring Qb 1697 s 993).

Gt 1623 siiger att fyra miin >>tog var en liten ddeplats pi Lista skog, som de sj?ilva har
upptagiD, och gav 2 daler tillsammans.Med bdepla/s torde menas ddetorp. Beskrivningen
av de tvi girdama Listaskogen i jrp 1665 passar dock inte till ddelagda torp. Varje hem-

man har utsiide till 8 tunnor land (som fdr en hel gird); mantalet liksom skattema ftireslfls
bli kraftigt hiijda. Tydligen iir det tidigare odlad jord som tagits upp igen. Att den fdrsta
rdjningen kallas ddetorp i gt 1623 utesluter hte, att hiir legat en (medeltida) gird som lagts

tide. Laga skift t 1832 (BAVE 44) har betecknin gen r)ckra - dvs cideAker - p[ flera stiillen
i den odlade jorden i Norra Listaskogen. Se OGB 12:1 s 43 f.

Fagerhult, U4 skatte, frireslis i jrp 1665 fi mantalet iikat till U2 och skattema i smcir,

fodring, bjugg och mjril hiijda. Girdens mtl skrivs 1666 tilt U2,men till de tidigare skat-

tema liiggs endast U2 ort fodring Qb1697 s 988).
Fdr en lqrkojordrnder Fagerhult har bonden 1616 i tredjedrstaga givit ll2 daler enligt

en g8rdtaga frin samma ar. Ryrs kyrka fdr 2 tire smt i landskyldspenningar (b 1758 s
rt12).
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Hattedalen, ett kronotorp pfl Risser6ds 69or, ffu 1666 - som jrp 1665 fiireslagit - 1/8 mtl
och den tidigare skatten 6 marker smcir >fdrtikt I/4 ort fodring> Qb 1697 s 994). Jfr OGB
I2:l s 34.

Brdten, U4 skatte, blir 1685 >fcirdkt i mtl fr6n U4 till 1/2>. Skattetikningen samma flr
stannar vid U2 ort fodring Qb 1697 s 989).

I Ovre Brricke 6ger kronan och bonden vardera halvparten (b 1659 s 619). Sombristeman
har kronan all bygseln, och gflrden skrivs 1 mtl krono. Redan ijb 1573 (s 383) antecknas

1 pund smijr och 1 pund fll som kronolandslqld, vilken ftiljer Ovre Briicke i senare jb.
Gtrden antecknas med 2 alba iideleding i jb 1573 (s 559), senare minskad till 5 12 penningar

Cb 1593). Sedan ddegflrdamaRodochUngerddskogenmedvarderall4mtl 1666lagts till
gflrden, skrivs Ovre Briicke I U2kono. Av de skattedkningar som jrp 1665 fdreslAr fdr
g8rden och ridegflrdama i malt, fodring, bjugg, mjdl och smdr, blir n?istan intet. Endast 1

ort fodringliiggs 1666 till de tidigare skatterna Qb 1697 s992).
Kartan till laga skiftet 1831 @AVE 40) visar (en del av) ddegArden Rtids lZige i Ovre

Briicke. Fem bdnder antecknas med andelar i R0ds Akerjord.

Karta26. Odegirden Rod iOvre Br?icke.

Rdssebol,Il4 skatte, anses i jrp 1665 biira ge 1 pund smcir htigre jb-riinta. Men de gamla

skatterna flterkommer i senare jb utan t kning (lb 1697 s 989).

Grindhult,lpkrono, ansesvara >>ringauti allaliigenhete> ochkaninte stifrirmer'alal/2mtl
(rp 1665). De tidigare skattema - I U2 pund sm6r och I U2 ort fodring - iir anslagna
>>liinsmannens ltin i visst och ovissb> och flterkommer i senare jb. Jfr OGB l2:l s 29.

Rakneho, U2 skatte, ryrnmer 8 alba klosterjord och Odegirden Skitterna. Jrp 1665 fiireslflr
att Raknebo >uppfdres fdr t hel gflril> och att skattema till konan cikas med det som getts

ftir klosterjorden samt 21 marker smcir och >dubbelt de andra jordeboksriinton>. Vid skatt-
liiggning 1666 tikas mantalet fren IDtilll Qb 1697 s 986). Skattema h<ijs samma 6r enligt
fdrslaget med:

penningar 14 tjre 16 penningar smt
1 ort fodring 12 ijre smt
1 3/4 sk[ppabjugg 28 Ore smt
1 skiippa mjdl 16 6re smt
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21 marker smcir I daler 31 6re smt

Som sagts ovan redovisas Asperdd i jb 1513-1625 med en liten skatt >av Raknebo>>.

Kartan till laga skiftet 1832 (BAVE 63) visar s6viil ddegflrden Sltitterna som dngenviren.
EK 59 SV har Sldtterna. Jfr OGB 12:1 s 50 ff, 355 f.

Kodebacken dr en skatte husmansplats som 1661 satts till 1/8 mtl och 1685 rjkats till 1/4

mtl. Jrp 1665 menar att hemmanet bcir piokas ll2ptlr:rd smdr, men till den tidigare skatten

- llZptnd smor- liiggs ll2 ortfodrirg 1685 Qb 1691 s 990). I ett kcipebrev fran 1420 talas
om gtrden Kotubakka, en medeltida gflrd som lagts cide. Jfr OGB 12:1 s 36.

Glimmingen,ll4 skatte, b<ir >pflcikas 21 marker smdo> (jrp 1665), vilket sker 1666 (b
1697 s 990). Betrdffande den omstridda grdnsen mellan Glimmingen och Grorod se OGB
l2:1s26f.

Lilla Glimmingen och Dalarna iir tvfl torp p6 Grorcids iigor, av vilka det fdrra i jrp 1665

fcireslfls till l/8 mtl och skatterikning, det senare till endast Il2 plund smcir. Emellertid
liiggs de tvfl torpen samman 1666 och skrivs som l/E skatte och jb-rdntan cikad med 1

pund smcir och 114 ort fodring, >>som dr 1669 igen alldeles avskattade> Ab 1697 s 991).

Grorod, 1 skatte, frireslfls i jrp 1665 >stfl drir vid som frirr varit haver>>. Gdrden antecknas
i senene jb med ofririindrade skatter Qb 1691 s 985).

Under skattepenning stflr Jarup i Grordd i jb 1580 med 1 skilling tideleding. I den

tidigare jb 1573 (s 559) skrivs samma skatt leding. Odeledingen har i jb 1593 minskat till
2 alba. Den torde ha giilltlluverod som ndmns i en karta river Gror<id 1122 (BAYEI): >>44

utvisar en hage kallas Gullringsercid. 45 utvisar nock en hage kallas Hufwercid (Hurcid)

som berdttas varit ett hemman (E) tillika med dnghagen Gullringsercid, som nu brukas till
hdsthage.> Laga skiftet 1832 (BAVE 45'Shar namnet Guldringen frir det omrflde som
kartan fran 71 22 kallade H uv erdd och Gullringserod. Ifr OGB 12: 1 s 28, 359.

Under Grorcid hal ocksi legat Angdn (i Biivean). Efter Jarup i Grorcid antecknas i jb
1580 >Fcireskrivne fcir Angrin (Engcienn) 2 alba leding>>. Annu i jb 1625 ger Grorrid en

liten leding >av Angdn>. Kartan 1 kallar Angdn >O till Bjdrbo (Bj6rbiick?)>.I gt 1614
noteras: >Sven i Grorijd gav i taga av en kyrkojord i tre flr daler 112.>>TrolLget avses Angdn
som enligt OGB l2:1 s 192 varit >>kyrko- el. mcijligen klostergods>.

Karta 27 a och b. OdegArdarna Hu,verod och Gullringserod i Grorod.

r,h
h f

t,tt\
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Grriskiirr,ll2 skatte, >iir av ringa jordeboksrEinto> och btir >st6 och svara fdr 314 mantal>>

med 6kade skatter i bjugg, mj61, smdr och fodring (rp 1665). Dock &terkommer gflrden

med mfl och skatter ofdriindrade i senare jb.
Griisk?in saknas i kronans fOrsta jb 1544. I de fiiljande jb 1573 och 1580 stAr efter Peder

i Bjdrbrick (med skatter fijr hel g6rd) >Fdreskrivne ftir/av GriiskEirr (Greskier o dyl)> med

skatter fiir halv gtrd, t ex 2 fodringshZistar (b 1573 s 417, 559,629). Med egen brukare
upptriider Griiskiin i jb 1601 och senare.

Griislqirr ndmns i RB1388 (s 352), sfl gdrden iir en medeltidsgArd. Att GrAskiirr brukas

wtder Bjdrbricfr under 1500-talet kan betyda att den varit en ddegdrd som ftirst omkring
1600 faft egen brukare igen. Ocksfl den kraftiga dkningen av mantal och skatter som jrp
1665 ftireslar, vit0rar om att den tidigare tidegirden anses ha kommit under htivd igen.

Ndthultb\r enligt jrp 1665 6kas i mtl frenll4tilll/2 ochmed>>dubbel riinta efter jordebok-

ens innehAll>. Skattema i per,rringar, bjugg, mjtil och smtir htijs till det dubbla redan 1666,

medan fodringen och mantalet ftiljer ftirst 1685 (ib 1697 s 988).

Ramsedalen, >>ett to{p upptaget pfl Samner0ds iigon>, ftiresl6s i jrp 1665 till 1/2 pund smiir
i skatt. Under >skatte husmiin>> antecknas >>Ramsedalen under Samnertid> med l/2pund
smdrijb L697 (s 991).Eftersomtorpet ilskattejord,kanSamnerddskronolandskyldCb
1573 och senare) och gflrdtagomas mdnga anteckningar om kronojord i Samnerdd inte
giilla Ramsedalen.

Brqttds,l skatte, antecknas i jb 1573 med 3 skilling kronolandskyld (s 383) och 4 alba

ddeleding (s 560). Kronolandskylden stdr i jb 1593 minskad till 8 alba; till den liiggs
ytterligare 4 alba ftir en annan kronojord. I jb l69X (s 983) skrivs diirfcir 12 alba (= !
skilling eller 4 iire smt). Fdr 8 alba ges darlor 2213 ore smt enligt jrp 1665. Ocks6 6deled-

ingen frfln 1573 reduceras; i jb 1593 utgtir den2Il2 alba 1 penning men tterkommer inte
i jb 1659 (s 619). I dvrigt fir Brattfls - som jrp 1665 menar - >bliva vid sin skatt>> fib 1697

s 983).
Det iir oklart var de tv6 kronojordama skall siikas. Slval Unnerdd som Kasen skrivs 1/8

skattei jb 1697 (s 991). Dockkallas Unnerddkronoskattepi storskifteskartan 1795 (BAYE
15). Mtijligen har Shirneten (i Herrestads socken) som gammal kyrkojord blivit krono-
jord. Odeledingen i Brattfls torde vara knuten till t)degdrden Unnerdd.

Gamla Uddevalla - upptaget pl Brattds iigor - btir enligt jrp 1665 svara fbr U4 mtl och
jb-riintan tikas med 1 pund smdr, 1 skiippa bjug g, ll2 skappamjtil och 1/2 ort fodring. Med
namnet >>Kqsen under Brattds>> stir hemmanet som 1/8 skatte frin 1666 med ll2 skdppa

bjngg,12 pund sm6r och Il4 ort fodring i jb 1697 (s 991). Jfr OGB l2:1 s 35 f , t44.

Odegdrden Unnerddkallas ett torp upptaget pA, Brattds iigor, vilket jrp 1665 ftreslflr tlJ.l ll4
mfl och skatterna 1 pund smiir och U2 ort fodring. Mantalet siitts 1666 till l/8 och skat-

tema till Ll2 skiappabjugg,Il2 pund smdr och U4 ort fodring (ib 1697 s 991). Jfr OGB
t2:l s67 f.

Bulid, I skatte, ftiljs i jb 1573-1625 av Nyckelds (utan brukare). Efter Oluf i Bulid med

fem skatter hiistegAngskom i jb 1573 stdr >Ftjreskrivne av Nyckel8s> med lika mAnga

skatter och endast U2 tuwra bjugg mindre (s 418). Fdr samma NyckelAs ger Oluf i Bulid
under skattepenning (s 560) 8 skilling skatt, 1 album leding och 2 skilling <ideleding. F<ir

sin egen g6rd betalar Oluf i Bulid 4 fodringshiistar men >av Nyckel6s>> endast 2 (s 629).

Fran jb 1593 tu tideledingen minskad trll4 alba; i jb 1659 och senare antecknas den inte.
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Nyckelfls torde ha ffltt egen brukare omkring 1 620; Peder i Nyckel6s noteras i jb 1 625 med

skatter i bjugg, mjdl, smiir och fodring, medan Sven i Bulid ger >Av Nycke1As (Mrigelsaas)>>

5 skilling 1 album skatt, 3 penningar stilleding och 3 alba tideleding.

Storskiftet pfl iniigoma till Bulid 1785 (BAVE 18) har flera Odegflrdsmarkeringar:

Ak"r s 6 L4 Odegflrdsflkrarna

s 7 15 Gamla odegflrdsvallen
16 Nya Odegflrdsvallen

s 8 4849 Stora Odeg6rden

s 15 4l Odegflrden

Laga skiftet i 1 mtl Bulid, U2mtlNyckelis och 1/8 mtl Mflltsjti 1860 (BAYE 102) har

)degdrdshagen ochOdegdrdenfdr santma del av Bulid. Odegdrden Nyckeldshar tydligen
legat inom nuvarande Bulid.

Kafia 28. Odegirden Ny ckelds i Bldrid.

Mdllsjd, >ett skattetorp upptaget pi Bulids och Nyckel6s fjiill och utmark>> btir enligt jrp
1665 svara fdr 1/8 extraordinarie och U2pund smdr. Ar 1OOO skattl2iggs >Millsjd under

Buli$ enligt ftirslaget jiimte 1/4 ort fodring. Se OGB l2:l Bulid, Nyckel,frs och Mdllsjd, s

21,47,46.

Baggetofia (Backetoftan) biir >sti och svara for U4 ordinarie och extraordinarie" (rp
1665). Hemmanet blev >1666 ftirtikt pfl jb-riintan 1 pund smdr och U2 ort fodring samt i
mtltl4, som [r 1668 igen alldeles avskattades> (b t697 s995). Jfr OGB 12:1 s 153 f, 148.

Lunnebrticka kallas >tomt eller hemman> i jrp 1665 som fdreslflr extraordinarie skatter

(utan angivet belopp). Skattl2iggaing sker 1666 till samma mtl och skatter som ftir Bagge-

tofta ovan och med avskattning igen 1668. Kvar blir endast 12 Ore smt landskyldspenningar

till Herrestads kyrka.

Berget
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Lunnebriicka kallas >kyrkans ridegflr&> i gt 1637; i fdrstataga ges 6 daler. Mdjligen
avses Lunnebrtickamedden>kronoiing liggandes i Bodele (Bordell)> som Jcirgen Rearsson
i Uddevalla gav I 112 daler i tredjeirstaga fcir enligt gt 1616. Se OGB 12:1 s 175 f.

Rvns socKEN

Kopperdd, ll2 skatte, antecknas i jb 1659 (s 617) med tio skatter mot sex vanliga. Fyra
skatter upptrtider niimligen nd ginger; sfl finns bjugg som 1 1/2 skiippa och I U2 siitting,
mjdl somll2 sklippa och 1 szitting, smor som 3 marker ochT U2mark,fodring som 1 ort
och ll2 ort. Som synes iir den fcirra noteringen dubbelt sfl stor sorn den senare. En ging
fcirekommer 12 skilling 6rlig skatt och 3 penningar leding.

Koppercids skatter 1659 gliller alldeles tydligt tvd gdrdar. Den stdrre stflr fcir de stcirre
skatterna j2imte flrlig skatt och leding; den mindre girden har de fyra mindre skatterna.
Den lilla gflrden - i jrp 1665 kallad >>Lilla Kopperudh, ett torp>> - har brukats under den
stora girden som i domboken 1669 skrivs >>S/ore Koppertt>> (OGB 12:1 s 102). Det rir
naturligt att tdnka srg lilla-gilrden som en ddegdrdtnder stora-gbrden.

Men ocks6 >Stora> Koppercid har frire mitten av 1600-talet varit en odegdrd, brukad
under Rod. Kronans jb 1513-1625 redovisar Kopper6d utan brukare. >Anders i Rdd fcir/
av Kopperdd (Komperiid)> stflr med hristegfl.ngskom, skattepenning och fodring. I jb 1513
brukas inte >fcir/av>>, men Kopperrid mciter i senare jb med samma skatter. Den >>Anders i
Rcid> som 1573 antecknas med dels 4 hzistar, dels 2 hdstaq dr siikerligen samme bonde
som betalar fodringen ftjr Rcid med 4 (fdr hel gird) och f<ir Kopperdd med 2 hdstar (fcir
halv gflrd). Hiistegflngskornet >fcir Kopper66 skrivs i jb 1580 som I 112 siitting bjlgg,2
skrull mj<il, I ll2mark smcir, 2 skrull mjcil, I ll2mark smcir, medan skattepenningen rir 8
skilling skatt 1 album stilleding. Det dr dessa skatter som sedan - med vissa iindringar -
flterkommer fdr Kopperrids tv5. gSrdar i jb 1659 (se ovan).

I jrp 1665 fcireslfls (Stora) Kopperddtlll l pundsmdri skatterikning, medanLillaKoppe-
rridbor rikas med skatter i smrjr och fodring samt skrivas for U4 rntl. I senare jb fcjrekom-
mer Stora Koppercids tio skatter adderade och reducerade till normala sex: bjuggen mins-
kas med ll2 satting, medan mjrilet cikas med ll2 satting Ab rc97 s 973). Lilla Koppercid
skattlziggs till fcireslagna l14 mtl med skatterna 1 pund smcir och 1/2 ort fodring (b 1697 s

916).

Fagerhult,l skatte,mcjteril500-taletsjbmedtv6granngirdarsomunderbruk.EfterAslag
i Fagerhult med sina fem skatter hristegdngslcornfoljer i jb 7573 >Av Annerrid (Amundr6tt)>
med fem niistan lika stora. Pi samma slitt kommer under skattepenning efter samme Aslag
i Fagerhult (med fulla skatter) ett >Annerdd> 8 skilling skatt och 1 skilling leding (fiir halv
gflrd). Som fodring stir Aslag i Fagerhult med 5 huistar (mot 4 fcir hel g6rd) och >Av
Annercid 2>.I jb 1580 liiggs 5 alba cideleding till Aslags skattepenning, och den fciljer
bonden i Fagerhult t1ll 1625 - minskad till 1 skilling 1 112 penning 1593. De 5 fodrings-
hdstama fcirAslag 1573 (se ovan) fir sin fcirklaring i jb 1585, diir man finnerunderfodrings-
hiistar:

Hagen i Fagerhult 4
Frir Buane (Buffue) I
Fdr Annercjd (Amunndrddt) 2

I cister och sydost grAnsar Fagerhult tlll Kasebuane oeh Annerod (se EK 65 SO).
Rbdsbuane eller Brabuane kan inte komma i tiflga, eftersom de ligger fdr langt sciderut.
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Frir de tvi granngflrdarna har bonden i Fagerhult erlagt skatt 1513-1625. Anner<id redo-
visas med sina egna skatter; fcir Buanefi(asebuane sker detta endast frir fodringshiistama.
Det dr ddrfcir troligt att Fagerhults ddeleding gdller Buane.For Annerdd och Kasebuane se

vidare nedan.

Fagerhult bcir enligt jrp 1665 >gdra nigon hrigre jordeboksrdnta, niimligen 1 pund smcio;
senarejb har ingen anteckning om skattehrijning (b 1697 s976).

De tre torpen Fagerhultsntis, Sjorindan och Tomten skattldggs 1666 till 1/4 mtl med
skattema 2 skdppor bjugg 1 pund smdr och 112 ort fodring Qb 1691 s 916). Jfr OGB 12: I
s85f.

Kdllebrdten, ll2 skatte, >>bliver si hdr efter som fdrr>, medan torpet Strykestenbor skatta
ll2pwd smcir och 3 cire smt fodring och skrivas till 1/8 mtl (rp 1665). De fcireslagna
hcijningama genomfclrrs 1666 Cb 1697 s 977). Om Stykesten jfr OGB l2:l s 125 f .

Syenserdd antecknas i jb 1659 (s 61 8) med >husman> (Hans) som >tog denna plats i tre 6r,

givit 1 riksdaler>>. Men husman (torpare) och plats (tory) it- civerstrukna och >krono U8>>

skrivet med en senare hand . Ar 1666 rjkas mtl till 114 ochtidigare skatt (1 pund smcir) med
ll2 ortfodrtngQb 1697 s 980).

Gdrdtagor ndmner Svensercid vid skilda tider; s6 talas 1628 om >2 ciresbol kyrkojord
som ligger i Svenserrids fzimark> och 1645 om )>en cideplats under Svensercid>>.

Annerod, ll2 skatte, anses i jrp 1665 vara >>av ringa jordeboksr;inta> och b<jr cikas med 18

marker smiir (till 24 = 1 pund) och 112 sklippa bjugg (till 2 skiippor). De tidigare skattema
Sterkommer utan rikning i senare jb Qb 1691 s 976).

Jb 1573-1625 redovisar Annercid som ett underbruk t1ll Fagerhult (se ovan). Fcirst vid
mitten av 1600-talet fflr odegirden Annercid egen brukare igen.

Rddshult,l krono, frirmedlat 1/2, >bdr njuta samma fcirmedling> firp 166,5). G6rden skrivs
ll2krono i jb 1697 (s 978).

Upplehult, l/4 skatte, >dr nflgorlunda behflllen bflde i flker och dng> och bor f6jb-riintan
cikad rned I skiippa bjugg och 9 marker smrir (jrp 1665). Men 1685 lZiggs endast 1/4 ort
fodring (= 3 rire smt) till tidigare utlagor, medan mtl htijs till 3/8 Ab rc91 s973). Bonden
i Upplehult gav ll2 daler i taga av en kyrkojord enligt en gt 1614.

NordmannerOd, 114 skatte, >synes bcira svara t111 112 gflrd uti allb och p66kas 1 skiippa
bjttgg, 712 skiippa mjril (jrp 1665). Girden stflr med endast fem skatter i jb 1659 (s 615)
mot normala sex. Skatterna rjkas 1666 med 1 pund smcir och 1685 med 112 ort fodring. Det
senare fl,ret hcijs mtl frin l14 tlll l12 >och ddremot avskattat 1 pund smrir>> (b 1697 s 973).

I kronans jb 1573-1625 noteras Nordmannerdd utan brukare och med endast 1 album
ieding, som 1593 minskas till 3 penningar. Efter Peder i StoraVigansrdd foljer i jb 1580:

Ftjreskrivne av Sturrid 1 album leding
Av Nordmannerdd 1 album leding

De foljande jb 1585-1625 har >>av> Sturcid och Nordmannerrjcl - 1625 dessutom >>av

Signerrid> 8 alba skatt 1 album solleding. Utan brukare och med endast I album leding
torde Nordmannercid Sren 1573-1625 vara en 6degdrd. Fcir detta talar ocksi den dkning
av mtl och skatter som jrp 1665 fciresl6r. S1wdl Nordmannerdd som Sturdd ligger dock
langt fran den som brukaregflrd angivna (Stora)Vigansrdd.
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Skiileryr,l skatte, >iir en ringa gflrd bflde i 6ker och iing>>, bestlende allenast av 9 6resbol,

av vilka 3 iir kronojord (rp 1665). Gflrden bdr diirfdr >skiiligen ftirmedlas 1/4 extraordina-
rie>. Senare jb saknar anteckning om fdrmedling av mtl Qb 1697 s 968).

Fr6n jb 1573 (s 383) och senare antecknas Skiileryr med 3 skilling lronolandskyld,
vilken torde giilla de 3 riresbol kronojord som finns i gArden. Tredje8rstagan skrivs till 24

6re smt frb 1697 s 968). Kronodelen i Skiileryr utgor 1/3 av girden. Den tideleding - 1

skilling - som ingflr i gArdens skatteperuring (jb 1573 s 557) och 1593 minskas till2 alba,

kan giilla kronodelen, vilken brukats under gflrden som en ddegdrd och med tiden inlem-
mats i Skiileryr.

Rdd, t skatte, bestfu av 24 6resbol, av vilka lronan/gnkan ager 2 dresbol >och btir diirf6re
giva till kronan flrligen i taga 16 cire smt> (rp 1665). |ib 1697 (s 969) anges kronans andel

i Ritd till4 tiresbol >>med stiidslan diirav>> - dvs 1 daler smt i tredjeirstaga. Ryrs kyrka fdr
2 rire smt i landskyldspenningar. Den skattedkning som jrp 1665 ftireslAr ftir Rtid - 1 pund

smrir och U2 ortfodring - skrivs 1666 till 1 tunna bjugg och 1 pund smiir.

Om ddegirden Kopperddwtder Rdd se Kopperdd ovut.

Holmen,l skatte, noteras fiirsta gingen i jb 1544 (s 199); Hans i Holmen stir med 1 tunna

hiistegdng, vapenvite, 1 pund smtir och 4 skiippor mjtil vdrleding och utforleding. Hans

och Peder i Holmen betalar tillsammans skatter fdr en hel gflrd i jb 1573; Hans (s 557) ger

i skattepenning 12 skilling skatt och I skilling leding, medan Peder svarar f6r 4 fodrings-
hdstar(s 627).Identoljandejb 1580tirattmarka,att4 sk[ppormjtiloch I pundsmdrfrAn
1544 delats i tv6 g&nger 2 skdppor och Il2 pund, liksom 1 skilling leding frln 1573 flrs

skattepenning delats i 1/2 skilling sdlleding ochl! skilling ddeleding. Denna ddeleding -
1593 minskad till 1 album - ftiljer gdrden nIJ1625.

Torpet Kvarndngen under Holmen fer 1666 eget mtl - U8 - och skatterna Il2 pund
smiir, 1/4 ort fodring Qb 1697 s 977).

Gdrden Holmen visar inga svagheter 1544-1625. Mtijligen kan ddeledingen ha erlagts

fdr Kvarniingen.

Buane, ll2 skatte, stfrr ftir Kasebuane, som i jrp 1665 siigs vara >>en god och beh6llen
gflrd> och bdr >kunna p6<ikas 1 pund smtir ,ll2 skappa bjugg". Den ftireslagna dkningen
l6ggs till gdrdens skatter 1666 (b 1697 s97l).

Av jb 1573-1625 frarnghr, att ddegflrden BuanelKasebuane legatwder Fagerhult (se

ovan) och fiirst omlcing 1650 fatt egen brukare igen.

IJnder Finnsbo, LlZ skatte, brukas >>en kyrkojord, som dr 2 Oresbob> (rp 1665). Denna

kyrkojord kan bebyggas och svara ftir 1/8 mtl med skatter i malt, smiir och fodring. Bon-
den >btir hava frihet att uppbygga bemiilte 6deg6rd (itg6rd)>.

Kyrkotingenwrder Finnsbo fAr vid skattliiggaing 1666 sina skatter tikade enligt fdrslag
i jrp 1665 Qb 1697 s 980). Vid samma tillftille skrivs Kyrkoiingen till 1/8 mtl kyrko som

avskattas igen 1685. Ryrs kyrka ffu 2 ore smt i landskyldspenningar. Kyrkoiingen kallas
ddegdrd ijrp 1665. Girdtagor skriver kyrkoiing (1612), kyrkojord (1615) och >den 6de-

gflrd som iir 2 tiresbol kyrkojord (1624). Kartor ger ingen upplysning om tidegflrdens

l2ige i Finnsbo. Se OGB 12:1 s 86, 104.

Biive kyrka iigde 1388 >i Finnsbo (J Finz budum)> 1 markebol (RB s 352). Firursbo iir
alltsi en medeltidsgdrd. Hemmanet stAr med brukare i gt 1612 och senare men noteras i
kronans jb ftirst pfl 1650-talet. Har Finnsbo pi 1500{alet varit en tideg6rd och legat under
en granngird?
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Ekeskir, U2 skalte, iir en god g6rd som ger >>en ringa jordeboksriinta> (rp 1665); dtirfdr
btir utlagoma okas i fodring, sm6r, mjdl, leding och skattepenning samt f6r 3/4 extraordi-

narie. De nya skattema som kommer till 1666 stannal vid penningar (2 ote 12 penningar

smt), 1 sk[ppa mjtil och 6 marker smiir enligt jb 1697 (s972).

Torp,l skatte, >>biir stA fdr sin samma skatb (rp 1665). Ingen iindring noteras i jb 1697 s

967). Under Torp brukas torpet Nyrdd, ddegdrden Gel (ocksilunder Annerdd) och torpet

Smdbriinnane. Nyrtid anses biira skatta 1 pund smtir och st6 ftjr 1/4 extraordinarie, medan

Gel fiireslfls tilt 1 pund smtir och Smlbriinnane till 8 marker smtir (rp 1665). Torps tre

underbruk skrivs 1666 ill U4 skatte med 1 pund smcir och tl2 ort fodring, >>som anno

1685 igen avskattades med fodring 6 tire smt (U2 ort)>> Qb 1697 s976).

Bonden i Torp noteras i jb 1573 (s 556) med 1 album ddeleding, vilken minskar till 3

penningar odeleding i jb 1593-1625. Hemmansdelama Gel och Ddverbd i Torp kallas

bdegdrdar - i jrp 1665 resp. karta nr 59 frfln 1829 (OGB l2:l s 134).6deledingen har

giillt en av dem.
Odegflrden Gels liige och utbredning framgdr av kartor frfln t7 83 , l7 85 och 1 829 (LANE

RYR 11, 50 och 59). Storskifteskartan fran 1783 har:

4 StAckete (korta) Gel
5 L6nga Gel med tingar och backar

EK har Gel.Laga skiftet 1829 (LANE.RYR 59) visar Odegflrden D0verdd:

s 31 248 OdegArds lider
249-251 Odegirden

s32 252 Odet
253 Dive (DAtue) OdegArden

254-259 Dito iing, iker, tomter, skog

263 Odegtuds Myme
s 33 316-318 Odegirdslider/-berg
s34 349 Odegflrds Musa

EKhar Ddverdd.Jfr OGB 12:1 s 133 f.

0degArden

EK 66 SV

EK _5E N0

Karta 29 a. Odegflrden Gel i Torp. Karta 29 b. Odegflrden Doverod rTorp.

DciverciC
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Siverbo,l krono, fcirmedlat ll2 >>uti de danskes tid, kan inte gcira hdgre iin ll2 uti extra-
ordinarie (rp 1665). Gflrden skrivs som 1/2 krono med skattema 2 pund smcir och 2 fodrings-
hiistar i jb 1697 (s 979). Stiidslorna till kronan tu 2 daler smt (b 1758 s 1184).

Gflrden har tidigare varit svenskt adelsgods Qb 1513-1593) men >kronan tilldcimt fdr
odelsuppbcirdsels innehflll> (jb 1659 s 616), dvs iigaren har underlfltit att till kronan uppge
sidan odelsjord som brukats av annan iin eigaren. Fcir sfldan odelsjord utgick en siirskild
skatt (se Framme, VAtrc harad s 138). Siverbo kallas >ett cidegiirde> 1486 (DN 16 nr 288 s

3 1s).

Torstenscing, Tl4 skatte, bcir >>stfl ll4hemman och intet hcigre> (rp 1665). Tidigare skatter
och mantal tterkommer i senare jb. Redan i jb 1573 noteras Torstensiing som 1/4 gflrd med
bl a 1 fodringshlist.

Torpet Torvruka pfl girdens rigor kan infdras i kronans jb fiir 1/8 extraordinarie och 1

pund smcir (rp 1665). 56 sker 1666 med skatten 6kad ll4 ort fodring Qb 1691 s 977).

Hallstensriid, 114 krono, fdreslfls i jrp 1665 till of6riindrat mtl. Gdrdtagor talar om >>en

liten cideplats> (1610), som 1628 sdgs vara >4 ciresbol kyrkojor6 i Hallstensrcid. Ryrs
kyrka fflr 4 ore smt i landskyldspenningar av kyrkojorden fib 1697 s 980) som ndmns i RB
1388 (s 352).

Vigansrod, ll2 skatte, bdr >p&6kas i jordeboken I U2 skappabfugg, U2 sklippa mjcil och
18 marker smcin (rp 1665). Vid skattliiggning 1666 tas de fdreslagna skattema till gdr-
dens tidigare Qb 1691 s972).

Redan i jb 1573 mciter rvd hemman Vigansrrid - Slo r-Vigansrod ochVigansrod. Laurits
i Skottene (i Vline-Ryrs socken i Vristergritland) noteras med samtliga skatter (hiistegangs-

korn, skattepenning och fodringshristar) >>fcir Vigansrcid>. >>Frir Stor-Vigansrcid> st6r han
endast frir skattepenning, medan >>Peder i Stor-Vigansrrid> ger hiisteg6ngskorn och fod-
ring. I fiiljande jb 1580 och senare skrivs Peder ocksi fcir skattepenningen. Att Stor-Mgansrcid
med sin skattepeming 1-573 tinnu ligger under Skottene, kan betyda att hemmanet varit en

ddegflrd och legat under Skottene men hiller pi att med egen brukare komma under hrivd
igen" Fcir Vigansr6d geiller dock att cidegirden brukas under Skottene dnnu i jb 1659.

Medkoppen och Vigansrdd >>ir en ling, bel?igen vid grdnsen och brukas under en g&rd

Skotten i Sverige pfl Dal> (ib 1659 s 617). >>Skotten>> avser Skottene i Veine-Ryr. Med sina
sex smfl skatter fcireslfls de tvfl skatteuingama till U8 i extraordinarie (ry 1665) vilket sker
1666 0b 1691 s 976). Medkoppen och Vigansrcid upptrdder i jb 1573-1659 som ode-
gdrdar med gamla skatter for Il2 gard (t ex 2 fodringshashr). Mdjligen har ocksfl S/or-
Vigansrdd en tid legat cide men omkring l5T0 fitt egen brukare igen. Jfr OGB 12:1 s 112.

Laga skiftet till 1/8 mtl Medkoppen 1840 (LANE RYR 68) har:

s21 24-26 Ogardsflaten
s22 51 53 Backarvid Ogirdsflaten

Om Sturdd och Nordmannertjd wder Stor-Vigansrod se Nordmannerod oyan.

Gloslid, 1/8 skatte, >>haver ringa jordeboksrdnta> och fdreslfls i jrp 1665 >gcira nigon hcig-

re, niimligen 1 pund smcir, 3 rire fodring>>. Skatterna rikas 1666 med 1 5 marker smrir jiimte
fdreslagen fodring och 1685 med ytterligare 3 <ire smt fodring, samtidigt som mtl hcijs frin
UB titlU4 Qb 1697 s 975).

Storskifteskartan ll84 (LANE RYR 34) har:
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s 3 Gloslids dkerjord
28 OdegArdslyckoma

s 4 Gloslids dng
46-48 Odegdrden

49 Odegirdsberget

Sedan Gloslid pa 1650-talet noterats med >>en husman>>, 6kas skatter och mantal som
tecken pi att ddeg,irden kommit under odling igen. Jfr OGB 12:1 s 88.

Signerbd,ll2 skatte, f6reslfls till dkade skatter i bjugg, mj<il och smiir (rp 1665), men
senare jb niimner endast de tidigare pSlagorna. Girdtagoma frenrcl4 ochl637 redovisar
2 tiresbol kyrkojord i Signerdd med tredjeArstaganU2 daler. Som 16 rire smt skrivs samma
(trliga) tagatill kronan i jb 1697 (s 973). Ryrs kyrka fir 2 Ue smt landskyldspenningar.

Hjiilmhult, U4 skatte, biir enligt jry 1665 ge hdgre jb-skatter i bjugg, mj0l och smdr, men
det stannar 1666 vid I U2 skdppa bjugg (b 1697 s914).

Fdr Hjiilmhult betalar >Herman i Hjiilmhulb hdstegingskom och fodring (1 hiist), medan
skattepenningen ges av >>Rasmus i Hogane frir Hjiilmhult> i jb 1573 och 1580. Ftjrst 1585

har Herman i Hjiilmhult dvertagit alla tre skatterna. Ingen ddeleding antecknas. Mtijligen
Zir Hoganes del i Hjiilmhults skatter en kvarleva frln en tid di den senare gdrden - viil en
tideg8rd - 169 under den fdrra.

Torpet Krubbanhar frirblivit ett torp under Hjrilmhult (OGB l2:l s 92).

Svinbohult, ll2 skatte, b<ir ge 1 pund smOr och 3 cire smt fodring samt 1/8 extraordinarie
ftir iingen/torpet Korpds (rp 1665). Skattl2iggning enligt frirslaget sker 1666, men redan
1669 avskattas girden, s6 att >allenast 1 pund smcir bliver kronan i behfllL>Qb 1697 s977).

Skogen, >ett skatteto{p upptaget pE Hjiilmhults och Hoganes 69or>>, fdreslis till samma
mtl och skatter som Korpds ovan (rp 1665). Till torpets tidigare skatt - 6 marker sm6r -
lZiggs 1666 1 pund smdr, 3 6re smt fodring och V8 mtl (b 1697 s977). OmSkogen jfr OGB
l2:t s 122f.

Tjeirnhult, ett skattetorp upptaget pi Hoganes iigor, bdr infciras i kronans jb fiir 5 marker
smtjr och 3 iire smt fodring samt stfl fdr 1/8 exhaordinarie (rp 1665). Till torpets tidigare
skatt - l/2 pund 7 marker smdr (b 1659 s 613) - liiggs smcir och fodring enligt fcirslaget

Qb 1697 s 976). Tjiimhult skrivs 1/8 mtl i jb 1661 (OGB l2:l s 133).
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HrnnrcsraDs socKEN

BynHerrestad >iire sju gdrdar tillsamman, (rp 1665) - men jb 1659 (s 629 0 och 1697 (s

1008, 1011) redovisar endast sex liksom OGB l2:2 s 81 ff. Av dessa har priistgArden

avskattats med 4 pund smdr och skrivs 1 krono; de andra st6r som UZkono, fcirmedlade
>>uti de danskes tid> (dvs fiire 1658) enligtjrp 1665.

I jrp 1665 beskrivs bOndema i Herrestads by som >utplundrade och mycket av sig

komne och utarmade av fienden>>, eftersom byns iigor ligger vid >>stora landsviigeo>. De
ftirmedlade girdarna bdr >njuta sina fdrmedlingar som ftir> (rp 1665); senare jb har

ingen fdriindring i mantalet (ib 1697).

Misteriid,l kronohemman, ?irfdrmedlattilTU2 >uti de danskes ti& (rp 1665). >Btirnjuta
sin fiirmedling>; att si skett framgAr av jb 1697 (s 1012). Som >biskopsgods> skrivs Misterijd
(Mestercid) i jb 1573 med 2 fodringshiistar.

Torp, t skatte, bestir dven av kyrko- och kronojord (rp 1665). Herrestads kyrka har 3

oresbol med landskylden I Il2 tire smt, medan kronan tar tagan diirav med 24 Ore smt.

Pastor i Skredsvik ffrr i landskyld 3 daler smt av 1 tunna malt (b t697 s 1000). Bland
Torps skatter noteras 4 alba landskyld i jb 1659 (s 636) men 8 alba i ib 1697 .

Den jord kronan, kyrkan och priistbolet iiger i Torp, torde gfl tillbaka pi de tre andelar

kyrkan 1388 iigde i Torp - 6 tiresbol, 1 drtugsbol och 1 dresbol (RB s 353). Jb 1573 (s 560)

antecknar Torp med 2 penningar tideleding, som mdjligen kan giilla kyrko-/lrronojorden.
Kartor fr6n olika tider har inga klara ddegirdsmarkeringar. StorskiftetlTT0 (HERRE-

STAD 12) har Obergscingen (7) och Angen under Oberget (14). Oberget tolkas i OGB
t2'2 s 282 som *Odegdrdsberget eller *Obtirsberget. Eftersom Torp har Odeleding ftir
tidegird i sina skatter redan 1573 (se ovan) torde en ddegflrd i Torp ha utgjort tista delen

av gdrden.

HERRESTAD I2

Karta 30. Odegdrden i Torp.
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Dikerdd, en ddegard eller kronoii:rg, brukas wder Grytingen, I Wono.I jb 1573 (s 385)

stflr Bengt i Diker<jd med kronolandskylden 2 skilling 3 penningar leding. I jb 1659 (s

630) skrivs landskylden minskad till4 alba 2 penningar leding >av Dikertid under gAr-

den>>, dvs Grytingen. Jrp 1665 sliger, att ?ikeriid >>rdntar allenast 1 1/3 skilling>> och fdre-

sltr tikning av skatten med 1 pund smtir. Ar 1666 blir Dikerdd >ftirtikb med 1 pund smcir

>>som 61 1669 igen avskattades>> (Jb 1697 s 1016).

En kartliiggnin g l72O (IDRRESTAD 3 : 1) visar >ett litet ryttartorp)> som iir upptaget av

utmarken (9) med kflltiippa (10), tker (11) och iingvall (12). Till sarnma del av Grytingen
frirliigger karta och handlingar tilllaga skiftet 1826 (IIERRESTAD 104):

s10
s14

B. 59-62,66-67 Dikerod
59-61 Scidra Dikerod
52-67 Nora Dito

Jfr OGB l2:2 s 78.

6,\/TwqFN

Karta 3 1. Odeghrden D ikerdd i @rngen.

Hedkiirr>>kallasOdegdrden>entigtOGB l2:2sSO.Enkartafrin l6T3har)gdrden(Ode-
gflrden). Jb 1659 (s 638) redovisar Hedkiir, ll4 skatte, med brukare och skaffer' Jrp 1665

friresli rikning ttllll?mantalordinarie och extraordinarie samt >>dubbelt efter jordeboken>>.

Skattema ftirdubblas 1666 utom frir fodringen som ftjrst 1685 cikas med I/2 ort, samtidigt

som 1 tunna bjugg liiggs till de tidigare skattema. Samma er 1685 blir Hedk?in >f6rcikt i
mantalet ftAn U4 tilT ll2>>. Pastor i Skredsvik f8{ Il2 pund sm6r i landskyld av gdrden (b
1697 s 1003).

Hedkiirr iir alldeles tydligt en (medeltida) gird som lagts 6de. Ftir detta talar land-

skylden U2ptrrd smdr till priistbolet i Skredsvik och namnet Odegdrden pfl kartan fran

1673. Omkdng mitten av 1600talet har ridegflrden ffltt egen brukare med skatter, vilka
fiirdubblas sedan Ateruppodlingen kommit i gang. En kartliiggning 1756 av Il2 skatte

Hedkiin (IIERRESTAD 7) talar om 12 stycken ddesflkrar av sandjord.

1\/7 \r\
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Vilken granng&rd kan ha brukat Hedkiin ftrre 1659? Torp och Grytingen har egna 6de-
gdrdar (se ovan). I viister och sdder griinsar Hedkii:r till byn Torsberg .Tvt, ghrdar Torsberg

noteras med ddeleding - 2 resp. 4 ll2 pewrtngar - i jb 1573 (s 561). Enskiftet i Torsberg

TdbergsgdrdenlS23 (IDRRESTAD 85) har (s 14) 6-8 (rOdanr) >Av dgirdsstyckeb>. Det
markerade omr6det ligger niira griinsen mot Hedkii"rr. Till samma del av TibergsgArden
fdrldgger ett laga skifte pi byns alla iigor 1847 (IIERRESTAD 173) s35,w 472477 >>Av

Tibergs tidegflrd.
Av kartor framgdr att Tdbergs ddegdrd och ddegirden Hedkiirr grii:rsat till varandra.

Mtijligen har de tvi <idegdrdama en gflng utgjort en g6rd som brukats under Torsberg

Tdbergsgdrden. Niir Hedkiirr kisgjordes pfl 1600-talet, kan en del av tidegfirden ha stannat

kvar under Tlbergs gflrden.

Akerbesthr i kronans fdrsta svenska jb 1659 (s 631 och 635) av fvi hemman. Av dessa iir
den ena girden 1 mtl skatte med 4 dresbol kyrkojord >>och kronan ingen bygsel>>, medan

den andra gdrden skrivs som tl2 mflkyrko. Jrp 1665 niimner endast 1 mtl skatte Aker.
Kyrkojorden i gArden siigs vara >>en dng, kallas Kyrkotegen, iir en kyrkiing 4 6resbol,

bliver hii 2O stackar och giver 5 cire smt i landskyld till kyrkan, bdr ock dessfcirutan giva
fdr samma iing till kronan i taga I daler silvermynt>>. Den fdreslagna tagan till kronan
ndmns inte i jb 1697 (s999).
I Ovre Aker ftLrns kyrkoiing en Kyrkotegen. Handlingarna till laga skiftet 1846 i Ovre Aker
(HERRESTAD 141) har:

Men tillhrirande karta saknas i lantmiiterikontoret. Jfr OGB l2:2 s 353. RB redovisar
n6gra dresbol som Herrestads kyrka iigde i Aker (RB s 354).

Berg, I kyrkohemman, dvs Ovre BerglMajoreberg,behandlas i jrp 1665. I gf,rden finns
>>ett stycke iing vid An, som kallas Kronoudden>>, vilket >iir inriiknat med glrden och kan
intet siirdeles skattliiggas>. En gt 1611 omtalar, att >>Reer i Berg tog i fdresftrivne gArd ett
stycke jord, skyller ll2tururu,gav U2 daler>>. TvAbdnderi Berg gav 1 daler l622itagafdr
en >kronopart i Berg>. Det iir troligt, att de tv6 g6rdtagorna galler Kronoudden i 6vre
Berg.

Rdd,ll2 skattehemman, stflr i jb 1573 (s 560) med 3 penningar rideleding som vdl avser
rideg8rden R,igdrdskiirr eller Sttimmen. Vid skattliiggning 1666 liiggs RflgArdskiirr sam-

man med lorpet Finkenborg med U8 mtl och U2 pund smdr, U4 ort fodring. Samma 6r
(1666) sldvs torpet Kasen trll l/8 mtl med 1 pund smdr och U4 ort fodring, >som 1685

avskattades med fodringen; blev allena i behill 1 pund-pmiin Ab L697 s 1004). Jfr OGB
l2:2 s 100.

Handlingama till laga skiftet i Rdd 1868 (HERRBSTAD 182) visar torpet Finkenborgs
liige:

s57
s63
s64

s43
s44

149-150 Kyrkogiljan
403J.04 Kyrkomyren
4Il Kyrkoberget

415121 Finkenborg
422142 Finkenborg

Trollgil - Vcistra Trollgil och Ostra Trollgil, vartdera 1/4 krono - frireslfls i jrp 1665 fn
behfllla mantalet. Bflda gflrdama flterkommer i jb 1697 (s 1013) med tidigare mantal och

skatter.
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Torpet i Viistra Trollgil (Trollgilstorp OGB l2:2 s 119), blir skattlagt och antecknas

under >>krono husmdn>> i jb 1697 (s 1015) med treirstag a (2 6re smt) och 3 marker smdr (9

tire smt). >>Arrro 1666 fiirdkt penningar 1 daler 16 dre smt. Liinsmannen i Lane pA l6n.>
Trollgil omtalas i RB 1396 (s 229).I Trollgil (j Tranugili) iigde biskopen 1/2 6resbol.

Trotlgil iir allts6 en medeltidsg6rd som viil lagts Ode. Gt 1624 antecknar om Per och Carl i
Trollgil, att de var fdr sig >tog 1 pund skyld igen i tre ar, gav 1 riksdalep>. Jfr OGB I2:2 s

118 f

Grordd, l/2 skatte, ftjrekommer i flera iildre klillor. Herrestads kyrka agde 2 iiresbol >i

Grordd ( Gro rudi)> 1388 (RB s 353). Kronans fdrsta jb 1544 (s 192) noterar Grortjd med
skatter fcir halv gflrd. I den f<iljande jb 1573 (s 561) stir 5 penningar tideleding bland
skattema. Jb 1659 och 1697 saknar anteckningar om tidegird; ej heller gt och kartor ger

nflgon antydan om sidan. Odetedingen frfrn 1573 kan giilla kyrko-/<ronojorden frfln RB
1388. I norra Grordd ligger SrzimmenlStrimmorna.i, samimanamn pfltriiffas i granngardama

Rtid och Aker.l Rdd firurs >ddegflrden R6g6rdskiin eller Stdmmen> (se Rod ovan) och i
Aker ligger en kyrkoiing Kyrkategen p6 4 riresbol. Mdjligen har ett omride, omfattande

norra delarna av Riid, Grordd och Aker, utgjort en enhet som lagts 6de.

Jrp 1665 fdreslflr att Groriids jb-riinta 6kas i bjugg, mjtil och smdr. Men endast bjugg-
skatten h6js med 2 skdppor Ar rc66 Qb 1697 s 1002).

Ostra Kissleberg,1 skatte,fOrmedlat 1/2, f<ireslis i jrp 1665 fi behfllla sin f6rmedling. Sfl

tycks det ha blivit; ib 1697 (s 1002) har Lilla Kissleberg som U2 mtl med skatter som

1659. Herrestads kyrka f6r i landskyldspenning 1 tire smt. Ostra Kissleberg kallas ocksi
Lilla Kissleberg elTer Tofierna och sdgs varu ddegdrd i jb 1625 (OGB 12:2 s 89).

Toften s?,rivs i jb 1659 (s 639) som U2 friilsehemman och siigs vara >>friilse fiirpantat ifran
odel anno 1638> av en borgare i Uddevalla. Enligt jrp 1665 tu under Toften >lagt och

brukat ll4 fralsehemman benimnt Sven under Backen>>, vilket bcir bebyggas och svara ftir
U4 mfl, som i gangna tider. Jb t697 (s 1021) redovisar val U2 mtl ofri friilse Toften med

brukare, som ger 2 fodringshiistar, men U4 fralse Backez syns inte tilt i niimnda jb.

Ftillet, 1/4 krono, noteras i jb 1659 (s 632) med skattema ll2 pund smdr och U2 ort
fodring. Jrp 1665 finner, att >detta torp kan intet grira mer iin fijr 1/8 extraordinarier. Ar
1685 fdrmedlas Fiillet i mantalet 1/8 och i stiidslan 16 rire smt, medan skattema blir som

fiirr (b 1697 s 1014).

Den fcirsta svenska jordeboken 1659 redovisar (s 638) ett antal kronotorp som fciljer:
>Kronofjiillsittare som sitta pfl Tyrefjiill uti hytter dock icke ntgot bruk hava likviil skatt-

lagde undertecknade rdntor som och sen under ftjrmdles, niimligen>>:

Olle vid SAgebacken 1/2 pund smrir
Medskogsbiicken 3 marker smtir
Anders i Trollgil 3 marker smdr
Sven vid Krokevattnet U2 pund smtir
Jakob Olsson i Niiset 1 pund sm<ir

Sven i Ostra Krokevattnet 1 pund smdr
Even pi Klinten 9 marker sm<ir

Peder i LAtgAn 4 marker smtir
Bdrge i fueslan 9 marker smrir
Nils Bdcker i Sjiirindan 1 pund smdr
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Av de i jb 1659 niimnda kronotorpen ftjreslis i jrp 1665 Osta ochVdsta Krokeyattnet
sarnt Sdgebacken ttll U8 mantal. J'dmte Sjdtindan antecknas de som dttings krono i senare
jb, sedan de 8r 1666 blivit >fdrdkt i mfl till V8> med skatter i smdr och fodring (b 1697 s

1014 0. Under krono husmin redovisas Medskogsbticken med 3 marker smtir i skatt (som

1659) och tredjearstagan 2 cire smt (se OGB l2:2 s t22). Av tivriga kronotorp har Trollgil
behandlats tidigare (se ovan). Om Nciset och Klinten se OGB l2:2 s 9t under Kroke-
vattnet. LdtgdnmedSjdtindanbli USmtl 1666 (OGB I2:2s 101), ochAlesldnmed,sdge-
backen 1/8 mtl 1666 (OGB 12:2 s 108).

Rdrlairr iir enligt jrp 1665 dels en iing och n6gra hagar som brukas under Svenserdd, dels

U4 mtl som skattar ftir sig. Jrp 1665 menar, att Zingen med hagama btir >bebyggas och
svara fdr 1/4 ordinarie och extraordinarie>>.

Svenserddnoteras i jb 1544 (s 194) med endast en gird.I den f<iljande jb 1573 (s 561) stAr

siviil Sven'som Jakob i Svensercid med skatter fdr hel gdrd. Bflda ger dessutom va.r ftir sig
4 UZpennngar ddeleding. Samma jb (s 562) redovisar Rdrlcdrr (utan brukare) med endast
4ll2pennngar leding.

A,ren1612-13 skattlades U4 skatteRiirk2irr Qb 1625,OGB l2:2 s 101); enligt jrp 1665

2ir detta >den andra delen>> av Rrirkiirr. Diirftir redovisar jb 1659 G 638) Peder i Rdrkiirr, U4
skatte, med sex sm6 skatter. De tv6 hela skatteglrdarna Svenser6d stAr (s 633) med sina
skatter; den ena ger dessutom 4ll2per:rrngar leding >av R6rkifir under gdrden>. Riirkiirr
siigs vara >>en skatteiing under gflrden>.

Sedan jrp 1665 kriivt att iiven >R<irkiirs iing med hagama> skall >bebyggas och svara

fdr U4 ordinarie och extraordinarie>>, blir skatteiingen >Rtjrkiirr under Svenserti&> med 4
U2penntngar leding ar 1666 f6rdktpi jb-riintan med3/4 skiipporbjugg,l/2 skiippamjiil,
3 marker smdr och U2 ortfodnng samt imtl U4, som 61 1669 igenavskattades (b 1697 s

1004, OGB 12:2 s l0l).

Tvi kartor avsltijar en ddegdrd i Nedre Svensertjd. Storskiftet 1772 (I{ERRESTAD 13)

har i handlingama:

Ett enskifte i Nedre Svenserdd 1823 (HERRESTAD 84) visar (med rrida nummer):

53 Lilla Odegflrden
128-129 O(de)gflrdsflaten
223-224 Ogflrds hflla
225 Og6rds bankar
226 Ogflrds sika

125 OgArdsflaten

126-12l Ovre Odegflrden (Ogl)
228 Ogflrds dalar

221 Ogflrds brinkar

Jrp 1665 fdreslir, att en av girdama (Jakob) i Svenserdd >>fdrskonas 1/4 extraordina-
rie>>. Det galler Ovre Svenserbd som 61 1685 fcjrmedlasttllll2 mtl (jb 1697 s 998). I
saflrma g6rd finns 3 ciresbol jord, fdr vilken ges tredjedrstaga till kronan med24 6re smt.
Det iir tydligen denna 5/24 mtl kronojord som 1892 ktiptes till skatte (OGB l2:2 s 107).

s 5 Ang 2l-23
24

s 14

s 16

s 17

s 18

Odeg6rden (Ogflrden)
Lilla Odegflrden
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Karta 32 a och b. Odegflrden Rorkcirr i Nedre Svenserod.

SrnBosvIKS socKEN

lJnder Torp,1 krono, brukas till iing en odegdrd Garpetorp som >>fordom varit bebyggd.
Jrp 1665 fdresl&r, att cideg6rden som fdrr blir under girden. Kronans tv6 fdrsta jorde-

bcicker 1544 och 1513 har inga skatter frir nigon Odegflrd under Torp. Inte heller jb 1659

ndmner skatter fdr Garpetorp. Fdrst i jb 1697 (s 1035) antecknas till Torps skatter >>Anno

16g2fdrdkt 1 pund smdr>>. I samma jb (s 1041) noteras som 1/8 krono >>Ga4retorp under
Torp> med tagor och skatter (l pund smOr, 1/4 ort fbdring). Skattliiggaingen har skett

1666, men redan 1669 avskattades ddegArden Garpetorp alldeles igen. Niir Torps skaffer

1692 tikas med 1 pupd smtir (se ovan), torde till?igget avse Garpetorp.

RB (s 230) antecknar biskopsstolen medU} markebol i Torp 1396, medan Skredsviks

kyrka har lika mycket i Lilla Torp 1388 (i Forpeno litla, s 355). OGB l2:2 s 203 stiiller
fr&gan, huruvida det medeltidaLillaTorpkanvaradet senare Garpetorp. Att Garpetorp iir
en cidegflrd framgfir av jrp 1665. Senmedeltida iideg&rdar kunde redan i RB ha lilla-namn
(se Framme, Odegflrdar s 41 f$. Troligen har ddegflrdens ursprungliga naflrn vait Garp.
Sedan odeg&rden lagts som underbruk till Torp, blev den bendmnd Lilla Iorp. Odegdrdens

gamla namn - Garp - har emellertid levat kvar i Garpetorp.
En kartliiggning och beskrivnng l72l (SKREDSVIK 8) har som nr 10: >Utvisar en

iing, kallas Garpetorp, och ett stycke utom giirdet in till Gullmarsbergs iing, Kringeliingen
kallat; av mager och skrinn mossvall dock tiimmelig sliit Zingvall av sandjord . . .>>

Kdrt)d - Ovre Kdrod och Nedre Kdrdd - iir namnet pi tvi glrdar i nordcistra Skredsvik. I
jrp 1665 avses tydligenOvre Kdriid, eftersom diir talas om >flskevatten i sjdn vid girdeu.
Hemmanet skrivs som,1/2 krono med tidigare fiirmedling 1/4 extraordinarie. Jb 1697 (s

1039) redovisar ofdrii:rdrat U4 mtl.

Ne dre
Svenserii
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OGB l2:2 s 190 har beliigg frfln extraskattemantalet 1610. Gt 1617 redovisar bida
gArdama Kfurid med brukare, vilka i treirstaga givit 1 daler fdr var sin ddegdrd. Se OGB
12:2 s 190 fcir RB:s Kara haugi.

Skogen,l skattehemman, fiirmedlat U2 extaordinarie (jrp 1665), upptrdder med skatter
fiir hel gdrd i jb 1573; s6viil 1/2 ko skatt som 4 fodringshiistar noteras. Skrivningen 1/2
skatte i jb 1659 (s 646) visar, att fcirmedlingen skett >i den danska tiden>>. Jrp 1665 finnet
att gArden biir st6 for 314 extraordinarie, men senare jb har ingen anteckning om 6kat mtl
Qb t697 s 1029).

Skogen, 1 kronohemman, fOrmedlas 1670 tlJ.l ll2 i mantalet och 1692 i jb-riintan med 1

tunna malt.

Under Rdlanda brukas enligt jrp 1665 >tidegArden Trosshult (Thorshult) och iir pfl dess

iigor upptageb. Jordebdcker frfln skilda tider antecknar Rfllanda utan ddeskatter. Jrp 1665
fdreslflr, attTrosshult till kronan ger l pund smiir 6rligen. Vid skattl[ggning 1666 blir
Trosshult >>fdrdkt>> till 2 pund smOr som avskattas 1669. Trosshult kallas en skattedng i jb
1697 (s 1033).

Soldattorpet ?o sshult iFlllanda byttes 1 85 8 mot Brjs tedalen i samma gdrd. En karta till
iigobytet (SKREDSVIK 164) visar Trosshults liige:

s 9 X l-3 Den del diirav som soldaten innehaft enligt
siirskild <iverenskommelse med rusthdllama.

a Den som han innehaft som torp.
4-19 Aker
2V26 Angmm

Kolsby antecknas i jb 1573 (s 386) med 4 skilling landskyld och (s 562) 10 peruringar
tideleding utciver de vanliga skatterna. Under de tv6 skattehemmanen i Kolsby brukas
s6ledes kronojord och ddegdrd. Jb 1659 (s 648 0 redovisar tvi skatteg6rdar i Kolsby med
vardera 8 alba landskyld men utan rideleding. Samma jb (s 655) har Anders i Berserdd, 1/8

skatte, med endast 6 marker smrir.
Enligt jrp 1665 tu ddegdrden Berserdd delad pi s6 siitt, att U2 brukas till iing under

Kolsby och U2 har egen brukare (Anders) och st6r i jb fcir 1/8 hemman. Den senare delen
fcjresl6s till iikning av jb-riintan medU2ptnd smtjr och 1/8 extraordinarie. Skattema rikas
1666 och 1685 med 18 marker smdr och Il4 ort fodring; mantalet htijs 1666 med 1/8,
>)som anno 1685 avskattddes med fodringen 3 6re smt (och) bliver alltsfl kronan ibehiln U2
pund smdn> Ub 1697 s 1032).

Kronolandskylden frAn 1573 ftiljer blda gArdama i Kolsby i senare jb. Av Ovre Kolsby
antecknas pastor i Skredsvik med U2 pund smrir i landskyld Qb 1697 s 1025). Ar 1OSS

fdrmedlas girden U4imtlefter ftirslag i jrp 1665.

Tre kartor behandlar 6deg6rden och Berserijd. Sol- och tegskiftet iNedre Kolsby 1742
(SKREDSVIK 17) visar griinsen mellan Berserdd och Kolsby: >Lit. N. alltsedan efter
bemiilte 6 emot 6deg6rden och Berser<ids iigor till Lit. O, diir 6arna mcitas.>> Storskiftet
1783 (SKREDSVIK 53) noterar:

56 19

20
Odegflrden

Odegflrdsstycket.

Laga skiftet 1835 i Nedergflrden (SKREDSVIK 106) har:

s 18 195-191 Odegirdslyckan
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s 19

s22

2Il-Zl2 Odegflrdsflkern

200 Dalarna i Odeg6rden

213-21,6 Odegflrdslyckan

Kallsds, ll2 skatte, s?igs i jrp 1665 vara 1/4 krono och U4 skatte. Eftersom >>kronan dt
briste mannen>>, brir >>han havataganhiirutav>>, dvs hela gdrden.

I jb 1573 noteras Kallsis med 2 fodringshiistar (ftir halv glrd); landskyld fdr kronode-
len saknas. Diiremot stAr gfrrden i jb 1659 (s 650) med 6 skilling landskyld, vilka mtste
g?illaU4 krono i Kallsis. Girden skrivs 1/2 skatte i jb sflviil 1659 som 1697 (s 1030).

Landskylden flterkommer 169T,mennilgontaga har inte lagts till girdens utlagor.

Torpet Vards foreslits i jrp 1665 ttll ll2 pund sm6r i skatt till kronan. Som en skatteting

antecknas >>Var6s under Kallsfls>> med ll2 pwd sm6r, ftirOkt er 1666 Cb 1697 s 1033).

OGB l2:2 s 206 har Valds\ards, en skatteling, som i 1695 ars dombok siigs vara en 6de-

gflrd under Kallsis. Under torp antecknas Bords i Kallsfls (OGB l2:2 s 183). Ar detta

felskrivni'ng fdr Vards?

Under U2 skattehemman Mjdverodbntkas skattetorpet Fultaga som >>skattar 1/3 in med
Mjiivertiil. Jrp 1665 menar, att Fultagabtir ge 1 pund smilr, U2 ort fodring och U4 extra-

ordinarie. Vid skattl2iggning 1666 iikas skattema med 1 pund smtir och ll4 ort fodring,
medan mantalet fiir Mjdver6d med Fultaga hrijs med 1/8 till 5/8 frb 1697 s 1029).

Under Gunnerdd, I skattehemman, brukas torpet Rdrmyr, som ej kan >siirdeles taxeras

ifr6n gfrrden, efter det iir uti iingen beliigeb (rp 1665), Nigon skattldggning har heller inte
skett. Rdrmyr saknas som torp i Gunnertjd i OGB L2:2 s 177 . Ett storskifte pt Gurmerdds

inlgor 1779 (SKREDSVIK 51) har:

s 8 8 R<irmyren.

Kvamen som niimns i jrp 1665 och riintar 1 tunna mjtil 6iligen, iir kommen >ifrin
Dragsmarks klostep> (b 1659 s 651). Kartan fuan 1779 ovan noterar:

s 8 18 Kvamehagen.

Guniarby,l skatte, bestir av 12 riresbol jord. Under gflrdon brukas enligt jrp 1665 dess-

utom:

1. Maggeby, tidigare I krono, 12 <iresbol, varav 5 <iresbol skatte.

2. Skyggetorp och Briicketoft, gamla odelsiingar, 10 tiresbol.
3. 8 iiresbol kronojord och 1 tiresbol kyrkojord; liige okiint.
4. Akre, >en klosteriing beliigen i giirdeb>, 6 6resbol.

5. Priistejorden, brukas till iing.

Endast fdr nr 3 anges liiget som okant; Maggeby, Slqggetorp, Brdcketofr,Akre ochPrtiste-
jorden kunde diiremot dnnu lokaliseras i marken, d6 jrp skrevs 1665.

I vira dagar hittar man Maggeby p6 EK 56 NO. Slqggetorp niimns i handlingama till
tv6 kartor (SKREDSVIK 67 och 99). Den senare - laga skiftet 1830 - har:

s 33 121

t22
)

Samma karta visar:

s 39 291

Skyggetorps flker
Skyggetorps eing

Brf,cketoft.
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Kartan iir nflgot skadad och nr 291 saknas, men kringliggande nr anger det ungefiirliga
liiget till en plats, ddr Enerbackenliggerpl EK 56 NO.

Klosteriingen Akre sags i jrp 1665 vara >>beliigen i giirdeb. Storskifteskartan fran 1802
(SKREDSVIK 67)har:

s 6 b Indng

s 8 c Iniing

Ackrorna (Akrorne)
Ackrestycket (Aklestycket)
Ackreliden (Akleliden)
Ackrorna (Akrorne)
Ackreliden (Akleliden)

3 tlz
3

U2
3 Llz
r12

Lokaliseringen p6 kartan iir svdr utifrAn de givna viirderingstalen. Utgflngspunkt fir vara,
att klosterii:rgenAkre ligger >i giirdeb. OGB l2:2 s l74har >6degiirde> fcir klosteriingen
i domboken 1699. OmAkre skriver jb 1659 (s 653 0: "An 

fren Dragsmarks kloster av en
iing kallas'Ekier under Gunnarby 1 pund smdr.>> Jrp 1665 antecknar, att Akre >>riiknas fdr
6 6resboL> och bdr >giva 1 pund smdr och Arligen itaga I daler 16 rire smb>. Med just I
pund smdr och 1 daler 16 6re smt i tree.rstaga st6r under klosterringar >Ekiiir under
Gunnarby> i jb 1697 (s 1044). Dessutom noteras >anno 1666 ftirrikt 1 pund sm0n. Aftre i

. jrp 1665 ochEkierlEkidri jb1659/1697 iirshledessammaklosterring.Ar t:SS iigdeSkred-
sviks kyrka 9 tiresbol >j Akreno (i Aker)> (RB s 355). OGB 1,2:2 s 209 har >>j Akreno>>

bland >2innu ej med sdkerhet identifi.erade narnn>>. Samma OGB s lT4tokar EkierlEkitir
som>>Ekekirr>>, vilket torde vara fel.

AkrelAker iir allts6 en medeltidsgird som lagts tide och brukats under Gunnarfu.Med
tiden inlemmas ddegirden Aker i Gunnarby.

Prtistejorden flnns inte pi kartor. '
Gunnarby antecknas i jb 1544 (s 195) med 1 tunna malt tidelandskyld, 6 marker smdr,

1 skiippa mjtil 0deleding och U2 pund smtir fbr en prdstejord utiiver egna skatter. Efter-
som Maggeby redovisas med egen brukare och egna skatter (s 194), mflste Gunnarbys
nii.mnda landskyld och skatter l5M galla de jordar och ii:rgar som i jrp 1665 skrivs under
Gunnarby.

Endast i ett fall ftireslAr jrp 1665 en tikning av utlagoma pi s6 sdtt, att Gunnarby skattar
>ftir 1 g6rdtill, fdrMaggeby, iextraordinarie>. Redan 1666blir>MaggebyunderGunnarby>
ftirtikt med 1 runna malt (b 1697 s 1041).

Hdleby,l klosterhemman, anses i jrp 1665 >skiiligen kunna frirmedlas 1/4 extraordinarie>.
Ar 1OOO sker fdrmedling i mtl med Il4 samt 1 daler smt i stiidslan och 1695 i jb-riintan
med tillsammans 5 daler 8 tire 20 penningar smt (jb 1697 s lO43).

Bjdrndalen, ett torp upptaget p8" Gunnarby iigor, fdreslis i jrp 1665 svara frir U2 pund
smdr jiimte >sin vanliga husmansskatt>>, medan torpetMyrenwder Maggeby (Gunnarby)
anses >>bdra st6 och svara som ftirp> fOr husmansskatt allenast. Vid skattl?iggning 1666 slfls

de tvl torpen samman och skrivs som 1/4 mtl skaffe med 1 pund smdr och U2 ortfodnng.
i'r rcgZ sker frirmedling i allt till 1/8 Qb 1697 s 1032).

Frdnnerdd, 1/4 kyrkohemman, ger 1 daler 16 rire smt till kronan och landskyld till Foss

kyrka; g6rden kan enligt jrp 1665 inte ge mera. TorpetHdlan >>skattar in med Friinnercid>
och bcir >>svara fil ll2 pund smdr, 3 6re smt fodring och 1/8 extraordinarie". A.r 1666
skivs Frrinnerdd och Hdlan ttllsatrrmans som 1/4 kyrkohemman. Skatten dkas med 1

pund smcir. Landskylden till Foss kyrka blir som tidigare 1 tunna malt (b 1697 s lO42).
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Grdbensgiljan noteras ijb 1659 (s 656) som >uturjordeboken utelyckb. Det antecknas:

>>Per i Grebensgitjan, en husman eller fj?illsittare, giver allenast sin taga till kronan vart

tredje 6r och intet mera.>> En gdrdtaga fuen rc37 redovisar en man som >>tog den ddeplats

Grflbensgiljan (Graabengillen), gav U2 daler>>. J1p 1665 fdreslar, att kronotorpet fflr mtl
(1/8) och skatter (smdr, fodring). Jb 1697 (s 1041) skriver Gribensgiljan som obesuttet.

>Varit husman och anno 1666 fiirOkt i mfl till 1/8> med 1 pund smtir, U4 ort fodring i
skatter. k rcgZ f6rmedlas fodring och mantal. >Bliver alltsfl smdret med tagan kronan i
behflll:>

Krdkeriids iing, ett torp >upptaget p6 friilsegirden Krflkerdds iigon>, btir stfl fOr t hiist

fodring och 1/8 mfl friilse (rp 1665) men liiggs i sambruk medGr,ibensgiljan (OGB l2:2
s 188).

Ftillet,l/4 klosterhemman, finner man i gt 1617: >Oluf pfl Fiillet (Fiellett) gav i taga av

fdreskrivne ddegirdsjord uti tre flr U2 daler 1 ort.> En gt 1637 kallar Fiillet ett 6detorp.

Enligt jrp 1665 synes Fiillet >icke kunna skatta mer zin fdrr>>. Men tidigare taga jarnte Il2
pund smrir bln rc92 >>fdrtikt> med 1 tunna mjiil (fdr kvarnen), U2 pund smdr och tl2 ort
fodring.

Hrille ar en \degrird som brukas till iing under Berg,1 skattehemman (rp 1665). N?ir H2ille

mtiter fdrsta gdngen i kronans jb 1573 (s 563, 632), betalar Redar i Berg ockse skatter >>av

Hiille>. Fodringen ges fdr halv g6rd med2 hiistar. Annu i jb 1659 (s 655) ftiljer 1 ort
fodrlrg >>av Haille under glrden Berg>>. Hiille siigs vara >en skatteiing under Berg>. Jrp

1665 fijreslir U2 exfiaordrnarie och 1 pund smdr i skatt ftir ddeg&rden. Ar 1666 skrivs
>Hiille under Berg> till U4 mtl och fflr skatten 6kad med 3 sktppor bjugg och 1 pund smtir

Qb t697 s 1032).
Kartdr ger inte tideg6rden Hiilles griinser inom Berg. En >kartliiggning och beskriv-

ning> frfln 1729 (SKREDSVIK 16) har i norra delen av hemmanet >Hiir mciter utmarken

till Hiilles 6degAr&..OcksA >Hiillekvin" (2 ggr) torde syfta p6 ddegflrden.

Kaserna (eller Pudtzen), >>ett torp pfl Bergs [gor>>, siigs pA kartan fran 1729 vara en

husmansplats (dvs torp) under Hiille. OGB l2:2 s 154 har Kaserna som torp under Berg

med Hiille.

Gottenborg >air fia backsittare under Berg>>. Kartan frhn 1729 (se ovan) niimner Gotten-

borg som en iing. Jfr oGB l2:2 s 345 .Laget framgar av laga skiftet i Berg 1 835 (SKREDS-

vrK 105):

s 20 99-122 Gottenborg (Gotenburg)

Kolsby,l skattehemman, se ovan ander Kolsby.

Skrilebackenredovisas >>under Backa> som 1/8 skatte med egen brukare i jb 1697 (s 1033).

Skattl[ggningen har skett 1666 till manta] och skatter som jrp 1665 ftirordar; 1/8 mtl och

ll2pund smtir, 1/4 ort fodring.

Strandsittaren pil Lilla Bornb har givit sin taga till kronan men >>haver skattat in med

Dyngti (Gutlmarsberg)> enligt jrp 1665 som f6reslflr mtl (1/8) och skatt (1 fodringsh?ist).

Visserligen fir Dyngd sin skatt fdrdkt 1692 med l/2 riksdaler fodring, men det siigs inte

att hrijningen (helt eller delvis) giiller Lilla Bornii (b 1697 s 1034). Niir Dyngti samma frr

(1692) dkades i mantal fran 1 till 2, skedde en avskattning pfl jb-riintan med 1 tunna malt,

1 pund smtjr och 16 rire smt (pfl tredjeflrstagan).
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Efter Bua, 1 skatte, fiiljer i jb 1659 (s 655) >An frdn Dragsmarks kloster av SkindelsrOd
(Shinderitd) under Bua>> med 6 skilling 3 penningar sdlleding. Enligt jrp 1665 ges fdr
kloster6ngen U2ptnd smdr, >>kan intet mer givu. Dock antecknas i jb 1697 (s 1044), att
Skindelsrrid et rc66 blivit >f<jriikt 1 pund smcip>. OGB 12:2 s 161.

Pe kafian till laga skiftet i Bua 1842 (SKREDSVIK 120) finner mar, Skindelsrod i
syddstra Bua p6 griinsen till Stenbacka:

s33

s34

12-L5,21 Skindelsrodsvallen
23-31 Skindelsrod
3244 Skindelsrod

Sknverdd,I/2frdlse, antecknas i jb 1659 (s 656) utan skatt som riverste Ferix strdgods och
tidigare >utur jordeboken utelyckb. Ocks& senare jb saknar skatter till kronan fcir >>friilse

utsockne>> Skavercid Cb 1697 s 1045).

Vrijerdd, ll4 fralse,liknar fciregflende: i den danska tiden >>utelyckb> ur kronans jb fdreslfls
g6rden till skatter i jrp 1665 men ftirblir befriad fr6n uflagor till kronan Qb 1697 s 1045).

Hede sthr redan i kronans ftirsta jb 1544 med tv6 hela gflrdar, av vilka den ena har n6got
mindre skaffer 2in den andra. Endast vad giiller fodringshiistama ger bflda lka - 4 fdr hel
gerd (.b 1573 s 632f). Jrp 1665 visar, att olikheten hiinger samman med boltalen: 12
tiresbol ftjr den stbrre Q,ledergdrden) och 8 riresbol fdr den mindre (Overgdrden). De tvi
skattegirdama Hede fdrmedlas 1666 som jrp 1665 frireslagit- Overgfirdenull ll2mtl och
Nederg8rden nIJ3/4 mtl (b 1697 s LO26).

BoxrcNAs socKEN

Under Kolvik, 1 skatte, brukas till iing cidegdrdama Ris och Hciller, som enligt jrp 1665
>bclra infdras i kronans jordebok fdr U4 hemman och vardera 1/8 extraordinarie>>.

Ris finner man redan i kronans jb 1573; Harke1 i Ris (Riir) stf,r med 8 skilling skatt, 1

album leding (s 564) och 2 fodringshiistar (s 634). Visserligen antecknas >Harkel i Riir>
som brukare 1573,men >Harkel i Kolvik> kan vara sarnme man och Ris ett underbruk titl
Kolvik. Jb 1659 (s 664) redovisarRrs wder Kolvik: >Av Ris under girden (dvs Kolvik)>.
Skattema skrivs 5 skilling 1 album skatt,2 siittingar bjugg, 1 siitting mjtil, 1 l/2 mark
smdr, I/2 ort fodring. Ris siigs vara >>en skatteiing, brukas under fdrbemiilte Kolvib. Ris
antecknas i jb L697 (s 1057) under >flttings skatte>>. >>Ris under Kolvik> saknar egen bru-
kare; skattema frir;, t659 f6ljer med. >Varit iing och anno 1666 frirdkt i mantal till 1/8.
Anno 1666 fordkt ll2 pund smdr.>>

Htiller siigs i jrp 1665 vara av lika villkor med Ris. Men Hiiller niimns ftirst 1665. N?ir de
Harkel i Kolvik st8r med I/2 ko,2 alba leding,2 alba tideleding i jb 1573 (s 564), kan
ddeledingen knappast giilla Ris som ju noteras fcir sig. Odeledingen i ib 1573 torde avse
Htiller som liksom Rrs iir en (medeltida) tidegflrd, brukad tnder Kolvik Jrp 1665 fdreslAr
mantal och skatter frir Hiiller. >Hiiller under Kolvik> blir 1666 fiiriikt i mantal till 1/8 med
skatterna I U2pund smdr och U4 ort fodring Cb 1697 s 1058). Mantalet med fodringen
och U2 pund smdr avskattas 1685; >bliver allts6 i beh6ll 1 pund smrin>.

Storskiftet i Kolvik 1802 (BOKENAS 76) talar om >Kolvik . . . med diirunder lydande
skatteutjorden Hiiller samt friilsetegen Odegirden kalla#. lJnder Kolvikhar allts6 brukats
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inte endast iideg6rdarna R is och Hriller utan ocksifri lsetegen Odegdrden.Yfterligare tvi
kartor - BOKENAS 179 och l9O - talar om Odeg6rden som hcirande till Kolvik. BK 49
NV har Odegdrden. Om Ris, Htiller ochOdeg,firdea se OGB I2:2 s37,19 och27.

En husmansplats under Kolvik >>haver skattat in med girderu> och bijr >>ufliiggas och
brukas under gflrden, efter han ligger gdrden till meru> (rp 1665). Ib 1697 niirnner ingen
husmansplats (dvs torp) under Kolvik.

Tegane, U4 ofi friilsehemman, btir enligt jrp 1665 infdras i kronans jb fiir t hiist fodring,
vilket sker 1666 (ib 1697 slO74).

Tre torp - Sandbacken, Ulvebacken ochTrdnget - alla upptagna pfl Torserdds iigor (Tr6nget
till hlilften pA Lekstales) fdreslis i jrp 1665 till husmansskatt. Som >>utsockne friilse 1/4>
antecknas de efter Torserdd i jb 1697 (s 1074) med tillsammans U2 ort fodring.

Lilla Ldgds, 1 kronohemman, beskrivs i jrp 1665 som >>en liten och ringa gir&>, som b6r
>bliva fcir l/2 mantal>>. Fdrmedling i allt till ll2 fiom fodringen skedde 1666 (ib 1697 s

1064;OGB l2:2s33).

Svenserod, 1 kronohemman, som >>socknepriisten p6bon>, noteras i jb 1659 (s 661) med
skatter av skilda slag: >An fdr Dragsmarks klosteD> I U2urriramalt, ll2 tunna bjugg, 2
pund smcir, 5 s?ittingar mj<il, 15 marker sm6r, 10 penningar stilleding och Ll2 daler fod-
ring. Den fdrsta skatten kan ledas tillbaka till 1573 (s 387), dZir Torbjtim i Svenserdd
(Svensland) antecknas under kronolandskyld med 4 skilling landskyld, 2 peruringar le-
ding. Ovriga skatter - hiistegdngskom, skattepenning och fodring - antecknas inte ftir
Svenserdd 1573. Skattema fr6n Dragsmarks kloster noteras fOrsta gangen i jb 1659, sedan
klosterjorden lagts under kronan. Jrp 1665 talar om >gflrdens rdtta uflagor, som ar 2 2/3
skiippor malb; vilka i den danska tiden riiknades fiir 2 skilling till kyrkan i landskyld. Jb
1697 (s 1061) antecknar Bokenas kyrka med I Il2tmtalandskyld, men >>pastor i Boke-
niis njuter ffi I ll2 tunna malt>).

Tre g6rdtagor redovisar en tideg&rd i Svensercid. Gt 1636: >Odegdrdar som i Sdnder-

,vikenefterKunglMaj:tsmandatiiihiinfiistefrenfu1636till163T...enOdeplatskronans
under Svensercid liggande, som icke iir byggande (dvs icke kan bebyggas) . . .> Gt 1653:
>Halkel Olsen i Svensercid tog de tv6 parter i en tidegflrd, i treirstaga gav 1/2 riksdaler.>> Gt
1656: >Halkel i Svenserijd tog de 2 parter i en 6deg6rd, skyller 8 alba landskyld, i treflrs-
taga gay 1/2 riksdaler. Jakob Olsen tog en tredjepaft i samma ridegArd, i tredrstaga gav 1

ort.>>

Av Svenserdds skatter 1659 (se ovan) giiller 8 albalandskyld,l ll2 penning leding
Odegdrden. Vad Torbjtim i Svensertid (Svensland) ger 1573 Ztr landskyld ftir samma kiono-
Odegdrd.

I Svenser0d iigde Bokeniis kyrka 1 Ortugsbol 1388 (RB s 357).

Av gdrdama i Bdnbehardlar jrp 1665 endast tvt, vilka bflda kallas Bokencis Bdn och siigs
vara 1 krono. De anses >brira bliva fdrskont 1/2 ordinarie och extraordinarie> och fcjrmed-
las 61 1666 var fdr sig >i allt till U2 utom fodringeu (b 1697 s 1066, diir gtudama st6r
som klosterhemman).

Klosterutjorden Prristbacka skattar 3 daler enligt jrp 1665 och frireslfls till avkortning.
Ib 1697 (s 1073) kallar Priistbacka >>en utjord under Bokeniis Bdns g6rdao> och riintar 1

tunna malt (= 3 daler), som avskattas 1685. Storskiftet 1808 (BOKENAS 6a; visar
>skatteutjorden Priistbacka till SiirgArden>>; s 4 a Priistbacka. OGB l2:2 (s 12) skriver om
Priistbacka: >>Troligen avses denna gd med j Prrestbakka 1391 RB s 368 (bland gd diirFoss
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kyrka iigde jord).> lir detta antagande riktigt, kan Prdstbacka vara en senmedeltida 6de-

Ca.rd.
Ytterligare tv[ tidegflrdar kan finnas ibyn Bdn. En karta ftLn 1799 (BOKENAS 29)

giiller ett storskifte p6, Odegdrden, >>lf4 dels hemman till Bdn Kronogfirden, Odegarden

kallad, samt en kohage till bemiilte hemman>>. 6deg6rden lterkommer i handlingar och

karta tilt laga skiftet 1833 (BOKENAS ttS):

s63

s66
s6l
s68

Kronogdrden
355, 360, 3J 9, 382,385-386
356, 35'7 , 359 , 363 ,, 361 , 3J 8, 3 80-3 8 1

381-390,393,396+,01
358, 36t-362
3 83-3 84

Ogflrds flker
Ogflrds Zing

Ogflrds backar

Ogflrds ekelid
Ogflrds berglid

Odegflrden striicker sig liings Bdns griins i 6ster mot Riid och Lanehed. Kartan rc 29 ar

svflrare att lokalisera; den tycks vara en del av kartan nr 118. Det iir ett stort omrfide som

tdcks av odeg6rdsmarkeringar i 1833 6rs karta. Utan tvivel har hiir legat en senmedeltida

ddegflrd i Bdn. Bokeniis kyrka tigde 1388 >i Odebtin Q @ydab4nom)> 6 dresbol (RB s

356). Redan under senare hiilften av 1300-tatet fanns allts6 eltOdebdn som brukats under

och inlemmats i Bdn Kronog6rden.

Kafia 33 a och b. Odegdrden i Biin KronogArden.

I handlingarna till storskiftet pfl Odegflrden 1799 talas om >>en kohage till bemiilte hem-

man>> dvs Bcin KronogArden (se ovan). Kohagen greinsar i norr till Svenseriid, i viister till
Aker och i scider till Stora Liigfls. Under namnet AkerlLilla Aker moter kohagen i kiillor
ften 1500-talet och fram6t. Anders i Bokeniis by ger 8 skilling landskyld och 1 album

EK 49 NV

LA NEHED

NI.gArae)

BOKENAS 1 1B
Bon
Laga skifte 1833
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leding ftir Aker (Agger) i jb 1573 (s 387). Landskylden giiller kronojord. I gt 1636 fdr-
tecknas >Odegirdar som i Sdnderviken efter Kung Maj:ts mandat iir hiinf?iste fran 61 1636
och till 1637>>. Enligt samma gt tog en bonde i Bokeneis by >den ddeplats Aker (Agger),
kronans>. Gt 1648 lyder: >Guttorm Bjdmsson och Gunder Hansson tog deras gdrd Boke-
nds Brin, i tretrstaga gav 2 riksdaler. Tog de den tidegird, diir under ligger, Aker (Aager),
i tredjeflrstaga gav 7/2 riksdaler.> Efter de sex skatter Gunnar i Bcin p6 1 mtl krono givit
1659 fdljer Cb 1659 s 658):>An Gunnar tagit2l3 parten i Lilh Aker (Lilte Ager), i treirs-
taga gay 2 marker.>> Si fdljer skatter : Lilla Aker under Bdn 5 skilling 1 album skatt, 3
penningar leding. >En 6ker och iing av krono iigare, upptagen och brukas under krono-
girden Btin.> I jb 1697 (s 1063) 8terkommer skattema fdr >Lilla Aker under Brin>>.

Tydligen brukas U3 av LillaAker under (Stora) Aker,ll2 klosterhemman. Lilh Aker
kallas ddeplats i gt 1636. Lilla-nmnet stflr ofta f6r senmedeltida ridegflrdar (se Framme,
Odegflrdar s 41 ff). Kartor ger intet om Lilla Aker. Troligen ar Lilla Aker en ddeg6rd som
tlll2l3brukatswder Bon Kronogdrden och inlemmats i denna, medan 1/3 pi samma siitt
legat under och smdlt samman med (Stor@ Aker.

0

21h"g

ko-

Jmg*-

.. I kr-

Karta34 a och b. En kohage till Biin Kronogirden.

Jrp 1665 redovisar byn Kdrr med gflrdarna Lilla och Stora Ktin sant en iidegird. Hela
byn med de tvi hemmanen och tidegflrden behandlas i ett sammanhang.

B6da girdama skrivs i jrp 1665 som 1 mantal krono vardera. Lilla Kiirr brir >>frir iigomas
ringhet att bliva fcirskont U2 extaordrnarie>>. Frirmedlingen et rc66 och 1685 sker >i allt
till U2 utom fodringeu (b 1697 s 1070). Stora Kiir ftjresl6s visserligen inte till fcjr-
medling i jrp 1665, men 1685 gdrs en s6dan i jb-riintan med I 213 tunna malt, 9 marker
smdr och 8 tire 16 penningar smt i tredrstagan Qb 1697 s 1061).

De tv6 gdrdarna i Kiirr har fdre 1659 varit klosterhemman. Lilla Kiirr noteras ?innu i jb
1697 som s6dant. Stora Kiirrs skatter redovisas i jb 1659 (s 660) i tvfl grupper; fcirst kom-
mer 4 skiippor malt och ytterligare fyra skatter, varefter fOljer ,rAn av Dragsmarks klosteo>
med I Il2 tunna malt, 6 alba leding, 3 siittingar mjdl,2 pund 9 marker smcir, 1/2 daler
fodring och U2 tunna bjugg. P6 samma s?itt har ju Svensercids skatter 1659 delats i tvfl

BOKENAS 29
En kohage tilL Btin KronogArden
KarEa L199

EK 49 NV



Lt2

delar (se ovan), av vilka den fdrra antas giiJla tidegflrden i Svenser6d. Ocksfl fOr Stora Kii:r
kan en tideg6rd ligga bakom den frirra gruppen skatter. >Jon i Storkiirr> stir i jb 1573 med
skatter av skilda slag: 4 skiippor malt (se ovan jb 1659),2 penningar leding (s 387, krono-
landskyld), tv& skattermjdl, tvfl skatter smdr (s 428, hiistegAngskom), (s 564 skattepenning

saknas?), t hiist (s 634, fodring). I samma jb 1573 saknas Lilla Kiirr; som klosterhemman
bdr siviil Stora som Lilla Kiirr inte noteras i kronans jb 1573 - men v dl den kronoddeg,fird

som brukas under Stora Kiirr.
Lilla Kiirr skrivs 1 mfl krono i jrp 1665 och fdrmedlas tlll U2 ar 1666. Lilla-namnet

torde diirftjr inte betyda, att glrden varit en ddegflrd under medeltiden. Stora Kiirr med en

ddegflrd som underbruk har redatl5l3kallats Stora Krirr eller Storelqirr. Som motsats till
dettahar Lilla Ktirr filtt sitt namn.

Odegirden under Stora Kiirr kan tedas tillbaka till 1500{alets jb; det iir mtijligt att den

iirenmedeltidag6rdsomfunnitsibpjiimtedetvikiinda-StoraochLillaKiin RB 1388

(s 357) ftirtecknar Bokeniis kyrka med fiiljande delar i KZirr:

1 iiresbol i K?irr CI Kierre)
3 iiresbol i viistligaste Kiirr ( vestaste Kiarre)

Superlativen >>ydstaste>> iir ett tecken pfl att det firnnits (minst) tre gflrdar i Kiirr. (Om

superlativ med denna betydelse se Framme, Odegtrdar s 97 0.
Det finns alltsi spflr av ddegflrden som leder frfln senmedeltiden river 1500-talet till

1600-talet. Sedan >StorkarD fran 1573 och framflt erlagt landskyld och skatt fdr 6de-
g6rden, firurer man i gdrdtagoma fran 1600-talet ocksfl tagor till kronan. En gt 1637 talar
om >>den ddegflrd under Storkiirr>>, f6r vilken ges 2 ll2 ort i ffeerstag a. Ar rc+l tog Arve
och Halvor >en cidegdrd under Storkiirr>> fdr Il2 daler i tre dr.

Tv6 kartor visar 6deg6rdens liige i Stora Kiirr. Storskiftet 1776 i Stora Karr GOKE-
NAS 23) har(s 5) Angsmnrken 6 Stora Sliitten och Og6rden; laga skiftet 1847 (BOKE-
NAS 146) fdrliigger ddegArden till norra delen av deffa omrflde:

s24 av 209 Odegflrdens lider intill Bjiillane giirde
222-237 Odegtuden

s25 263-266 OdegArdslyckan

NA.S L46
a Kdrr

skifte
"eJ3

BJAL_
LANE
-+

rO L. Kdrr

Karta 35 a och b. Odegdrden i Stora Kiirr.

Eskilsrdd,l skattehemman, ndmns i jrp 1665 med >Asercid och Hulkesrrid, tvenne iingar
till sjhlva gflrden och synes intet hava varit bebyggda> samt ci,degirden Skalmebacken.
OGB l2:2 s 14 f anfrir dessutom ur olika kiillor ddegirdarna Pilarna och Odegdrden.
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Skalmebacken har sitt zildsta beliigg i RB (s 358); >i Skalmebacken ( Skalma bakka)>
iigde 1388 Bokeniis kyrka2 6resbol. Jrp 1665 fdreslflr, attEskilsrod ger 6rligen ll2pund
smrir fcir Odegdrden. Skatteiingen Skalmebqcken blev 1666 fdrrikt till ll2 pnd smcir (jb
1697 s 1058). Mot uppgiften i RB 1388 och jrp 1665 om 2 ciresbol kyrkojord stAr jb 1659
och 1697 med 1 ciresbol. Jrp 1665 anser, att girden brir giva 16 dre smt i taga till kronan
och landskyld till kyrkan. Jb t691 (s 1054) antecknar (ftir 1 iiresbol) 8 <ire smt taga (till
kronan) och 1 <ire 12 penningar smt landskyldspenningar (titl kyrkan).
Odegdrden Skalmebacken finner man pi kartan till laga skiftet i Eskilsrtid 1840 (BOKE-
NAS 122):

s 46 ll7-182, 184-187,192,194, 196
s 49 183, 190-19I,193,197

s 53

s54

Skalmebacken

Skalmebacken

Sdder om Skalmebacken ligger U4 mfl krono Skdrperdd. En gt 1611 antecknar Rasmus i
Eskilsrtid som brukare till Skflrpenid, som enligt gt 1637 fhtt egenbrukare @rik i Sk6rpertid) .

FOr 1 daler i treflrstaga tar denne >den lilla 6degir& Sk8rpercid i tre 6r. Liksom Skalme-
backen har alltsfl Skdrperodvait en tidegflrd.

Kartal22 (se ovan) harpi arurat stiille i Eskilsrdd (p6 griinsen mot Hcigstale i nordviist)
iidegirdsmarkeringar som fdljer:

Odeglrdens namn ges inte. Miijliga namnar Aserod, Pilarna ochHulkesrdd. De tv6 fdrsta
kallas iidegdrd i domboken 1664; Hulkesriid bendmns ting i jrp 1665. Eskilsrdd noteras
med skatter ftir en <ideg6rd i jb L573 (s 564). De 2 alba ddeleding det galer, torde avse
nflgon av de niimnda g[rdarna.

233-234 Odegflrdens backar
221-222 Odegflrds dalar

EK 49 EK 49 NV
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Karta 36 a och b. Tvi ddegardar i Eskilsrcid.

Kdstelshed (Tostelsshee) lir enligt jrp 1665 >en klosterutjord eller tidegArd och brukas
tnder LanehedochLekstale. Dettorde varafor ddegdrdenKostelshed somAnders i Lane-
hed i jb 1573 (s 564) har 2 penningar rideleding. I samma jb 1573 (s 387) stAr Lek (Leg) i
Stale (Lekstale) med kronolandskylden ll2tunnamalt, 1 album leding samt (s 634) med 1

fodringshiist. S6ledes delar Lanehed ochLekstale ddegirden mellan sig 1573 liksom 1665.
Kronolandskylden 1573 visar, att 6deg6rden varit kloster/<ronojord. De smi skattema -
bl a 1 fodringshiist - giiller en liten g6rd. Jrp 1665 fdreslflr ofijriindrade skatter ftjr ride-
gflrden. Under >klosteriingar och utjordao stAr i jb 1697 (s 1073) >Kdstelshed, en iing
under Lanehed och Lekstale>> med fem skatter. En karta frl.;' L7O2 (BOKENAS 1) har
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9 >Kdstelshed :ir en kronopark, som brukas hiilften under Lanehed och andra hiilften un-

der Lekstale,>>

Rod (Rud) >skattar in med gflrden (I-anehed) U4> Qrp 1665) men btir skatta med girden 1/3

part i ordinari e och U2 extraordinarie >>och sedan bliva en gfrrd tillsammans som ftirr varit
haveo>. Ib 1697 (s 1056) har Lanehed och Rdd,1 skatte, >anno 1674 diimt under kronan

f6r innestiende riintors skull. Fiirbrutit2 UZ skiippor malb.
Jrp 1665 (s 433 b) behandlar fyra hela klosterhemman och ett helt skattehemman med

ftirslag till fdrmedling av mantalet. Resultatet kan avldsas i jb t697:

Hdgstale f<irmedlas 1666 i allt till U2rttom fodringen (s 1067).

Torpane fdrmedlas 1666 och 1675 i allt till l/2ttom fodringen (s 1066).

Stora Hogen fdrmedlas 1666 till ll2 med stiidslan 2 daler smt (s 1065).

Lycke fiSrmedlas 1666 och 1683 ttll 1/2med stiidslan 1 daler 16 tire smt (s 1070).

Lekstale fflr ingen ftirmedling.

HocAs socKEN

I Bdrdd, 1 skattehemman, dger kyrkan 1 tiresbol; >bdr diirftire giva till kronan 6rligen i
taga 8 rire silvermynt och kyrkan sin landskyld> (rp 1665). FOr skatteg6rden i Blrtid
antecknas i jb 1697 (s 1047) 8 cire smt som tredjearslagatill kronan av 1 tiresbol kyrko-
jord; Htigis kyrka fAr 1 6re smt i landskyldspenning av samma 1 ciresbol'

>En ridegird underlagd tre Bdrdds gflrdar i denna socken>> skaftar 6 skilling lybsch (= $

cire smt) och 1 album sdlleding (= 8 penningar smt;jb 1659 s 669). MednamnetMyrhagen

redovisas en kronoting 1697 (s LO52); hr 1666 Okas de tidigare skatterna med 1/2 pund

smdr, s6som jrp 1665 fdreslagit. Jb 1659 och 1697 skriver Myrhagen under samfliga tre

gflrdar, medan jrp 1665 niimner endast fie i Ber0d.

Storskiftet i Berod 1767 (HOGAS 1) har (s 4 h) >Utvisar Myrhagen, vilken enskilt i
alla tider skall tillytt Neder- och skattegirdarna ftir siirskild riinta 1 daler 10 cire smb>.

Ulveviken stigs i jb 1659 (s 669) vara >>en kronoiing under kronogflrden Hiille> med 8 6re

smt i skatt. Jrp 1665 kallar Ulveviken >>en kronoridegird eller iing>> som inte kan >>mistas

ifrfln gfirdeo men bOr st6 frir 1/8 extraordinarie och skatta ll2ptnd smdr och 3 tire smt i
fodring. Vid skattltggning 1666 blir >Ulveviken under Hiille> fijrtikt i mtl till 1/8 med de

i jrp 1665 frireslagna skatterna. Htigfls kyrka iigde 1388 i Ulveviken 2 rirtugsbol och Boke-

niis kyrka 1/2 markebol (RB s 355, 357). Hiigfls kyrka fflr 4 rire smt i landskyldspenningar

av Hiille (jb 1697 s 1051).

Storskiftet i Hdlle 1791 (HOGAS 2) visar (s 2, 3 och 4):

,A,3, B3 och C3 Ang i Ulvevik

Halleri)d redovisas i jrp 1665 som 1 skattehelnman, bestflende av 32 iiresbol skatte, 12

' 6resbol krono och 4 tjresbol klosterjord. I kronans frirsta jb 1544 (s 197) mdter endast

skattejorden. I den ftiljande jb 1573 tillkommer 19 skilling kronolandskyld (s 388) och 4

atba iideleding (s 565), vilka avslOjar kronojord och bdegdrd i Halleriid. En gt 1636 ftir-
tecknar bland >tidegirdar som i Sdnderviken efter Kungl Maj:ts mandat iir hiinfiiste fran

1636 till L637 . .. den husmansiidegArd under Halleriid . . ., I gt 1646 ger Mogens Henrik-
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sen i ftirstataga 4 daler ftjr >>en kronoddegdrd under Hallertiil. Gt 1655 och jb 1659 siiger,
att Mogens och Jakob tog en liten platslen dngeteg i tre flr och gav 1/2 riksdaler.

Kronolandskylden fran 1573 (se ovan) har i jb 1659 (s 667) minskat fren 19 till 12
skilling; tydligen Asyftas pengama med antecloringen >>kronans allenast desse och bestdr i
en iingeteg>. Omedelbart friljer (s 668): >En ddegdrd under Hallerdd, 4 skilling lybsch. lir
enkronoiing och brukas under Hallertjd.> Jb 1659 redovisar sflledes dels enringeteg (Wono),
dels en ddegdrd (kronoiing) under Hallerdd.

Jrp 1665 finner det skiiligt, att Hallerdd ger taga till kronan for U3 av girden och i
extraordinarie tlr 1Il2 gflrd samt fir skaffer av flera slag dkade. Redan 1666 rikas skat-
tema med 1 tunna mal[ 1685 tillkommer ytterligare t 213 uwru. TredjeArstagan av 16

0resbol kronojord - diirav 12 krono- och 4 klosterjord - siitts tilI 4 daler smt, medan den
tidigare landskylden - 12 skitling - noteras som 12 cire smt Qb 1697 s 1048).

Kartor river Hallerdd liimnar ingen uppgift om var ridejorden skall srikas. Ett torp i
Haller0d - Sftrjrbo -fiiurs omtalat i RB 1388 (s 355; OGB I2:2 s 134)). MotI ll2 riresbol
i Skiirbo ( Skirerbudom) har priisten Guttorm bytt 5 d,rtugsbol i KHtta (nuGltitte i Berdd).
P6 en karta fr Ln 1779 (SKREDSVIK 44) talas om >Skarboberget emellan Asen, Torp och
Kamperci&>. Sluirbo torde f6 sdkas i niirheten. Men det iir oklart om detta giiller iingetegen
eller Odegdrden.

zisen skrivs i OGB l2:2 s 144 som en enhet. Nr 1 iir 1 mantal skatte av Flder med 19172
krono. Nr 2 best&r av tv6 kronoii:rgar som redovisas under nr 1 i kronans jb 1661-1811
men utesluts ur jordregistret 1926.

Skredsviks kyrka iigde ca 1400 enligt RB (s 355) ll2 markeboli Asen. I den medeltida
girden Asen finns atltsi gammal lqrkojord. Bland >tidegflrdar som i Sunnerviken efter
Kungl Maj:ts mandat iir hiinf?iste fran er 1636 till 1637>> antecknas i gt 1636 >den tidegflrd
Sfiand, kronans, vid Asen (Aassen)>. I Strand ( Strando) 2igde Htigis kyrka flr 1388 ett
halvt Oresbol (RB s 355). OGB l2:2 s 146 redovisar Strand under >>6nnu ej identifierade
nauln>>. I den medeltida kronotidegArden Strand som brukas under Asen finns en del lqtr-
kojord.

Sven i Asen st6r i jb 1573 (s 388) med 8 skilling landskyld och Btirje i samma gdrd (s

565) med 4 alba tideleding. Bide landskylden och ddeledingen torde ha giillt 0dejord av
nflgot slag. En girdtaga fren 1655 lyder: >Olle Jenssen och B6rje i Asen tog en 6de iingteg
under deras gflrd, i tredrstaga gav U2 riksdaler.> Ftjrst med de svenska jb fr&n 1659 och
1697 blir redovisningen av jordama under Asen utfiirtigare. Jb 1659 antecknar Olle i Asen
med landskylden 5 skilling 1 album, vilket iir den tidigare fuen $73 negot minskad. Vi-
dare skrivs 1659 (s 667), att >anno 1658 tog Olle och Btirje Odeg6rden eller iingen under
gflrden i tre 6r, gav U2 riksdaler>>. I jb 1697 gdrs en iinnu fylligare redog6relse fdr den
kyrko- och kronojord som brukas under Asen. I Asen, 1 mantal skatte, iiger Hdgfls kyrka 1

tiresbol med landskyldspenningen 1 cire. Klosterjorden utgcir 5 1/3 d,resbol. Tillsammans
blir kyrko- och kosterjorden6 U3 riresbol Qb 1697 s 1047). Under Kronoringar (s 1052)
redovisar jb 1697 dessutom >>tvenne kronoiingan> som Asen ger skatt och tredjeirstaga
fiir.

Yad, jb 1697 redovisar som >>tverme kronodngan> iir de tvfl kronoiingar som i OGB 12:2
s 145 stir som g6rd nr 2 och Aren 1661-1811 skrivs under Asen nr 1.

Den medeltida cidegirden S trand funer man i Asen vid stranden av Sviilte kile. I hand-
lingama till laga skiftet i Asen 1838 noteras Sjdtingenflera gdnger fcir markema diir.

Vad giiller kyrko- och klosterjorden i Asen redovisas den utftirligt i jb 1697 (s 1047).
Den har bestett av 1 dresbol kyrko- och 5 U3 Oresbol klosterjord. (Jrp 1665 noterar 5 1/3
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dresbol ftrono- och 1 tjresbol klosterjord.) Det iir denna jord som skrivs l9fi2lrrono i jb
1881 (OGB l2:2s145).

Jrp 1665 forestAr tikning av skatter och mantal fiir krono- och klosterjorden, men 1666

liiggs endast 3 sk2ippor malt till Asens tidigare uflagor frb t697 s 1047).

Ett laga skifte i Asen 1838 (HOGAS 45) har:

s30
s32

192-193, 195-197, 202-203 Kyrkemyren
194, L98-201 Kyrkemyren

Kyrkemyrenligger pi griinsen till Hallertjd i sydviistra Asen (EK 49 NO). OGB l2:2 s 145

menar, att KyrkmyrenlKyrkemyrenkan vara det ciresbot jord som kyrkan iigde i Asen en-

ligtjb 1661.

Jrp 1665 seger, att det i skattehemmanetAsen finns >>utsiide 15 eller 16 tunnor land

lermyllejord /octr/ hit 190 stackao>. Att gArden ger s[ god avkastning kan ftirklaras med att

den i sig irilemmat ddegirden Strand.

Granhogen, 1/8 skatte, siigs i jb 1659 (s 670) >icke fiirr varit i jordeboken infdrt eller givit
nflgon jb-riinta till kronan>. Jrp 1665 fdreslir ll2 ptlrird smOr i skaff, men U8 Granhogen

stflr utan skatter ocksi i jb 1697 (s 1049). Se OGB I2:2 s 133 och 135 fmdet Hogane).

Sluvt.r.NFATTNING

BAvp socrBN

Av de tv6 hel a gfudamai Asperdd,ltggt den ena - OvrelOstra Asperbd - som en Odegflrd

under den andra. Som en tidegflrd wrder Asperdd brukas medeltidsg6rden Sigelhult fuam

till mitten av 1 600-talet. Ett underbruk ttfl Stora U ggelhult torde Lilla U ggelhult en gflng

ha varit. De mflnga >>6deAkrama>> i Listaskogen tyder pi en tidigare odling av marken.

Odegflrdarna Rdd och Ungerddskogen liiggs till brukareglrder Ovre Brcicke. Odegdrden

Slritterna ligger 1665 som en hemmansdel i Raknebo. Under Grordd har brukats 6de-

girden Huverdd. Medeltidsgarden Grciskrirr redovisas under 1500-talet som ett under-

bruktrllBjdrbtick,viketkan betyda, attGrriskdrr varit en 6degArd. Odegflrden Unnerdd

f6r s6kas wder Brattds. Inom nuvarande Bulidhar cidegArden Nyckelds legat. Summa 11

ridegflrdar.

Rvns socrnN

Bonden i Rod redovisas i jordebticker fran 1500-talet med skatter >av Kopperd6>. Sedan

ddegirden Kopperdd p6 1600-talet ffltt egen brukare, upptriider den med skatter fdr Lilla
Kopperdd,enddeghrdiKopperod. SomunderbruktillFagerhultmdteri 15O0-talets jorde-

bticker odegArdama Annertid och BuanelKasebuane. Odegirden Nordmannerdd saknar

hrelaL573-1625 egenbrukare, varfrir skattema skrivs under brukaregdrden StoraVigans-
ri)d.Iskiileryrliggeren<idegdrdmedokiintnamn. KyrkodngenwrderFinnsbokallasbde-
gdrd iktdllmaterial frAn 1600+alet. Odegflrden Gel brukas ander Torp och Annerdd; under

Torp hggcr ocksfl iidegirden Ddverdd. Odegdrden Vigansrdd har brukats wldier Skottene i
Viine-Ryrs socken. PflL samma siitt redovisas >>Medkoppen ochVigansrdd>. Ocksfl Gloslid
visar spir av en tidigare iidetid. Summa 12 ddegdrdar.
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Hpnnpsreos socKEN

Ostra delen av hemmanet Torpkanvara en tidegard som ddeleding fran 1573 och en karta
ften fi70 avsldjar. Med namnet D ikerddbrvkas en kronoridegflrd under Grytingen. Ode-
gfudenHedktirr kan en gang i tiden ha utgjort en del av Odeg6rden iTdbergsgdrden. Som
en ddegird niimns >>Rdgdrdskin elTer Strimmen>> som brukas till iing tnder Rtid. Lilla
Kissleberg kallas tidegArd i en jb fran 1600-talet. I Nedre Svenserdd ligger iidegArden
Rdrkin. Summa 6 <idegdrdar.

Srnr,nsvrxs socKEN

OdegArden GarpetorpwderTorp sterffoligenfdr det>LillaIo4p> somRB niimner 1388.

Kdrddskrivsigtt6l7 somtviridegirdar. UnderRdlandabrukas Odegflrden Trosshult.Av
ddegflrden Berserod har det blivit dels 1/8 mantal skatte, dels ddegfirden Berserdd vnder
Kolsby.lGunnarbyharinlemmats denmedeltidagfudenAker, sedandenlagts Ode. Under
hemmanet Berg brukas odegtrden Hdlle rill iing. Summa 7 ddeglrdar.

BornNAs socKEN

Under skattehemmanet Kolvik brukas till ?ing de btda cidegflrdama Ris och Hiiller sarrfi
friilsetegen Odegdrden.l Svenserdd Prdstgdrden finns enligt uppgifter i kiillmaterialet en
klosterjord som kallas ddeg,fird. lbyn Bdn ligger klosterj orden Prristbacka som kan vara
en iidegird frfln senmedeltiden. I byns dstra del - i Ikonogflrden - visar en karta fren 1833

tidegirdsmarkeringar 6ver ett stort omrfide. Hiir torde RB:s >>Odebdn>> frhn 1388 ha legat.
Vad giiller 6d egLrden Litla Aker, U}lclosterhemman, svarar Bdn Kronogdrden for 213 och
Aker fbr l/3 av nyttjande och uflagor.

lbynKdrr med gflrdama Stora ochLilla Krinkanen tredje gdrd ha legat under medel-
tiden. Tv[ kartor frAn 1776 och 1847 redovisar >>Odegdrden>> i ristra delen av Stora Kcirr.
Fdr derura krono<idegfrrd har bdnder i Stora Kiirr betalat lega och skatter som redovisas i
kronans rdkenskaper frln 1573 och senare. Kiilloma fran olika tider niimner flera 6de-
gLrdar i Eskilsrod.Medelttdsgfuden Skalmebackenhgger i sdder p6 griinsenmot Skdrperdd;
b&dakallas tidegdrdar. Aven i viisterp6 griins enti4THdgstalehar enkartafrAn 1840 Odegflrds-

markeringar. Mrijliga namn iir Pilarne, Aserdd och Hulkesrdd. Granngflrdarna Lanehed
ochLekstala brukar en del var av Kdstelshed, >en klosterjord eller rideg&rd>. Summa 12

tidegirdar.

HocAs socKEN

Under tvfl gflrdar iBdrddbntkas >6deg6rden eller'dmgenMyrhagen>>. Pfl samma sdtt ligger
>>en kronoiidegdrd eller iing, beniimnd Ulveviken>> tnder Hrille. Bonden i Hallerdd ger

tideleding 1573 och gfudtaga 1646 f<jr en kronocidegflrd som mdjligen har burit det medel-
tida namnet S kcirbo . En gfirdtaga fuen rc36 avsliij ar, att den senmedeltida girden Strand i
Hdg6s socken ligger som en cidegdrd i A.sen. Summa 4 tidegirdar.

Summering: Frir Lane skeppsreda summa 52 ildegirdar.
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STANGEXAS SKEPPSREDA

Lvso socKEN

Fedjan noteras med normala skatter i jb 1544 (trytthin s 189). Inte heller de ftiljande jb
1573-1659 antyder nigon svaghet. fu tOSg skrivs g&rden som 1 mtl skatte. >>En

strandsittare David i Ulebergshamn haver taga och landskyld av detta hemman, vilket
haver varit Baggames gods rillfom>, antecknas i jb 1659 (s 711).

Jrp 1665 talar om f<irfall och 6desm6l; gflrden btir diirftir ftirmedlas 1/2 extraordinarie.
Ar 1OOO skerfcirmedlingtillll2mtl (b 1697 sIl32).

Hogen, 1 friilse; >dZiruti siiges vara en kronojord eller iidegdrd, riintar ttllk,ronan 4 U2
skiippor och 12 6re i tagu (rp 1665).

I kronans jb l5M (s 191) stdr Hogen med de vanliga skattema och utan ddelandskyld
fdr nflgon konans tidegflrd. Enligt jb 1573 (s 571) ger Hogen full skattepenning men
ingen ddeleding. Som Margareta Huitfeldts frlilse striigods skrivs gdrden i jb 1659 (s 710).

Frdn >>canoni>> revoceras till Sveriges krona 4 1/2 skiippor malt; dessa giiller vad jrp 1665

kallar >en kronojord eller 6degArd> med okiturt liige. Oslo domkapitels jb 1595 (s 82) har
>>Hogen (Hoen) 9 siittingar (= 412 sklppor) kom>>,

Hogen kallas 1 mtl skatte i ib 1697 (s 1133), sedan g6rden 1694 reducerats frin friilse
till skatte. Ar 1OSS sker fOrmedling i mfl nl U2 och 1695 i jb-riintoma (pengar, bjugg,
mj0l och smtir).

Kkittene redovisas i jb 1544 (Klytte s 181) med I Il2ttwramalt och 3 slittingar ddeland-
slqldforutomvanliga skatter. I den fdljande jb 1573 (s 390) skrivs ijdelandskylden som I
Ll2 skappa (= 3 siittingar) kronolandskyld. Att den giillt ddegArden framgflr av jb 1659 (s

702); efter Helge i Kldttene fdljer:

>Ar en krono utnark, iir iing, brukas under Kliittene.>
>Av cide jord, en uftnark vid girden 1 1/2 sklppa malo.

Kldttene iir en kronogird med I U2 tunna malt i landskyld. Denna kronolandskyld kan
foljas i jb frfln 1544, tills gfrrden 1685 fir frjrmedling i jb-r?intan med 1 tunna malt (b 1697

s 1136). Kyrkans jb 1645 (s 14) noterar Lyse kyrka fdr U2 tunna i Kliittene. Samma upp-
gift liimnar jrp L665 och jb 1697.

Lantrniiterikontorets kartotek har nr 1 Kkittene,l skatte, och nr 2 Kldttene )degdrd, I
ii:rg, krono. Aldre kartor visar, att syddstra delen av Kliittene (se EK 48 NV) tidigare
utgjort en samfiilld utmark till granngflrdama Kfldene, Lcigen, Sktr och Skal. En kartlagg-
ning 1701 (LYSE 10) har p6 grii:rsen till Djupedal en >>tuvig ljungblandad vallmarks 6de-
gArd under Lcigen, Kfldene och Sk6r . . . kallas K8dene iidegird i jordeboken . . .>> I sdder

ligger >Skals, Ldgens, K6dene och Sktrs samskjutna utrnark>>. Storskiftet p8 utmarken till
Kddene, Ldgen och Skal l8l5 (LYSE 64) redovisar pi samma plats:

s 6 Dd Intaga Ktdene (Kodde) iidegird
D Utmark
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Samma omrflde beniimns pfl en karta till Skflr och Kfldene (LYSE 160)

s 17 lL+I26 Odegflrden

Pe EK 48 NV hor utmarken och Kddene odegdrd till Kldttene.

Karta37. Kidene tidegird under Kliittene.

Sandbrticke, U4 skatte, >ligger alldeles 6de och fcir fiifob enligt jrp 1665. Sandbriicke
iterkommer i jb 1697 (s 1135) under >1/8 skatte>> och kallas >en utjord, anno 1666 fdrcikt
1/8 som anno 1685 igen avskattades>.

Lyse kyrka antecknas tvfl g6nger med 1 tirtugsbol >i Sandbriicke (J Sandbrrckko)> i RB
1391 (s 369 D. Sandbriicke Zir allts6 en medeltidsgflrd. Av jrp 1665 framgAr, att glrden
ligger dde och brukas till bete; men det siigs inte vilken gflrd det iir som nyttjar Sandbriicke
fdr l 12 tuwra malt landskyld. Det torde vara n6gon av gramgflrdama, eftersom Sandbriicke
1697 kallas >>en utjord>>, trots att gflrden noteras med mtl. Tydligen iir Sandbriicke en dde-
gdrd.

Humlelccirr ftjrekommer i jb 1544 (s 190) som en by med tvl gLrdar, av vilka den ena iir
krono med 3 tunnor malt i landskyld. I en av g6rdama fimer man i jb 1573 i skattepenningen
3 penningar leding, som i jb 1580 skrivs som tjdeleding. Denna iideleding iterkommer
somIl2 albumienavgflrdamaijb 1659(s711) och1697 (s 1138).Oslodomkapitelsjb
1595 (s 82) antecknar 9 siittingar korn i var och en av de tvi g6rdama Humlekii:r. I den
frirsta svenska jb 1 659 (s 703 och 7 1 1) noteras dessa delar som revoceras >fr6n kanoni>>

till svenska kronan. D?irfdr skrivs bAda gArdama detta Lr som krono.
SltvalVtistrasomOsta Humlekrirrbhr er 1685 fdrmedlade imantal 1/4 och i jb-r?intan

ll2 tuwr- malt Cb 1697 s 1138). Den tidigare omtalade Odeledingen betalas av Ostra
Humlelqirr. Av samma g&rd fdr Lyse kyrka U2 runra malt (kyrkans jb 1645 s 13 och
kronans jb 1697); jrp 1665 har 1 tunna.

Tvl iidegfudar - Brdcke och Senestad - sarnt en lqrkoting brukas under de tvi gflrdama
Humlelcdru. Tvi kartor ger upplysningar om liige men inte namn. Ett storskifte pi alla iigor
och en kyrkojord samt ett iigobyte 1816 (LYSE 54) r0r ocksi en kyrkoiing och en ridegird.
I handlingama (s 3 ff) omtalas, att granngflrdetVcistra Hammar firrkyrkodngen(Q. )stra

DJUPEDAL
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Humlekdrr tar av samma kyrkojord ett omride i srider (b) men ger dettatlllVtistra Humle-
krirr motatt i utbyte erhfllla Odegirden, >tjiinlig till odlinp (B). Laga skiftet i Humlekiirr
1861 (LYSE 156) visar (en del av) Odegdrden:

s36 122-125 Odegflrden

129-130 Odegflrdsflaten
133-134 Lilla Odegflrdsflaten

Odegirdsmarkeringama 1861 tiicker en del av den odlade jorden vrister om biicken. Vid
bytet 1816 (se ovan) betecknas marken 6ster om biicken som cidegdrden (B). Jrp 1665 talar
om >>tvenne iidegflrdar Brricke och Senestad>; troligen fdr b6da scikas hiir vid den biick
som rinner genom Humlekiirr ut i Trommekilen.

/ -'-:-t

HUI'{LEKARR --;
b);
ei

Karta 38. Odeglrdarna Brcicke och Senestad i Humlekiirr.

Bn,q.srnos socKEN

Knarrevik, 1 krono, >och iir U2 parten upptaget p6 friheb, dvs befriad fr6n skatt under
n6gra dr av 6teruppodling efter ett 6desm6l. GArden miiter i kronans fdrsta jb 1544 (s 186)

med fulla skatter. Inte heller jb 1573 och 1659 vittrar om svaghet. Knarrevik stir med 4
fodringshiistar, och skattepenningen giiller ocks6 fdr hel gdrd. OdesmAtet torde diirfijr vara

tillfiilligt. Den f<irmedling som jrp 1665 fdreslar, kommer 1685, de gArden skrivs till U2
mantalfrb1697 s 1121).

Ib 1573 (s 569) noterar fdr Knarrevik 9 penningar tideleding i skattepenningen. Denna

lterkommer 1580 men saknas l659.Ettlaga skifte pfl utmarkentill Brdcke och Knarrevik
1831 (BRASTAD 102) har (s 14): >>3:tio Att C U4:dels mantal Briicke, tillhdrigt Elias
Hansson, pfl vilket finnes bristfiilliga hus, skall utflyttas till Odegflrdame, diir inrdsnings-
jord bekommes vid Knarreviks griins till stdrre del>> och:

s 43 6l-69
8s-86
88

Odegflrds6kern

Hogelidsflkrarne
Hogelid

Tr omme*
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OdegArden tigger i Briickes och Knarreviks (tidigare) gemensarnma utrnark. Knarreviks
gamla tideleding torde giilla denna 6deglrd.

BRASTAD TO2

8s

*F
t8r t. BRACKE

\
\
\
\

\1 - .alloge tld 
i

Lal-Ldl1a .

Karta39 a och b. Odegdrden i Briickes och Knarreviks utrnark.

Ryf Gggd) noteras med endast 2 U2 tunnor malt (kronolandskyld) i ib 1544 (s 179).
Kronolandskylden skrivs i jb 157 3 (s 39 1 ) 4 I 12 tuwtor malt, 7 alba leding. Jb 1 580 visar,
att en del av kronolandskylden giiller en ddegdrd i Ryk. Efter Olof i Ryk med 4 tunnor
malq2 skilling leding f<iljer niimligen >>Fcireskrivne ftir L6ngeberg U2 i.:urna malt, 1 al-
bum leding>. Ryk antecknas som >>Ode, fdrfiifob> i jb 1659 (s 691). >Av Lingeberg under
Ryk> ges tl2 turma malt, 3 penningar leding. Ldngeberg sdgs vara >>en kronoiing under
Rykr.

Jrp 1665 kallar Langeberg >>en <ideg6rd och brukas till iing under fcirbemiilte 961d>>, dvs
Ryft. Den Httnad i skatteb6rdoma som fcireslAs frir Ryk kommer 1681, d6 g6rden fdrmed-
las >i allt nlU2 utom fodringeu (b 1697 sll2O). Som en kronoiing antecknas >LAnge-

berg under Ryb medl/2 tunna malt, tre6rstaga och 3 penningar leding (Jb 1697 s ll24).
En g6rdtaga frln 1655 antecknar: ,rArkan i Ryk tog sn tl2 ge.rd . . . med underliggande
tidegArd L&ngeberg, gav 3 U2 riksdaler.>>

Storskifteskartan 1763 (BRASTAD 31) visar Odegarden Lingebergs liige i Ryk. Laga
sffiet 1832 (BRASTAD 106) placerarldngeberg (yngre narnnform Inneberg)tnom sarnma

omride:

s 13

s14

s16

s 17

66, 69,69-12
62-55
6l ,73
83

56

18-79
84

B0-8 1

Av Lanebergs dckrerna

Av Lanebergs holmarna
Angren pfl Laneberg

Lanebergsflaten
Lid pfl Laneberg

Ovre/nedre delen av f,anebergsflaten
Av Lanebergsflaten
Av Lanebergsholmarna

EK 55 SV

I
I



t82

bb

A

I.IOTEBERG

EK 55 SO

' Karta 40 a och b. Odegirden Ldngeberg (Laneberg) iRyk

Under Grorddbrukas enligt jry 1665 >canickejorden eller tidegirden>. Kiillmaterialet liim-
nar flera uppgifter om sAviil enkanikejord som en ddegdrd under Grordd.

Gdrdtagorna fren 1610-1658 niimner en Odegdrd under Grorcid. Fdljande tre gt liimnar
flera upplysningar: Gt 1611: >Bjdm och Halvor i Grortid tog en ddegflrd, ligger under
fdreskrivne g6rd, i tre ar, gav 1 daler.> Gtl644: >>Jon Halvorsson tog den ddegard under
Gror0d, kallas Ona (AnQ itre 6r, gav 1/2 riksdaler.> Gt 1656: >>Jon pi Ona (On) tidegird
tog hans fjiirdingsplats, skyller U2 f;uwla, i tredrstaga gav U2 riksdaler.>>

Gt 1611 ger namn pi brukare och brukaregArd samt treflrstagans storlek. Gt 1644 niim-
ner tidegflrdens naflrn. Gt 1656 avsldjar, att iidegArden Onafilttegen brukare, rdknas som

U4 mtl och ger ll2uwru malt i landskyld. Glrdtagomas upplysningar gdr det mrijligt att
sptra ddegdrden Ona i annat kiillmaterial.

Grortid upptriider i jb 1544 (s 185) med tvt gdrdar, av vilka den senare har U2 unna
malt, U2 skilling leding mer iin den fiirra gArden. Dessa skatter flterkommer som krono-
landskyld i jb 1573 (s 391) och 1580. Jon i 6na (6trne), 1/4 krono, ster i jb 1659 (s 690)
medU2tunnamalt,2penningarleding. I samma jb (s 691) antecknasAsmundiGrortid, 1

skatte, med U2 txna malt, men - sdgs det - >>Jon p& Odeg&rden skattar denna ll2 tuwru
malb. Pt samma siitt stir Hans i 6na i jb 1697 (s ll24) fdr ll4 mantal, och det noteras:
>Hit iir transporterat frdn skaffehemmanet Grordd 1/2 tunna malt.>

Gdrdtagor ochjordeb6cker 1544-1697 visar, att granngflrden Ona brukats som en tjde-
gArd under en av gflrdarnai Grordd; vid mitten av 1600-talet fAr rideg6rden egen brukare
och skrivs som 1/4 mantal krono.

Ocksfl >kanikejorden>> i Grortid niimns i kiillmaterial av olika slag. Med kanikejord
menas jord som legat under domkapitlet i Oslo pfl den tid Bohusl?in var en del av Oslo
bispeddme. Jorden finns redovisad i Oslo kapitels jb 1595. En del av jorden skingrades
efter reformationen p[ 1500-talet; nigot hamnade under domstolar i Norge. Sedan Bohus-
liin blivit svenskt 1658, grirs den tidigare kapiteljorden till kronojord; den >>revoceras till
Sveriges krona>. Detta sker ocksi med kanikejorden i Grorcid. Jb 1659 (s 691) antecknar
under Asmund i Grordd: >>Revocerat frin lagstolen i Fredrikstad 9 s[ttingar malt.> Fcir

Hans i Nordre Grorrid (s 698) har 5 skiippor malt revocerats fr6n samma lagstol. Frir den
svenska kronojorden f&r bdndema betala landskyld som antecknas i jb 1659. Det siigs om
de 9 sdttingama iAsmunds gflrd, att tvi bcinder tog 1 skiippa 1 skrull var, medan det tivriga

V
\

NOTEBERG

BRASTAD 106
Rvk
Laga skifCe 1832
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blev >tagel6st>>. De 5 skiipporna krono i Hans gerd tog tvfl bdnder i tre &r och gav 5
marker.

Jrp 1665 fdresltr, att ddegdrden bebyggs eller att gdrdama ger >>fdr U4 mtl i extraordi-
narie fiir samma kanikejord eller tideg6r6. Kanikejorden under Groriid Aterkommer diir-
fiir i jb 1697 (s 1124): >Anno 1666 fOrOkt imtl U4 med l2 ort fodring som anno 1685

avskattades>> - men detta iir tjverstruket. Kvar stflr endast >>4 1/2 skdppor malt. Anno 1666

fdrdktU2 ort fodring>.
Kanikejorden noteras p6 tre kartor. Storskiftet i Gror0d OstergArd 1817 (BRASTAD 60)

har:

s 3 11-14 och21-il Av Kanikevallarna
39 Av Kanikedalen
40-/:2 Ang diirstiides

Ett storskifte i Gror0dViistergflrd 1795 (BRASTAD 69) visar:

s 9 B. Kanikejorden en flker och iing under Oster Grorcid, varav hiilften tillhtjr
innehavaren under B. nr 52-61

s 9 f C. Kanikejorden etc . . . under C. nr 62--71

Inom >kanikejorden>> placerar laga skiftet i GrorddVtister 1829 (BRASTAD 93): nr 87 a

Berg i kanikejorden.

Lantmtterikontorets kartotek har Kanikejorden, t 6ker, krono. Se Grordd nr 4.

Den iidegflrd som jrp 1665 kallar kanikejorden,har intet samband med ddeg6rden Ona.

Under Grori)d har alltsfl brukats dels ddegdrden Ona, vilken lcisgtirs frfln brukaregirden
och blir ll4 mtl, dels bdegdrdenlkanikejorden som inlemmas i Grorrid.

EK 53 SV

GROROD

Karta 41. Odegflrden )na och kanikejorden i Grorod.

Hingirde
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Bno socKEN

Kleva noteras i jb 15,t4 (s 181) med tvfl gflrdar, av vilka den ena ger 2 och den andra 3

tunnor malt kronolandskyld bland f<ir dvrigt lika skatter. Visserligen riiknar jrp 1665 Kleva
som tvfl hela mantal krono, men redan i jb 1573 miirks spir av skattesvaghet. Silunda har
den ena gflrden ingen skattepenning och den andra endast 4 skilling; fdr en hel gflrd iir
annars 12 skilling det normala. Som fodring stdr bida gdrdama med 2 h[star vardera fdr
halv g6rd.

Jrp 1665 fijreslflr'fiirmedling fiir de tvfl hemmanen Kleva med LlZ extaordinarie. Sflviil
Ostra Kleva somVtistra KlevafLr denna lindring i skattema; bida blir 61 1675 f<irmedlade
i mantalet nlUZ Cb 1697 s 1088 0.

Gdrt)d, en 3katteiing wrder Osterdd, f,nner man i jb frln 1573 och framit. Efter Oster0d
foljer 1573 (s 566) >Av G6rdd (Gardt)> med 4 skilling skatt, 1/2 skilling leding (skatte-
penning) och (s 458) hiistegdngskorn med fyra smfl skatter. Jb 1659 (s 681) skriver >>Av

G6rOd (Galre) under Osterrid>, som >>dr en skatte ii:rg, brukas under skattegdrden 6ste-
rrid>. Fdr skatteiingen ger Osterdd n6gra ffl och smfl skatter. Ib t697 (s 1087) niimner
>Ger0d under 6sterd& bland skatteiingar.

Kartor (BRO 13, 66, I57) ger inget klart besked om G6rdds liige i Ostercid. Mtijligen
kan karta 13 (fran fi02) med >>6de>> och >>beteshage>> visa mot nordviistra delen av gArden.

Lantrniiterikontorets kartotek har >Gtrdd, 1 iing under Osterdd, utesluten ur jb enl. kammar-
koll.24141919>>.

Rdgdrdsdal, 1 kronohemman, ste.r med smfl skatter redan i jb 1544 ( s 1 82). Skattepenning
saknas 1573, och fodringen detta frr ar 2 hdstar (som frir halv gflrd). Med endast I 1/2

tunna malt - den tidigare kronolandskylden - bland skattema i jb 1659 (s 675) framstir
Rigflrdsdal som en liten glrd med gamla skattesvagheter. Jrp 1665 menar, att g6rden b6r
>>frirskonas 1/4 uti extraordinarie>>; men ar 1685 blir Rigflrdsdal >fijrmedlat i mantal till ll2>
Qb t697 s 1093).

Slafidene redovisas i jb 1659 (s 685) med tvA gf,rdar, vardera 1 mtl krono, vilka var fdr sig
ger endast 4 tunnor malt, ll2 daler fodring. Jrp 1665 talar om en ddegdrd som brukas till
iing under Skfldene girdar >>och giver kyrkan i landskyld och taga 1 tunna malb. Enligt
kyrkans jb 1645 (s 15) fAr Bro priistgflrd av Skidene (Skodre) 1 tunna. Som >pr[stbols-
ii:rg>> st6r Skddene ddegdrd i jb 1691 (s 1088) med 1 tunna malt och raga (16 cire smt) till
pastor i Bro. Samma jb 1697 (s 1100) antecknar, att de tvfl kronog6rdama Skidene 6ren
1681 och 1685 blivit fdrmedlade i allt till U2utomfodringen.

Lantmiiterikontorets kanotek har >Skidene Odegdrden, 1 iing skatte>. Tre kartor till
Sk6dene ger cidegArdens liige men inte dess namn. Storskifteskartan frln 1792 (BRO 77)
har markeringar f6oAng i utiingen>>, medan storskifteskartan fr6n 1812 (BRO 81) kallar
sarnma omride >Priistejorden> (se streckat omr6de EK62 SO). Laga skiftet 1842 (BRO
122)har markeringar av typen >Av Odeg6rden>> endast fOr norra delen av samma sffeckade
omrflde, men cidegflrden har siikerligen bestttt av allt det som pi tidigare kartor kallas
U tiin g e n och P r ti s t ej orde n.
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Karta 42. Odegirden i Skidene.

Norra Hedegrirdet dr >>en skatte iing, brukas under Staxiing" (irp 1665). Redan i jb 1544 (s
180) stflr Bryngel i Staxring med ll2 skilling cideleding som torde giilla <idegirden/skatte-
tingen Norra Hedegdrdet. Jrp 1665 frireslSr, att Norra Hedeglirdet bebyggs och svarar fcir
114 mantal. Men dkningen i mantalet stannar vid U8 (ar 1666) med skattema ll2 ptnd
sm6r och 114 ort fodring. Redan 1685 avskattas mantalet med fodringen; >blir alltsfi, U2
pund smcir i behill>, som jb 1697 (s 1087) summerar skatteringen Norra Hedegiirdets
historia.
Laga skiftet 1837 i Hedegiirdetfleg?irde (BRO 104) noterar:

s 9 36 Aker, Odeg[rden

Laltmdterikontorets kartotek har >Hegzirde Norr, 1 torp under Hegiirde, uteslut. ur jb enl.
Kammarkoll. 2414 1919>.

Bjrilke.brdcka,llZlcrono, f<irmedlat la - i jrp 1665 kallat Bjorkebacken - saknas i jb 1544
men fcirekommer i jb 1573. Jon i Bjlilkebr?icka stSr med skattepenning (s 566) 1 mark (=
16 skilling) skatt, ll2 skilling leding och fodring 4 huistar (s 636) fcir hel gflrd. I jb 1659 (s
683) skrivs gflrden som 1/4 krono; de enda skattema iir 4 skilling skatt, 3 penningar cide-

leding och 1 tunna malt. Om denna tunna malt szigs, att den >varit fcirlzint lagstolen i
Fredrikstad>> men 1659 revocerats, dvs blivit svensk kronojord. Drirfrir skrivs Bjiilkebriicka
1659 som krono.

Jrp 1665 anser, att gflrden bcir >gcira for ll2 uti extraordinarie och sinjordeboksrdnta>>.
Till de tidigare skattema frltn 1659 l?igger jb 1697 (s 1102) 4 skzippor bjugg och 1 ort
fodring; >anno 1666 frir<ikt i mtl ll4 med 12 rire smt fodring som 1685 igen avskattades i
mtl 114 och 6 cire smt fodring>, antecknas i jb 1691 .

Lyse kyrka Zigde 1391 i Bjdrkebrhcka >J Birkabrakko>> 2 ciresbol (RB s 369). I jb 1573
skrivs gflrdens namn Bielckebreck under skattepenning men Birckebrecft under fodring.
RB:s Birkabrakko kan drirfcir vara den medeltida form som till en del iterkommer i jrp
1665 som Biorckebacken.
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BjtilkebrtickalBjdrkebrdcka tu en medeltida gflrd som efter en ddetid har egen brukare
igen 1573. Skattema i jb t573 vittnar om att ddegArden efter/under iteruppodlingen fitt
behAlla tv6 av de tidigare - skattepenningen och fodringen f6r hel gerd - men sluppit
hiistegangskom. Ett minne frfln iidetiden iir ockst iideledingen bland skattema1659.

I Hallind,l skattehemman, >aiger kyrkan 6 dresbol jord> (irp 1665). RB (s 372) antecknar

1391, att Bro kyrka >i Hallind (J Hallandum)> ?igde 5 tjresbol. Jrp 1665 fdreslflr i Arligtaga
till kronan 1 daler 10 6re smt: jb 1697 (s 1084) skriver tagan till 3 daler smt.

Hallinds \degdrd siigs i jrp 1665 brukas till Zing. Fdr den ges 1 tunna malt i landskyld
till priisten; ocks6 kyrkans jb 1645 (s 15) antecknar I tunna till >Bro priistegird av Hal-
lind (HaUanA. Dessutom bdr enligt jrp 1665 ftir tideg6rden skattas U2 pund sm6r till
kronan. Lr rcAe siitts Hallinds ddegArd i mfl till 1/4 (skatte). Pastor i Bro fdr i landskyld 1

tunna malt; diirtill kommer 16 6re smt i taga >>som i denna jordebok fdrst iir infdr& (b
1697 s 1087). Kronan tar U2 ort fodring (6 iire smt).

Lantmiiterikontorets kartotek har Hallind Odegdrden,l/4 skatte. Storskifteskartan till
Hallind 1822 (BRO 44) har >Hallind med tidegdrden Artiil> men ger inte liiget. Hand-
lingar och karta till enskiftet 1823 (BRO 80) markerar (med rdda nummer):

s 16

s24
2-3 Ogflrdsflaten
295 Ogflrdskulle

Ar t:gt iigde Bro kyrka 5 dresbol iAr6d (JArarudi) enligtRB (s 373). DettaAraruddr
detArdd som kartan frdn1822 ger. Hallinds tideg6rd iir sflledes kand dtl siviil namn som

liige. Det iir fiir Ardd som bonden i Hallind ger 1 skilling ddeleding i ib 1573, vilken i jb
1697 (s 1084) minskat till 1 album.

I handlingama till storskiftet i Bjiilkebr[cka 1820 (BRO 43) siigs (s 4) . . . >varandes

hiirigenomrig6ngen mellan Hallindmed tideg6rdenArdd & ena samtBjtirkebriicka (Bjiilke-
briicka), Griiv samt 6ster och Viister Skarstad 6 andra sidan tillriickeligen uppg6ngeu.
Arddkan diirfiir ha utgjort den del av Hallind som i vflra dagar ligger nordvdst om bdcken

fram till Bjiilkebrdckas griins.

Torpet Gdlkdrr som jrp 1665 siiger vara >>av sarnma gdrds iigor i giirdet upptageb kan
inte eterfinnas i senare kiillor.
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BRO BO
Hallind 0deg5rden
Ensklfte 1823

Karta 43. Odegflrden Arod i Hallind.
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Strandlctirr >>dr en krono cidegArd, kallas en skogsteg, men brukas till iing under Utby och
Akers gdrdar> (rp 1665). Odegflrden mriter fdrsta gangen i jb 1573 (s 566); efter Hans i
Utby med 1/2 skilling <ideleding i skattepenningen fdljer >av Strandkiirr 6 skilting skatt, 1

album leding>. I senare jb har tideledingen fOr Utby minskat till 1 album och Strandkiirrs
egna skatter till4 skilling skatt, 3 penningar leding. Jb 1659 (s 679) kallar Strandkdrr >>en

kronoutjord under kronogdrden Utby>. Som jrp 1665 ftireslflr har Strandkiirr 1666 blivit
fdrcikt i mantalet 1/4 med I pund smdr, st?idsla I daler och U2 ortfodrrng, >>som anno 167 1

igen ftirmedlades och kvarstAr allenast till den gamla jordeboksriintan 4 6re 6 penningar
smt> (b 1697 s llo2 har texten Overstruken och delvis ol[slig).

Lantrniiterikontorets kartotek har >Strandkiirr, 1 utjord under Utby, skatte, utesluten ur
jb enl. kamm.2414 l9l9>>. Tv6 kartor visar tidegdrdens liige. Kartan till storskiftet 1776
(BRO 38) redovisar (handlingama s 3):

Angsmarken, rc 24 Utiingen Strandkiirr

Ett enskifte 1826 >>pl Utby, vari Strandkiin uppgitu (BRO 86) har:

s 10 28U282 Strandkiirr

Aker noterasliksom Utby med Odeleding i jb fren 1573 (s 566) och framflt. Ocks6 ftir Aker
skrivs tideledingen 1573 tilt U2 skilling men minskar till 1 album Qb 1697 s 1098). Akers
tideleding galler Strandledrr, dvenom jb och kartor inte niimner Odegirden under Aker.

Hcilletorp iir >en tidegdrd, brukas till iing och en del till mulbete under Fiirlevs gdrdan (rp
1665). Jb l5M och fdljande saknar ddeskatter fdr Hiilletorp. De fyra kronog6rdama i
Fiirlev med 3 tunnor malt vardera revoceras frin Bratsbergs liin 1659 (b 1659 s 677 t). Jrp
1655 ftireslar, att Hiilletorp svarar frir l/4 martal. Se blir det enligt jb 1697 (s 1103):
>Hiilletorp under Frirlev anno 1666 ftirtikt i mantal 1/4 som anno 1669 igen avskattades.>>

Enskiftet 1825 (BRO 89) ger tideg&rdens liige:

s 36 (riida nr) 351-381 Hiilletorp

Backa ar >en tidegArd brukas under Medby girdan> (rp 1665). Jb 1544 G 183 0 har tv6
glrdar Medby i Bro socken utan ijdeskatter. Tv6 kronohemman Medby antecknas i jb 1 659
(s 678 0, vart och ett pfl 1 mantal. Ingen g6rd har skatter ftir tidegdrd; bflda revoceras frfln
Bratsbergs lZin till Sveriges krona.

Backa fcireslts till 1/4 mtl i jrp 1665. Jb 1697 (s 1103) skriver: >>Backa under Medby;
anno 1665 ftirtikt i mantalet 1/8, som anno 1669 igen avskattades.>> Samma jb G 1097 f)
meddelar, att six al Medby N edergdrden som Medby Overgdrden frt 1690 ftirmedlats >i allt
I I 4 andarfiagandes fodringen>.

En kartl?iggning och bestrivning frfln 1833 (BRO 100) visar tideglrden Backas ltge i
Medby:

s 7 19 Backevallen
2l Backemaden med renar
14 Backelyckan

s 8 22 Backeflkem

OdegArden B acka i Medby grtinsar i norr till }degLrden Hdlletorp i Fdrlev.



188

SEUIaaNFATTNTNG

Lvsn socrpr.l

Gammal kanikejord i Hogen har lagts under kronan 1658 och kallas i jrp 1665 >>en krono-
jord eller ddegflrd>. Jordebdcker och kartor frdn skilda tider har uppgifter om Kddene
ddegdrd urder Kkittene. Medeltidsg6rden Sandbrricl<c ligger >tide och fdr f?ifob men n6gon
brukare till tideglrden niimns inte. I Humlekirr r1mms de tvi tidegflrdarna Brricke och
Senestadi >6deleding> bland skattema och >6degflrden>> i kartoma bekrffiar att gammal
ddel[ggelse ftirekommit i byn. Summa 5 ddegirdar.

Bnesrens socKEN

I den gemensamma utmarken till girdama Knarrevik och Brricke ligger ett omrflde som
kallas Odegdrdarna. Knarrevik star med 9 penningar ddeleding 1573. En tidegird i Ryk ar
Ldngeberg (yngre namnform Laneberg), en kronodng, fdr vilken ges b6de malt och pengar

i skatt. lJnder Grordd brukas dels Odegirden Ona, dels en kanikejord. Ona ftr egen bru-
kare igen, medan kanikejorden liksom tidigare odlas av brindema i byn Grorrid. Summa 4
0deg6rdar.

Bno socrpn

I 1500ta1ets jordebricker skrivs efter Osterbd >>av GArdd> utan brukare med n6gra smi
skatter. Tldligen ar Gdrtid en ddegflrd som brukas under Osterdd. Shidene Odegdrden ar
gammal lqrkojord, kiint till liiget men inte till namnet. Under Staxdng har brukats skatte-
Zingen/tidegflrden Norra Hedegtirdet. Medeltidsgirden Bjtilkebrticka iir en ddeg6rd som
kommit under hiivd igen; gammal rideleding och cikade skatter kiinnetecknar den iterupp-
odlade girden. Hallinds ddegdrd iir RB:s Ararud 1391, i storskifteskartan fr6n 1822 skri-
vetArdd. EnskifteskartanlS23 ger ridegfirdens liige: nordvlist om bdcken fram till Bj?ilke-
briicka. Utfu och Aker har tillsammans brukat cidegflrden Strandkcirr.IJnder Fdrlevs ghr-

dar ligger OdegtrdenHtilletorp. Sdder om Hiilletorp finnerman 6deg6rdenBackaiMedby.
Summa 8 tidegflrdar.

Summering: Frir Stangen?is skeppsreda summa 17 ridegdrdar.
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SorpxAs UAnAD

BAnnpNoALs socKEN

Som tvfi cidegArdar under Hedum niimner jrp 1665 Hee ochTimmerbacken.Denfbrra
frireslls till mantal (1/8) och skatter (ll2pwd, smdr och 3 6re smt fodring), medan den
senare >>b6r brukas till Zing under gflrden och intet vidare infOras i kronans jordebok>>.

Av jb 1697 (s 834) fr*gar, att >rideg6rden under Hedum>>, dvs Hee, er 1666 skattlagts
till U8 mfl skatte med skattema I2 pwd sm,jlr, ll4 ort (= 2 6re smt) fodring. >Timmerdal
(Timmerbacken) rurder Hedum>> noteras i samma jb (s 833) som obesuttet och fcir U4 mfl,
skatte med endast ll2 ort fodring. Skattliiggningen har skett 1666.

Tre kartor redovisar sixdl. Hee somTimmerdal inom (Stora) Hedum. En kartliiggning
1713 (BARFENDA,LZ) - trasig och utan text - lflter fcirst6, att 3/8 mtl i l3l8 mtl Stora
Hedum utgiirs av tidegErdarna Timmerdal och Hee, vilka skrivs Timmerdal Il4 och >>ll8

kronohemmanet Odegflrden>. Storskiftet i 1/2 kronoskatle Hedum Ostergdrden 1786

6AnfUNOAl- 10) har (s 9) >brukas till iing> fcir bflde U4 skatte Timmerdal och U8
skatte Odegdrden. Fdljande markeringar placerar Timmerdal i syddstra hcimet av Stora
Hedum:

s 11 51 Timmerdalsmaden
52 Timmerdals sliitt
53 Timmerdals rultar
54-55 Ostra Timmerdal
56 Botten

s 14 91 Timmerdals slittt
92 Asama

s 16 127-128 Viistra Timmerdal

Samma karta markerar Odegdrden, 1/8 skatte iing, nordviist om Timmerdal:

Nr 57-59 stflr ej utsattaphkartan, men 1 t12,2 och 3 finns drir:

s12 51

58

59

s 15

Str6

d 3 lass

d 2 lass

A 1 1/2 lass

93-94 Odegflrden, 6ng

129-131 Odegflrden, dng

Till laga skiftet 1852 (BARFENDAL 47) saknas kartan; handlingama har Timmerdal (s

24,28)mednr 78-86 och 105 samt Odegdrden(Odegdrdarna) med nr387424 (s24,43,
44 och 31). Efter Odegarden fiiljer (s 31) som nr 425438) Hehagen (med tker, iirg, berg
o dyl). Nr 419438 med Odegflrden och Hehagen firurer man mellan nr 297 och 628; de
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bildar alltsi ett block fdr sig. Jrp 1665 talar ju om >iideg6rden Hee>>, och Hehagen inne-
hiller siikerligen tidegdrdsnarnnet Hee. De tv6 streckade omrfldena pi EK 70 SV och SO

utgdr ddegardama Hee och Timmerdal (se nedan).

MotStora Hedum miste ha stifitettLilla Hedum. OdegLrdenHee kan som underbruk tilI
Stora Hedum ha kallats Lilla Hee. Osiikert ar om (Lilla) Hee dr tidegdrdens ursprungliga
namn. I vAra dagar ligger i Biirfendals socken ll3 mtl Heden (tidigare fr2ilse) och 1 3/8

skatte Stora Hedum.I tildre jb miiter slvdl. Hede som Hedum.I Hede (J Heidi) 'agde

B2irfendals kyrka 2 ciresbol Fr l39l (RB s 378). Kronans f0rsta jb 1544 (s 173) redovisar
under Biirfendals socken Olof i Hedum (Hedym) med endast 1 tunna malt tidelandskyld,
medan Olof i Heden (Hedyen) placeras i Askums socken (s 174) med en girds fulla skat-

ter. I kronans ftiljande jb 1573 vdxlar Heden och Hedum. Jrp 1665 talar ju ocksi om
HedumochHee.

Har Stora Hedum en gAng bestitt av tvfl girdar? Den ovan niimnda anteckningen i jb
1544 om 1 tunna malt tidelandskyld i Hedum fdrutsiitter ju, att det giillt en krono odegLrd.

Denna tunna malt kronolandskyld friljer sedan (Stora) Hedum genom jordebcickerna; den

noteras 1573 (s 394), och den stir som skatt nr 1 i jb 1659 (s 519). Som redan niimnts stdr

Odegdrdensom >1/8 kronohemmaneb pi kartan frint713, ochHedum Ostergdrdenkal-
las >>kronoskatte> i handlingama till storskiftet 1786. Det m&ste ddrfdr vara frigan om en

kronogLrd som kdpts tlll skane. F<ir en tidegfird har Stora Hedum dessutom erlagt2 alba
ddeleding Qb 1623,1659 och 1697). Stora Hedum kan en gtng ha utgjort tv6 gdrdar. Det
torde vara en av dessa som fr6n mitten av 1500-talet och senare mriter som 6deg6rden Hee.

Om Rdd som underbrukttll Stora Hedum se nedan.

EK 1O SV och S0

-- +
\a

ST. HEDUM

B j cirkliden

Karta 44- Odegflrdama Hee (<iverst) ochTimmerdai i Stora Hedum.

Bottnelycke skrivs i jb 1659 (s 520) som 112 mtl frlilse. Bland skatterna mzirks 4 skilling
skatt som tecken pfl en tidigare period av skattesvaghet. Eftersom Bottnelycke iir frdlse,

torde skattema - fi och smi - giilla skattecideg6rder Hesiim som enligt jrp 1665 ligger i
Bottnelycke.

-- .-
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Odegirden Hesiim stAr inte att finna i ftirekommande kartor. Diiremot visar en karta
fiI1&L72LGARFENDAL 4) >en tvistepark i rigflngen mot Hedum 1721> liksom en iing
(med tre lador) i utmarken som >Sliitebacken, ett torp till Bottnelycke>.

Jry 1665 fiiresl6r hiijning av mantalet till 1 (med l2 ill krono och l2 fiI friilse). Jb

L697 (s 834) antecknar om Bottnelycke:>Varit 1/2 friilsehemman och anno 1669 fdrbytt
till ftrono av framlidne kongl. rfldet htigviilbome Ik Harald Stake, 1695 fOrtikt i mantal till
3/4.> Skattema dkades 1695 med 1 tunna malt, 1 skiippa bjugg, 3 skiippor mj ol och l/2 ort
fodring.

Bdlkerrid ster i jb 1659 (s 520) som 1/4 skatte och med anteckningen >>Fordom fogden i
Norrviken Povel Nilsson med taga och landskyl&. Med samma skatt finner man Rear
under skattepenning i jb 1623 . Jrp 1665 ftireslir visserligen hrijning av skatten med bjugg,
mj0l, smdr och fodring, men i jb 1697 (s 833) noteras BAlkertid som obesuttet och med
ofdriindrad.skatt, dvs 5 1/2pennngar smt.

Rdd, l/2 skatte, har niimnts som underbruk till granngflrden Stora Hedum. Efter bonden i
Hedum med sina skatter ftiljer i jb 1573 (s 483, hiistegdngskom) >Fdreskrivne av Rdd>>

med fem fdr en mindre g6rd normala skatter. Under skattepenning (s 583) st6r diiremot
Rrid med egen brukare (Hans) som ger 12 skilling skatt och 2 alba som ftjr en hel gflrd. Fdr
fodringen slufligen noteras Ritd (s 655) flter utan brukare; efter Hedum ftiljer >Av Rdd>
med 4 fodringsh2istar, dvs fdr hel gflrd.

I senare jb upptriider Rddmed minskade skatten itr \SZZ har >Berdinis i Rtid> de
tidigare 12 skilling skatt minskade till4; ledingen -2 alba- skrivs som cideleding. >For-
dom fogden i Norrvikens pantegods av en bonde Hans Rasmusson allenast med taga och
landskyld har antecknats om Rrid i jb 1659 (s 519). Med mantal och skatter kraftigt
minskade upptriider gdrden detta flr. Rtid riiknas som endast U2 mtl skatte. I j?imfdrelse

med jb 1573 visar jb 1659 en avseviird skattelindring; s[ har mjOlet och smriret halverats.
>>Denna gflrd haver ringa jordeboksrdnta>> menar diirfdr jrp 1665 och fdreslir rikning av

skatter och mantal. Men jb 1697 (s 833) har ingen ftiriindring att redovisa;2 alba ode-
leding fdljer med fr&n tidigare jb.

Stumperdd, l/4 skatte, stdr med egen brukare i jb 1659 (s 520). Bland de smi skatterna
miirks 5 skilling 1 album landskyld. Jrp 1665 ftireslir hrijda skatter, men de tidigare flter-
kommer ofdriindrade i jb 1697 (s 835). Girden skrivs som 1/4 krono med fOrklaringen:
>>Anno 1697 ftirbrutit till kronan ll2 tunna malt med alla stiidslorna.>>

Mtillertid,Il2 skatte, har egen brukare i jb 1659 (s 520). Jrp 1665 menar, att gflrden iir
>ringa i sin jordeboksrdnto>. En jiimfiirelse mellan skattema 1659 och 1697 visar, att
nigon hdgre jordeboksriinta inte lagts p6 Miilleriid; ib 1697 (s 833) noterar samma skatter
som jb 1659.

Biirfendals kyrka fir av Miillerdd (Melsrtid) 4 skilling landskyld enligt kyrkans jb 1645
(s 12). RB (s 375) antecknar er 139I Askums kyrka fdr 1/2 tiresbol >i Miillerdd (J Madal
rudinu)>. M?illertid iir alltse en medeltidsgflrd som till synes lagts Ode och fdrst pfl 1600-
talet noteras i kronans jb.
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TossnNp socKEN

Fdlbengsri)d, UZkrono eller priistbol, stflr i jb 1573 (s 652) under kyrkogods med egen

brukare; g6rden skattar fiir 1 fodringshiist. Enligt kyrkans jb 1645 (s 9) ger Ffllbengsr0d I
tunna malt till prdsten. >>Diirav en bygsel vart tredje 61 1 daler. Under dema plats ligger en

liten b[ckkvam., Jb 1659 (s 503) noterar Fdlbengsrdd som 12 mfl pr[stbol; brukaren
skattar fdr 2 fodringshiistar till lronan. Jrp 1665 fiireslflr ftirmedling >>hos prdsten>> och

befrielse frln I 12 parten i extraordinari e. Ib 1697 (s 804) skriver girden som 1/4 mt1 priist-

bol, >>anno 1666 f<irmedlat i mantal 1/4. Pastor i Tossene landskyld och stiidsla 1 U2ttnna
malt>>.

Annerdd, 1 skatte, har 1 peruring ddeleding bland skattema i jb 1573 (s 579) och senare.

Kville prdstbol fAr 1 tunna malt i landskyld av Anner6d utan bygset (kyrkans jb 1645 s 42).

Bddelsbacken >>ett torp upptaget pA Annerdds iigor och utmark>>, friresl6s i jrp 1665 bli
skattlagt fiir 1 riksdaler.Ib 1697 (s 802) har Bddelsbacken under skatte husmiin: >Oluf,

riintar 9 ll2 perrirngar smt. Skattlagd anno 1666 tifl niirstflende rdnta.>> Bcidelsbackens

liige framgflr av laga skiftet 1866 (TOSSENE 166); torpet kallas p6 kartan >Btidelsbacken

under Anner6#. Handlingarna har (s 39) nr 857-863 >>BetesklAvor vid Btidelsbacken>>.

Gyllebacken, >en tidegflrd och brukas till iing under Anner6#. Odegflrden Gyllebackens

liige inom Annertid visar kartan till storskiftet 1796 (TOSSBNE 33) med en >>Karta 6ver
torpet Odegirden>>;nr 23-31iir torpet Odegdrden. Laga skiftet 1848 (TOSSENE 167)har
nr 106-108 Backar i 6deg6rden inom samma omr6de. Det iir f<ir ddegflrden Gyllebacken
somAnnerdd erliigger 1 penning ddeleding.

Under Srim,1 mtl skatte, >>brukas till iing ddegArden Li (Lijij)> enligt jrp 1665. Efter Siim
ftiljer som hiistegAngskom i jb 1573 (s 478) >>Fdreskrivne av Li>> utan brukare med fem
mindre skatter. P[ samma siitt st6r 4 skilling skatt, U2 skilling leding skattepenning (s

579) liksom t hiist fodring efter Siim >>av Li>> i jb 1573 (s 651). Jb 1659 (s 499 0 noterar
sex sm& skatter >Av Li under Siim> och till6gger:>>Ar en skatte iing och brukas under
skattegfuden Siim>. Jrp 1665 fiireslir ofiiriindrad jb-rdnta och 1/8 extraordinarie f6r tide-
gdrden Li.Ib 1697 (s 803) antecknar >>Li under Siim>> med de tidigare sex smfl skattema

och >>anno 1666 fijriikt 1 pund smcir>>.

Bn kartliiggnng l7l3 (TOSSENE 15) visar >Li (Lija), en tidegflrd, 3 parmar (hd)>.

Storskiftet 1820 (TOSSENE 55) har:

s 10 A. 24-26 Lidsbackame
s 11 B. 33-35 Lidsbackarne

4l Ang under Lidsbackarne
42 Av Lidsbacke etc

43 Liden

Odeglrden Li utgdr den del av Sdm som ligger v[ster om En.

HeelHede dr en krono tidegird som enligt jrp 1665 >>brukas till iing under priistgflrden
Hogsdm>>. Odeg&rden ger 1 tunna landskyld titl kyrkoherden och lika mycket till kronan;

diirfrjr bdr Hee redovisas i siviil kyrkans som kronans riikenskaper. Kyrkans jb 1645 niim-
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ner emellertid intet om den landskyld priistbolet fflr av Hee. Kronans jordebcicker ddremot
har fortlcipande uppgifter om ddegflrden. Pflfallande lir, att olika gflrdar upptriider som
brukare av Hee. MAns i Ellene (Ellynd) ger >1 tunna malt cidelandskyld frir Hede> i kro-
nans fcirsta jb 1544 (s 174). Samma tunna malt finner man i jb 1659 (s 501) tnder Hogsrim
>frjr Hee som dr en krono iing priisten brukap>. Redan i 1500-talets jb antecknas dock en

liten skatt >>av Hee>> under grarmgirden Rdrby. Sfl ftiljer efter Rcirby i jb 1580 fcjrst >>av

Skr6land 4 alba scilleding> och sedan >av Hee 2 alba scilleding>. I senare jb sl?s Skrdland
och Hee samman; efter Rrirby skrivs i jb 1,623 >>av Skrflland och av Hee 2 112 alba,6 U2
penningar leding>. Jb 1659 (s 496) har efter den ena gdrden i Riirby >av Skrflland och Hee
under g6rden> utan brukare; >en dng> antecknas ocksfl. Aven i jb 1691 (s 803) fors Skrfl-
land och Hee samman under beteckningen >tvenne dngar>>. Dessutom redovisas (s 805) en

>>priistbolseing Hee under Rcirby> som till kronan ger 1 tunna malt. Tydligen har Hee delats
i tva delar, av vilka en (mindre) lagts till Skriland och senare inlemmats i Rrirby, medan en

annan (stdrre) blivit den >eklesiastika liigenheten Hedringen> (se nedan) eller Hee (EK 61

NV och NO).
I lantmriterikontorets kartotek finner man dels Skrdland nr 1, tvenne dngar, skatte, dels
Hee,l 'urgwder Prdstegrirde, nr I krono.

Till Hee finns en rigflngsutstakning mot Rrirby by 1861 (TOSSENE 147) som dr en
>beskrivning river hrignadsdelning emellan eklesiastika ldgenheten Heddngen och Rdrby
by>. Karta saknas.

Utder RArby, tvfl skattegirdar, brukas enligtjrp 1665:

1. Tyftan, en odegflrd till iing,
2. Skriland, en skatteiing, och
3. Bjorkesliitt. en iing.

Det ar Bjdrkeskitt som tidigast noteras i jb under R<irby. Efter Bjcirn i Rdrby fdljer i jb
1573 (s 579) >>av Bicirkeslzitu med 4 skilling skatt, 2 alba leding och 2 alba cideleding som
skattepenning; >av Bjiirkeslaff> ges i fodring t hiist. Jb 1659 (s 495) lltter en gflrd i Rorby
betala sex skatter >av Bjdrkesliitt under Rdrby>. En anteckning tillfogar: >>Ar en zing under
frirbemdlte Rdrby>. Pi samma slitt skriver jb 1691 (s 802) >Bj<irkesliitt under Rcirby> med
samma skatter som 1659.

Skrdland ndmns i jb 1580; efter den andra g6rden i R<irby st6r >>Av Skrilanil med
endast en skatt. Ijb frin 1600-talet skrivs >av Skrflland och Hee> (se Hee ovan). Jb 1697
(s 803) kallar Skrflland och Hee >>tvenne dngarrr; de har tre skatter, diiribland I ll2 twna
malt. Pastor i Tossene ffr 1 112 tunna malt med ffedjearstagart 24 cire smt som jrp 1665

fcireslagit.
Tyftan finner man i jb I 57 3 (s 51 9); efter Torp foljer >av Tyftan>> med 6 skilling skatt, 9

penningar leding (skattepenning). Ocksi i jb 1659 (s 494) stSr >Av Tyftan under Torp>
med nflgra skatter. AttTorp och Rdrby brukat var sin del av Tyftan framg6r ocksi av kar-
toma (se nedan).

Kartor frfln olika tider gcir det mdjligt att lokalisera Bjcirkesliitt, Tyftan och Skriland i
byn Rdrby.
Bjdrkesldtt. Kartan till storskiftet pA betesmark 1787 (TOSSENE 29) har:

s8 9 Bjrirkesliitt 47/2gras
9 U2 Bjdrkesliitt 4 gras



194

Bjd,rkesliitt ligger iRdrby Norgdrd vid Ramneberget (niiraVik).
Tyftan sesplen kartliiggning till Rdrby Norgfrrd (odaterad, TOSSENE 16). Vid >>ii:rgen

Heane/Hee>> i cister stflr >Tyfte - Denna iingen kommer skattehemmanet Torp till>. Laga
skiftet i Riirby 1829 (TOSSENE 80) skiljer mellan Rtrrbys och Torps delar i Tyftan:

s23 lO3-lO7 Aker av Tyftan
2O0-ZOO a Aker av Torps T),ftan

s 25 200-200 a Ang av Torps Tyftan
129 av Torps Tyfts iing

s30 Utzingen Tyfta innehflller folj ande rigo r : 102-l l0 ;

200 Angen Tyftan tillhorig hemmanet Torp.

Skrdland. Kartan Tossene 16 har srider om Tyftan anteckningen >>Angen SkrAland -
denna iing tillhcir Tossene priist (till) men brukas nu som uti foma tider till de tvenne
girdar Riirby frir 5 daler 8 6res smt avgifb>. Storskiftesdelrringen pA,ll2 mtl Rdrby Nor-
g6rd 1804 (TOSSENE 39) visar Skrdlands ldge. Torpet iir troligen en del av Skrflland:

s4 Ak"r A5
6

A.tg 12-13
Ak". B 25-26

27

Ang 3I-34

I Skrflland
I Torpet
av Skraland
I Skrflland
I Torpet
av Skreland

EK 61 N0 och S0

FII\ NTCR]
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Tlrf tag )
RORBY
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(Skr&1a:

SdrgArd

Jrp 1665 kallar Tyftan en 6degdrd, medan Skrdland och Bjdrkesldff beniimns tingar. Kan
ocks6 de senire vara medeltida namn pfl ddegdrdar?

Tossene kyrka agde l39l enligt RB (s 377) 10 tiresbol >J Skralundb. Av flera jb fram-
gfu,attdewlg6rdama iRorbybrukatde tv6 >>dngama>.I jb 1573 (s 579) fdljerefterBjtim
i R0rby >av Bjdrkesliitt>> med2 alba rideleding i skattepenningen, medan Sevren i Rtirby
fcirutom sina egna tvfl skatter har 4 alba ddeleding. B[da gflrdama st6r a]ltsfl 1573 med
ddeleding.

Med beliigg fran 1391 iir SkrAland en siiker medeltidsgird. Niir Bjtirkesldtt i jb 1573

upptriider med ddeleding i skattepenningen, kan man frirmoda att ocksfl Bjtirkesliitt iir en

medeltida gflrd, som lagts tide och nyttjats som iing under Rrirby.
Jrp 1665 siiger, att de niimnda iingama/tidegirdarnabrukatsvnder brigge Riirby gflrdar.

Jb noterar dock skattema fOr Bj<irkesliitt p6 en g6rd och fiir Skr6land och Hee pfl en annan.

Karta 45. Bjdrkeslcitt,Tyftan och Skrdland under Rorby.

)vrn /\
)

I
I
I

I
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Ebbilsltiu finner man i jb 1659 dels som Il2 skatte (s 498) med brukare och sex sm8
skatter, dels som tv6 (av tre) skatteiingar som >>brukas under bdgge Ellene gflrdan> (s 499).
Den ena iingen Ebbilsliitt ger fyra smi skatter (9 skrull bjtgg,2 skrull mjdl, 5 marker
smdr, 1 ort fodring), den andra - kallad Nedre Ebbilskitt -har endast tvfl skatter (8 alba
skatt,2 alba leding). Tydligen har de tv6 iingarna en g[ng varit en skatteenhet; den ftjrsta
iingens skatter utgrir hiistegingskom (bjugg, mj01, smdr) och fodring (1 ort), medan den
andra iingen - Nedre Ebbilsliitt - ffltt skattepenningen (skatt, leding).

Jrp 1665 behandlar de tv6 iingama frfln 1659 var fdr sig. Den fdrsta kallas skatteddegdrd,
har brukare (Olufl och >>rdntar 1 ort fodring>. Odegirden >bcir bebyggas och gdra for U4
extraordinarie>>. Den andra iingen - Nedre Ebbilsliitt - >>6r en dng>> som fir ligga under
Ebbilshtt som fcirr. OdegArden och iingen fran jrp 1665 har i jb L697 (s 802) frirts sam-
man; >>Ebbilsl?itt, tvenne iingarunderEllene> fir sinatidigare skatter sammanfbrda(4+2=6).
Dessutom antecknas: >>Varit tvenne skattedkrar och anno 1666 'dr de f6rcikte titl 1/8 mfl i
extra rdnton>> Tillsammans bildar 1/8 mtl och U2 mtl (se ovan) 5/8 mtl skatte Bbbilsliitt
(lantrniiterikontorets kartotek).

Ebbilsliitt omtalas i RB 1391 (s377); Tossene kyrka iigde detta 61 1/2 tirtugsbol >J

Epplaslette>>. GArden saknas i kronans ftirsta jb 1544 men frirekommeri jb 1573 (s477 f,
580, 651). Diir flnner man dels en gflrd med brukare (Gregers) antecknad fdr alla skat-
tema, dels en g6rd med brukare (Gregers) endast frir hiistegangskom; frir skattepenning
och fodring (1 has| stfu Ellene noterat >ftjr Ebbilsliitt>>. Redan 1573 har siledes Ellene
brukat den del av Bbbilsliitt som jrp 1665 kallar en ddegdrd och en iing.

Enligt kyrkans jb 1645 (s 9) fflr prasrcn i Tossene 1 tunna malt trligen utan bygsel av

Ebbilsliitt.
Kartor frfln 1800-talet visar ett eterfdrenat Ebbilsliitt: Ett minne frin ddegflrdstiden fin-

ner man i storskifteskafian fren 1813 (TOSSENE 48), diir >>hemmanet Stora och Lilla
Ebbilsliitb har ridegflrdsmarkeringar av olika slag.

Uleberg iir namnet pi tvfl g6rdar i jb L544 (s 177); den fdrra har ungeftir dubbelt sfl stora
skatter som den serure. Samma skillnad fdrekommer i jb 1573; sfl har den ena glrden 12

skilling i skattepenning och 4 fodringshlistar (som ftir hel gflrd), medan den andra stAr med
endast 6 respektive 2 (som ftir halv gArd). I bAda gArdama finns kronojord av skattema att
ddma. En gfrrd noteras i jb 1573 (s 393) med 1 skilling i kronolandskyld, vilken i jb 1659
(s 493) viil motsvaras av 1 skiippa malt. Den andra gerden ger I ll2 tunna malt 1659 >fran
Dragsmarks kloster>>, vilket svarar mot kronans I 12 tumra malt i jrp 1665. Att den ena

gdrden Uleberg erlagtlagre skatter till kronan torde ftjrklaras av att den delvis utgjort
klosterjord.

Efter den andra gdrden ftiljer i jb 1659 (s 496) >Av Vindoppen under I-Ileberg>> med2
alba skatt; >>en skattii:rg under fdrbemiilte Uleberg>. Jrp 1665 kallar Vindoppen >>en liten
sandbacke>>. Ib 1697 (s 802) redovisar under >>skatteflkrar och iingar> Vindoppen wrder
Uleberg med samma skatt som tidigare.

Tvfl kartor visar Vindoppens 16ge i Uleberg. Kartl2iggnin gen l7 13 (TOSSENE 1 3) torde
med nr 3 markera Vindoppen. Storskiftet 1805 pfl Uleberg Overgdrd (TOSSENE 28) har
>Av Vindoppen (Vintappen!)> ftirA 8,8 26,C 4344 och D 57.

Jrp 1665 fdreslir de tv6 gflrdama i Uleberg till ftirmedling medU2 extraordinarie. Att
s6 skett er rc66 framgir av jb 1697 (s 796).
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Svenserdd siigs i jrp 1665 vara >>en skatte iing eller <idegird och brukas nu till iing under
Ellene gdrdar>. Dzirfcir fiiljs i jb 1573 (s 579, skattepenning) Ellene (med 3 penningar
rideleding) av Svensercid (utan brukare) med 6 skilling skatt, 1 1/2 skilling 2 penningar
leding. I den fdljande jb 1580 stir efter Ellene >fcireskrivne av Svenserdd> fcir hiistegSngs-
kom och skattepenning - varav 2 alba kallas iideleding - och fodring (2 hiistar). Odeled-
ingen har i jb 1623 minskat rill 5 | /2 perningar. I jb 1 659 (s 499) ar Svenserrid en av de tre
skatteiingar som >brukas under biigge Ellene gArdao; (f6r de tvfl 6viga se Ebbilsltitt ovar).
Svenserrid (utan brukare) ger ffra sm6 skatter, vilka bestir av tidigare hiistegingskom och

' fodring, medan skattepenning saknas.

Jrp 1665 menar, att ddegirden Svensercid >bdr bebyggas och giva sin ordinarie r[nta
sedan frir U4 extraordinarie>>. Dock finner man >>Svenserijd under Ellene> som 1/8 mtl
skatte, obesuttet,i jb 1697 (s 801). >Varit skatte 6ker och anno 1666 iir detta frirtikt till 1/8 mtl
i extra riinta>>, antecknas i samma jb.

En kartliiggning frln l7l3 (TOSSENE 13) visar >>Svenser6ds Odegird som Jakob i
Bcigebacka ager I/3 uti och Ellene 213. . . (?) till betesmark>. EK 61 SO har Svenserdd.

DenkronocidegilrdiHunnebo som jrp 1665 omtalar, nAmns i en gt 1611: >Mette iHunnebo
tog fdreskrivne ddegfird uti te Ar, gav daler 3.> | jbl625 skrivs gdrden med 4 tunnor malt,
9 pund smtir, 2 vorder torsk och U2 daler fodring. Jb 1659 (s 501) noterar, att Mats i
Hunnebo, 1 mtl krono, er 1658 tog halva g6rden och i tre6rstaga gay 4 U2rksdaler. Gdr-
dens skatter iir som tidigare fi och delvis siirartade; maltet har minskat till 2 tunnor 1

skiippa och smijret till 7 pund. Maltskatten iir den tidigare kronolandskylden; smdret ges

fiir tidegirden. Fisken passar en strandgdrd som Hunnebo. N6gra av de vanligaste skatte-
persedlama fattas: bjugg och mjril. Ytterligare skatteliittnader prcivas 1685, de girden frir-
medlas pi jb-riintan med 2 U6 turmor malt, dvs hela maltskatten fib t697 s 808). Kartor
liimnar ingen upplysning om cidegdrden, som blir okiind till namn och liige.

>Lilla Gunnerby> siigs i jrp 1665 vara >>ett torp upptaget p[ Asslercids iigor och utmark>>.

Gunnarsbo finner man (som torp eller hemmansdel?) i Bjdrnerdd i Askums socken (EK
54NV).GrarureinorriirAss/erdd.Kyrkans jb 1645 (s 10)riiknarblandjordarsomligger
till Askums priistbol, >>tvenne tidegdrdar Bjdrnertid och Gunnarsbo (Gunnersboe), 2 tun-
nor malt, diirav bygsel vart tredje flr 2 skilling>. Redan i RB 1 391 (s 374) redovisar Askums
kyrka andelar i de tvfl g6rdama: i Bjdmertid (J Biama riodre) 1 cirtugs- och 9 6resbol, i
Gunnarsbo (J Gunnars budum)1/2 markebol.

De tvA medeltidsglrdarna Gunnarsbo och Bjcimerdd drabbas av den senmedeltida jord-
brukskrisen och liiggs ride. Som >>tvenne ridegflrda> med landskyld till priistbolet stdr de i
kyrkans jb 1645. Som underbruk till Asslertjd mriter de i jb fran 1500- och 1600-talen.
Skrivningen >>Lilla Gunnarsbo>> i jrp 1665 l6ter f0rmoda, att >>torpeb> tagits upp pi (Stora)

Gunnarsbo. Ib 1697 (s 822) har under >>skatte husmiin>> utan brukare >Lilla Gunnarsbo
(Gunneby) under Assler0d, riintar 24 pemngar smt. Anno 1666 tillt kt till niirsttende
rdnto>.

Gunnarsbo blir atdrig en sjiilvst?indig enhet igen. Bj6mer6d diiremot stir i jb 1659 (s

514) som 1/4 priistbol med brukaren Nils, som ger 1 album leding och ll2 ort fodring till
kronan samt taga och landskyld - 2 tunnor malt - till pastor i Tossene.

Men inte bara Gunnarsbo och Bjdrnerddhar som ddelagda medeltidsgirdar hamnat som
underbruk nll Asslerdd. Ocks6 med Svenneby och R4gsris 96r det p6 samma siitt. Bida
dessa glrdar redovisas i RB 1391 (s 375);Askums kyrka [gde 1/2 markebol >J Swreinaby>
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och I ll2 dresbol >J Rygs aase>>. I kronans jb t573-1625 fOljer pt bonden i Asslercid
>>fdreskrivne av>> eller >>av>> (OvrelNedre) Svenneby, Bjiirnerdd, Rigsds och Bagesds.

Liksom Bjdmeriid frigiirs frdnAsslertid omkring 1650, fflr Nedre Svenneby vid samma
tid egen brukare och stdr som t/2mtl skatte i jb 1659 (s 512). Med Nedre Svenneby fciljer
BagesSs; i samma jb skrivs efter Svenneby >av Bages6s under Svenneby> med endast 3
penningar leding. Jb 1697 (s 823) kallar Bagesis (Bagflhs) en skatte utjord. Men Ovre
Svenneby - den strirre delen av Svenneby - fdljer Ass/erdd ocksil efter 1659 (s 512) och
1697 (s 823); >>ar en skatte Zing, brukas under Asslertjd>>, heter det 1659. Vart iidegdrden
Rigs&s tagit viigen iir svflrt att avgrira. Med endast 1 album leding iterfinner man den
medeltida gtrden i ntgra jb fuen $73 och senare, innan den fcirsvirurer.

Det iir sdder omAssleriid (1 mtl skatte) som de wfl gArdarna Bj6merdd (U4mtl skatte)
och Svenneby (ll2 mtl skatte) ligger. Som redan sagts blev en del av Svenneby - Ovre
Svenneby - kvar under Asslerdd vid utbrytningen pt 1600-talet. Tvfl kartor bekriiftar detta.
Storskiftet iAsslertid 1804 (ASKUM 34) har i tister pi griinsen mot Lilla Askum 6ker-
namn som >>Lilla Svenneby>>. Tlll samma omrflde ftirliigger enskiftet i Asslerdd 1832
(ASKUM 64) >Svennebyflaten>.

Mdjligen kan Asslerdd hafltt delar ocksfl ay Gunnarsbo i cister. Fdrekomsten av Lilla
Gunnarsbo som dr >ett torp upptaget pi Asslercids 69or och utmark>> och >>skattar med
g6rden 2 riksdaler>>, talar frir att denna del av Gunnarsbo lagts under Asslerdd. Huruvida
(Stora) Gunnarsbo smiilt samman med Bjornerdd kan inte avgdras.

Asslercid utgcir t helt mantal skatte. GArden redovisas emellertid med smi skatter. Jb

1659 har bjugg, mjtil och smrir som f<ir en liten gflrd; endast fodringen pi U2 daler och >>1

ort, vartannat ir l/2 ko> visar tillbaka pfl gamla fulla skatter: 4 fodringshiistar och 12

skilling i skattepenningen. Det iir diirfdr troligt, att Assleriid har f6tt behilla delar av det
vidstriickta ddegflrdsomride i s<ider, vilket liinge legat som underbruk till g6rden.

Lerbricks ddegdrd ochHdl<)rr, en lqrldng under Legene, har lagts samman och fdresl6s i
jrp 1665 till U4 mtl med skatter i smrir och fodring. S6viil Odegflrden som kyrktingen
mriter under viixlande namn i kiillmaterial av olika slag frin skilda tider.

Sammanliiggningen skall ha skett 1636. Jrp 1665 niimner >Per Nilsson, en klockare pfl
Soteniis>> som den fdrste brukaren av den nya gdrden. Om honom handlar en girdtaga fr6n
1638; den lyder: >Peder Nilsson tog Lille Langiin kronans och Lricke som iir kyrkans
tidegirdar, ligger tillhopabdgge, uti tre6rstaga gav ll2 daler.> Till de i jrp 1665 namngivna
gdrdarna med tideg6rd/kyrkiing - Lerbiick och Legene - kommer fran gt 1638 ytterligare
Ldngdn.

Vad fdrst Lerbdcks ddegfud giiller, antecknas i jb 1659 $ a9\ efter Lerbiick >>Av en

ridegflr# tl2fiwlamalt Samma tideg&rd 6terkommer i jb 1697 (s 809); diir stir >Lyckan
eler Odegirden under Lerbd:ck>>, 114 krono, med 1 tunna malt. >>Anno 1666 ftir6kt till 1/4
mtl samt ll2l ort fodring och 1 pund smdr. Askums kyrkas landskyld penningar 4 6re
smt.>> Och >Varit krono 6ker och anno 1666 frirtikt till niirstAende mantal>>. Lerbiicks dde-
gird heter alltsiLyckan- g6rdtagans Ldcke 1638. Kyrkans jb 1645 (s 1 1) har underAskums
kyrkas tandskyld >Lycke (Loche) i Tossene socken 8 skillinp. I jb 1697 (s 809) antecknas
sarnma kyrkas landskyld till >penningar 4 6re smt som i denna 6rs jb blev infdrb.

Lyckan eller Odegdrden iir Lerbiicks granngErd i nordviist. Kartor till Legene och Ler-
back (TOSSBNE 35 och 160) har Odegdrden,diir Lyckan ligger.
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EK 61 SO

L . LONNEKARR LEGENE

DJUPEDAL

rrlnte oru

LYCKAN

Kafia 46. Odegirdama B acka (streckat omrAde) och Lyckan.

I Legene finns tvfl kronogfudar; en av dessa stflr med 6 penningar ddeleding i jb 1544 (s

173). En gt 1648 talar om >2 skiippor skyl& i Legene, fdr vilka en bonde i fcirstataga givit
2 U2 riksdaler. Troligen g?iller det samma kyrko-/<ronojord som enligt jrp 1665 >>r'antar 2

skilling till Askums kyrku och kallas >Hdkiirr, en kyrkiing>. Yar Hdkirr legat iir oklint.

Lilla Ldngon kan inte vara kyrko-/<ronotidegirdens ursprungliga nalnn. Under Ldngdn
har brukats en cidegird, vars narnn med tiden fallit i gliimska. Ganska vanligt iir, att 6de-
g medstora-narwr.Lilla-gfudars gamla

n av en del iigoo (odaterad, TOSSENE
I 2 krono Legene, 1 krono Lerbiick, 1

krono Lflngdn och >>En ddegflrd vid namn Backa, som ligger under L6ngdn>. Kartan till
storskiftet i Langdn 1797 (TOSSENE 35) har (s7) Backafor 44849,50-52 och C 53-
55. Laga skiftet 1844 (TOSSENE 97) anvdnder Bacfra-namn fdr samma omride, dvs nord-
viistra hOmet av Ltngrin med griins mot Djupedal, Lilla Ltjnnekiirr och (mtijligen) Lyckan.
Odegdrden Backatordevara cideg6rden >Lille Lflngdn> fran gt 1638, niimnd ovan. Askums
kyrka fick av Backa 1 tunna malt i landskyld (kyrkans jb 1645 s 11). Sammanfattningsvis
har Lerbricks odegdrdhetat Lyckan och ger U2 fiwtamalt till kronan och 8 skilling (4 6re

smt) till Askums l<yrka. Hdkirr tnder Legene rldntar 2 skilling till samma ky*a. Lilla
Ldngdn antas vara >en ddegdrd vid namn Backa, som ligger under Ldngcin>>. Backa ster
med 1 turura malt i landskyld till Askums kyrka.
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Ldngevik, ll2 ofn friilse, st6i i jb 1659 (s 516) med endast 2 fodringshiistar till kronan.

>Fogden 6ver Sunnerviken Per Nilsson haver detta hemman i ftirpantning av Knut
Willumsens ffiingar, vilket han var givet ftjr sin tjiinst av Per Bagges iinkefru Berte>>,

antecknas i jordeboken.

Jrp 1665 mena.r, att hemmanet >btir gdra for 314 extraordinarie>>, men Lflngevik skrivs
ocksfl senare somIl2 ofri friilse med 2 fodringshiistar.

Bomyren iir ett torp med >>tvenne husmiin>> i utmarken. Dessa ftireslls till 1/4 tunna
makrill liksom en torpare iVtijern.Tvfl fr?ilse husmiin iViijem b0r enligt jrp 1665 giva sin

sillskatt till kronan som fOrr.

Kartan till e.nskiftet 1824 (ASKUM 61) har:

s 10 Ang 91-93 Bomyren (utanbebyggelse).

Samma enskifteskartafrLn 1824 visar en tidegflrd i viistra delen av L6ngevik pfl griinsen

mot Rdrvik Viistergflrd:

s 8 13-15 Odegerden (6girden)
2945 5deghrden (Ogirden)

(s 11, r<ida siffror 28-37 6girden)

EK 54 NV har Ogdrdslera sOder om tidegdrden.

Dyrstolen iir >>ett skattetorp, upptaget pfl Dtissedals iigor och utrnarb (irp 1665). Ddssedal
forekommer i jb 1573 (s 480); efter Hoyencis fdljer: >>Frireskrivne av Ddssedal> med fem
smA skatter. Redan i samma jb (s 581) niimns emellertid Dtissedal tillsammans med ROd

under Hovenas. I jb 1659 (s 516) m0ter Drissedal ihop med Skogen. Under Hoveniis finns
dessutom en ddegflrd. Det blir diirftir nridviindigt att hiir behandla Hovenris, Ddssedal,

Rdd, Skogen, tidegirden under Hovend's och Dyrstolen i ett sammanhang.

Hovenzis finner man pa tva skilda stiillen i jb 1544:

s 174 Nils i Hoveniis (tlugenes) med 1 tunna malt <idelandskyld, 1 tunna kom, 12 marker

smcir och 4 sdttingar kom;
s 175 Nils i Hoveniis (Hugenes) med 12 marker smtir i >vorleding>, 3 siittingar kom, 8

marker smdr i >utforleding>, 2 siiftingar mj<il, I tunna (kom).

Av de tv6 skatteuppgiftema f6r Nils i Hoveniis syns den pi sidan 175 vara av normal
typ, vad giiller art och storlek. Diiremot awiker noteringen pi sidan 174 ften giingse mo-
dell; inte bara 1 tunna malt tidelandskyld utan ocksi smdr- och komskattema kan sti fdr
en rideglrd. Minst fyra g6rdar har av jb fran 1500- och 1600-talen att dtjma brukats under
HovenZis.

Redan i jb 1573 (s 581) ftiljer efter Hoveniis >Av Rtid och Drissedab> 3 skilling skatt, 10

penningar leding. I den fiiljande jb fren 1580 st6r pi samma siitt efter bonden i Hovents
>>Frireskrivne av Rrid och Ddssedab> med skattepenning. Under fodringen finner man Hove-
niis med 4 hiistar, varp6 f<iljer >Av Rdd t hiisb. Ib 1573 och 1580 har alltsi visat, att Rdd

och D ris sedal brukats wder H ov e niis.

Jb 1659 (s 507) noterar Jon i Hovends, 1 friilse. Diirefter ftiljer: >lir en utgArd, friilse>> samt

>av Rtid under Hoveniis>> med fem sm6 skatter. Jb 1659 (s 516) fdrtecknar >Dtjssedal och
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Skogeru>, U4 skatte, utan brukare. Ditrmed har de tvfl smi gflrdama tillsammans blivit en
sjiilvstiindig enhet.

Ocksi jb 1697 har uppgifter att liimna om de behandlade gdrdarna. P6 s 821 finner man
Ddssedal och Skogen, 1/4 skatte, med tvi brukare. Under rubriken skatte husmcin stir (s

822) Dyrestol under Ddssedal och Skogen, rldntar 24 penningar smt. >>Anno 1666 tillt kt
till niirstiende rdnta.>> Som >>skatte utjord>> antecknas Rdd (s 823), en utjord under
Hoveniis.>>Reducerat 1694 frin friilse till skatte och 1695 av Kungl. Maj:t donerat Gdte-
borgs gymnasium med friilse frihet.>>

Att en kronoddegflrd ryms i Hovends visar redan jb 1544 (se ovan), som antecknar
bonden fdr 1 tunna malt ddelandskyld.Bn gt l6L6lyder: >>Jon och Kjell i Hoveniis gav i
taga ay en Odejord, ligger under frireskrivne gdrd, daler 2 l/2.>> Att \dejorden iir 1 tunna
malt siigs i gt 1638. Enligt gt 1645 ar det >>Guttorm i Skogen /som/ tog en cidegird under
Hoven[s, gav I U2 dalep>. Jb 1659 (s 507) siitter kronans del i Hoveniis till 6 tiresbol med
bygsel, medan 36 tjresbol iir friilsejord - dvs 6fi .I Hoveniis har alltsfl ingitt ddegflrdarna
Ddssedal, Skogen, Rdd och Odegdrden (med okiint ?ildre namn) samt torpet Dyrstolen.

Kartan till laga skiftet 1834 (ASKUM 74) redovisar:

s22

s24
s2l

122-t23
t20
119, 124

t25-128
16l , 109-1 10, 115

Ang i Ogfiln
Dito i klflvan
Berg i Ogfllane

Ang i Ogfllane

Berg i Ogfllane

EK 54 NV har Odegdrdarna i sydOstra delen av Hoveniis.
En karta tiver >Utjorden Rtid, avmiitt utur l?iget fdr de <iwiga [goma> ingdr i laga skiftet

i Hovenris 1834 (ASKUM74). Rddfnner man ocksi pi EK 54 NV niira Hoveniis griins i
nordost; Rtid riiknas som en del av Hoveniis (>t. Hoveniis>).

EK 54 NV och N0

HOVE].I A S

Karta 47 . Odegdrden i Hoven[s./ Karta 48. Utjorden Rod till HovenAs.

Bocke sten
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Dbssedal och Skogen,ll4 skatte, har ldsgjorts fr6r, Hovencis. EK 54 NV visar liiget; Dale
skiljer Drissedal och Skogen frfln Hoveniis. Skogen utgdr norra delen av hemmanet som
enligt lantmiiterikontorets kartotek numera beniimns Skogen. Dyrstolen 2ir ett torp i ger-
dens viistra del pfl griinsen till Langevik.

Hoveniis med alla sina underbruk iir ett gott exempel pfl hur man sdkt l6sa de problem
som den senmedeltida jordbrukskrisen vAllat. Av underbruken - Odeg6rden (med okiint
iildre namn), Rdd, D0ssedal och Skogen - tillits de tvfl fcirstniimnda smiilta samman med
brukaregirden Hovends, medan de tv6 senare fir bilda en ny enhet med eget (ltgt) mantal.

Hdle, tvil friilsehemman, antecknas i jb 1659 (s 517) med vartdera 2 fodringshiistar (fiir
hela friilsegirdar). Det noteras dessutom: >Sorenskrivaren Jcirgen Larsson haver desse
hemman i ftirpantning, som han . . . efter sal. borgmdstaren i Marstrand pfl Per Bagges
vdgnar.>>

Pfl en av Hilegdrdarnas iigor och utrnark finns enligt jrp 1665 torpet Hulkegrill uppta-
get. Torparen skattar 2 riksdaler till Jcirgen Larsson och borde >giva nflgot till kronan>>,

men eftersom torpet >ii"r Ode, bliver han nu som fdrr utan skatt>>. Varken jb 1659 eller jb
1697 har nflgon upplysning om torpet Hulkegiill.

Amhult,l skatte, har i jb 1544 (s 174) U2 tunna malt iidelandskyld och i jb 1573 (s 581) 1

album ddeleding i skattepenningen. Vad cideledingen g[ller avsltijas i jb 1580, niir efter
Olof i Amhult (med fulla skatter) fOljer >Av Flatersrrid 1 album cideleding>. I senare jb
minskas ddeledingen till 3 penningar.

Jrp 1665 fffeslLr Flatersrdd nll skatt (I/2 pund smdr) och mantal (1/8). Med Il2 pand
smcir och ll4 ort fodring finner man i jb 1697 (s 822) Sven i Flatersrtid, 1/8 skatte; >>anno

1666 f<irrjkt till denna riinta och mantal>>. Eftersom Flatersr0d iir skatte, kan cideledingen
ges ftir torpet/tidegArden - men inte ddelandskylden fuFr;, 1544. Den fdrutsiitter en krono-
jord. Laga skiftet i Amhult 1836 (ASKUM 7 5) hN Odemarkeringar i g6rdens scidra del:

Aker, Ogflls klflva
Dito soder om
Angsmark i Ogfllshagen
Aker, Ogflls klfiva
Ak"r, Ogflls klflva
N{ark vid Ogflls klflva

Som redan sagts giiller Amhults rideleding 1573 Flatersrdd som i jrp 1665 kallas ett
torp men viil varit en 6degdrd. Ges Amhults ridelandskyld 1544 for tidegfirden med okiint
namn? Mot detta talar, att Amhult i jb 1659 saknar 1 tunna malt i skatten frAn ridegdrden.
Miijligen f6r kronotidegirden scikas i n6gon av granng6rdama.

s 15 140

t41
r49
150, I74
1g5,1gg

s 16 I4l
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LA TERS R- t . BUA---
LOnnhul L

EK 54 NO

RdRVTK osrnncLnr

Sk yggeberge t
Hallbergsha

Karta49. Odegirdar underAmhult och Bua.

Ltinnhult kallas i jrp 1665 >>en skatte iidegflrd och brukas till 2ing under Bua gtr$. Efter
Bua fdljer i jb 1573 (s 479,581,653) och i senare jb >av/fiir Ltjnnhulb> utan brukare med

sm6 skatter av olika slag, bl a 1 fodringshiist (fdr ll4mtl). Jb 1659 (s 508) har >>av Ldnn-
hult under glrden Buu. 6deg6rden s[gs vara >>en skatte iing och brukas under fdrbemiilte
Buu. Enligt jrp 1665 bdr Liinnhult bebyggas och ffl skattema tjkade med 7 marker smdr.

N6gon brukare redovisas inte i jb 1697 (s 823) fdr >L0nnhult under Bua>> men viil >>anno

1666 f0rOkt 7 marker smtir>>.

Laga skiftet i Bua och Rdrvik Ostergdrd 1840 (ASKUM 81) fiirHgger Odegflrden till
norra delen av Rtjrvik Osterg6rd:

s39

s42
s43

223 Odegflrden

226-232 Av Odegflrden

116 Odegflrdsklflva
1 18 Odegflrdsklflva

EK 54 NO har Odegdrden sarrfi >Ldnnhult t. Bua>> i Rtirvik Ostergflrd. Odegflrden Ltinn-
hult har siikerligen utgjort hela norra delen av Rtjrvik Ostergflrd.

Stenkrirr, >>skatte ll2, ode och brukas till ?ing under skattegirden Rished> (rp 1665).

Redan i jb 1573 (s 581) fdljer efter Rished g8rden Stenkiirr (utan brukare) med bl a 5

penningar <ideleding i skatteperuringen. Likasfl antecknas i jb 1580 Rished >>avffOr>> Sten-

kiirr med skattepenning och fodring (2 h?istar frir halv gdrd) samt >>fcireskrivne (dvs Ris-
hed) av StenkiirD med hiistegangskom. Den niimnda cideledingen ar i jb 1659 (s 506) mins-
kad till 3 U2 penrungar >>av Stenkiirr under Rished>>. Det siigs att Stenkiirr >iir skatteiing

och brukas under Rished>.
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Jrp 1665 skriver >Jon i Stenkiirr>> som brukare till den 6de girden som fdreslis ttll U4
mantal ordinarie och extraordinarie. I jb 1697 (s 822) finns under >>skattedngar> StenkZirr

(utan brukare) under Rished. Bland skattema miirks 3 U2pernnger smt cideleding. Det
antecknas: >>Anuo 1666 fOrrikt 1 tunna bjugg, 1 skiippa malt.>> Pastor i Tossene fir av

Stenkiirr 1 skiippa landskyldsmalt, vilken antecknas ocksi i kyrkans jb 1645 G 10).

Priistens 1 skiippa malt i Stenkiin iir alltsi av gammalt datum, dven om den fOrs in i
kronans jb fdrst 1697. RB (s 375) har ftir Askums lryrka 1391 antecknat 5 drtugsbol "I
Stiarnukiarre. Mdjligen kan det medeltida Stjcirnuluirr vara det senare Stenkiirr.

Odegflrden Stenkiirrs liige i Rished framgir av flera kartor. En kafiIaggning fren 1699
(ASKUM t)visar Stenkrirr (Stenaki?ir). Storskifteskartanll99 (ASKUM 25)har (s 3 och
4) Ang, Odegtuden fdr Al2-17,8 25J9 och C 45-48. Laga skiftet 1834 (ASKUM 71)
ger Odegdrden med detaljer:

s 15

s17

s 18

4-7 ,10-1 1, 15-l 7 ,27-Zg Aker av Ogalane

1 Berg vid Ogaln
26 Dito Bcineberget

34 Dito inom Ogalane

2-3,8-9, 12-14,31 Arrg i Odegflrden

33 Giljor i Odegflrden

Ett nytt skifte 1846 (ASKUM 122) har tidemarkeringar inom samma omrlde som laga

skiftet.

Lilla Djupedal kallas i jrp 1665 >en tidegflrd och brukas till mulbete underAskums 96r-
dap>. Jb I5M (s 176) redovisar trc gLrdar Askum,av vikaden tredjebeniimnsLillaAskum.
Den senare har mindre skatter iin de Ovriga wl (t ex 12 marker smdr mot 20). Ingen note-
ras med ddeskatter. Senare har nigra jb 1 penning iideleding.

Djupedal niimns i kronans jordebcicker fcirsta glngen 1573; namnet anviinds ftjr att
beteckna tvi skilda enheter. I Tossene socken ligger Djupedal, en g6rd med brukare och 2
fodringshiistar (ti,r ll2 gArd); i Askums socken finns en ghrd Djupedal, utan brukare, som
underbruk till Askums gArdar och med 1 fodringshiist. De tvfl enhetema Djupedal griinsar
till varandra och har viil tidigare varit en gdrd.

Sedan Odegflrden antecknats i jb 1573-1659 med sina smfl skatter >av Djupedal>> efter
Askums ghrdar, kommer skrivningen lilla Djupedal i bruk. Jrp 1665 ftjreslAr l/4 martal
f6r Lilla Djupedal. Men jb 1697 (s 821) skriver ett obesuttet Lilla Djupedal som 1/8 mtl
skatte, >>aruro 1666 frirtjkt ll2 plur:rd smtir, tredjedrstaga, 3 skiippor malb. Ytterligare an-

tecknas: >Varit skatte iing och anno 1666 fdrdkt till niirst6ende mantal.>> Pastor i Tossene

tar landskylden och stiidslan, dvs 3 sk?ippor malt och tredjefrrstagan. Visserligen omtalas
inte nflgon priistbolsjord i Djupedal i kyrkans jb 1645; men det kan hiir giilla en gammal -
tidvis bortgltimd - riittighet priisten haft i Djupedal. RB (s 375) fcirtecknar Ar 1 391 Askums
kyrka med U2 ilresbolJ Diupadale.

Lilla Ldnneledrr, >>en ddeplats eller tomtstiille, ligger pi Askums gdrdars utmark och mul-
bete>,fdreslflsijrp 1665till1pund smil,U2 ortfodring ochU4mtlextraordinarie.Ijb
1697 (s 827) stdr Sijren i Lilla Lrinnek1n,1/4 krono, med de f6reslagna skattema.

>Lcinnekiirr ligger dde>, s?igs i kyrkans jb 1645 (s 9), och kyrkan f6r ingen landskyld av

girden. Fdrst omkring 1665 fir Lilla L6nnek?i:r ny brukare som jrp 1665 omtalar. Tossene

kyrka tigde 1 391 (RB s 377) J Lodna kiarrum 1/2 markebol och i J adrom Lodna kierrum
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1/2 6resbol. Tossene prdstbols rttt till landskyld av Ltinnekiirr gflr alltsi tillbaka till medel-
tiden.

I RB 1391 ftjrtecknas Djupedal (s 375) under Askums kyrka men Lbnnekirr (s 377)
under Tossene. Kronans jb skiljer frAn 1573 mellan (Lilla) Djupedal i Askums socken och
Djupedal i Tossene socken. Senare blir av dessa gf,rdar 1/8 skatte Lilla Djupedal respek-
tle ll2 skatte Djupedal. PA liknande s[tt fdrs i kronans jb Zilla Ldnnelairr underAskum,
medan Stora Ldnneluirr stannar i Tossene. BAda L0nnekiirr blir 1/4 skatte. Troligen har
vid delningen av Djupedal och Ldnnekitur pi tvfl socknar hiinsyn tagits till att cidegdrdar i
de tv6 hemmanen liinge brukats under de tre girdama iAskum iAskums socken.

SlvruaNFATTNrNc

BAnprNn,lr,s socKEN

I Stora Hed,um ligger cidegflrdNna Hee ochTimmerbackenlTimmerdal.I Bottnelycke, ll2
friilsehemman, ryms enligt jrp 1665 skattecidegflrden Hestim.Fdr Rod, 1/2 skattehemman,
skrivs skattema 1573 delvis under Stora Hedum. Odeleding och minskade skatter visar,
att Rcid tidigare varit en cidegflrd. Summa 4 cidegflrdar.

TossnNB socKEN

Gyllebacken iir en cidegflrd som brukas till ling tnder Annerdd.IStim ligger ridegirdenli
vdster om irn. Hee zir en krono<idegflrd under przistgflrden f1ogsiim. Under de tvfl gflrdarna
iRdrby finner man de tre <idegflrdama/dngarnaTyftan, Skrdland ochBjorkeslcitt. En del av

Ebbilsltitt kallas ridegird och brukas under granng irden Ellene . Som >>en skatte ling eller
cidegflril hgger Svenserod tnder Ellene. En till namn och liige okiind ddegArd upptriider
snder Hunnebo. >Tvenne ridegirdao dr Gunnarsbo och Bjdrnerdd som nyttjas under
Asslerdd i Askums socken. Under samma Asslercid finner man ocksfl cidegirdarna Sv enneby ,

Rigsds och Bagesds. Lerbricks ddegdrd kallas ocksfl Lyckan. Odegirden Lilla Ldngons
gamla namn torde vara Backa. Summa 16 cidegirdar.

Asruus socKEN

En enskifteskarta frin 1824 avslcijar en ddegird i Ldngevik. Under Hovenas antecknas

1573 skatter >av Rdd och Drissedal>. Den lilla gflrden Skogen ldggs senare samman med
Dossedal.I Hovenris ryms dessutom en cidegird med okrint namn. Under Amhultharbru-
kats tvfl odegirdar; Fl.atersrdd Zir klind till siviil namn som lage, Odegdrden endast till sitt
liige i AmhulL LAnnhult iir en cidegird som brukas wder Bua men ligger i norra delen av

Rorvik Ostergdrd. Odegflrden Stenkrirr i Rished forekommer i kiillmaterial av mflnga slag

- troligen redan i RB 1391. Odegflrden Lilla Djupedal ligger som underbruk till Askums
gflrdar. Kyrkan iigde 1391 en liten del i Djupedal. Lilla Lonnekrir kallas i jrp 1665 >en

rideplats eller tomtstiille>. RB frirtecknar 1391 tvfl gdrdar i Ldnnekrirr. En av dessa iir
ddegflrdenLlllaLonnekirr, som >liggerpiAskums gArdars utmarkochmulbete>. Summa
11 odegirdar.

Summering: Frir Soteniis hdrad summa 31 <ideg6rdar.
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TUNGE HARAD

SvanrBnoRGS socKEN

Enligt en anteckning pA s 1 i jrp 1665 saknas materialet till socknama Foss och Hiby. For
, odegardar i dessa socknar se Framme, Odeglrdar i Foss och Hflby socknar (i Spir av odling,

Festskrift till Hugo Karlsson, 1994.)

Hult, 1 skattehemman, har 2 skilling rideleding 1 jb 1513 (s 573) men saknar
sfldan i jb 1659 och 1697. Jrp 1665 talar om att Biin blivit >fdr n6gra 6r sedan slirdeles
skattlagt ifrfln gflrden> (se Bon nedan).

Torpen Island, Skogen och Hdlan (Hulu) iir alla upptagna pfl Hults mark. Island fcire-
sl6s >skatta med gdrden>, medan Skogen bcir skrivas i jb fiir U3 pund smrir liksom Hfllan
(rp 1665). Som ett torp skattliiggs >>Skogen och Hilan (Haillan) under Hult>> med 16 mar-
ker sm6r er 1666 Qb 1697 s 906) som jrp 1665 fcireslagit.

Under Pdsti.gen (Pdsten), 1 skattehemman, brukas till iing en cidegflrd Rod. Bonden i
Pistigen noteras >av Rcid>> f<ir hdstegflngskom, skattepenning och fodring (2 hiistar for
halv gflrd) i jb1513 (s445,513,643). Nflgotminskade foljer skattemafrfln 1573 i jb 1659
(s 566) >av Rcid under Pflstigen>, en skattedng kallad. Jrp 1665 f6reslflr, att ddegirden Rrid
bebyggs och skattar for U2 mtl extraordinarie eller brukas under girden som fcirr. Med
sina tidigare skatter ofciriindrade skrivs >>Rcid under Pistigen>> som ll4 skatte 1666 (jb
1697 s904).

Laga skiftet pil11116 Pistigen 1877 (SVARTEBORG 224)har:

s42 191-209 Rodsstycket

Eftersom endast 1/8 Rdd ingflr i den skiftade girden, kan flterst6ende 1/8 ftjrmodas ligga i
den andra halvg6rden. Se streckat omride EK 77 SO.

Av torpen Tovetjrirn,Vdleskog, Pulsevadet och Klafossen (Klovfls), samtliga upptagna
pfl Pflstigens dgor, bcir enligt jrp 1665 nr 1 och 3 ge en smrirskatt, medan nr2 och4 ger

sflviil smcir som fodring och frirs i jb frir l/8 extraordinarie. Klafossen redovisas redan i jb
1659 (s 576) med brukare (husman) och 4 marker sm6r, ll2 ort fodring. >Ar flker och ring
av skattegirden Hults dgor>> antecknas ocksi. Till 1/8 mtl blir tidigare skattetorpet Klafossen
1666 fcjrdkt i mtl; de tidigare skatterna cikas samtidigt med tl4 ort fodring och 1/2 pund
smrir (b 1697 s 905). Ocksi >Viileskog under P6stigen blir 1666 frjrrikt i mtl till 1/8 mtl
skatte med llZpund smcir och 1/4 ort fodringQb 1691 s 905). Enligtkartan till laga skiftet
1877 (se ovan) utgdr U76 mtl Viileskog ett odlat omrfl.de vd.ster om Tovetjzimsvattnet (pi
EK l1 SO med markeringen 21). EK 77 SO har siviil Toyetirirn som Pulsevadet inom
Pd,stigen, medan Klafossen dr en sjdlvstdndig enhet.

Dalen, 1 skattehemman, noteras i jb fr6n 1500- och 1600-talen med normala skatter.

Sordalen >skattar Ll4 in med sjiilva gflrden> (rp 1665) ocksi senare Qb 1691). Torpet
Liane blir 1666 skattlagt i mtl l/8 med ll2 pund smrir, 1/4 ort fodring i skatter (b 1697 s

905). Under rubriken Skntte husmcin fdrs samma 6r >Hrigeskog under Dalen> med 8 mar-
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ker smdr Qb 1697 s 906). EK77 SV och NV har Liane som sjtilvstiindig enhet, medan

Sdrdalen och Hdgesl<og ryms inom Dalen.
Pfl kartor (78 (1814), 148 (1851), 210 (1874) kallas girden Stora Dalen. Storskiftet

1814 i Stora Dalen, 5/6 kronoskatte (SVARTEBORG 78) har utgcirdet Odegdrden:

s2 a OdegArden iker och iing
s 3 a Odegflrden dker och iing

b Odeg8rden 6ker och iing

Gunghult, 1/4 skattehemman, bdr enligt jrp 1665 >stfl for U4 mantal>> som tidigare. Se-

nare jb antecknar gflrden med mtl och skatter ofdriindrade Qb 1697 s 903).

Torpet Trehiirnet (Trynet) under Gunghult skattliiggs 1666 med 8 marker sm6r och

skrivs under >>skatte husmdn> i jb 1697 (s 906). Torpet Krappscitt (Krappsatt) fir 1/8 mtl
och skattema U2 ptnd smrir och ll4 ortfoding vid skattliiggnng 1666 Cb 1697 s 905).

Skrapeland,2/3 skattehemman, bildar tillsammans med Haga 1 skattehemman. Jrp 1665

ftireslir att jb-riintan hrijs med 16 marker smcir, vilket sker 1666 Qb 1697 s 899).

Skrapeland saknas i jb 1544.I den f<iljande jb 1573 (s 574) ftiljer efter Julsertid och

utan brukare Skrapeland med 4 skilling skatt, 1 album leding, medan Sven i Skrapeland

stir med 1 fodringshiist (s 643). Jb 1585 har Sven i Skrapeland med 4 skilling skatt, 2
skilling sOlleding och 1 penning tideleding. Av skattema i jb t573 attddmahar Skrapeland

varit en iidegard som lagts samman med (6degflrden?) Haga. Jb 1659 (s 569) och 1697 (s

899) redovisar normala skatter.
>Utiingen Niisen>> storskiftas 1815 (SVARTEBORG 91). Vad Skrapeland och Haga fflr,

framgdr av BK77 SO. Torpet >>Kasen under Skrapeland blir 1666 skattlagttill ll2 pwd
smtir (b 1697 s 906).

Ovre Hede (Heden), 1/4 skattehemman, fOreslfls i jrp 1665 till iikning av skaffen i smcir

och fodring, medan torpet Orredalen >>b6r skatta med girden eller uth2ivas>. Vid skatt-

laggning 1666 skrivs 1 pund smdr p& torpet, men gdrden f6r behAlla sina skatter utan

tikning (lb 1697 s 906, 903). EK77 SO har Orredalen, en siirskild enhet, norr om Ovre
Hede.

Bastedalen (Bassedalen), 1 skattetorp, upptaget pi Grinis iigor, >brir giva 1 pund smdr

och intet mero (rp 1665). Vid skattldggning 1666 skrivs den fdreslagna jb-riintan fdr
husmannen (torparen) Nils p6 >Bastedalen under Grinfls> (b 1697 s 906).

Grinfls stflr i jb 1544 (s 206) med Il2tuwtamalt Odelandslqyld. Den fdljande jb 1573 (s

573)lagget 4 alba tideleding till vad Grin6s ger fcir en tidegird. Med samma U2tawnmalt
kronolandskyld men ddeledingen minskad till 3 penningar antecknas GrinAs i jb 1659 (s

565), diir kronan har 3 ciresbol med bygsel i gdrden. En gt 1636 sager, att Bdrge Tomasson

>>tog den kronans tidegArd under Grin6s, i fdrstataga gav 5 riksdalen. OdegArden i Grinis
iir allts6 3 dresbol kronojord. Namn och llige iir okiinda. En karta (SVARTEBORG 62)har
narlnen Torve, Brricke ochGrinds pfl vardera 1/3 av Grin6s.

Btin, U4 skattehemman, siigs under FIttlt ovan vara >>frir nflgra flr sedan siirdeles skattlagt
ifr[n g6rdeu. Jrp 1665 vill tika jb-riintan med U2 ort fodring och 8 marker smcir. Till
gArdens tidigare skatter - ll2 skiippa mjiil, 4 marker sm0r och 6 skilling fodring - l6ggs

1666 ytterligare U4 orl fodring och 8 marker smiir (jb 1697 s9O2).

Av jrp 1665 framg6r, att Bdn tidigare legatunder Hult men f6tt eget mantal.I jb 1659 (s

567) stflr Bdn som U4 mtl skatte; skatfliggm4gen har allts& skett under den >danska ti-
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den>. Niir Hult antecknas med 2 skilling rideleding i jb 1573 (s 573) galler derna 6de-
gdrden Bdn.Laga skiftet i Bdn 1905 (SVARTEBORG 246) har OdegArdsvatlen fdr 61-68
(s 34) och 170-178 (s 38).

UnderViistersiiter,t?,ronohemman, brukas till iing en skattecideglrdBerg.I jb 1544 sak-
nas bida g6rdama. Fdrst i jb 1573 noteras Viistersiiter med sina skatter: kronolandskyld (s

395) 2 tunnor malt och 1 skilling, hiisteg6ngskom (s 445) fyra skatter mot nomalt fem,
skattepenning (s 573) 4 skilling skatt, 1 skilling leding och 2 penningar iideleding, fodrings-
hiistar 4 (2+2).Ib 1573 visar delvis onormala skatter fdr en hel gflrd. Viistersiiter redovisas
i jb 1659 (s 565) med nio skatter; fdrst 2 tunnor malt (fdr laonogird) och bl a 8 alba skatt

- men ingen tideleding. Ib 1697 (s 912) har saurma skatter.

Jrp 1665 ftireslfu, att Vdstersdter fer bruka Odegirden Berg som fcirr >>och givafff I Il2
mantal extraordinarie, pfldkes ordinarie 1 pund smtjr, 1 ort fodring>. I stiillet blir >Berg
under Viistersiitep 1666 ftirtikt i mantalet till I/4 med skatterna 1 pund smcir, 2 tunnor
malt, tl2 ort fodring. Sedan Berg 1690 av bonden TAIIe Jonsson fOrbytts till krono, skrivs
girden 1/4 krono med 6rlig livstidstaga, tredje6rstaga och landbodaler pfl tillsammans 1

daler 16 dre smt frb 1697 s 912).
>Kartl?iggning och beskrivning> frdn 1892 gdJer >indragna kijtnantsbostiillet I U4 mtl

Vdstersdter med Berg>>. Kartor ger intet om Odegirden Bergs liige inom Viistersiiter.

Timmerbacka, en kronoutjord, som rifurtar llZtawtamalt, brukas wder Hdverdd, I skatte-
hemman. Hflverrid saknas i jb 1544. Niir Jon i H6verdd i jb 1513 (s 395) noteras med U2
tunna malt kronolandskyld och i skattepenningen (s 575) har 4 alba iideleding, passar

detta till Timmerbackas 1/2 tunna malt enligt jrp 1665. Gt 1636 har . . .>>efter Kungl Maj:ts
mandat>> . . . rruz tunna malt kronolandskyld i H6ver6$.

Jrp 1665 mena.r, att Timmerbacka bOr fA >brukas under gdrden nu som tillfdme>. Med
tredjeirstagan (245re smt) och U2f:r:lramalt (1 daler 16 6re smt) noteras >>Timmerbacka

under H6verdd> i jb 1697 (s 906). Att Timmerbacka stflr under rubriken >>skatteiing>> iir en
felskrivning fdr >>kronoii:rg>>.

Kronoutjorden Timmerbacka iir en iidegdrd som Hiverdd ger l/Ztannamalt och 4 alba
ddeleding fdr redan 1573. Odegirdens liige i Hiverdd iir inte kiint.

I Skfinerdd,l kyrkohemman, iigde Aspflngs kyrka 1391 bflde 3 riresbol och 2 markebol

G.B s 364). Skaner<id saknas i jb 1544. Jb 1573 (s 573) noterar skattepenningen 8 skilling
skatt,Z alba leding - men ingen rideleding. Jb 1659 (s 517) skriver Skflnercid som 1

kyrkohemman. Kronan har bygseln; bonden ger till kyrkan 2ll2firctor malt i landskyld.
En skatteddegerdAnbrukas till iing wrder Skdnerdd.hp 1665 mena.r, att An brir svara

for U2mtl och skatter i smdr och fodring antingen som sjiilvstiindig enhet eller som en del
av Sk1nertid. ,rAn under SkAner6# blir 1666 fdrOkt i mtl till U4 med skatterna 1 pund
smtir och ll2 ortfodring Qb 1697 s 904). Aven senare ingflr An i I U4 mtlskanertid.

Tvfl kartor visar ddegirden Ans kige inom Skdner0d. Storskiftet 1799 (SVARTEBORG
39) har:

S7 A.
S8 B.

C.

Ang 12-17
Ang 28-33

34

Ake. 36

Ang 48-57

Av Odegflrden

Av Odegflrden
Berg i dito
Odegflrdstrzidet

I utdngen
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Laga skiftet 1846 (SVARTEBORG 143):

231-233
231

277 -21 8
283-287

Odegflrdstriidet
Av Odegirdstriidet
Odegflrdsflaten
Odegflrden

Karta 50. Odeg6rden.rin i Skanercid.

Hokrirr, U4 skattehemman, bcir >stfl fcir ll2 extraordrtarie och piokas 1 pund smcir, 1 ort
fodring> (rp 1665). Mantalethcijs tlllll2 och skattenmedll2ort 61 1685 Qb1697 s 902).

Fdn, U2 skatte, antecknas med 2hdst.ar fodring (fdr halv gArd) i jb 1573 (s 643). Jb 1659
(s 573) noterar fyra smi skatter som jrp 1665 vill tika med ll2 p:und smcir och ll2 ort
fodring. Ar teSS lliggs 1 skiippa bjugg och 6 marker smcjr till F?ins tidigare skatter (b
1697 s 901). Ib 1691 saknar uppgifter om de tvfl husmdnnen och iingen Dzlebacken, som
jrp 1665 ndmner.

Husgdrdet, frdlse, saknas i jb 1659 och 1697 liksom i lantmiiterikontorets kartotek. Mojli-
gen isyftas den eildre bebyggelse inom Ramberg som linnu 1970 i folkmun kallades
Hus(e)grirdet.

Bdrbd dr ett frzilsetorp pfl Rambergs iigor (1 friilse). Den skattliiggning som jrp 1665 frire-
slflr, har tydligen inte kommit till stflnd. lb 1691 saknar uppgift om Bflrcid.

Skogen, ettkronotorp upptagetp6llagas (Hagens) dgor, skattar ll2ttnnamalt som enligt
jrp 1665 bcir tas frfln girden och ldggas till Skogen med 1/8 mtl och skatter i smcir och

fodring. Ar 1666 skattltiggs Skogen till 1/8 krono med skattema Tl2ttnnamalt, 1/2 pund
smcir och 1/4 ort fodring, >som i 1697 flrs jordebok frirst blev infciru Qb 1697 s 912). Det
tidigare kronotorpet Skogen skrivs 1697 och senare Hagaskog.

Haga,l skatte av fllder, stflr i jb 1544 (s 205) med U2tunnamalt cidelandskyld; jb 1573
(s 573) redovisar dessutom 9 penningar ddeleding. Siv2il tidelandskylden som tideledingen
(minskad till 3 penningar) flterkommer i senare jb, t ex I 659 (s 567) och 1691 (s 897). I jb

EK 76 NO
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1697 siigs under Haga, att>>U2t'swrumalt iir hiir ifrin transporterat pA Hagaskog fol. (sid.)

912> (se ovan).
Kronojorden under Haga noteras i jb 1659 som >1/2 tunna kronans med bygseb. Gt

1636 talar dock om >den ridegdrd kyrkans under Haga (Haffue) liggandes>. Kronotorpet
Skogen fran jrp 1665 kan ledas tillbaka till en medeltida gflrd som lagts ride och brukats

under granng fu den H a g a. Det kan inte avgtiras, om S ko g en iir medeltids gflrdens ursprung-
liga namn.

I Stackekrirr (J Stakku kiarre) iigde Svarteborgs kyrka 1/2 markebol er 139l (RB s 365);

senare antecknas >>Likasi Norra Stackekii:r med kvarnfors och fiske under Sandebacke>>

(RB s 366).
Jb 1659 (s 576) har Alf i Stackekiirr, 1/4 skatte, med fyra sm6 skatter. Jrp 1665 skiljer

melanStacl<elcrirr,U4mtl,ochLilla Stackekiirrvnder StoraStackeluirr. Under Stora Stacke-

kiirr brukas'en tomt/utjord Sribacken som ger 4 skilling flrligen till kyrkan (fr RB ovan).
>>Brir vara under gdrden.> Jb 1697 (s 903) har samma skatter frir Stackekiirr som 1659. Jrp

1665 ftireslir Lilla Stackekeirr till 1/8 mtl och skatter (smtir, fodring), medan torpet
Trampenborg bdr utkastas. Vid skattliiggning 1666 liiggs >Lilla Stackekdrr och Trampenborg

under Stackekdrp samman till 1/8 mtl med 1 tunna bjugg och tl{ ort fodring (b 1697 s

90s).
Lantmdterikontorets kartotekhar nd 1/4 skatte Stackelairr.I EK 71 NV utgdr Srorc och

Lilla Stackeluin tvl delar av Stackekdrr.

Gadderdd, Kdpestad och Kingelvciv - alla kronotorp pi Svarteborgs iigor - fdreslis till
mantal och skatter i jrp 1665.

I en gt 1636 talas om >en liten kronoplats Gaddertid under Svarteborg>; samma Gadde-

riid kallas i gt 1654 en >>rideplats>. Det g?iller tydligen ett ddetorp som pi 1630-talet tagits
upp ur sitt cidesmAl. Vid skattliiggning 1666 fdljer man vad jrp 1665 f6reslagit; 1 pund
smor,ll2 ort fodring och ll4 mtl skrivs p6 Gaddertid, men 1670 sker fdrmedling i mtl till
1/8 och skatten med 3 rire smt fodring Qb 1697 s9l2).

Kripestad redovisas i jrp 1665 med b[ttre 6ker och iing iin de tv6 andra torpen och anses

diirfcir bdra ge 1 tunna malt jiimte 3 cire smt fodring och 1/8 extraordinarie. Mantalet rikas

1666 till U4 med de fdreslagna skattema Qb 1697 s 912).
Kingelviiv, det svagaste av torpen, i jrp 1665 f6reslaget till 1i8 extaordinarie och I/2

pund smcir, ffr 1666 mantalet 1/8 men skatterna siitts till 1 pund smdr och U4 ort fodring

Cb 1697 s 913).

Bldsopp, l/8 krono, skrivs ijb 1659 (s 583) i Foss socken. Inga skatter antecknas, endast
>>Jens tog den 1/8 i tre 6r, givit 1 riksdaleo. Tldligen har gdrden legat Ode en tid. Jrp 1666

menar, att Blflsopp >>bcir stfl fdr en tunna malt som han tillf6me givit haver ochl/4 extaor-
dinarie>. Mantalet rikas 1666 frfln 1/8 ill Il4 och skattema till 1 tunna malt, Il2 ort fod-
ri"g. A. 1697 f<irs Blisopp fr6n Foss till Svarteborgs socken Qb 1697 s 911). Iengt1645
sAgs, att >Jon i Blisopp tog en ddegflrd diirstiides i tre ar, gav 1 dalen>.

Jrp 1665 skriver GrissjelGeiesse fdr den gtrd som p6 EK 76 SO kallas Hrillevadsholm.I
Giissje iigde Svarteborgs kyrka l/2markebol1391 (RB s 365).
P6 Giissjes mark firurs enligt jrp 1665:

1 . Torpet Drypet; brir svara fdr l/2 prnd, sm<ir och U8 extraordinarie.



210

2. Odegtuden Mellby; giver U2tnmamalt till kyrkan, kan ej bebyggas; girden brir ge 1/8
extraordinarie och kyrkan sin landskyld.
3. Kronotorpet Mon p6 Mellby iigor; b<ir inf<iras i jb f<ir l/2 pw;d smtir och 1/8 extraordinarie.

Mellby ndmns i jb 1573: Hans i Glssje har 2 alba tideleding i sin skattepenning (s 573),
varp6 friljer >Av Mellby (Medby) >8 skilling skatt, 1 album leding. PA samma sAtt sdr
efter 4 fodringshiistar fdr Giissje: >Av Mellbp 2htistar (s 643). Mellby iir gammal kyr-
kojord; i Mellby (J MadalbO) hade 1391 Svarteborgs kyrka 12 riresbol (RB s 365). Kro-
nans jb 1659 (s 568) noterar >av ddegirden Mellby under Giissje>> tvfl skatter (troligen
skattepenningen fr6n L573 nilgot minskad). Det antecknas: ,rAr en ?ing kyrkans, brukas
under skattegflrden Giissje, kronan bygseln, kyrkan 3 dresbol och uppbiir 1/2 tunna skyld.>
Odegflrden redovisas dessutom i flera girdtagor; bdnder i Giissje ger U2 riksdaler i tredje-
Arstaga frir ddeg6rden.

Mellby har inte satts i mantal; som en kyrkoiing under Giissje antecknas ridegdrden med
de tidigare utlagoma till krona och kyrka Qb 1697 s 914). Sedan den gamla tredjeflrstagan
gjorts till6rlig skatt, skrivs den 8 tire smt.

Drypet mdter i senare jb som 1/8 skatte (b 1697 s 905), skatflagt 1666 tilt 1/2 pund
sm6r och l/4 ort fodring.

Monhw till synes inte skattlagts. EK 70 NO och 76 SOhar Mellby, Dryp ochMdnse-
dalen.Kartor frf,n 1803 (SVARIBBORG 47) och 1818 (SVARTBBORG 87) skriver tor-
pet Monsdalen resp. Mdnedalen som pl EK 70 NO blivit Mrinsedalen.

Under Stora Dingvall, 1 skattehemman, brukas en lqtrkoting ( jrp 1665), >>och diirfrire
giver drligen 2 skilling till kyrkau. Svarteborgs kyrka iigde l39l i Dingvall QDynggit
vale) 1 riresbol (RB s 365). Ib 1697 (s 896) antecknar kyrkan med 1 dresboljord i Stora
Dingvall, varav kronan fflr 8 6re smt i tredjeArstaga - men inte ll2 pwd sm6r - enligt
ftirslag i jrp 1665. Storskiftet pt iniigoma i Stora Dingvalt 1787 (SVARTEBORG 24) har:

s4 Ang 42 Kyrkorenen

I kronans ftirsta jb 1544 (s 205) fdrekommer endast en g6rd i Dingvall. Utdver egna skatter
noteras denna g6rd med I tunna malt tidelandskyld. SjZilv saknar gdrden kronolandskyld
och iir tydligen skatte. I den ftiljande jb 1573 uppftAder n,i gfudar Dingvall. Den ena har
hiistegdngskom, skattepenning och fodringshdstar; till de normala skattema frir en hel
skattegdrd kommer 1 album ddeleding (s 573). Den andra gdrden visar med sina 2 tunnor
malt kronolandskyld, att den iir en kronogdrd. Hdstegingskom och skattepenning saknas;

de 2 fodringshiistama giiller fcir halv g&rd. Slutsats: KronogArden Dingvall lig ger 1544 6de
och brukas un der skatteghrdenDingvall ftir 1 tunna matt tidelandskyld. Ar tSlZ har krono-
gArden viil fltt egen brukare (Oluf) som ger 2 tunnor malt i landskyld och 2 fodringshiistar.
Men tideledingen (1 album) ftiljer iinnu skattegirden. Jb 1659 (s 569) noterar Stora Ding-
vall,l skalte, med normala skatter - utan tjdeleding. Den andra gflrden kalTas Dingvall I
krono. Av skattema fran 1573 iir 2 tunnor malt kvar, medan fodringen tikat till U2 daler
och giiller frir hel g6rd. I jb 1697 (s 908) skrivs kronogflrden (och korpralsbostiellet) Lilla
Dingvall. Diirmed har ddegdrden Dingvall det f<ir en s6dan typiska lilla-nantnet, medan
brukaregdrden Dingvall kallas Stora. Om lilla-nantrlpfl 6deg6rdar se Framme, Odegirdar
s41ff.

Skogen, U4lsono, kallas priistbol i jb 1659 (s 575); >ligger till pr[stbolet taga och land-
skyld allenast>>. Det iir pastor i Foss som fir 1 tunna malt i landskyld och 4 daler smt i
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stiidsla Qb 1697 s 907). Den tikning av skatten till kronan med 1 pund smdr som jrp 1665

finner skdlig, har inte blivit av.

Odegdrden Skogen iir en iing som enligt jrp 1665 brukas av pastor i Foss skattefritt. I jb
1697 friljer efter Skogen (se ovan) pi en lapp anteckningen >Kronoiing Lilla Skogen, bru-
kas till Foss priistgdrd som efter Htig. Kongl. Kammarkollegii ordres av den 31 augusti

anno 1686 allenast till dess namn infdres>>. (Denna 6degird Skogen, en (kron)iing, har jbnr
2 och dess namn skrevs Lille Skougen 1697 jb (s 908), Lilla Skogen 1719, 17 58, 181 1 jb,
Skogen Lille 1825, 1881 jb. Bestiimningen lillatorde ha flsatts i samband med infdrandet
it697 jb.)

Tv6 hela friilsehemman - Fjdll och Backa - iir fdrmedlade trTl U2 extraordinarie och bijr
enligt jry 1665 bliva vid sin ftirmedling. Siviil Fjiill som Backa skrivs som U2 mtl i ib
1697 (s916,909). Den fcirra gArden iir utsocknes friilse och [gs av Harald Stakes arvingar;
den senare g6rden har 1669 bytts till krono av samme Harald Stake.

Sladalen sZigs i jrp 1665 vara >ett skattetorp upptaget pe Kyrkoryrs iigor och utmark>. Jb

1659 (s 572) antecfurar dock, att Sladalen >iir 6ker och iing av skattegflrden Julsertjds

iigo>. Sladalen griinsar till sflviil Kyrkoryr som filserdd. Endast Julserdd noteras med

rideleding - 2 alba - i jb 1573 (s 574). Denna kan giilla Sladalen eller n6got av de tvi
torpen i Julserrid (se nedan). Med skatterna 1 skiippa bjugg och U2 ort fodring franib
1659 skrivs Sladalen i jb 1697 (s 904) som U8 mtl efter skattliiggning 1666.

Torpen Ldvds och Studerds (Stulerfl), upptagna pfl Julserdds iigor, fdreslfls i jrp 1 665 till 1

pund smdr vartdera. Vid skattldggning 1666 liiggs de fte torpen santman till 1/8 mfl med

skattema U2pand smtir och U4 ortfodring Cb 1697 s 906).

Tordd,l skattehemman, )>s)mes skiiligenkunnafdrmedlas 1/2utiextraordinarie> (rp 1665).

Redan 1666 btir g6rden fdrmedlad i mtl till ll2 Qb 1697 s 900). Till de vanliga fvfl skat-

tema i skattepenningen Hggs i jb 1573 (s 574) for Laurits i Tortid 9 penningar tideleding
som i jb 1659 (s 573) irkat till 1 skilling. Gt l@ noterar: >B6rje i Tonid tog en'odeghrd I2
tunna skyld i fie er fdr 1/2 riksdaler.> Laga skiftet 1830 (SVARTEBORG 108) avsldjar en

tidegflrd i scidra Toriid p6 griinsen till Dusgird (Duveskir):

s 21 18 Ogirdshagen
s25 19 Siimre del av Ogirdshagen

Tosp socKEN

Tyft,l ?rrrono, fcirmedlat l/2 extaordinarie, fdreslis i jrp 1665 fi behdlla sin fdrmedling.

Senare jb skriver Tyft som Il2 krono, >>ldnsmannen i Tunge hiirad pi ldn och bostiille> (b
1697 s923).

Myretorp niirnns tre gflnger i RB 1391. Svarteborgs kyrka iigde i Myretorp 19 dresbol (s

365) och 1 riresbol (s 366), medan Tose kyrka samma Ar stnr med 3 dresbol (s 366). En
notering om 12 ijresbol iir utraderad. Tillsammans utgdr kyrkojorden i Myretorp niistan 3

markebol, dvs en hel gflrd. Samtidigt antecknas Dingle med 2 ciresbol till kyrkan (s 365).



212

Dingle best6r av tvt skattegArdar. Den ena gdrden noteras med U2 tunna malt krono-
landskyld i jb 1544 och senare; att det giiller Vcistra Dingle framgtr av jb 1697 (s 9 19). I
samma gflrd antecknas kyrkan med 3 dresbot i jb 1659 (s 578). Tydligen har kronoland-
skylden giillt en del av den gamla kyrkojorden.

Bida skattegdrdama Dingle ger vardera 1/2 skilling tideleding i jb 1573 (s 575). En-
dast O stra Dingle har kvar en del av ddeledingen i jb 1697 (s 9 1 8). Denna har betalats fdr
ddegdrden Myretorp. Samma gdrd ger till Svarteborgs kyrka landskyld med 1 tunna malt
och till kronan stiidsla (dvs drlig tredjeirstaga) med 24 6re smt. Entigt jrp 1665 bestir
cidegirden Myretorp av 1 tunna krono, 1 tunna kyrko och 1/2 tunna skatte.

Odegirden mtiter i flera girdtagor frin 1612 och senare. BAda gdrdama Dingle deltar
i brukandet av Myretorp som 1636 sags vara en kronans ddegfird wrder Dingle, vilken
bcinderna brukat tidigare och >som dem icke utan stor skada kunde franbyggas>. Som en
skattering blir >Myretorp under Dingle> er rc66 skattlagt till 2 tunnor malt >som i 1697
drs jb f<irst uir infdrb> (s 921).

OdegArden Myretorps liige i Ding1e framgflr av tvfl sol- och storskifteskartor fran 1763
och 1767 (SVARTEBORG 15 och 19). Den senare har p8 kartan >>Kohagen Myretorpet
eller Hed>> ftir en iigofigur i 6stra Dingle (se EK 71 SV).

EK 71 SV

Karta 51. OdegLrden Myretorp i Dingle.

Ftimarken, en dng, >>brukas till mulbete under biigge Ler6kers gdrdar och giva d?irfcire
drligen 1 tunna malb (rp 1665). De tvfl gErdama har vardera 2 skilling iideleding i jb
1573 (s 575) men saknar kronolandskyld i malt i jb 1544 och 1573. Av jb 1659 (s 579)
framgAr, att Lerdker legat till Gimsdy kloster i Akershus liin i Norge; bida gtrdama
>>revoceras>) till Sveriges krona 1658 med 3 U2 tunnor malt var. Varken i jb 1659 eller
1697 antecknas ddeleding eller malt fdr Fiimarken. SeTronerr)d nedan f6r Lerikers 6de-
leding.

Fiimarken avses siikerligen med den utring som avritas vid >delning av Lerikers Aker
och iturg>> 1753 (SVARTEBORG 13):

14. Till dessa hemman finnes en utiing, bestflende av tuvig, mager hirdvall.
15. Dito h6rdva11, nigot hrigliind, med smA alskog beviixt.
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Fibendalhar skatterftjrhel gflrdijb 1544och 1573, medan Tronerddsaknas. Ijb 1659 (s

579) stflr >Fibendat och Tronertid,3l4 skatte>>. Lr rcg+ frirmedlades Fibendal U4 imtl,
medan skaffema rikades med 1 skiippa mjtil och 1 mark smtir (b 1697 s920).

Tronert)d skrivs i jrp 1665 med egen brukare som U2 skattehemman men har 1659 (se

ovan) fdrts samman med Fibendal. k rcg+ cikas skattema med 1 sktippa bjugg, 1 skiippa
mjdl och 15 marker smdr (b 1697 s 921); samtidigt sdgs mtl vara ftirOkt ften U4 till U2.

Tronercid har enligt jrp 1665 >fordom varit en 6deg&r#. M0jligen har ddegdrden tidi-
gast brukats urrder Lerdker, vars tv6 g6rdar stflr med tideleding 1573 (se ovan) men saknar
s6dan 1659. Det senare 6ret skrivs ju Troneriid ihop med Fibendal.

Den i jrp 1665 omtalade ringen under Tronerdd kallas Fibendals dng pil en karta fren
1694 (SVARTEBORG 255). Vid ett storskifte 1813 (SVARTEBORG 61) talas om
>>samf?illte utiingen Hflliing>.

SIUUaNFATTNTNG

SvLnrpsoncs socKEN

Odegirden Rod brukas till iing under skattehemmanet Pcistigen.Etkarta frin 1814 redo-
visarenridegflrd iDalen. Dennakanvaradenl14 g6rdmednamnetSdrdalen som jrp 1665

sdger >>skattar in med sjiilva gflrden>>. Skrapeland iir en cidegflrd som ldggs samman med
Haga tlll 1 mantal. Under Grinds har legat en kronocidegflrd med okiint namn och ldge.
Bdn ar en ddegflrd som tidigare brukats mder Hult men brutits ut och ffltt eget mantal (1/4).

P6 samma siitt ligger skattecidegirdet Berg som zing under kronogirden Viistersriter. For
kronoutjorden/cidegirden Timmerbacka ger bonden i Hdverc;d 4 alba cideleding och ll2
tunna malt. IJnder Skdnerdd brtkas skattecidegirden An ,/rll dng. Kartor visar var <jde-

gflrden ryms i Skinercid. Kronotorpet Skogen iir en gammal kyrko-/kronojord som legat
under skattegfrden Haga fcir ddelandskyld och ddeleding.

Bldsopp kallas >en ridegird>> i en girdtaga frin 1645. Gf,rden dr endast 1/8 krono och
saknar skatter. Att mantal och skatter rjkas 1666 efter fcirslag i jrp 1665 kan ses som ett
tecken pi att cidegflrden lir pi vag att komma under hdvd igen.

U nder H ril I ev ad s h o I m (G d s s j e) brukas den medeltid a odegfu don M e I I by t1ll iing. De tvfl
gflrdama ibyn Dingvall visar med sina namn - Stora och Lilla Dingvall - att den senare

som en ridegird legat under den fcirra. En ridegflrd Skogen, som pastor i Foss nyttjar till
lirrg ger 1 00 stackar hd >>och haver fordom varit bebyggd"; sedan 1697 bendmnes der Lilla
Skogen och dr Skogen nr 2. Odegflrden som bonden iTorodbetalar taga och cideleding frir
ligger enligt en karta fran 1830 i scidra delen av hans g6rd. Summa 14 ridegflrdar.

Toso socrnN
Under de tvi skattegirdama Dingle brukas ridegflrden Myretorp till iing. Tronerod har
>fordom varit en cidegird> som kan ha legat under Lerdker. Summa 2 odegtrdar.

Summering: Fcir den del av Tunge hiirad som jordrannsakningsprotokollet 1665 omtattar
har 16 ddegdrdar hdr kunnat konstateras. Betriffiande cidegirdar i Foss och Hflby se Framme
i Spflr av odling, s84-92.
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KvILLE SKEPPSREDA

Kvrlln socKEN

Av de fyra gtrdarna i Hjrilpesten ger enligt jb 1544 (s 216 f) endast en av btindema -
Oluf - U2tunrra tidelandskyld till kronan. Denna honolandskyld iterkommer i ftiljande
jordebdcker. Alla ffra gflrdama antecknas med ddeleding i jb 1573 (s 612) och senare; i
jb 1659 (s74I,753) utgiir tideledingen l-2 alba.

Kronans jb 1659 redovisar de fyra glrdama som fiiljer: Nr 1 iir krono (s 741); Kville
kyrka iiger 1 tunna och bonden t ll2atnrru, varfdr kronan tar bygsetn av 2 U2 tunnor. Nr
24 ar skatte (s 753); nr 2 arhelt bondejord med2 U2 tunnor; i rn 3 har kronan ll2 twrru
och i nr 4 Kville kyrka ll2 tunna. Bcindema har i nr 3 och 4 bygseln till 2 tunnor.

Kyrkans jb 1645 (s 40) redovisar I U2 tunna malt fr6n Hjiilpesten till Kville kyrka,
vilket sttimmer med uppgiftema i kronans jb 1659 (se ovan). Kronans U2 blr;rna malt i
gdrd nr 3 svarar troligen mot U2 tunna malt tidelandskyld i jb l5M och som kronoland-
skyld i senare jordeb<icker.

OGB 16 s 38 har de fyra gflrdarna med friljande namn: Vtistergdrden dr den gamla

kronoglrden, medan Erilcsgdrden, Mellangdrden och Norgdrden stir som skatte 1659.

Det iir Norgdrden som erlagt ddelandskylden Il2ttnna till kronan. Enligt OGB 16 skrivs
1/5 som krono i jb 1881, dvs lltunna av hela gflrdens 2 UZtawror.

OGB 16 s 64 siiger att Sfto gane ockslkallas Hogen och anfijr beliigg ur kyrkans jb 1645

(s 42); Kville pr[stbol hade Il2 tunna malt med bygseln av Hogen (Houge). I jb 1697 (s

1208) noteras Skogane som 1/8 krono.Kangen har bygseln; fdrutom tagor och landbo-
daler ges endast 10 skilling 2 alba landskyld fdr Skogane som 1685 fiirmedlats till 1/8 i
mfl med stiidslan 16 tire smt. Dock sdgs Skogane i jrp 1665 va.ra >>ett torp upptaget pfl
Hjiilpesten, som iir fyra gdrdars egendom>>.

Alla fyra gflrdama i Hjiilpesten stflr med Odeleding frin 1573 och senare. Norgirden
ger dessutom tidelandskyld redan 1544. Under byn Hjiilpesten har en tidegflrd brukats av

samfliga fyra gerdar. 6deg6rdens iildsta namn syns vara llogen.Kvllle priistbol har fitt U2
tunna malt av Hogen enligt kyrkans jb 1645. Hogen/Skogane kan diirfiir knappast ha varit
>>ett torp upptaget p[ Hjiilpesten>> som jrp 1665 siiger. Snarare iir Hogen en medeltida
tidegflrd som brukats av samtliga btjnder i byn och diirfdr siigs vara >>ffra g8rdars egen-

dom>>.

Se EK 76 SV.

Skogen, ett torp upptaget pflAlniis dgor (se Alntis nedan).

Alncis ttpptrader i jb 1573 (s 612) med 3 alba iideleding som senare minskar till 2 U2 alba
1 penning. Denna ddeleding galler Rddden, >en iidegflrd, brukas till iing> enligt jry 1665.

Ridden iir belagt frtn 1346 (DN 4 s 246, se iiven OGB 16 s 15) och iir alltsfl en siiker
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medeltidsg6rd . Ib 1697 (s 1182) kallar Rtdden (Rtiden) en skattetidegdrd under Alniis,
>anno 1666 tilldkt 1 pund smtir>>. Kartan till laga skiftet iAlniis 1843 (KVILLB275) get

Odeglrdens liige s 19 nr 153-158, 16l, 169 och namnformen RddenlRodden.EK 76 SO

hn Rddden.
Det ovan ndmnda lorpet Skogen under Alniis fdreslis i jrp 1665 ftiras i jb fitr 1/8 mfl

med skatter i smtir och fodring. Jb 1697 (s 1 181) skriver Skogen som 1/8 mtl skatte, >>anno

1666 till0kt jiimte mantalet 3 6re smt fodring, 1 pund smrin>. Om Skogen som en hem-
mansdel iAlniis se OGB 16 s 15.

Torpet Marken, erligt jrp upptaget pi samma girds iigor, saknas i OGB 16. Liige okiint.

Lilla Borgen och Borgane (rp s 394 b) behandlas liimpligen i ett sammanhang, eftersom

kiillmaterialet visar, att de fte girdama hdr niira samman.

Varken Lilla Borgen eller Borgane ndmns i ib 1544.I kronans andra jb frfln 1573 (s

615) finner man >Mickel i Borgen>>, som under skattepenning noteras med 6 skilling skatt,

1 skilling leding och 1 skilling Odeleding. Omedelbart fiiljer >Av Lille Borgen>> med 4

skilling skatt, U2 skilling leding. Av dessa anteckningar torde framg6, att Borgen/Borgane
'dr 12 gerd, under vilken brukas en iideglrd - Lilla Borgen. Nasta jb fran 1580 har efter
>Mickel i Brannebp> >frireskrivne av Lille Borgeru> med fyra skatter (hiistegflngskom). Sfl

fdljer >Hagen i Store Borgen>> med (normala) fem skatter.

Senare jordebdckcr bekriiftar, att Lilla Borgen mellan 1573 och 1580 lagts under en av

de tvl gArdamaiBranneby. Sfl antecknas i jb 1585 under fodringen Christopher i Brarmeby

med 4 hiistar (fdr hel gflrd), varefter fiiljer >Av Lille Borgen> med t hiist.

Den gflrd som ijb 1573 kallas Borgen, upptriider ijb 1580-1625 somStore Borgen.Jb
1659 (s 769) skriver Borgene, Il2 mtl skatte. Bonden har sjiilv bygseln av 1 tunna.

Skattepenningen fran 1573 har minskat nflgot och skrivs 4 skilling iideskaff, 2 alba sdll-
leding och 2 alba tideleding.

Lilla Borgen kallas i jb 1659 (s 767) >>enZing>>; en av gdrdama i Brarureby ger fem smfl

skatter >av Lille Borgen>>, diiribland 6 skilling ddeskatt. Jrp 1665 ftireslir 1/8 mtl. Ib 1697

(s 1181) ndmner Lilla Borgen >ett iingestycke under Branneby, anno 1666 tilldkt 1/8 mtl,
som anno 1669 av guvemdren Stake igen avskattades, ty varder detsamma hiir utelitib.
Borgane b6r enligt jrp 1665 fe skatten 6kad med 1 pund smdr, men detta har icke skett (b
1697 s 1178). Jfr OGB 16 s 20 f och22.

Kartan till laga skiftet 1843 (KVILLE 293) 6ver Norra Branneby visar tidegirdens
llige. Handlingarna (s 54) har:

Aker 32-33
34

Lilla Borgane

Ovre dndarne

Norr om Lilla Borgane ligger p6 kartan granngirden Borgane.

Sammanfathingsvis kan konstateras: BorgenlBorgane har tidigt lagts 6de; gdrden om-
talas inte i jb 1544. Som en halv gflrd med egen brukare upptrader Borgen 1573. Odeled-

ingen (1 skilling) minner om den <ivervunna ddetiden. Mtl 1611 p6 slottsarbete placerar

Hogen i Borgane under titeln Odegirdar. Under Borgen brukas tidegflrden lilla Borgen,

som redan 1580 lagts under en gdrd i Branneby. Fran denna tid skrivs >>Stora Borgeru> fiir
att skilja U2 mtl skatte Borgen frfln tidegflrden Lilla Borgen, som med tiden inlemmas i
NorraBranneby.
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SdrgSrden

Karta 52 a och b. Odegirden Lilla B orgen i Norra Branneby.

Norgdrd iir enligt jrp 1665 >en <idegdrd, brukas under Grimsliitt bide till 6ker och iing>.
Grimslritt noteras i jb 1573 (s 613) med 1 skilling ddeleding, srikerligen fcir cidegirden
Norgflrd. I jb 1659 (s752) har cideledingen cikat till4 alba. Jrp 1665 menar, att cidegirden
bcir >>svara fcir 1,14 exfiaordinarie och ordinarie 2 pund smdr, fodring 6 cire smt /och/ brukas
under gflrden som fcirr varit haver>>. Jb 1691 (s 1184) skriver >Norgflrd, brukas under
Grimsldtt, 1/4. Kville priistbol bygsel I tunna>. Ar 1666 cikas mantal och skatter enligt
frirslag i jrp 1665. Jfr OGB 16 s 57 och 34.

Tre kartor visar cidegirden Norgflrds liige. Storskiftet 1184 (KVILLE 66) har (s 5) med
O markerat Sker och iing i Grimsliin Odegflrden, l/4 mensalhemman. Ett nytt storskifte
1803 (KVILLE 161)visar:

s 4 Norra 1/8 Odeg6rden a

Scidra Ogirden b
s 5 OdegArden l/36 mtl krono c

Laga skiftet 1830 (KVILLE 219) har markeringar av typen Ogdrden och Odegdrdsflaten.

Karta 53. OdegArden l{orgdrd i Grimsldtt.

EK 75 S0 och 76 SV

VT I] INGE}I
EYENROD

1 GR I],lSL,{TI
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Bdrbyhar beliigg frfln medeltiden(7346 DN 4, s 247; se OGB 16 s 24) men saknas i jb
1544. FrFn 1573 stflr Biirby i jordebcickerna; under fodringen noteras 2htistar (for U2
gflrd), som skattepenning 4 skilling skatt (mot 12 fdr helgird). Jb 1659 (s164) skriver Beirby
som ll2 skatte med bl a 4 skilling cideskatt. I mantalet pfl slottsarbete 161I antecknas
Bdrby under >Odegtrdar>.

En karta till enskiftet 1818 (KVILLE 2II) har ddemarkeringar:

s 3 Ogirdsmyren 3/4 (utmark)
Ogflrdslider med Svanhagskliva U2 (utmark)

Blirby iir av flera tecken att dcima en cidegflrd. I nordost greinsar Blirby till Sdbskinns
Odegdrd. Om denna jfr OGB 16 s 69. Sobskinn behandlas ej i jrp.

Jrp 1665 fcireslir htigre jb-riinta ftir Biirby med 1 pund smcir och 6 rire smt fodring samt
hojt mantal frin 112 tlll3l4 extraordinarie. Jb 1697 (s 1177) redovisar endast en 6kning av
smrirskatten med 1 pund. Biirby frirblir alltslll2 mantal.

En ridegird i Stuvdngen namns i en girdtaga frin 1643: >Bjrim i Stuvdngen tog I U2
skiippa skyld kyrkans cidegard i frirstataga drir under brukas, gav I daler.> Kyrkans jb 1645
(s 40) noterar Kville kyrka rned 3 siittingar (= I l12 skiippa) i Stuviingen, diir bonden sjiilv
har 16 srittingar med bygseln (enligt jb 1659 s 765). Jrp 1665 friresldr taga och 6 marker
smrir till kronan f'rir ddegflrden. Gt1643 (se ovan) ger kronan tagan; jb 1697 (s 1180)
antecknar en rlkning av smdrskatten 1666 med fcireslagna 6 marker.

Odegflrdens namn och ldge dr okdnda. De 5/3 8 krono i Stuvdngen 1 873-1 89 I (OGB 1 6
s 68) avser cidegirden.

Man kan friga, om ocksi Stuvdngen dr en ddegflrd. Frirsta bekigget kommer 1573.
Skattepenningen innehflller 6 skilling skatt, vilket stflr fcir halv gird. Senare har 6 skilling
minskat till 4 skilling, som i jb 1659 (s 765) kallas cjdeskatt. Denna cideskatt giiller Stuv-
iingen och inte ddegirden i Stuvringen.

Kdnnestorp upptriider i .1b 1544 (s 216) med en brukare, som i skatt ger endast 1 tunna
hdstegingskom och vapenvite. I senare jb tillkommer skattepenningenll2ko och fodringen
4 hiistar (1573). Frfln 1580 har hzistegingskomet minskat tlll U2l:tnna.

Av de skatter som antecloras fcir Kcinnestorp i 15O0-talets jb, kan endast fodringen - 4
hiistar - anses vara normal fdr en hel gflrd. Och det dr som 1 mantal skatte Kcinnestorp stflr
i den frirsta svenska jordeboken 1659 (s 761). Till de tidigare skatterna har kommit mjril,
smor och pengar; skatten i bjugg (korn) har rikat fril 712 nnna tlll 8 1 12 sdttingar.

De uppgifter som jb 1544-1625 ldmnar om Krinnestorp gcir det klart, att girden under
en tid har legat cide. Men fcire 1544 har den 6ter fitt brukare, som befriats frin somliga
skatter - mjtil, smrir och pengar - men givit korn, UZ ko och fodringshdstar fcir hel gflrd.
Att Kcinnestorp av 6lder har varit en stor g6rd vittnar landsl<ylden om; i jb 1659 anges den
till 4 tunnor, vilket rir nigot mer dn fbr en medelstor gird. I OGB 16 s 50 anges Kdnnestorp
som by. Se dock Widgren, Bysamfdllighet s 45 ff.

Jordebcickerna ldmnar ingen uppgift om att nigon ridegird brukats under Kdnnestorp.
Siledes noteras Kcinnestorp aldrig med rideleding eller cideskatt. Den Konnestorps dde-
gdrd somjrp 1665 ndmner, finner man omta.lad i jb 1659 som 1/4 skatte. Odegflrden har
egen brukare. Bland de sex smfl skattema miirks 2 skilling ddeskatt. Landskylden Zir lflg -
endast 1 tunna - vilket iir det vanliga fdr ddegirdar som ldnge legat i vanhrivd och sent
kommit under odling igen. Den skattedkning med 1 pund smcir som jrp 1665 friresl6r, har
enligt jb 1697 (s 1 179) genomfrirts 1666.
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Kartan till storskiftet 1789 (KVILLE 53) i Ktinnestorps Odeg6rd visar, att en 6 bildar
griins mellan ll4 mtl )degdrden och 1 mtl Krinnestorp. Odegdrden utgdr den norra delen

av Kdnnestorp.
Kdnnestoqps tidegird iir alltsi kAnd dll ltiget; om namnet har kiillmaterialet inga upp-

gifter. Det vattendrag som delar Ktinnestorp i tvi gflrdar, kallas Huddlven (EK). Nflgot

liingre ned rinner An genom llzd i Tanums socken. Detta Hud iir RB : s Huld fuhn 1 391 (se

Framme, Odeg6rdar s 29 och 57). ,Ar 1.?l9l dgde Kville kyrka 1 drtugsbot i Huldarhed Q

Huldarheidi, RB s 382). L. Moberg har (i Festskrift till Thorsten Andersson 23 februai
1989, s 234 f) antagit, att den f6rsvunna g6rden Huldarhed >>kan ha legat i nlirheten av dn

och fltt sitt namn av denna>>. Hudiilvens lopp genom Kdnnestorp gflr mellan branter och

berg, och det gamla Anamnet kan deirftir ha haft betydelsen >den doldu. OGB 16 s 88 f har

H ul dar he d bland >fdrsvunna namn>.

Konnestorps tidegflrd torde diirfiir vara RB:s Huldarhed frAn 1391. I Kville socken

finns flera gArdar med Hed-namn (enkla eller sammansatta). Huldarhed blir den gird Hed
som ligger vid an Huld. Ph samma siitt har en g&rd Hed vid bn Glose blivit Gloshed i
Torsby socken i Inlands sijdre hiirad.

KTJNNESTOHB
a

f--*{tuc-riril err 
t 
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Karta54. Odegirden Huldarhed i Ktinnestorp.

Putten siigs i jrp 1665 vara >en skatte <ideg6rd, brukas till iing under Simons gflrd i Norby

. . . (men) ligger hos andra gflrdar val U4 mil fran Norby.> I jb 1659 finner man Simon i
Norby pil tv6 stdllen: sJ42 antecknas Simon och Tore i Norby, 1 mtl krono, utan att <ide-

gflrden Putten ndmns; s152 redovisas mellan de tvi skattegirdarna Kamstorp:

Simon i Norby
Bonden sjiilv 8 siittingar med bygsel

Av en cideg6rd Putten (Pytten)

6 marker smtir
2 alba leding

t
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Under rubriken skatte ddegdrdar har jb 1697 (s 1 1 8 1) >Putten, en iidegdrd under Kams-
torp men brukas under Norby>. Skattetidegdrden Putten har legat under en av granngflrda-
ma i Kamstorp men brukats till iing under Norby. Jfr OGB 16 s 58. Om den dkning av

skattema som jrp 1665 fdresldr, siigs i jb 1697 (s 1181): >Anno 1666 tilldkt 1/8 mantal, 1

pund smdr, 3 tire smt fodring, som anno 1669 avskattades och dy (diirfiir) utelfltes.>>

Lilla Svtilte niimns som 1/4 mfl med brukare i jb 1659 (s 770) bland de >>skattehemman

som i de danske jordebricker haver varit utelyckte>>. Kyrkans ib 1645 (s 42) antecknar
Svdlte med 1 tunna malt till prasten i Kville med bygseln. fu 1OOO fflr Lilla Sviilte, 1/4

priistbol, sina skatter 6kade med 6 dre smt fodring och 1 pund smtir (b 1697 s 1183).
Lilla Sviilte >kallas i dagligt tal Odegdrdeo (OGB 16 s 68). Om lilla-namn pi 6de-

girdar se Framme, Odegardar s 41 ff.

Hekullen har sitt ftjrstabeliigg iVrems jb 1634 (OGB 16 s 37). Kyrkans jb 1645 (s 42) ger
pnisten i Kville 1 tunna malt med bygseln av Hekullen (Keekollen). Jb 1659 (s 770) fU U4
Hekullen med brukare bland de >>skattehemman som i de danske jordebdcker haver varit
utelyckte>. Den skattecikning som jrp 1665 fdreslagit, sker 1666 med 6 rire smt fodring
och 1 pund smdr (b 1697 s 1183).

HedelHee iir namnet p6 tre girdar i Kville socken (OGB 16 s 36 f). I viistra delen av

socknen ligger Hede Vtirnilcsgdrd, i syddstra delen byn Sddra och Ovra Hede. Hiir be-
handlas samtliga tre g6rdar.

HedeVdrnilesgdrdmoier i jb fren 1500- och 1600-talen som en ddeg6rd brukad under
en av de tvfl gflrdama i Kamstorp.I jb 1573 (s 407,614) noteras en bonde i Kamstorp med

U2 fiwra malt kronolandskyld och >>av Hede>> med 12 skilling skatt flrligen, 4 skilling
leding i skattepenning. Kronolandskylden pil 112 tunna ftiljer sedan 6deg6rden.
Skattepenningens 4 skilling skrivs frfln 1585 som 3 skilling tideleding. Jb 1585 och ftil-
jande har dessutom 4 fodringshiistar >>av Hede> - ett minne frfln den tid tideg6rden ut-
gjorde en hel g6rd.

En girdtaga frFn 1652 visar, att Odegdrden - som 6nnu 1625 brukats under Kamstorp -
ffltt egen brukare: >>Nils och Christopher p[ Hee tog samme tidegtrd i fdrstetaga, som
kungen blev bygselman ftir, gav 10 riksdaler.> Jb 1659 (s747) har till U2mtl krono Hee
som brukare Nils Christophersson. Kungen har bygseln till 2 tunnor, av vilka kronan iiger
ll2 fixna, bonden 14 siittingar och domkapitlet 4 stttingar. De senare >>revoceras>> till
Sveriges krona.

Odegflrden Hede har 1659 tandskyld och skatter som miiter redarl573. Fffst jrp 1665

ftjresldr en rihring av utlagoma med 1 pund smdr och 6 6re smt fodring. Enligt jb 1697 (s

l2O2)har detta intriffiat 1666; dessutom har mantalet hiijts fuenU2till3l4.
Den g6rd HedelHee som jrp 1665 behandlar, kallas rcdan 1697 fdr Hee Vtirnil<sgdrd.

Den visar flera 0degtrdstecken: niimns L573-1625 som underbruk till en gdrd i Kamstorp
(>avlfcir Hede>), kallas Odegflrd i gt1652, har ddeleding i jb 1585-1697, fdr iikade skatter
och htijt mantal 1666.

Stidra Hede ochOvra Hede stAr som 1 mtl krono respektive 1 mtl skatte i jb 1659 (s749
och 768). B6da gfirdarna noteras med ddeleding redan i jb 1573 (s 616). Stidra Hede har 1

U2 albamddeleding i jb 1659, Owa Hede I U2pewmgtideleding. I n6gra jb fren 1585

och framflt saknar en av de tv6 bdnderna i Hede Odeleding; i stiillet noteras en tredje bonde

- Btirge i Lilla Hede - med den uteliimnade tideledingen som enda skattepenning. I jb
1625 och senare finner man inte Lilla Hede; endast Stidra och 6vra Hede ftirekommer,
b6da med ddeledingen 1 U2pennng.
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Storskiftet 1792 i Sddra Hede (KVILLE 81) visar <idegirdens liige. Handlingama har:

s 5 Arg 12-14 Odegflrden

Av kartan fr*gar, att Odegdrden griinsar till Ovra (el. Norra) Hede, vars lilla tideleding
torde ha giillt en mindre del av iingen. Odegf,rdens namn dr inte kiint. Efter ett misslyckat
f6rs6k omkring 1600 att ffl tidegdrden under odling igen, har skattemyndighetema l6tit
den inlemmas i Sddra Hede. Om lilla-namnpi iidegdrdar se Framme, Odegdrdar s 41 ff.
OGB 16 s 36 behandlar Hede Viirniksg8rd och byr S6dra och Ovra Hede som en >by>>.

Om sidana byar som >felaktigt angetts som byar ... diirfdr att de enbart konstruerats vid
skrivbordet 1825> se Widgren, Bysamf?illighet s 45 ff.

KV]LLE BI
Siidra IIede
StorskifLe 7792

+
I

I
A

Karta 55. Odegirden Lilla Hede i Stjdra Hede.

Bordserbd, U2 kronohemman, har sitt iildsta beliigg i en medeltida kiilla (1346 DN 4 s

246; OGB l6 s 21) men saknas t jb 1544. Den fciljande jb 1573 (s 407, 546, 615, 665)
noterar genomgflende fi och smi skatter: kronolandskyld 712 turna, htistegdngskorn tvi
(av fem) skatter, skattepenning 6 skilling skatt (mot 12 fdr hel gflrd), fodringshiistar 2 (frir
halv gird). Jb 1601 och 1625 anger skattepenningen till 4 skilling skatt, 5 112 penningar

leding, vilka i jb 1659 (s 747) skrivs som 4 skilling cideskatt, 5 712 pemingaLr ddeleding.
Den av jrp 1665 frireslagna hrijningen av mantal och skatter antecknas i jb 1691 (s 1203);
Borisercid stir som 314 mtl krono, >anno 1666 tillt kt U4 mantal jiimte 6 cire smt fodring,
I pund smcir>>.

Flera tecken tyder pi att Borisercid iir en medeltida ridegflrd: beliigg frin 1346 men
saknas 1544;fil och smfl skatter fr6n 1573 och framflt; rjdeskatter 1659; rjkning av mtl och
skatter 1666. Dessutom antecknas Borflserrjd i mantalet pfl slottsarbete 1611 under >Ode-
girda>. Mlken gird kan ha brukat cidegflrden Boriserod? Granngirden Fossane har U2
tunna malt <idelandskyld 1544 jamte <ideleding 1625 och 1659.

Nygdrd omtalas fdrsta gingen i jb 1573 (s 407, 544,614,665; OGB l6 s 58 har fdrsta jb-
beliigget 1659). Bonden ger kronolandskyld med 4 U2 skiippor, hiistegangskom med fyra
skatter (av normalt fem), skattepenning 6 skilling skatt, 1 album (halv skatt) och 2 fodrings-
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hiistar (f0r halv gird). I jb 1601 har skattepenningen minskat till 4 skilling skatt, 3 penningar
leding, vilka i jb 1659 (s 748) skrivs som 4 skilling cideskatt, 3 penningar tideleding.

TorbjtimiNygirdfOrsunderrubriken>Odegflrdanimflpislottsarbete 1611.G6rdtagor
kallar kronogdrden Nygard en ddegflrd; gt 1639: rrAnkan i Nygdrd tog samma tidegfud
igen uti tre flr, gav I ll2 daler.>> I Nygflrd iiger bonden 9 siittingar och kronan 1 tunna med
all bygseln CIb 1659). Ijb 1697 (s 1203) antecknas den ijrp 1665 fOreslagna dkningen av
mantal och skafter; Nygird, 314 mtl krono, >anno 1666 tilldkt V4 mantal jiimte 6 rire smt
fodring, I pund smrio>.

Nygird iir av allt att ddma en medeltida tidegird som ffltt egen brukare under 1500-
talet.

Byn Vidingen besttr av sex girdar (OGB 16 s 76). Under en av dessa - >>Truls gerd, -
brukas en ddegdrd, fdr vilken ges I tunna landskyld (jrp 1665). Med just 1 tunna stdr
Kville przistbol i den kronogird i vidingen som 1659 brukas av Jdns och rruls (b 1659 s
741). Kyrkans jb 1645 (s 42) antecknar Kville priistbol med bygsel till 1 luxrrramalti Osta
Vidingen, och sammapriistbol f6r 1 tunnamalt >av ett eingestycke> enligt jb 1697 (s 1188).
Jrp 1665 ftireslAr, att ddegflrden siitts i mantal (114) och skrivs fcir skatter. Jb 1697 (s 1209)
antecknar hiirom: >>En <idegard under Vidingen, anno 1666 av lantmiitaren tilldkt U4 mtl,
I pund smrir, 6 dre smt fodring, vilket anno 1669 och 1684 igen avskattades.>> Av byn
Vidingens sex gflrdar har endast Ostergdrden ddemarkeringar pfl kartan till laga skiftet
1831 (KVTLLE2IO):

s 7 108-110 av Ogflrden
L28 dito
115-116 Ogdrdsvall

Redan i ib 1573 (s 610) noteras en gdrd i Vidingen med 1 skitling iideleding. I senare jb
st6r tvi bOnder med vardera 1 album cideleding, vilken ijb 1659 (s 741) skrivs I album
plus 1 album under en skattegird och i jb 1697 (s 1166) 2 alba ddeleding under
Assmundsgdrden. Det ar miijligt, att Assmundsgdrden och OstergArden tillsammans bru-
kat ddegirden och fdrdelat utlagoma sfl, att den frirra erlagt cidetedingen till kronan och
den senare landskylden till pr[stbo1et.

EK 75 SO

VIDINGEN\ \ \r\
{; -)''ry

Karta 56. Odegflrden i Vidingen.

SOLBR ACKE

0stergAr d"y 6)
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Dale noterasiibls44 (s 216) med alla slags skatter, men dessa iir ganska sm6. De ftiljande
jb visar ocks6, att gfuden riiknats som skattesvag med endast 2 fodringshiistar f6r halv

gard. Ijb 1659 (s 765) skrivs skattepenningen som 4 skilling tideskatt.

I Dale iir 1 tunna bondejord, medan 1 tunna varit >kanslem ftirlitrb. I samband med att

den senare ))revoceras till Sveriges krona> er 1659, blir Dale U2 mtl krono. Jb 1697 (s

1178) skriver DaIe som l2 mtl skatte; kronan hat ll2 tunna och bonden 1 tunna med

bygseln av hela gArden.

Dale finner man under >Odegirdar> i mantalet p6 slottsarbete 1 6 1 1 . Girden iir till synes en

tidegflrd som tidigt kommit under odling.

Skdtterdd (Skatterud), ett torp upptaget pfl Dates iigor, fdreslls i jrp 1665 att tillsammans

medDale sti ftir 3/4 mtl och ge 6 6re smt fodring. 56 har inte skett; i jb 1697 (s 1181) siigs

Skfltterdd, U8 skatte, brukas under Dale, >anno 1666 tilldkt jiimte mantalet 3 6re smt

fodring>.

Kollds, >en ddeg&rd, brukas till mulbete under Ledum>>, bdr enligt jrp 1665 >pfldkas 8

marker smdr>>. Ib 1697 (s 1209) antecknar >>Kallds, en ddegflrd wder Ledum. anno 1666

tilldkt 8 marker smtio>. OGB 16 s 51 skriver Kattds, enkronotidegArd'

Bjdrtorp har beliigg fran RB (s 383) - i gflrden 6gde Kville kyrka U2 markebol - men

saknas i jb 1544.I jb 1573 (s 542, 6t2, 664) stir Bjdrtorp med brukare och skatter f6r halv

g6rd. Svarteborgs kyrka har bygseln med 2 tururor malt, varav Kville kyrka'dger ll2ttlmrn
(kyrkans jb 1645 s 32 och 40, jb 1659 s 764 och 1697 s I2O4). Tidigate skatte skrivs

Bjortorp i 3U tesl som krono. MtI 1611 p6 slottsarbete redovisar Bjiirtorp under >6de-

glrdan>. Jb 1659 noterar gflrden med 4 skitling ddeskatt ochZ albatideleding. Bjdrtoqp Zir

en medeltida gflrd som lagts dde men kommit under odling pA 1500-talet. Jrp 1665 fOre-

slfir tikning av mantalet till3l4 och av skatten med 2 pund smcir. Jb 1697 (s 1204) skriver

Bjtirtorp som 3/4 krono, )>anno 1666 til16kt jiimte mantalet 6 6re smt fodringspengar och 2

pund sm6r>>.

Vidingen. >Christen (och) iinkan i Vidingeu - flbor pt 1 mantal krono Vidingen - siigs i
jrp 1665 vara >>utarmade och i stor fattigdom>>. GArden b6r dlirf<ir fdrmedlas tlll U2 man-

tal. Att s6 skett framgdr av jb 1697 (s 1198), diir 1 mantal krono Vidingen redovisas som

>anno 1666 fdrmedlat nl lp mantal>>. I gflrden iiger kronan 2 tunnor och Skee priistbol I

U2tuwru; kungen tar bygseln.

Denna gird har fram till 1659 vait skatte. Jb 1659 (s 741)har omrr 2 av de fyta
skattegflrdama i Vidingen fdljande uppgifter: >>Ber[ttas varit f<irliint kanslem. Skee priist-

bolI U2 tunna, Mariakyrkan (i Oslo) 2 tunnor bygsel, som revoceras.>>

Sedan Mariakyrkans jord i Vidingen lagts under Sveriges krona, skrivs gflrden som krono.

Vad som hiir sagts om en av g6rdarna i Vidingen torde gallam 4 Kristensgdrden i OGB 16

s 76, d?ir dock vissa uppgifter inte stiimmer med ovanstflende. Kyrkans ib 1645 (s 17) har

anteckningen om Skee prdstbols andel i Vidingen i Kville. I OGB 20:1 (s 94) tolkas detta

>>Widengen>> somUtiingen i Skee.

Lunna saknas i jb 1544 (OGB 16 s 52 uppger dock beliigg 1544). Under >>skattepenning>>

fiiljer i jb 1573 (s 614) efter Trrittestqd >>Av Lunde>> med 6 skilling skatt, I album leding. I
den ftiljande jb 1580 har Lunna egen brukare; efter Triittestad stflr Hans i Lunna med nigra
sm6 skatter, diiribland 1 fodringshiist. Kyrkans jb 1645 (s 32) antecknar Svarteborgs kyrka
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med 3 s[ttingar malt av Lunna. Dessa 3 stttingar mtiter bland Lunnas skatter i den ftirsta
svenska jb 1659 (s 164). Girdar med kyrkojord och tidigare skatte skrivs i jb 1659 som
krono, och s6 sker ocksfl med Lunna. Bland de sju smfl skattema miirks 8 alba iideleding.

Den rikning av mantalet med U2 och av skattema med 6 tire smt fodring, 16 marker
smiir, som jrp 1665 fiirordar, finner man i jb 1697 (s 1204). Lunna skrivs som 3l4fuono,
men gflrden blir ar 1669 ftirmedlad Il4 mtl och 6 6re smt fodring.

Lunna placeras i mtl p6 slottsarbete 161 1 under >Odegirdao. Som en tidig tideg6rd har
Lunna fdrst legat under Triittestad men fitt egen brukare omkring 1580. Ateruppodtingen
har g[tt s6 vii], att Lunna ffltt komma med i 161 1 flrs mtl p6 slottsarbete bland 6deg6rdama.
Liinge har Lunna lflgt mantal och smfl skatter, men jrp 1665 talff frir en kraftig tikning av
bfldadera. Hiijningen blir tydligen fclr stor; redan 1669 m6ste en ftirmedling av mtl och
skatter ske.

Brricke, 1 kronohemman, dvS Ovre Brcicke , stir i jb 1544 (s 222) med 3 tunnor malt krono-
landskyld. Ocksfl i jb 1659 (s 742) noteras (Owe) Briicke med 3 tunnor malt till kronan.
Jrp 1665 har dock 5 tunnor skyld, vilka flterkommer i jb 1697 (s 1198); >aruro 1685 frir-
medlat 1 tunna malt i jordeboksriturta samt till Ll2 mantaletmed stiidslan 1 daleu.

>>Moens i Briicke> antecknas i jb 1544 (s224) med >>3 sdttingar malt 6de> under krono-
landskyld. MedlUZ skiippa (= 3 stittingar) malt kronolandskyld noteras Brdcke i jb t573,
1593 och 1601. Gdrdtagoma har 1628: >Joen i Briicke tog den lilla tidegArd kallas Lilla
Lycke (Ldcke) uti fdrstetaga som i lflngsam tid haver legat ride, gav 3 daler.> Av den fdl-
jande gt 1632 frarrryLr, att ddegflrden heter Hornlycke ochhar fhtt egen brukare: >Joen pi
Hornlycke tog samma ride och nyupptagne plats igen uti tre Ar, gav 1 ort.>> Gt 1638, 164L
och 1 650 kallar Homlycke odeplats, lilla ddegdrd och ringa plafs; tre6rstagan har tikat till
3 ort. Jb 1659 (s 748) har Jon p6 Hornlycke, 1/4 krono, med endast I tunnamalt och 112 ort
fodring; kungen har bygseln med 1 tunna. Eftersom Homlycke p0 1630-talet fAtt egen
brukare med maltlandskyld, saknar 6vre Briicke i jb 1659 den gamla ddelandskylden p6 3
siittingar somjb 1544 avslOjat.

I kungens jordagods i Kville ingick 3 ciresbol i Homlycke ( Horllykiu) Aff 1346 (DN 4,
'246 och OGB 16 s 40).

Hj tilmluirrs iing, se Sp drdd nedan.

BergdrnarrrretpflW6gdrdarikronansftirstajb l|44.Bergnrl(s2L2)>HenrickiBerg>
stdr fdr den gflrd som nu kallas Berga pfl Stora Homborgdn. Gdrden har normala skatter
j1ffie U2 tunna malt ddelandskyld. Nr 2 (s 223) >>Garnell y Berg> placeras under krono-
landskyld med 3 tunnor malt. Berg friljer efter lossbo (Lyusby), en granngflrd.

B erg - som jrp 1 665 niimner - ger endast 3 tunnor malt i ib 1544 (s 223) och de ftilj ande
jb. Senare tillkommer U2 daler fodring (jb 1659 s746). Girden siigs vara 1 mtl krono.

Ldssbo antecknas i jb 1544 (s 223) med endast 2 tunnor malt kronolandskyld. Jb 1659 (s
746) skriver gArden som I mfl krono; kungen har bygseln av 2 tunnor. Till den tidigare
maltlandskylden har kommit UZ daler fodring.

Spdrddbehartdlas i OGB 16 s 54 som en ddegdrd i lossbo; dock saknar Ldssbo tidegdrds-
markeringar i 1500- och 1600talens jb. Tre g6rdtagor - 1648,1651 och 1654 - giiller
>>den ringa tideplats Spflrtid (Sparud)>, som fOrst tas av Peder i Lilla Vrem och sedan tvi
gf,nger av Hans for LD riksdaler i treflrstaga. Jrp 1665 kallar Sp6rrid >>ett torp pfl . . .

Hj?ilmkiirrs iingr. I denna Hjiilmkiirrs cing siigs Briicke ha 2 U2 stiinger, Berg 6 stiinger
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och Ldssbo 5 stiinger. Dessutom finns en dng >>som iir kommen ifrtn samma Hj?ilmkiirrs

iing>>.

Hjiilmkzins iing f0reslAs i jrp 1665 brukas sfl, att Briicke f6r lika stor del som Berg och

Lcissbo (>hava likategskifte>). Den andra iingen som jrp 1665 sdger ge 20 stackarhtj, >>btir

hzirefter hrijas till Briicke, eftersom U4 mtl dr taget ifr6n girden som va.r iingen under

gflrden>. Den iing som Briicke mist, torde vara den odegird Hornlycke som pfl 1630+alet

upphtirt att nyttjas som betesmark av Briicke och f&tt egen brukare frir att i jb 1659 skrivas

som V4 mtl krono (se Briicke ovan).

Torpet Spflriid slufligen bOr enligt jrp 1665 ge 1 pund smdr och husmansskatt. Ib 1697

(s 1209) antecknar >Sp6riid, en dng diirunder, anno 1666 ti116kt 1 pund smcin>.

En >karta river utringen HjAhkan, torpet och skattii:rgen Sp[rtid tiII hemmanen Berg,

Briicke och Ldssbo> 1817 (KVILLB 195) visar:

A, B, C Hjelmkan
A, B, C Torpet Sp6rdd

a Skatt?ingen SpArtid

b Hjeilmk,irr

Hrillesds, 1/4 skattehemman, ndmns tidigast i ib 1573; efter en bonde i Branneby flljer
under hiistegdngskorn (s 548) >fdreskrivne av Hiillesis> med fyra sme skatter. Pi samma

siitt antecknas en liten skattepenning och I hiist fodring >>av Hiillesis> utan brukarc. Det iir
tydligt, att Hiillesfls tigger under en gdrd i Branneby. Ocks6 i de niirmast ftiljande jb ger en

gfud i Branneby skatter >>av Hiillesfls>>. Mfl pt slottsarbete 1611 antecknar Jon i Hiillesis
under >Odegflrdar>; gdrden har f6tt egen brukare. Jb 1659 (s 769) skriver Hiillesds som U4
skatte; >herr Johan i Kville>>, dvs prdsten, iiger g6rden och har bygsetn med t tunna. Bland

de smi skatter som fdljt Hiillesis genom Aren, mdrks 8 alba ddeskatt. Den cikning av

skatten med I pund smcir som jrp 1665 vill se, kommer redan 1666 (Jb t697 s 1180).

Hiillesfls visar tydliga OdegArdstecken: gArden brukas under Branneby till omlaing 1600;

den stir bland iidegdrdarna i mfl 1611; den erliigger ddeskaff 1659; den ftireslis till skatte-

hiijning 1665.

Dyngd och Hjeirterd stflr i jb 1659 (s 770) som >>skattehemman som uti de danske jorde-

b6cker varit utelyckte>>. BAda har brukare och skrivs som V4 mtl.
Aslag pi Dyngti ger enligt jb 1573 (s 406) Il2 turna malt i kronolandskyld. Mtl p5

slottsarbete 1611 har Rasmus p6 Dyng6 under >Odeg6rdap>. En gt frAn 1627 notetat
,rAnkan pfl Dyngri (Dynnge) tog fdreskrivne lilla plats i tre ar, gav daler 1.>> Jrp 1665

mena.r, att Dyngd bdr >giva U4 ttrr;ra makrill och 6 cire smt fodring>. Jb 1697 (s 1188)

meddelar, att Dyngd Ar rc66 p6fdrts dessa utlagor. Jfr OGB 16 s 84.

Anders pt Hjiirterti erliigger i jb 1580 kronolandskyld med 2 tunnor 1 sk[ppa malt,

vilka 6terkommer 1625. Liksom Dyngri placeras Hjiirterd i mtl pi slottsarbete 1611 under
>OdegArdar". Den i jrp 1665 fdreslagna skattecikningen-ll2Etnd smdr, 6 6re smt fodring

-antecknas inte i jb 1697 (s 1188), diir Il4mtlHjarrerci noteras som >>obesutteu. JfTOGB

16 s 85.

Vindhed iir >en 6degtrd, kronans, brukas till iing under Torps gArdao. Det iir Torp vid
Vidingen som anteckningen ijrp 1665 giiller; byn best6r av Norgflrden och Sdrgdrden. Jb

1544 (s2t3 f)noterar en av gflrdama med 1 tunna malt ridelandskyld. Redan den ftiljande
jb 1573 (s 540, 611,663) avslcijar 6degflrdens namn. Efter Torp f<iljer >Av Vindhe6> med
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skatter av olika slag, diiribland 2 fodringshristar (f<ir halv gard). I jb 1601 kallas
skattepenningen tjdeskatt (4 skilling) och Odeleding (5 U2 alba).

Urjb 1659 (s742):

Av Vindhed <idegflrd

Kungen bygseln av I tunna 10 siittingar
Bondejord 10 sflttingar
Kronan I tunna
>Derura <idegird beriittas att vara allenast eft stycke iing.>

Torps iidegArd mciter redan 1610 i gdrdtagoma: >>av ett stycke jord, brukas under hans
gird, kallas Vindhed>>, har Bjtirn i Torp givit 2 dalq i tredjedrstaga. I senare gt kallas
Vindhed bdegdrd, och det iir i regel tv6 b6nder som brukar den. Jrp 1665 siiger, att >>brin-

dema p6 Torp hava hdllit syn och fcirskaffat sig en lagmansdom, att ddegdrden skall brukas
under gArdama . . .>> Tvisten om rafien till bruket av cidegflrden skymtar fram i gt 1631.

Torps b<inder tog detta flr kronoridegirden Vindhed . . . som var >bygtt oc kvett fra gorden
aff 6 Mand, oc Laugmanden ddmt dend der wnder igienn>>.

Enskifteskanan l82l till Torp Norgdrden (KVILLE 32) visar ridegdrden Vindheds liige:

83

99
100

Ogflrdsbacken

Ogflrdsholmarne
Og6rden

RB (s 382) talar l39l om Torp (viderVindeid) >>vid Vindhe&. Vindhed iir alltsfl en
medeltidsgArd som lagts cide; som cidegfud har Vindhed brukats under och till sist inlem-
mats i Torp. Se OGB 16 s 70.

Aslerbd har sitt iildsta beliigg i RB 1391 (s 302) men kallas >en ridegird, brukas till iing
under Rdrdil> i jrp 1665. Nar Rdrdd som skattepenning har ocksfl 1 skilling tideleding i jb
1573 (s 611), g?iller denna Aslerijd. Odeledingen iterkommer senare minskadtill} atba.I
R6rdd har Kville pr[stbol 7/2 ttxra, bonden 3 slittingar och Vzime kloster 3 tunnor (b
1659 s 758). Priistbols- och bondejorden kommer frfln ddegirden Aslerdd (rp 1665).
Klosterjorden >)tages nu till kronan>>, sedan Bohusl2in blivit svenskt 1658, och Rer6d -
tidigare 1 mtl skatte - skrivs som krono.

Vad jrp 1665 fdreslir betrffiande <idegflrden Aslerrid, har genomf<irts. GArden skrivs
som 1/4 mtl i jb 1697 (s 1 180) >anno 1666 tiltt kt jiimte mantal 6 6re smt fodring, 1 pund
smcip>. Annu 1697 saknar Aslercid egen brukare men ligger >>under kronohemmanet RAr6d>>.

Prtisttingenniimns fcirsta gangen i jrp 1665; ddegflrden siigs >brukas till ling underAsmunds
g6rd i Solhem>. Bonden ger sedan liinge >till Svenneby kyrka ll2 tunna landskyld med
tagan>> fdr >den l/2part av cidegdrden som ligger viistan fcir biicken in till g6rdens iigoo.
Samme Asmund tar enligt en gt fr6n 1638 >den lilla kyrkoridegird igen uti tre 6r som diir
ligger under gArden, gav U2 daler>>.

Av Solhems tre g6rdar dger Svenneby kyrka l/2turcraiden som ger 1 album tideleding
(b 1659 s 760). Med samma <ideleding upptriider Solhem Nedergdrd i jb 1697 (s 1171).
Samma jb (s 1209) noterar >>Solhem av en kronans ddegflrd, ll2 tlrna malt, tredjedrstaga
8 6re smt>>. Det iir alltsi i Nedergird den del av kyrko-/<ronoddegtrden Prdstiingen >>som

liggervristan fdrbiickep> skall stikas. Redan i jb 1573 (s 611) erliigger denna gflrd 1 album
ddeleding som sedan fciljer genom de kommande jb.
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Med en einnu stdrre ddeleding - 2 skilling men utan landskyld - upptriider emellertid en

annan gflrd i Solhem i jb 1573 och framit; minskad till 4 alba pfltrffias tideledingen under
Ovre (Offrcr) Solhem 1593 och senare. Gflrden kallas i jb 1697 (s lITl) Norgdrden; det

torde vara den andra halvparten 6ster om biicken (se ovan) av <idegflrden Prdstdngen som

<ideledingen har giillt. Jrp 1665 sager, att den >skall ligga till g2istgiveriet i Rabbalshede

och giver diirf<ir till kronan 1 pund smcir trligeru>. Ib 1697 (s 1182) notera.r >>Prdsttingen,

en ddegArd under Solhem, anno 1666 tilldkt I pund smcin>. OGB 16 s 66 har 1/11 krono i
Norgflrden; denna lilla kronodel avser troligen Norgirdens halvpart av kyrko-/<ronocide-
gtrden Priistdngen. Bdndema sjiilva iiger 2 tunnor i Norgirden.

Ocks6 i skatte Mellangdrden finns en liten kronodel-2133 av gdrden (OGB 16 s 66).

Mellang6rden saknar tideleding i 1500- och 1600-talens jb. G6rden skrivs i jb 1697 (s

1201) som >>1 krono, kungen bygseln, kronan 6314 sattngar som anno 1667 for innest6-

ende skatter diimdes under kronan med bygseln av all gfrrden>>. Som maltskatt antecknas

ll2 l;uruta 3 skrull. Bdnderna har tidigare iigt hela girden med 2 tunnor 4 siittingar.

Fyra kartor visar cidegArden Priisteingens liige. En kartliiggning fuLnl694 (KVILLE 15)

skiljer mellan Odegdrdstingen och Prristdngen, beliigna pt var sin sida om biicken och

tillh<iriga Nedergflrden resp. Norgflrden. Ett storskifte pil Solhem Sbrgdrden - dvs Neder-

gdrden - fran 1797 (KYILLE 89) har ddemarkeringar fOr <idegirden >>vdstan fdr biicken>>:

sZ A Ak".
Attg

B Aker
s 3 A.tg

6

t6-19
30-3 1

41J5

I Odegflrden

I Odegflrden

I Odegflrden
I Odegflrden

Storskiftet i Nedergflrden 61 1817 (KVILLE 124) ger itaxeingsliingden (s 6) flera iidegArds-

markeringar, vilka inte kan lokaliseras. Laga skiftet i Solhem Nedergfuden 1847 (KVILLE
3 1 0) har O d e g dr d sfl a t e n dar o d e g drd e n ligger pL karta 57 nedan.

EK 76 NV

-_."1:ll:: tr
ot/

\
SOLHIM \

Karta 57. Odegflrden Prristcingen i Solhem.
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BorrNa socKEN

Vrdngstad - tv6 gdrdar med fulla skatter redan i jb 1544 (s 219) - saknar ddeskaffer i
jordebdckema. Jb 1659 (s 775) skriver b&da g&rdarna som 1 mtl vardera; nr 1 iigs av

bonden (20 siittingar), nr 2 tillhOr Kville priistbol med 3 tunnor och bygsel till priisten
(kyrkans jb 1645 s 43). Det iir nr 1, bondejorden, som enligt jrp 1665 till hiilften ligger cide

och diirfdr )>synes bcira bliva ftjrskont 1/2 extraordinarie>. I jb 1697 (s 1223) skrivs glrden
som 1 mtl krono som 1666 fdrmedlats till 1/2. Kungen har bygseln. Av de tidigare 20

sattingama bondejord iiger kronan I tunna 2 sattingar V4 skrull, medan Aterstoden - 5

saffingar 3 3/4 slaull - siigs tillhrira Erik i Bottna. Tydligen har en stor del av gfirden som
skattevrak hemfallit tt kronan. OGB 16 s l2har Kronogdrden som hemmansnamn.

Gillingsmarken; se Lilla Gillingsmarken nedan.

Tricklebo,l/2 skattehemman, har bel[gg fran 1391 (RB s 384) men saknas i kronans jb
l5M.I jb 1573 (s 619) stflr Asbjrim i Tdcklebo under skattepenning med 4 skilling skatt
(mot 12 fijr hel gArd). Senare ib (1623) skriver skattepenningen till 8 skilling. Jb 1659 (s

778)har 8 skilling >6rlig>i bland de sex smfl skatterna. Tiicklebo Zigs 1659 av Povel Nils-
son med I turma bygsel. Mfl p6 slottsarbete 161 1 noterar Tiicklebo under >Odegflrda>. Jrp
1665 fiireslAr, att jb-riintan htijs med 19 marker smdr, vilket sker 1666 Qb 1697 s 1219).

TloligenharTiicklebo genomg6tt en 6detid; tysbraden i jb 1544, den lilla skattepenningen
I57 3, ldegirdsrubriken 1 6 1 1, skattehtijningen 1666 - allt talar fdr detta.

Skrirholmen upptriider i kronans jb fran 544 (s 220) med endast en g6rd. De tvi tivriga
finner man fdrsta gdngen i jb 1573 under fodringen som Viime klosters gods med 2htistar
vardera. Bland Viime klosters gflrdar 1648 fOrtecknas SlairholmenVtistra och Ostra,var-
dera med 4 tunnor kom med bygsel (NRR 9 s 193). Sedan Bohusliin blivit svenskt 1658,
liiggs klosterjord under Sveriges krona - den >>revoceras> (b 1659 s77 4). De wfl gflrdama
tt Ostergdrden (Overgd,rden) ochMellangdrden,bida fiirmedlade U4 i mantalet 1685 (b
1697 s 1222 f). Den tredje g6rden - Nedergdrden - mdter redan i jb 1544 (se ovan); den

har fulla skatter och saknar rideskatter. Jb 1659 (s 774) skriver gArden som 1 mfl krono.
Botbra och Svenneby kyrkor iiger tillsammans2 U2lmnor och bonden lika mycket; kungen
har bygsetn till hela girden (5 tunnor). Fram till 1697 har enfdritndring i iigofrirhdllandena
intrffiat. Kronan har I l/4 tunna, kyrkoma vardera t U2 tnwra och bonden endast 314

tunna. Kungen har som tidigare bygseln till samfliga 5 tunnor (Jb 1697 s 12220. Ar 1685

fcirmedlades Nedergtrden medU4 mtl Det iir troligt, att sflviil fcirmedlingen som kronans

dvertagande av I U4 tunna bondejord i Nedergirden orsakats av skattevrat liksom fcir
Vr[ngstad ovan.

Den jord kyrkorna iiger i Skiirholmen, ftirtecknas i kyrkans jb 1645 (s 41 och 42).

Svenneby kyrka stfu med 2 tunnor malt i Lilla Skirholmen, medan Bottna kyrka har 1

tunna malt i Skiirholmen Kungen har bygseln av bflda. Redan I39l agde Svermeby kyrka
Il2markebol i Skiirholmen (RB s 380).

Strupen - >>en 6degArd, brukas till iing under Eriks gflrd i Skiirholmeu (jrp 1665) -
omtalas fdrsta gingen i RB 1391 (s 381); Botbra kyrka iigde 3 1/2 tiresbol i Strupen (,I

Strupa). Kyrkans jb t645 (s 42) antecknar Bottra kyrka med Ll2 wuaa malt >>i Strubo>;
bonden tar bygseln. OGB 16 s 13 och 90 redovisar Strupen som ett fcirsvunnet namn.
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Storskifteskartan 1780 (BOTTNA 5) har (s 13) anteckningen: >Hiirtill kommer tideg6rden

Strupen kallad som enskilt iir hemmanet Skiirholm Nedergdrden tillhdrig och finnes fl
kartan tecknad med litt. A. En kalvhage av 6degflrden intagen under litt. Aa. Kronoiingen
fl kartan anmiirkt med litt. Bb skall enkom tillh<ira Skiirholmen Mellangflrden men nyttjas
av Oppe- och Mellangflrdama.>> Kartan till laga skiftet p& Skiirholmens by 1839 (BOTTNA
29) redovisar (s 12) nr 7l--73 och 84 >>av Odeg8rdeu.

>En ii:rgeteg vid Skiirholmens strand, brukas under Bottnas gflrdao (rp 1665). Detta
kan vara den kronoiing som ndmns kartan 5 (Bb) under Skiirholmen (se ovan). Jrp 1665

ftireslAr den till 10 marker smdr; i jb 1697 (s 1226) stLt: >>Kronoiingar: Skiirholmen av en
dng, anno 1666 tilldkt 10 marker sm0r.>> Allts[ btir den iingeteg Bottna brukar 1665 vara
den Skrirholmen skattar 10 marker smdr frir 1697. Som gdrd nr 4 i Skiirholmen har OGB
16 s 9 >Mellangdrden, en k -*g, 1929 utesluten ur Jb ss. obefintlig. Upptages i Jb blott
1697, t758,1881. Har viil tildst varit hmn.>> Troligen avses den iib 1697 omtalade krono-
angen.

EK 6i NO
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Karta 58. OdegArden Strupen och en iingeteg (Bb) i Skiirholmen.

Bdlerod >>ir en skatte tidegard, brukas till iing under Rddde (ROtide)>. Jrp 1665 ftireslir 20
marker smrir i skatt, vilken jb 1697 (s 1227) noterar under Odeg6rdar: >B6lerdd, en 6de-
g6rd under Rddde, anno 1666 tillttkt 20 marker smdr.>> B6lerrid, en skatte ridegdrd, redo-
visas enligt OGB 16 s 4 i jb 1697,1719, 1758, 1811-81 och i jordregistret men uteskits
1923 som obefintlig.

Odegf,rden B6lertid firurer man p6 tre kartor tlll Rbdde:
1. Karta och beskrivnng 1695 (BOTTNA 4) har pfl kartan texten: >B6.ler0ds 6degArd,

en god iing>>, och i beskrivningen: >>B6lerdds ddegird skattar till kronan, men b6rden be-
riittas av niimnden vara pantad av 6bon . . . iir en god ?ing och kan giva 6 palmar vallhij.>

2. Storskiftet pfl iniigoma 1791 (BOTTNA 8) har:

s6 Ang A
s7 Ang B

32, 33, 35, 36 [Jtdngen

33-36 lJtf,ngen

3.Lagaskiftet 1830 (BOTTNA 2l).D:dr storskifteskartanl79lhar Uttingen, stflr 1830

Ogdrden och Ogdrdslia.
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BOTTNA B
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Karta 59. OdegArden Brilerdd iMallerod.

Rdddehar LOGB 16 s 7 sitt 2ildsta jb-beliigg fran 1659. Men bland >>f6rsvunna bebyggelsen>
(s 13) stflr ett*Rdd med beliigg fran 1391 och 1580-talet (2 eer). Kan deffa galr;Ja*Rdd
vara det senare Rddde? Rriddes 4 skilling ddeskatt och 3 penningar <ideleding i jb 1659 (s

778) kan ledas tillbaka till motsvarande skatter f6r Rud/Rt d i jb t573-1623. Odeledingen
torde st6 fcjr 6degLrdenBdlerddi*RtidlRddde.Troligen ar *Rdd/Rt dde ockst en ridegflrd,
under vilken <ideg6rden Bilerrid brukats och med tiden inlemmats i.

Mrillerr)d,1/2kronohemman, st6rmedskatterfdr 1/2gerdijb 1573 (s 619). Skattepenningen
minskar frf,n 6 skilling till 4 skilling i jb 1593 och skrivs som 4 skilling cideskatt i jb 1659
(s 778). De smfl skatterna ))synes btira p6rikas 19 marker smcio (rp 1665), vilket sker
1666 (ib 1697 s 1225). N{rl pA slottsarbete 1611 placerar Miillertid under >Odegfudan>.

Andra tecken p6 en tidigare ddetid iir den niimnda rideskatten liksom rikningen av sm6r-
skatten. Miillerrjd iir tydligen en ddegird som kommit viil i gang med flteruppodlingen.

Biirfendals kyrka har 1 tunna malt med bygsel 1659, varfrir gdrden - tidigare skatte -
skrivs som krono med kungen som bygseltagare (b 1697).

Lilla Gillingsmarken b<ir behandlas tillsammans med Stora Gillingsmarken (se nedan).

Gillingsmarken ndmns i RB 1391 (s 380) - Svenneby kyrka Zigde 6 ciresbol >>J Geleiks
mork>> - men inte i kronans fdrsta jb 15214. Oluf i Gillingsmarken st6r i den friljande jb
1573 (s 554) med fyra skatter hiistegingskom. Men under skattepenning noteras bonden i
Tcicklebo med 6 skilling skatt och2 alba leding >Av Gillingsmarken>>. Under uppodlings-
tiden svarar tydligen den tidigare brukaren av cidegirden f6r en del av skattema. I jb 1593

har till den tidigare skattepenningen (nflgot minskad) lagts 5 ll2pewingar tideleding frir
Jakob i Gillingsmarken.

I gflrdtagorna fdrekommer Gillingsmarken flera ginger. Det tir mdjligen fvri skilda gar-
dar det galler: Lilla Gillingsmarken och (Stora) Gillingsmarken kallas de. Gt 1610: >Karl
i Gillingsmarken givit uti toearstaga av ett stycke jord, brukas under hans gf,rd, penning 1

ort.> Ar 1619 tar samme Karl i Gitlingsmarken >en ddegflrd, ligger under fdreskrivne gfrrd

ud ffe er, gav daler U2>>. Men i gt 1625 har ddegArden f6tt egen brukare: >Jakob i Lilla
Gillingsmarken tog frireskrivne lilla plats uti tre Ar, gav 3 ort.>> Och gt 1651 : >Tolf i Lilla
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Gillingsmarken tog samma ringa plats I ll2 skappa skyld, gav 1/2 riksdaler.> Mellan 6ren

1610och l625harfreilrstagancikatfrflnlorttill2 ort(=Uzdaler) 1619ochtill3ortl625.
Okningen beror siikerligen pi att ddegflrden odlats upp efter hand och fitt egen brukare.

Ar ocksfl Stora Gillingsmarken en 6degdrd? Fcir detta talar, att g6rden 1573 stAr med

Tiicklebo >av Gillingsmarken>>; vidare att en gt fran 1616 sdger, att >Karl i Gillingsmarken
tog fdreskrivne iideg8rd uti tre 6r, gav daler b. Hiir siigs alllts6 inte att 6deg6rden >ligger

undep> Gillingsmarken. Och tredrstagan iir fcir stor; den utgdr fdr Lilla Gillingsmarken 1

ort 1610 och tl2 daler 1619. Men Stora Gillingsmarken ar jn skattejord, som inte stflr i
kronans gArdtagor! Jb 1659 ftirtecknar siviil Lilla som Stora Gillingsmarken:

s774 Tolle i Lilla Gillingsmarken, V4 krono

Svenneby kyrka 3 stittingar
Kungen bygseln

5 ll2 penningar solleding
5 ll2 penningar odeleding
4 skilling odeskatt

s777 Jon i Gillingsmarken, 1/2 skatte

Povel Nilsson Bland skatterna miirks
I 1/2 tunnabygsel 4 skilling ddeskatt

Jrp 1665 fdreslAr tikning av sm6rskatten - frir Stora Gillingsmarken 19 marker och Lilla
Gillingsmarken 1 pund. Ar 1666 liiggs de nya skattema till de tidigare frb 1697 s 1219 och

1226).
Laga skiftet i Lilla Gillingsmarken 1900 (BOTTNA 59) har (s 28) nr 35-39 Ode-

plankorna, som mcijligen kan riiknas som en ddeg6rdsmarkering.

Mossdalen,ll4 mtl, finner man i jb 1659 (s779) bland >fodrings- och friilsehemman, som

uti de danske jordebdcker haver varit utelyckte>. Aldre beliigg saknas, och det iir ovisst
om gflrden iir gammal eller ung. Friilsenaturen kan mdjligen tala fijr en viss 61der. Jrp 1665

finner, att gflrden bdr pl6kas 1 pund smdr och 3 Ore smt fodrin g. At rclZblir friilsegArden

Mossdalen >f6rbytt till kronan av guvemOren Harald Stake>, och kungen flr bygseln till I
tunna. Gdrden skatflailes 1666 med I fodringsh[st men f6rmedlades i jb-riintan er rc92
medU 2 turma malt Qb 1697 s 1226).

SvpNNpnY socKEN

Hunstqd ger 2 alba tideleding under skattepenning i jb 1573 (s 617). Odeledingen har i
senare jb minskat n6got och skrivs 5 ll2 pewingar i jb 1659 (s 783). Hunstad iir 1 mtl
skatte; bonden har bygseln med 2 tunnor, Svenneby l<yrka U2 tunna. Sflviil jb 1659 som
jrp 1665 antecknar Svenneby kyrka med ll2 nnna malt i Hunstadl1n, men kyrkans jb
1645 saknar denna uppgift.Ijb 1697 (s 1229) sttr under Hunstad: . . . >:in betalas flrligen
till Svenneby kyrka av en ddegdrd 6n (Oaenn) beniimnd U2trxtna>>.

Svenneby kyrka 2igde 1391 >J Audncnne>> 4 drtugsbol (RB s 379) och >J Audnsenne

Orts fata vij aura bolb> (RB s 380). OGB 16 (s 8 och 82) redovisar dessa tv6 On under On

i Kville och Bottna socknar, medan On i Sverureby behandlas utan iildre beliigg iin EK (s



23t

93).I Lilla On iBottna har Kville priistbol I tunna, men i On i Kville saknas kyrkojord
enligt jb 1659. Eftersom On iir en gammal <idegflrd i Hunstad, som Svenneby kyrkaiget lD
tunna i, iir det troligt att ett av RB:s tvi On gallt OdegArden med detta namn i Hunstad.

Kartan till storskiftet pfl iniigoma till Hunstad och Tyfta 1791 (SVENNEBY 29) visar

ddegflrden On:

s 6 Hunstad On Aker
Ang dito
Hunstad On Aker

s7 Ang

50-54
55-56
60-62
63-65

Storskiftet 1804 (SVENNEBY 33) markerar (s 3 fl Osta, Norra och Vdstra fjiirdingama
>av ddegflrden>> med resp. A, B och C. Ocks6 i handlingama talas om Odegdrden.Laga
skiftet i Hunstad 1844 (SVENNEBY 57) katlar 76-93 On,l21-I32 On, Aker, a Torv-

myren i Oneberget.

SVENNEBY ?9
Ilunstad och Tyfta
Storskifte I791

Karta 60. ddegArden On i Hunstad.

Rangeleby iir >en 6degdrd, brukas till Tyfta 213 och V3 till Hunstad> (rp 1665). Vid ett

storskifte ph Norrcingen, en samfiillt ting till Hunstad ochTyfia 1791 (SYENNEBY 38)

delades Norriingen i tvi delar, varvid Hunstad tog del A och Tyfta del B. Norr om kart-

bilden stflr >>Hunsta On hiiremoO>; Norrii:rgen har alltsfl legat sOder om On (se EK).
Vad namnetRangeleby ang6r, har OGB 16 s 107 ett *Ramnebo(rg)l Raffnebow fren jb

1585 under >>fcirsvurura bebyggelsen. Beliigget iir hiimtat under fodringen, Galler gods:

>Brrinnild i Raffnnebow, 2 hiistap och upprepas i jb 1593. KanRaffnebow frfln 1585 och

1593 vara Rangeleby frfln jrp 1665?

Pi nlgra kartor behandlas b6de Hunstad och Tyfta; ett visst samrdre fdreligger alltsi
mellan de tv6 gflrdama. Norrringen har de brukat gemensamt och skiftat 1791; denna iing

iir med all sannolikhet det Rangeleby som jrp 1665 omtalar.

ff
Tz
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KREGA

T Y }-TA

HII}-ISTAD

EK 69 SO

(Norr"-
iingen)

Karta 61. On ochNorrtingen.

Hdneskdr, >>en tidegdrd, brukas till mulbete under Tyftu (rp 1665). OGB 16 (s 107) har
Hdneskir under >>fcirsvunna bebyggelsep> och hiinvisar till beliigg i RB s 379 och kartor
(SVENNEBY 34, 51 och 103). Kartan till storskiftet iffia 1804 (SVENNEBY 34) inne-
hdller en s?irskild >>karta Over ddegarden Hdneskdr under T!fto. Odeg6rden delas mellan
dgarnai te delar till iker och iing med beteckningama s, m och n. Odegflrden griinsar till
Skogby i nordost.

Tlfta noteras i :b 1573 (s 617) med 2 skilling tideleding som senare minskas till 6
penningar. ddeledingen har giillt <ideg6rden H6neskfir.

I jrp 1665 omtalas ett byte - ett mageskifte - med pruisten i Kville som fitt Buskiingen
(under L<iska) mot Htineskir. Ar 1391 iigde Svenneby kyrka 6 dresbol i HtineskAr (J

H6noskor) enligt RB (s 379). Kyrkans jb 1645 har ingen anteckning om kyrkojord i Tyfta,
men Lciska star med 1 tunna malt till Kville priistbol med bygsel till prtsten (s 42) och L ll2
tunna till Svenneby kyrka och kungen som bygselman (s 41).

Buskcingen i Ldska finner man pfl storskifteskartan 1788 (SVENNEBY 24):

s 6 Ak"r 16-11
Ang 20-23

Buskvallen
Buskringen

Kartan till laga skiftet 1858 (SVENNEBY 87)har Buskal? som naflrn p6 samma omrAde.

N?ir jrp 1665 talar om Busfuingen och Buskogen ayses tydligen endast Buskiingen. Jfr
dockBuskog OGB 16 s 239.

Lciska saknar cideskatter i jordebcickema. Buslcingen iir en tidegflrd som brukats under
Ldska och inlemmats i g6rden. Jrp 1665 frjreslar, att kronan fir 1 pund smcir drligen av
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Buskiingen. Under >Angar> antecknar jb 1697 (s 1238): >>Buskiingen armo 1666 titldkt 1

pund smrir, vilket anno 1682 avskattades.>> Jfr OGB 16 s 218 och207.

EK 69 SO

TYFT

L 
-! 

O\-=lHoflesKar'

Karta 62. OdegArden Iloneshir i Tyfta.

Solbrdcke,l skattehemman, stflr i jb 1659 (s 785) med I ll2penningtideleding som skrivs
2 penningar ddeleding i ib 1573. Troligen finns en ddegdrd i eller vid Solbriicke.

Den i jrp 1665 f<ireslagna fdrmedlingenttll ll2 mfl sker 1666. Gdrden frirmedlas i jb-
riintan 1 tunna malt med stddslan 2 daler smt flr 1685. Solbriicke skrivs som krono med
kungen som bygselman till 2 tunnor Qb 1697 s 1236). Den svaga skattegfrrden har vdl som
skattevrak hemfallit till kronan.

Kdrraby bestir enligt jb 1659 (s 785 och 787) av 1 mtl skatte och 1 mtl friilse. Under
friilseg6rden stigs i jrp 1665 en kronans tidegfird brukas till ?ing. Odegdrden ger landskyld
till Tanums kyrka med U2 tawra, vilket kyrkans jb 1645 (s 38) bekrffiar. Flera g6rdtagor

visar, hur kronan fdr tredjeirstaga av cideg6rden. Gt 164l: >>Simon i Kiinaby tog ll2 mna
skyld kyrkojord i <idegirden, diir brukas under girden, igen uti tre flr, gav ll2 daler.>>

Jrp 1665 fdreslflr 114 mtl och skatter (1 pund smdr och 6 6re smt fodring). I jb 1697 (s

1237) stitr >Kiirraby, en ddegdril som 1/4 mfl krono, >anno 1666 tilkikt jiimte mantal>> de

frireslagna skatterna fdrutom tagor (livstids- och tredjeirstagor) och landbodaler. Kungen
har bygseln och Tanums kyrka ll2 tunna malt landskyld. Det noteras vidare: >Detta iir
allenast ett iingestycke>>, som Harald Stake givit till Rabbalshede giistgiveri >fri fdr avgift
till den resande mannens bAftre fortkomst>. Se cidegflrdarna Prdstdngen i Kville socken
ochAnnerodi Hogdals socken, vilka ocks6 givits till g?istgiverier (s225 f och32l).

En storskifteskarta frfln 1796 (SVENNBBY 30) visar 1/8 mtl h,rono Lilla Kcirraby, dvs
iidegflrden i Kiirraby (friilsegArden), vilken i sydost griinsar till ridegdrden Skiirpertid. Vad
Odegflrden.Lilla Kdruaby ursprungligen hetat iir inte kiint. Jfr OGB 16 s 95 och EK 69 SV.

Backeskdr siigs i jrp 1665 vara >>en 0deg6rd, ligger ftir kltivgang> under skattegdrden i
Ktirraby; tidegfirden >>synes brira pafdras 1 pund smtir och bliva till mulbete som fcirr varit
haver>>. Ib 1697 (s 1238) har under >kronoiidegirdar>>>>Backeskir, en ridegflrd under
Kiirraby, anno 1666 tillttkt 1 pund smdr.>>

OGB 16 (s 107) niimner under >>fcirsvunna bebyggelsen ocksi >>BackeskAr, en iidegflrd
under Kiirraby med okiint liige>. Av de beliigg som OGB ger, fircrs Bassgdrdflaten, -maden
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i Hunstad och Backskdrberget i Skogby. Storskiftet i Stora Kiirraby 1824 (SVENNEBY
47)har (med r6da nummer):

t4
2I

Backskfllmaden
Backeskfllbacken

6deg6rden B ackeskdrlBackeskfil finner man enligt kartan i nordtistra Kiinaby, p6 griinsen

mot Nasserdd.

Tvd ringar i gLrdarna Rorvik och H amnbrukas under Krjrraby. Jrp I 665 finner, att Kiirraby
brjr ft bruka dem f6r 16 marker smtir. Jb 1 697 (s 123 8) antecknar under Ang ar: >>En dng

under Rcirvik men brukas under Kdrraby g6rdar. Anno 1666 tillldkt 16 marker smdr.>>

Rdrvilcsringen riverfOrdes 1932 ften Kiinaby nr 5 (Stora Kiirraby) i Svenneby socken till
RdrvikiKville socken (OGB 16 s 62 och 96).

Gunnerdd, I skattehemman, redovisas som fdrmedlat till U2 skatte i jb 1659 (s 784).

Gdrden har beliigg i RB 1391 (s 380) och fcirekommer med brukare och skatter i kronans
jb fran I5M och senare. Gdrden saknar tideskatter. Med en landskyld pfl endast 1 1/3

tunna fAr Gunner0d beh6lla sitt fdrmedlade mtl (jb 1697 s 1232).

Hoga stir i jb 1659 (s 787) bland >fodrings- och friilsehemman, som uti de danske jorde-

bdcker hava varit utelyckte>. G6rden har brukare och skrivs som 1/4 skatte. Hoga har

mrijligen beliigg i DN 1317 och RB 1391 (se OGB 16 s 13 och 92).lHoga har Kville
priistbol bygseln med tl2 tunna och bonden U2 firna (Jb 1697 s 1233); nAgon tikning av

utlagoma blir det inte Cb 1697 s 1233). Tagor och landskyld iir allt som ges av gflrden som

skrivs 1/4 priistbol.

Av de i jrp 1665 uppriiknade friilsehemmanen utan jb-r?inta pLfors Fdglefuirr (medbru-

kare Bengt), Kleva, Rdnningen, Kindlycke (alla Kville socken), Binghult (Bottna socken)

och Skiirldll (Svenneby socken) den fdreslagna fodringen I h[st (3 tire smt). Fdglekirr
Larsgdrden (med brukare Johannes) siigs ha varit friilse men 1688 ltimnats till kronan mot

andra hemman (lb 1697 s I2O7). Vidare antecknas atlUlserddvarit insocknes friilse under

Vrem men 1695 reducerats till skatte. A mdal har fdrmedlats till 1/8 mtl 167 I och Sluirpe-

r6dtill v4 mrl 1681.

S,q.TVINIaNFATTNING

Kvrr.r,B socKEN

Under de fyra gflrdama i Hjtilpesten brukas en tidegird f6r tidelandskyld och Odeleding.

Odegdrdens gamla namn torde varaHogen.Etskatte ddeg6rd under Alnris ar Rddden som
omtalas 1346. Lilla Borgenligger tidigast som ett underbruk till Borgen men l6ggs senare

under en g6rd i B ranneby. Ocksi B orgen Zir en <idegird som emellertid kommit under hiivd
igen och skrivs t/2 mantal. Odegflrden Norgdrdbrukasunder Grimsltitt >>bldetrll 6ker och

dng>. Redan 1573 har tidegirden Barby odlats upp och f6tt egen brukare med nigra smfl

skatter. I Stuvcingen ryms en tidegird med kyrko-/<ronojord.
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Krinnestorps 0 degLrd Huldarhed utgors av marken norr om Hudiilven. Odegirdens gamla

namnskrivsllzldarheidiiRB 1391. Kdnnestorpvisarideiildstajordebtickemaenskatte-
svaghet som endast kan ftjrklaras av att ocksi girden drabbats av rideliiggelse.

Putten iir en tidegird som brukas till iing underNordby. Lilla SveiltekaTTas >Odegflrderu>.

Under Kamstorp nyttjas ddegirden Hede Vdrniksgdrd.Ibyn Hede med tv6 gflrdar har
legat en ddegArd med namnet Lilla Hede som jordebdcker och en karta visar. Bordserbd
iir en medeltidsgdrd som i senare kiillor upptriider som en ddegflrd. Ocksl Nygdrd visar
mflnga rideg&rdstecken: den skrivs under >>Odegflrdar> i mantalet pi slottsarbete 1611 och

kallas >iideg6rd> i en gflrdtaga 1639.
IbynVidingen brukas en cidegflrd under tvl av gflrdama. Odegflrdens namn iir okiint

men liiget framgfu av en karta fran 1831. Som en tidigare tideg6rd moter Dale med egen

brukare i kiillmaterial fren 1500- och 1600+alen. Under Ledum ligger en 6deg&rd med
nam:net KolldslKallds. Sedan den medeltida gflrden Bjdrtorp lagts 6de men kommit under
odling igen, p&minner iikande skatter av skilda slag om den rivervunna ddetiden. Som en

iidegdrd brukas Lunna fdrst under Trcittestad. Sedan Lunna fltt egen brukare omkring 6r

1580 glr tteruppodlingen raskt. Om odegirdenHornlycke siigs i en gflrdtagafrinl62S, att
den >i lingsam tid haver legat 6de>. Redan l632har 0deg6rden egen brukare igen. Ode-
gLrdenspdrddvnderLdssbokallasringaddeplats(1648), torp(1665)ochddegdrd(1758).

Hrillesds - en tideg6rd under Branneby - fbr egen brukare omkring 1600. Dyngd och
Hjrirterd skrivs under >Odegflrdao i mantalet pfl slottsarbete 161 1. Ibyn Torp ligger en

lronocidegird med namnet Vlndhed.Under kronog Lrden Rdrtidbrukas 6deg6rden Aslerdd.
Byn Solhem rymmer odeglrden Prtistdngen. Summa 28 tidegdrdar.

Borrnl socKEN

Medeltidsg6rdenTcicklebo, 1/2 skattehemman, har av flera tecken att ddma en tid som

ddegflrd bakom sig, ndr den noteras i jb 1573. Under en gdrd i Slctirholmenbntkas ode-
gfudenStrupentilT'ang. Skatteiideg6rdenBdlerddhggerwrder Rdd.de ochkalTas eing. R0dde

kan vara det tidigare *Rdd - en ddegErd som fntt brukare och namnet R0dde. Mdllerdd
antecknas under >Odegirdar>> i mtl pi slottsarbete 1611. Sflviil Stora som Lilla
Gillingsmarken upptriider som Odegflrdar i jordebdcker fren 1500- och 1600-talen. Summa

7 ddeg6rdar.

SvpNNonv socKEN

tJnderHunstadbrukasiidegirden OnmedbelaggiRBl3gl.Rangeleby-enddegirdsom
ligger till Tyfta 213 och till Hunstad 1/3 - kallas ocksil Norrringen. >>Trll mulbete under
Tyftu anveinds en ddegArd Hdneslair. Gammal kyrkojord i Ltiska iir den tidegflrd Busk-
cingen som omtalas 1665 med anledning av ett jordbyte. Under Solbrcicke har brukats en

0degflrd med okiint namn och liige. Av de tvi ddegardarna i Kdrraby kallas den ena Lilla
Kdrraby, den andra B acke skdr. Summa 7 ddegirdar.

Summering: Ftir Kville skeppsreda summa 42 ildeghrdar.
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SoRBYGDENS SKEPPSREDA

Knoxsra.Ds socKEN

Gunnborddnoteras i jb 1573 (s 437,587 ,658) med skatter fcir en hel gdrd; sfllunda ger
hemmanet fodring med 4 hiistar. Fdre 1659 har fdrmedlingttll l/2 mtl skett. Jrp 1665

skriver >>Gunnbordd, skattehemman 1, fcirmedlat l/2 extraordinarie>>, och fiireslir 3/4
mtl extraordinarie pi grund av gtrdens >ringa jordeboksriinta>>. Nlgon cikning av

mantalet har inte drabbat Gunnbordd som diirftir i jb 1697 (s 850) stflr som U2 mantal
med skatterna fran 1659.

Onnenppfrdderi jb 1573 (s 436,586, 658) och senare med skatter >>av Lerhogen>>. Fr6n att
tidigast ha giillt en hel gflrd - med 4 hiistar fodring - minskar Onnes skatter for Lerhogen
med 6ren. Jb 1659 (s 533) siiger, att Lerhogen >>iir en Zing och 6ker av skatte iigare och
brukas under skattegirden 6nne>, vilken ger sex smt skatter ftjr Lerhogen. Jrp 1665 menar
att Onne inte kan mista cidegirden Lerhogen fdr iturgens skull, och fdreslar att girden med
tidegdrden grir fdr I U2mtli extraordinarie. Ar 1OOO Ulir Lerhogen satt i mantal tillll4.Ib
1697 (s 854) kallar >>Lerhogen under Onne>> U4 skatte och obesuttet. De sex tidigare smfl
skattema kvarstAr.

En kartl?iggning 1708 (KROKSTAD 8) visar Lerhogen i 6rure: >Lit. A Lerho genll4 ar
tagen utav Onnes 69or, vilken nufijrtiden brukas allenast till iing under bemilte gflrd. Men
i foma tider varit besuttet, som och nu kan skdnjas, varest husstaden och 8kerjorden varit
. . . Marken iir mesta delen riverg8ngen med mossa och tuvor. Av hird vallshrj med ddeAkem
som pA trerure mansflldrar icke varit i bruk.>

Storskifteskartan 1794 (KROKSTAD 13) har >Mellaniingen och Lerhogen>> fdr samma
omr6de. Som en hemmansdel i Onne redovisas Lerhogen i OGB 17 s 106. EK 84 SV har
Lerhogen.

Redan i jb 1573 (s 398) firurer man Onne med 4 alba leding kronolandslqld, vlTken
senare 6terkommer nigot minskad. Eftersom cidegdrden Lerhogen upptriider som skatte-
jord, torde nflgon liten delkronojordhafunnits i Onne.

Si)bbbn, 1 skatte, iir enligt jrp 1665 >en god och beh6llen gdr#, vilket ocksfl framgflr av
jordebdckemas skattenoteringar fran 1573 och fram6t.

Torpet Gtisthuset filesl8s i jrp 1665 till skatter med I sk?ippa bjug g,U2 ptnd smdr och

U2 skdppa mjiil men ingen husmansskatt. Under >>skatte husmein>> stdr >Giisthuset under
S6bb<in> med de fcireslagna skattema efter skattliiggning 61 1666 0b 1697 s 856).

Storbergane/Berganenoteras ijb 1573 (s437,587,658) med skatter >f6r/av Korsbergane>>,

som ger frjr halv Ce.rd (t ex 2 fodringshiistar). Korsbergane kallas i jb 1659 (s 534 f) en

skatteiing under skatteglrden Storbergone sorr^ erliigger sex sm6 skatter till kronan fcir
rdtten alt bruka iingen.
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Jrp 1665 kallar Korsbergane en ddegdrd som )>Ar under ett odel med Storbergane>> och
diirftjr kan ha f6tt sina iigor lagda under brukaregirden. De tv6 gflrdama anses bcjra st6 och
svara frir I U2 mtl extraordinarie. Men vid skattliiggningen 1666 skrivs Korsbergane ftir
sig som Ll4mtl skatte. De tidigare skattema friljer Korsbergane som i jb 1697 (s 854) siigs

vara obesuttet >>under Stora Bergane>>.

Under Storbergane har brukats inte endast skatteddegdrden Korsbergane utan ocks& en

kronoddegdrdBacke. En g6rdtaga fran 1638 lyder: >Torgen Gulbrandsen tog den kronans
Odegdrd Backe, under den skattegdrd Stora Bergane liggandes, i tre fu gav 2 daler.> Trots
att ddegirden dr krono, erliigger inte Storbergane kronolandskyld frir den 1573 eller se-

nare. Jrp 1665 talar om 6 dresbol kyrkojord i Storbergane, av vilken g&rden irligen biir ge

taga till kronan med 1 daler 16 rire smt och landskyld till kyrkan. Det som gt 1638 kallar
>>kronans ddegArd Backe> iir siikerligen de 6 ciresbol kyrko-/<ronojord som jb 1659 och jrp
1665 redovisar. Ett laga skifte i Storbergane 1863 (KROKSTAD 241) har i handlingarna:

s37
s 38

338-352 Backa
380-389 Backa

Backa stir skrivet fem gflnger s 37-39 men iir tvi gdnger struket och civerskrivet med
Alvevallen (Elfawallen) som ocks6 at nr 356-379. OGB t7 s 48 har Odegdrdarna som
hemmansdel i Storbergane, >>nu bara kiint som 6kernamn>>.

KROKSTAD 241

'n z4 371
r7r /

37l

EIi 84 NV
St-orbergefte
Laga skifre 1"863

?3a

3{$ 3"lq
t4r
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Karta 63 a och b. Odegflrden Backa i Bergane.
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BerganelHdgbergane antecknas i jb 1659 (s 536) som 1/2 mtl kyrkohemman. Kyrkan iiger

9 oresbol, men mer dn halvparten av gflrden siigs vara skattegods. Enligt jry 1665 iir Bergane

1 mfl krono-/kyrko som ftjrmedlats nl UZ i extraordinarie. Gdrden fOreslts >bcira njuta

sin ftirmedling fclr tigornas ringheo. Se blir det ocks&; iib 1697 (s 865) stlr Bergane som

1/2 kyrkohemman. Krokstads kyrka f6r landskyld med 4 ll2 skappor malt; av skattejorden

ges 1 tunna landskyldsmalt till kronan.

Aserdd,l mtl skatte, antecknas i jb fren 1500- och 1600-talen med kronolandskyld och

odeleding. Landskylden skrivs i jb 1573 (s 398) till 1 skilling men minskar senare till 2

alba. Odeledingen at 4 alba i jb 1580 men sjunker till2 U2 alba. Landskylden visar, att

skattegdrden Asertid brukar en kronojord; ddeledingen giiller en cidegird under Aser0d.

Landskyld och ddeleding kan glilla samma jord eller wfl skilda omrnden.

Jrp 1665 riiknar upp fyra torp som tagits upp pA Aseriids mark: Strr)mmane, Budalen,
Fjtillet ochFjtillet.Defit,forsta siigs vara skattetorp. De tv6 torpen Fjiillet kan vara krono-

torp; en girdtagafrin 1622 redovisar >>Christen p6 Fj?illeu somi taga fdr Fjiillet givit2
daler, medan >>Rasmus p6 Fjiilleb fdr det andra torpet med samma namn betalat 4 daler.

Torpen Fjiillet har alltsi varit kronotorp. Asercids landskyld kan ha giillt dem. Vad tideled-
ingen angar, torde det vara naturligare att sorn <idegArd/ddegdrdar tZtnka sig Strdmmane

och/eller Budalen med utsdde till 2 tunnor respektive 7 skiippor.

Jrp 1665 fijreslflr Asertid tilt rikade skatter; av torpen bcir Strdmmane och Budalen
siittas i mantal och samtliga ge smdr i skatt. Vid skattliiggning 1666 sker ingen dkning av

Aserods skatter. Torpen slis samman pfl sA siitt att Strdmmane och Fjrillet skrivs som 1/4

mtl skatte med,I U2 pund smdr, U2 ort fodring, medan Budalen och Fjrillet blir 1/8 mtl
skatte med 1 pund smdr, U4 ort fodring Qb 1697 s 855). Jfr OGB l7 s96 och 51 f.

Elseri)dtpptriider i jrp 1665 med ruri underbruk. Frirst antecknas att kyrkan i Elser0d iiger

3 oresbol som garden bOr ge taga fdr. Sedan noteras att Angentis iir en krono6degird som

brukas till iing under Elserdd; dtirfrir b6r Elserdd >utgdra jordeboksrii:rtan fOr Angeniis>.

Kiillmaterial av olika slag och frAn skilda tider har uppgifter om de tvl 6deg6rdama

under/i Elser0d - fren RB ca 1400 till enskiftet 1825.

Efter Elserrid fiiljer i jb 1659 (s 536 f) >Av Angeniis (Engeness), ligger under Elsertid>>

med sex skatter. I de danska jb 1573-1625 skrivs emellertid Angds (Engaas). Jb 1573 (s

438,587,658) redovisar AngAs med alla slags skatter, bl a 2 hdstar (fdr halv gard). Annu
en namnvariant har jb L697 (s 866); som lqrl<odng skrivs >Ekeniis @keniihs) under Elserdd>.

Det iir alldeles klart, att Angds, Angencis och Ekenr)s stflr f6r sarnma <idegard i Elser6d.

Enskifteskartan till Elserci d 1825 (KROKSTAD 84) har Angds tiksom jb 1573-1625. Sa-

kerligen dr Angencis och Ekentis felskrivningar.
Kyrkans 3 dresbol jord i ElserOd stflr utan namn i jrp 1665: det sdgs endast att girden

brir >giva tago fiir jorden >>och bliva som ftirr varit haver>>. Med just taga stir en krono-

iidegArd i Elsertid inilgra gardtagor:

Gt 1638: >Olle Eriksson tog den kronans tidegArd under den skattegfird Elsertid liggande, iir 3

sflttingar skyld, i tre 6r, gav U2 daleu>
Gt 1651: >Anders och Olle i Elseriid tog den ddeg6rd Asbjiimsrcid (Assbi0nnerird) 1 U2
skiippa skyld kyrkans och 4 ll2 skappor odels, i tredjeirstaga gav 1 riksdaler.>

Odegflrdens namn-Asbjdrnsrdd-nirmns i RB (s 362). Krokstads kyrka iigde ca 1400

>till uppbyggningar>> bl a >halva Asbjdmsrdd (Asbigmarudh), gav Ingeborg i Gurdd (
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Gudrunarud)>. Diirmed har b6da Odegflrdama i Elserrjd fLttegnanamn; deharhetatAngds
ochAsbjdrnsrod. Enskifteskartan fran 1825 ger kiget. Ur handlingama till kartan:

s 8 A. Ang 16-18
s 10 B. Ang 48-52
s 11C. 82

s 13 D. I4l

OgArdarne

Ogflrdarne

Ang,Angfls
Ang, Angfls

Av kartan framgir att Angis ligger i sddra delen av Elserrid, medan Asbjiimsrdd iterfinns
girdens norra del. Den >Ingeborg i Gurdd> som enligt RB skiinkt halva Asbj6rnsrdd till
kyrkan, har bott granne till den gird hon gav kyrkan hiilften av. Emellan Angfls och
Asbjdrnsrcid har det ursprungliga Elserrid legat. Genom inlemmandet av de tvA medeltida
iidegErdama har Elser6d tikat sin mark viisentligt.

farta e+. Odegirden AsbTo rnsrtid i (norra) Elseriid.

ling6s och Asbj<imsrtid visar pifallande olikheter vad giiller utlagoma till kyrkan och
kronan. Endast Angfls stflr med jb-skatter ttll kronan - bjugg, mjdl, smcir, pengar och
fodring. P[ samma siitt ger endast Asbjtimsr0d rag a tjll lcronan (U2 - | daler). Asbjdmsrcid
betalar dessutom I Il2 skiippa (= 3 siittingar) malt i landslqldttll lqrkan enligt gt 1651 (se

ovan). Anteckningar i jb 1659 och 1697 kan tolkas som om ocks6 Ang[s ger I ll2 skappa
landskyld till kyrkan; mdjligen kan hiir noteringama avse Asbjdmsrdd. Slutsatsen blir att
utlagoma delats mellan de wi tideg6rdama pfl s[ siitt, att Ang6s svarat fdr jb-s katterna och
Asbjiimsrdd fdr legan (dvs landskyld och taga).

OGB 17 s 53 har Odegdrdarna som hemmansdel ochAngds som torp. Som >ej identi-
fierade narnn>> niimns Asbjdrnsrdd och Angds s 108, medan Ekentis behandlas s 52 och

Gurdds58.KronoZingensofficiellaformijb1659-1881 arEkenfrs,uteslutenurjb1929.

KROKSTAD B+
Elserod
Enski f te 182-5
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Karta 65. Odeg6rdarna A sbjdrnsrdd ochAngris i Elser<id.

Torpen Hdllan och Mon wder Elserdd fdreslis i jrp 1665 till UZ pund vartdera. Under
>iskatte husmiin> antecknas de i jb 1697 (s 856) som skattlagda 1666 till de niimnda smdr-

skattema.

Under Hult,1 skatte, brukas OdegArden SiinnerhultlSdderhult enligt jrp 1665. Bonden i
Hult betalar alla skatter >>av S6nnerhult (S6nder Holt)> i jb 1573 (s 431,584, 657). Av
skatternas storlek att dtima har Scinnerhult riiknats fdr en halv gflrd; den sttr s6lunda med
2 fodringshiistar. I jb 1659 G 537) kallas S<jnnerhult >>6ker och iing av kyrkojor6; kyrkan
och skattebonden i Hult [ger vardera 3 6resbol, men kronan har bygseln. Gt 1656 redovi-
sar, hur fyra brukare >tar>> var sin 1/4 av S0nnerhult som iir 6 6resbol. >Kyrkan 2iger diiri 1

1/2 rjresbol och odelsfolket4 U2 oresbol>>, men kronan iir >tillk?int bygselu av hela 6de-

gflrden. Mot dessa uppgifter stdr anteckningen i jb 1659, att kyrkan och bonden iiger 3

dresbol var av Srinnerhult.
I jrp 1665 frireslfls Hult med tidegirden Scinnerhult skatta fdr I U2mtl i extraordinarie

riintor, >>efter ordinarie riintan iir ringo>. Sfl blir det dock inte; i stiillet fdr Sdnnerhult 1666

eget mfl - 1/4 kyrko. Krokstads kyrka har 1 1/2 skiippa landskyld, medan konan tar tagan
(24 ore smt drligen; jb 1697 s 866).

Sdnnerhult visar mtnga av de vanliga ddegArdstecknen: gdrden har sitt fdrsta beliigg i
RB (OGB 17 s 98) men ligger som underbruk till en granngdrd pfl 1500- och 1600-talen;

den fflr 16gt mfl - ll4 - sedan jrp 1665 f<ireslagit en dkning av skattema fcir Hult och

tideg6rden.

Torpen Kvarnen (skatte), Mon (skatte), Fjiillet (?) och fiiillet (krono) fdreslfls i jrp 1665

till skatter i smrir; Fjtillet (krono) dessutom till 1/8 mtl. Jb 1697 (s 856)har Kvarnen,Mon
och Fjrillet tnder >>skatte husmdn>>, vilka 1666 skattlagts nl U2 pund smdr vartdera.

t
t
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En av de tvfl skattegflrdarna Borgen stdr med 1 penning iideleding i 1500-talets jb (1580,

1596). Det iir ovisst om cideledingen har nigot samband med det Sciter som jrp 1665 niim-
ner. OGB 17 s 156 har Sritersjon: >Tydligen har det firnnits en*sdter, dvs en sommarf[bod
vid stranden av sjdn.>>

Kronotorpet R estadtegen ftireslis i jrp 1665 il UZ pund smdr och 1i8 extraordinarie riin-
tor. I jb 1697 (s 863) stflr >Restadtegen och Kasebo, 1/8 hono. Anno 1666 frir6kt till 1/8 mtl.
Anno 1666 fctrtikt 1/4 ort fodring och 1 pund smrip>.

Vikstennoteras i jb 1573 (s 433, 585,651)med skatter fcir hel gflrd. I jb 1659 (s 538) miirks
ingen skattesvaghet fdr 1 skatte Viksten, men en anteckning fdrmiiler, att >hiilften av gir-
den legat ride i tio Arr.Ijrp 1665 talas det om >>den parten som ligger tjde . . . som siiges

icke havp varit uppbrukat pA 40 Ars ti&. Se gdrden >bdr skiiligen frirmedlas ttll Il2 extra-
ordinarie>>. Ib 1697 (s 860) skriver Viksten som 1 mtl krono med fcirklaringen: >>Fdrfallen

till kronan ftir skattevrak ll2 av girdenmed alla stiidsloma. Anno 1666 och 1685 f6rmedlad i
allt utom fodringen ll2 mtl.>>

Systerdd saknar egen brukare iib 1573. Det iir bdnder i granngdrden Viksten som erldgger
skatter >av Systerdd>>. Med 2 fodringshiistar har Systercid vdl riiknats som halvt hemman.

Iib 1625 har Systerdd egen brukare och skrivs som U2 mtl kyrko i jb 1659 (s 541). Kyrkan
iiger 2 riresbol i g[rden, och kr.onan har bygseln. Att Systerdd kallas U2 skatte i jrp 1665

beror nog p6 att skattejorden iir den stdrre i gdrden. Kronan b6r fi 16 ore smt i taga firligen
och U2 tunna malt, medan kyrkan far sin landskyld.

Med skattema fran 1659 flterkommer Systerrid, l/2lrrono, i jb 1697 (s 862). Landskyl-
den till Krokstads kyrka iir 1 sk?ippa malt. Glrden siigs besti av >>dels skattejord>>, men
kronan har >a1l bygselu. Oviintad lir anteckningen )anno 1694 reducerat frfln friilse till
kronoskatte>>. Tydligen har girden en tid varit friilse.

Laga skiftet i Systercid 1833 (KROKSTAD 100) har ddegflrdsmarkeringar pt griinsen

mot Viksten:

s 5 4-5 Aker av Ogfllsvallen
6 Ang vid OgflIsdalen

'7 Ang vid Og6lsbackama
8 Ogilsdalen

Kartan trlllaga skiftet 1854 (KROKSTAD 170) kallar sarnma omr6de )degdrdshagen,
O degdrdsly ckan och O de gdrdsftaten.

Systerdd kan vara en medeltida ridegird; den ligger som underbruk till Viksten 1573

och upptrrider rned ddegArdsbeteckningar p6 kartor fran 1800-talet.

Hdltertid st6r i kronans jb fdrsta gflngen 1573 (s 432,584,657), dtu >>Gunde i Hilterdd>
noteras med hiistegingskorn och 2hastar fodring. Fcir skattepenning antecknas efter Olof
i Torp >>av H6ltertjd> med halv skatt. I den ftiljande jb 1580 stflr bcinder i Torp frir b6de
hiistegingskom och skattepenning >av HAltertjd>>, medan Gunde i Hdlterrid skrivs ftjr de 2
fodringshiistama.

I kronans fdrsta jb 1544 (s 202) fiwrcr man mellan girdar i norra Krokstads socken
>Oluf iTorp> medll2ttlr;,rtatidelandslryld. Frflgan iiromTorps ddelandskyldgZilltHdlter6d.
I jb 1659 (s 540) upptriider Hfllterdd, U2h,rono, med egen brukare. Sist av de sju skatterna
antecknas 4ll2 skdppor malt, >>ddmd fdrbruten under tr<ronan frir liigersmAl med sin hustrus

syster>>. HAlterdd torde diirfrir ha blivit krono ftjrst pfl 1600-talet.
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Jrp 1665 menar att Hfllterdd >bcir st6 fdr 314 extraordinarie>>. Vid skattliiggning 1666

tikas i stiillet smrirskatten med 1 pund; kronan tar bygseln, men girden iir >delvis skatte-
jord> (b 1697 s 861). HAltertid upptriider p5 1500{alet som ett underbruk till Torp och

kan vara en tidigare iidegArd.

Almuntorp ger i jb 1573 (s 438, 587, 658) skatter ftir halv g6rd, d?iribland 2 hiistar fodring.
Den andra halva g6rden iir priistbol; kyrkans jb 1645 (s 27) noterar pastor i Krokstad med
1 tunna korn i landskyld av Almuntorp. Diirfiir >iiger kyrkoherden taga och bygsel av 1/2

g6rden> (rp 1665).
Lilla Almuntoqp kan spflras tillbaka till jb 1625, d1r SveniAlmuntorp med fyra skatter

fdljs av ,rAn av Almuntorp> med tre skatter. Jb 1659 (s 532) har >>Av Lilla Almuntorp
under girden> (dvsAlmuntorp) med de tre niimnda skattema frer.l625. Det tillfogas i jb:
,rAr en iing och flker av skatte iigare, varuti priisten 6ger halvparten med skattebdndema.>>

Jrp 1665 skriver ddegdrden LillaAlmunto{p som brir >>skatta med gflrden fOr 1/8 extra-
ordinarie och 3 rire smt i fodring>>. Som >>priistbols 6ker och iing> finner man i jb 1697 (s

858) Lilla Almuntorp under Almuntorp med siunma skatter - 3 1 6re smt - som i jb 1659.

En skatteiikning tycks dZiremot ha drabbatAlmuntorp med 3 skiippor malt Qb 1697 s 849).
>OdegArden Lilla Almuntorp . . . siiges intet vara nflgon cidegflrd, utan tillfdme haver

sjiilva Almuntorpa gard varit riiknat ftir 1 tideg6rd>>, skriver jrp 1665. Jordebtjcker frin
1573 och senare ger inget stOd fdr tanken att >sjiilva Almuntorpa glr& varit en cidegird.

Deiremot visar lilla i Lilla Almuntorp pd en ddegdrd som brukats under en granngdrd och

f6rlorat sitt eget namn ochfLtt lilla-namn i fcirhillande till brukareg6rden. Denna har dock
inte fitt stora-rran:r:,, men sAdant kan intriiffa. Kartor ger ingen upplysning om var cide-

gflrden ligger i Almuntorp.
>JAulinna porpe> iigde Krokstads kyrka 6 riresbol 1391 (RB s 361). Priisten f6r 1 tunna

kom av Almuntorp/Almetorp (kyrkans jb t645 s 27) och taga med bygsel av halva gfirden

(rp 1665). Det iir diirfdr troligt, att RB:s >>Aulinna porpe>> stAt fdr Almuntorp (se OGB 17

s 45 och 108).

Torpenlutehernman och Stenkleven p8Almuntorps iigor fciresl6s i jrp 1665 till vartdera

U2 p:ur:rd smdr och 1/8 mtl extraordinarie. Vid skatfliiggning 1666 slfls de tvt torpen sam-
man till 1/8 mtl med skatterna U4 ort fodring och 1 pund smiir (b 1697 s 863. OGB 17 s

73).

Ldvri ndmns i en gArdtaga fran 1648: >>Halvor tog den <idegflrd Liiwi (Lefuerj) under
Hiillesiiter, uti tredjeArstaga gay 1/2 riksdaler., En gt 1654 kallar Ldvri ddeplar,s, men
ocks6 denna term kan brukas om Odegflrdar. I jb 1659 (s 543) stdr L0vri som 1/8 krono
med endast ll2mark smdr i skatt. Jrp 1665 frireslflr dkning av mantalet till V4 extraordina-
rie och av skatten med U2 pund smtir och ID ort fodring. Liivri slipper hiijning av smdr-

skatten vid skattl?iggningen 1666 men skrivs till U4 ml och fodring 6 cire smt.

TorpenKasebol ochOrredalenar enTigt jrp 1665 upptagna >p6 Hiillesiiters iigor>>. Kasebol
>bcir giva husmansskatt>> eller >>brukas till iing under girden som fOrr varit haveo>. Orre-

dalen >bOr giva husmansskatt>>. Varken Kasebol eller Orredalen niimns som /o4p under Htille-
sciter LOGB 17 s 68 f. Ett torp Orredalen, uteslutet ur jb l9Z9,belagt i jb 1881, redovisas

i OGB I7 s82.

Brdri)d rtpptirader 6ren 1573-1625 som underbruk till granngdrden Hiisslebrtickqn. Efter
Olof i Hiisslebriickan fdljer i jb 1573 (s 586) >>fdreskrivne av Brdrdil> med skatter fdr halv
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gflrd. Annu. i jb 1625 ger bonden i Hiisslebriickan skatter >>av Brflrcid>>. Med fem smi
skatter och brukare firurer man Br6riid, Il4 skatte, i 1659 flrs jb (s 530). Gdrden har tidigare
vait ll2 mtl men blivit ftirmedlad U4 enligt jrp 1665 som fOreslar Olcring av skattema i
smclr, mj61 och bjugg med ofdriindrat mantal. Som >fjiirdings skatte>> stdr Br6rcid,
>>obesutteb>, dvs utan brukare, i jb 1697 (s 853). De tidigare skattema cikades L666 med tD
pund smdr som 1696 igen avskattades.

Tecken tyder p& att Brflrrid har varit en cidegflrd under 1500-talet och fdrsta hiilften av

tr600-talet och legat som underbruk till grarurgdrden Hdsslebrdckan. Det tidigare mantalet

- tlz - ftirmedlas; ett fdrsOk att dka skatterna misslyckas.

Torpet Orredalen -upptagetpilBodilsrdds iigor- har p6 en storskifteskata 1821 (KROK-
STAD 9) placerats pi griinsen till Hiillesiiter i norr. Ocks6 inom grannglrden Hcillesriter
har funnits ett torp Orredalen (se ovan). Jrp 1665 fdreslfir husmansskatt fdr torpet.

Heden - enligt jrp 1665 >>skattehemman U2, fdrmedlat 1/4 extraordinarie>> - skrivs i jb
1659 (s 540) som ll4 skatte. Girden bdr >njuta sin fdrmedling>> men ge hOgre skatter i
smtir, mjdl och bjugg (rp 1665). Fdrmedlingen fflr Heden behAlla men slipper den ftire-
slagna skattehtijningen Qb 1697 s 853). Jfr OGB t7 s7O f .

Heden kallas i jb 1659 Hdgheden (Hdjheen).

Hdghult ochHdgsdterl<trytsniira samman i 1500- och 1600-talens jordebricker. Redan i jb
1573 (s 43I, 585 , 657) fiiljer efter Olof i Hdghult (med skatter frir hel gtrd) >ftireskrivne
av Hiigsiiten> med skatter fcir halv gflrd. Sfl fortsZitter det i de f<iljande jb. Den ftirsta svenska
jb fren 1659 har (s 531) en fylligare presentation av Hdgsiiter: ,rAr en iing och 6ker av
skatte iigare. Kyrkan 3 Oresbol diiruti.> Ftir kyrkojorden frireslfls gdrden ge 24 cire smt i
6r1ig taga (till kronan) och landskyld till kyrkan (rp 1665). Tillsammans biir Htighult och
Hdgsiiter skatta fdr I U2 mtl extraordinarie. Men i stiillet fAr >Hrigsiiter under Htighult>
eget mantal med 1/4 skatte vid skattliiggning 1666 (Jb 1697 s 854). Odegflrden - med egen
brukare 1697 - skrivs som tidigare med sina egna skatter; landskylden till Krokstads kyrka
(l l2 skappa malt) st6r diiremot under H6ghult. Nigon taga till konan antecknas inte (b
1697 s846 och 854).

Hrigsiiter kallas odegdrd i jrp 1665. Redan i iildre jordebcicker stflr emellertid bonden i
Hdghultmedtideleding. A'r tSlZ utgdr denna 1 album men minskar senare till 3 penningar.

Odegflrden Hrigsiiter har sitt iildsta beliigg i RB 1391 (s 362). Krokstads kyrka Zigde

detta [r i Hrigsiiter (J H0ysretre) 4 Ornrgsbol. Efter tidel2iggelsen blir Htigsiiter ett under-
bruk tilt Htighult, som betalar dels ddeleding, dels skatter ftir tidegflrden. Den bild av

Hcigsdter kartor frAn olika tider ger (t ex laga skiftet 1834 och EK 78 NO) civerensstiimmer
troligen inte med gflrdens ursprungliga utbredning. Jfr OGB 17 s7l ff.

Gerrebo, U4 skatte, har bara fem sm6 skatter, niir g6rden med egen brukare kommer i jb
1659 (s 542). Jrp 1665 vill ha Okning av smdrskatten med 1 pund och mantalet till ll2
extraordinarie. Ib 1697 (s 854) har intet att siiga om fdriindring av skatter och mantal; de

tidigare fem sm6 skattema &terkommer.

Sl<ilebrticka (Skinnebrdckia), en Odegtrd tnder Hogane enligt jrp 1665, noteras i tidiga jb
under Bodilsrdd som Zir en granngArd i norr. Aslag i Bodilsrdd st6r i jb 1573 (s 436, 586,
658) med skatter b6de ftir sin egen gflrd och >>av Skiilebriicka (Schebrek o dyl)>. Annu
tydligare framgf,r det av jb 1580, att skattema fijr Skiilebriicka erlagts av bonden i Bodilsrcid
genom anteckningen >>Fcireskrivne av Skiilebriicko>.



244

Mrijligen kan Hogane redan 1573 ha brukat en del av tidegarden. Under >kronoland-

skyl6 detta ir (s 398) antecknas (utan brukare) >Hogane (Hoffrrenn) 1 album> och i jb
1580 >Anders i Hogane 1 album landskyl#. En gflrdtaga fren 1638 lyder: >>Rasmus Erik-
sen tog den kronans cidegird Skiilebriicka under den skattegdrd Hogane liggande, i treflrs-

taga gay U2 daler.>> Och jb 1659 (s 531) lflter 3 penningar landskyld komma fOrst bland de

sju skatter Rasmus i Hogane betalar. Diirefter f6ljer: >Av Skiilebrlicka under gArden Hogane.

Kronan bygseln, kyrkan 4 1/2 Oresbol. 1658 Rasmus och Sven tagit denna iing i tre flr och

givit U2 riksdaler.> Slutligen noteras de skatter som Rasmus i Hogane erlagt fdr Skiile-

briicka: J skiippor bjugg, 1 ll2 skappa mjiil, 8 marker smijr och 1 ort fodring.

Av jordebdcker 1573-1659 och girdtaga 1638 framgflr, att Bodilsrdd och Hogane fdrst
delat odegArden Skiilebr[cka. Bodilsr<id har svarat f<ir jordeboksskattema (hiisteg6ngs-

kom, skattepenning och fodring), medan Hogane st6tt fdr legoma (landskylden och tagan).

A.r tOSq ti,r alla utlagor av ddegdrden f<irda pE Hogane. Jrp 1665 ndmner endast Hogane

som brukare av Skiilebriicka.
Jrp 1665 sager att 6deg6rden inte kan bebyggas >>utan gflrden till ruin>, varfcir Hogane

bdr skatta fdr t U2 mtl extraordinarie. Vid skatfliiggning 1666 blir iingen Skiilebriicka
>fcircikt i mfl till U4" Qb 1697 s 866) och skrivs 1/4 kyrko med 2 ll4 skdppor malt i
landskyld till Krokstads kyrka.
Laga skiftet i Hogane med Skiilebriicka 1837 (KROKSTAD 113) visar ddegflrdens liige:

s tr7 208-ZlO Aker i Skiilebriicka (Skebriicka)

212-216 Aker i dito
217-218 Ang av dito

OdegArden Skiilebriicka torde ha nfltt fram till Hajumsiilven och Bodilsrijd i norr.

SeOGB l7 s62f.

KROKSTAD I I3
Hogane med Skelebrdcka
Laga skifte 1837

EK 7B hIO

/\/
SKA.LEBRACT"q\7

\t
r/

Kafia 66 a och b. Odegflrden Skrilebrcicka i Hogane.
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Hdsslebrdckan redovisas i jb 1573 (s 586, 658) med skatter ftir hel gArd, diiribland 4

fodringshiistar. Den fdrmedling till U2 mtl som jrp 1665 omtalar, har kommit f0re 1659.

Detta Ars jb (s 530) skriver Hiisslebriickan som 1/2 skatte. Kyrkan dger 2 Oresbol i girden.

Landskylden till Krokstads kyrka - 1 skiippa matt - iir ingen ny pfilaga men skrivs i kro-

nans jb ftirsta gtngen 1697 (s 850). Ntgon hiijning av mtl till 314 enligt ftirslag i jrp 1665

har inte skett.

Sanddker noteras i jordebdcker fr6n 1500- och 1600-talen med skatter >av Vdstra Sand-

dken. Skittema giiller av storleken att dcima en halv gflrd (med 2 fodringshiistar). I jb
1659 (s 530) betalar Sand6ker >>av Vdstra Sandiker under gflrden Sandiken fem sm6

skatter. ,rAr en iing eller flker av skatte eigare.>> I jrp 1665 kallas Vdstra Sanddker en t)de-

gdrd som brukas till ?ing under Sanddker. Eftersom 6deg6rden inte kan bebyggas, biir
Sandeker fe bruka den men ge fdr 1 1/4 extraordinarie. Vid skattliiggning 1666 iikasVdst-

ra Sandikers skatter med 1 tunna malt (b 1697 s 857).

Viistra Sanddker iir en ridegflrd som tidigt lagts under SandAker och med tiden inlem-

mats i brukaregArden. EK 78 NV har Angen i viistra Sand6ker, OGB 17 s 9l nr 2 Sanddker

Vristra, en dng, utesluten w jb 1929.

Skdttene, 1/4 krono, har sitt 2ildsta beliigg i jb 1585 (OGB 17 s 93). En gt fran 1623 kallar
gflrden >den lilla 6deplats>. Gt 1636 talar om >>ll2ttrwtaskyld i Sk6ttene>>, medan gt 1648

giiller >3 riresbol jord> i samma gird. Jb 1659 (s 542) redovisar Skflttene, 1/4 krono, med

tre smfl skatter. Jrp 1665 ftireslir Okning med ll2 pund smtir och U4 extraordinarie. Vid
skattliiggning 1666 tikas skattema med 1 pund smdr (b 1697 s862).

Torpen Tuten och Stenhogen,bida upptagna pfl Rtids iigor, fcireslfls i jrp 1665 till ll2pund
smrirvartdera. Vid skattlZiggning 1666 slfls de tv6torpen sammantill 1/8 mtl med ll2ptlr:rd

smor och u4 ortfodring, >>som dr anno 1685 igen avskattat>> Qb 1697 s 856). OGB 17 s

262 har Tut e ha g e n under R 6 d.

Lilla Alniis iir enligt jrp 1665 en iidegflrd som brukasttTl2l3 underRod ochll3 tndet Stora

Alntis.l jb 1573 (s 435, 5S5, 657) skrivs Odegflrdens skatter under Rdd; >>fdreskrivne av

Scinder Alniis>> med skatter fdr en halv g&rd fdljer efter bonden i Rdd.

I jb 1659 (s 527) noteras >LillaAlniis> under StoraAlniis: ,Ar en skatte iing och brukas

under Rijd ochAlniis.> De sex skattema dr smfl. Jrp 1665 fdresl8r att Rtid och StoraAtniis

fdr tidegflrden ger for ll2 mtl extraordinarie. Men Lilla Alniis stflr i senare jb som 1/8

skatte, obesuttet (b 1697 s 855), med sex smi skatter som 1659. OGB 17 s 46 har Nr 2

Alntis Lilla,l/8 skatte. Skatteiing till 1666.

OdegArden Lilta Alniis firurer man i kartor tilt Rird och Stora Alniis. Storskiftet i Rttd

1800 (KROKSTAD 27) har s 3 A 7 Odegfirdsvallen, 8 Odegirdsflkrama'

Laga skiftet 1832 (KROKSTAD 99) placerar rideg6rden pi samma stiille. OGB 17 s 88

har hemmans delen Odegdrden; >>nu okdnb>. Laga skiftet i Alniis 1836 (KROKSTAD 1 14)

visar den del av ddegArden som brukats under Stora Alniis:

s26 222 och225 Arg av Odeg6rden.

Riid och Stora Alniis antecknas i jb 1544 (s 201) med vartdera 3 siittingar ddelandslqld

som giillerkronojord. B6da gdrdama stdrmed 1 1/2 skeppa (= 3 siittingar) maltkronoland-

skyld i jb 1573. ROd har dessutom 2 U2penringar odeleding i skattepenningen i jb 1573.
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Vad Stora Alniis betrffiar kan dde-/rronolandskylden fudn 1544 och senare knytas till
den kronoutjord som jrp 1665 sdger brukas wrder Stora Alntis. Fdr denna kronoutjord
utg6r 3 siittingar skyld enligtjrp 1665, vilken redovisas sflviil 15,{4 (se ovan) som 1659 (b
s 527 underAlnds,l ll2 skiippa).
Kartan till laga skiftet iAlniis 1836 (KROKSTAD 114) har:

s25 203 och 206-208 Aker av kronojorden

Jrp 1665 ftiresltr 2 skiippor malt Arligen och taga f6r kronojorden. Ib 1697 (s 849) anteck-
nar kronans 3 dresbol jord med tredjeArstagan dl,rav 24 Ore smt. >>Anno 1695 ftirtikt 12

penningar, l/4 skdppa bjugg, 1 l/2 skappa mj6l.>

Karta 67 . Kronoutjorden i Alniis och odegilrden Lilla Alntis i Rdd och Alniis.

Efter Fldvene, 1 skatte, fciljer i jb 1573 (s 434,585,657) och senare >>fcireskrivne av Lilla
Rtld>> med skatter fdr en halv gflrd. Odeleding noteras 1573-1623 med 2 alba som minskar
till 5 Llz penningar. Lilla Rtid siigs i jb 1659 (s 527) var:a >>6ker och iing av skatte iigare,
brukas under skattegflrden Flflvener.Jrp 1665 ftireslAr att g6rden Flflvene fcir Odegirden
Lilla Riid skattar fdr UZmtl ordinarie och extraordinarie. Och si blir det. >Varit skatte iing
och anno 1666 ftirdkt i mantal tll Il2>>, antecknas i jb 1697 (s 851) om >Lillercld under
Fl6vene, obesutte}>. Skatterna iir som tidigare i jb 1659. Jfr Rbd Lilla el. Lille-Rdd OGB
17 s 88.

I lilla ROd ( litla Riodri) 6gde Krokstads kyrka 4Il2 ilesbol ca 1400 (RB s 362). Om
lillq-namn i RB som tecken pA en tidig cideldggelse se Framme, Odegirdar s 41 ff. Kyrkan
iiger 2 dresbol i FlAvene, >bdr d2irfcire giva sin firliga taga 16 dre smt och kyrkan sin land-
skyl&. Krokstads kyrkas landskyld skrivs till 1/2 skiippa mallQb 1697 s 841); niryontaga
till kronan niimns inte.

Vrdn ar ett torp, upptaget p[ Lilla Rcids iigor, som kan >>infriras for ll2 pund smOr, 1/8

extraordinarie> enligt jrp 1665. Troligen avses torpet Vr6n i Alntis (OGB 17 s 47).

Gunnarsbonoteras med U2turna tidelandskyld i jb 1544 (s 201). Gflrden stAr senare med
ll2fiwlm malt kronolandskyld i jb 1573 (s 398). Kronojorden i Gunnarsbo iterkommer i
gArdtagor efter 1610; si siigs i gt 1623, att >>Hogen i Gunnarsbo tog en kronojord igen,

EK 78 l\r\r

illIlilll]

* skatte,Jdegirclerr
tlIla AIniis i 3dd
och Atnris (kartor
27, 99 ocir 114)
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som ligger under hans gArd, gav 1 dalep>. Kyrkans ib 1645 (s 32) har bland Svarteborgs

kyrkas inkomster U2 tttw:,6 malt av Gururarsbo (Gundersboe). Kronans jb 1659 (s 525)

anger kyrkans andel i Gunnarsbo till 6 6resbol. Kronan har 6 tiresbol med >bygseln tiver

hela gflrden>>, fast >bonden iiger en part hiiruti>. Bland gardens skatter stflr ftjrst U2 imna
malt.

Griinsande tilltorpetLilla Rdstan i Krokstads socken lrgger Rdstan i Hede socken (se EK
77 SO). >Av fidegflrden Rdstan>>, U4 fuono, ger Hcillungstad ll2 tunna malt och 1 ort

fodring 0b 1659 s 561). Odeg6rden R0stan stdr senare i jrp 1665 med egen brukare och har

tydligen blivit en sjiilvstiindig enhet. TorpetRostar och r)degdrden Rdstan har viil tidigast

utgjort en g6rd som lagts ode.Den norua delen av <idegdrden har brukats under Gunnarsbo,

den siidra under Hiillungstad. I den norra delen tycks cideliiggelsen ha gifit liingst; den

flteruppodlade jorden kallas >ett torp, upptaget p6 Gunnarsbos [goo> och fciresl6s till 1/8

mtl. Samtidigt antecknas den sddra delen med U4 mantal och kallas ddegdrd. Btda de-

larna har bevarat namnet R 6stan, men den norra kallas Lilla Riistan, vilket visar pfl att den

en gdng varit mindre (eller siimre) 6n >>stora>> Rdstan i stider. Jfr OGB l7 s 24 och 90.

Lilla Rristan fdreslfls i jrp 1665 till 1/8 extraordinarie med ll2 pund smrir. I jb 1697 (s

863) stArunder >flttings kronohenwran>> LillaRiistan,Kasen ochNtiset, som fu 1666 fdrOktes

i mtl till 1/8 med 1 pund smtir och ll4 ortfodring i skatt.

Torpet Orredalen, upptaget pfl friilsegflrden Brimarkens egendom, btir enligt jrp 1665

infriras i kronans jb ftir 1/2 pund smdr och intet mera. Ib 1697 niimner inte torpet. OGB 17

s 51 har Orredalen som en hemmansdel iBrdmarken.

Odeghrden Krirrcingen siigs i jrp 1665 brukas till iing under Sr)rbo.I iildre kiillor av olika

slag mdter salnma Kiirriingen. Enligt RB (s 361) iigde Krokstads kyrka i Kiirriing (
Kiarrarengh) 2 oresbol et 139l. Kronans jb t573 (s 398) noterar under kronolandskyld

Torbj<im i Kiiniingen (Kiersiing) f6r 2 skZippor malt. Samma 2 skiippor kronolandskyld

fiiljer i jb 1580 efterAnders i Sdrbo >Av Kiirriing>. G6rdtagor fran 1610 och fram&t niim-

ner Kiirrii:rgen flera gflnger. >Torbjcim i Torp gav i taga av en tidegird, kallas Kiiniing
(Kierrengh), daler U2>>, stflr att liisa i gt 16l}. Torp - en granngflrd till Stirbo - ligger i
Hede socken. En gt l624lyder: >>Anders i Stirbo (Seeboe) gav av en kyrkojord uti tre 6r,

som dock icke iir skattlagd, 1 riksdaler.> Och gt 1638: >De fyra skattebtinder pfl Stirbo tog

den tideg6rd Kiirriingen 2 skiippor skyld uti treflrstaga gav I riksdaler.>

RB, kronans jordebiicker och gflrdtagor visar, att Kiirriingen eir en medeltida gflrd, som

lagts tide och brukats under Torp och S6rbo. Som kyrkojord riiknas Kiirriingen som krono.

I jb 1659 (s 528) antecknas efter Olle i Stirbo: >>Av Kiirriingen under g6rden Sdrbo. Kronan

bygseln, kronoitrg, brukas under bZigge Stirbo gflrdar. Olle tagit deras Kiirriing i tre flr,
givit2 marker.>> Till lronan ges i skatt fdr Kiiniingen 2 skiippor malt (kallas kronoland-

skyldijb 1573) och 12 skilling.
Jrp 1665 f<ireslir att iidegirden inte bebyggs men att bcindema i S0rbo ger >>sin jordeboks-

riinta nu som fcirr och inte mep>. Diirfiir kallas i jb 1697 (s 864) Kdrriingen under Stirbo en

kronoting,vilken 61 1666 fett skattema fcirOkade med 2 pund smdr och 1 skiippa malt. Till
Krokstads kyrka ges 1 skiippa malt landskyld.

Kartor ger inget klart besked om Kiiriingens l6ge. Ett enskifte i Stirbo 1823 (KROK-

STAD 78) har i handlingarna (s 16) >liigenheten Niisii:rgen>> med nt 177-182 (rdda nr). Pfl
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kartan st6r med blyerts Karrringen-vdl av en senare hand. Kartbilden visar ett omride vid
Orekilsiilven, begriinsat av Torp och Rristan i Hede socken samt Gunnarsbo i Krokstads
socken. Pfl andra sidan iilven ligger A1ingebo. Tydligen har det gamla namnet Ktirrcingen
ftirsvunnit och ersatts av Ntisringen. (OmNtisringen se OGB 17 s 100 och243.) En senare
enskifteskartafrLnls26 (KROKSTAD 83) har samma kartbild civer Nasii:rgen, som sdgs

vara >avldgsen frfn g6rdeu och >>avliigsen utiing>>. EK77 SO saknar visserligen namnet
KtirrcingenlNtistingen, men ddegdrden markeras som tillhiirig Scirbo. Frflgan iir om Kiirr-
iingen ursprungligen omfattat ocksi det angriinsande omrfldet som hrjr till Torp. I den
fdrsta gt fran 1610 iir det ju >Torbj0m i Torp> som tar ridegdrden Kiirriingen. Men 1580
gerAnders i Srirbo 2 skiippor landskyld >av Kiirriingen>>. Se KrirrringeniOGB 17 s 78 och
108.

GUNNARSBO

KROKSTAD 7B
5cirbo

ROSIAN Etskifre tE23

Karta 68 a och b. Odegirden Kdrrdngen under Srirbo och Torp.

Under Sorbo har emellertid brukats iinnu en 6de kronojord, fast denna inte omtalas i jrp
1665. Kronans fdrsta jb 1544 (s 203 f) har Per och Olof i Stirbo med vardera4ll2 siittingar
malt i Odelandskyld fdr kronojord. I den f<iljande jb 1573 (s 398) stflr under kronoland-
skyld Anders i S<irbo ensam fdr 4 U2 skiippor (= 4 U2 + 4 ll2 siittingar ftArl jb 1544).
Ocksfl i jb 1659 (s 528) skrivs landskylden pA. en bonde; Olle i Sdrbo p6 1 mantal skatte
noteras med 4 I/2 skiippor malt som den fdrsta av skattema, men det antecknas ocks6, att
>>kronan 6ger bygsel allenast av 4 U2 skiippor malb.

Kronojorden i Srirbo finner man pfl de tv6 enskifteskartorna fr6n 1823 och 1826. Den
senare (KROKSTAD 83) har (s 11-12):

F. 89-91 Aker, krongiirdet
Angsmark

99-104 Av krongiirdet
105-107 Ang i krongiirdet

Detdrfdr kronogdrdet som bdndema i Scirbo ger 6delandskyldl544 och en av dem (Olof)
betalar 1 album tideleding 1580. Vad denna kronocidegdrd en ging hetat, stigs inte. I mot-
sats till Kiirriingen har den legat centralt hemma i byn och idemmats i den.

Bynamnet Sdrbo ligger till grund fOr hiiradsnamnet Sdrbygden. Se OGB l7 s 99.

ROST A}i
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KROKSTAD 83
Sorbo
Enskif"ue I826

Karta69 a och b. Ode kronogiirdet i Scirbo.

BynHdfors bestdr i vflra dagar av fyra gflrdar. Med lika minga antecknas byn i den fdrsta
svenska jb 1659. I en jb fran 1573 kan sex gflrdar spflras i HAfors. Byn fOrekommer i jrp
1665 med tre gdrdar,samtliga 1 mfl skatte, som alla siigs vara >>ringa i 69or, bdndema och
gfudarna utarmade>. De bdr diirfijr >ftirskonas fcir var gflrd ll2 extraordrnaie>>.Fdr Oster-
gdrden,Vdstergdrden och Sdrgdrden antecknas fdrmedlingen i ib 1691 (s 845) med orden:
>>Aruro 1666 frirmedlat i mtl nl U2 och 1685 i ftronans jb-riinta tlll ll2 undantagandes
fodringen.> Den fjiirde g6rden i Hifors-Nordgdrden-sl\r somll2 skatte redan i jb 1659
(s 539).

Ocksi i kronans f<irsta jb 1544 (s 202) redovisas endast tre gdrdar under >hiistegflngs-
kom och vapenvite>. Alla st6r med fulla skatter. Fdr >v&rleding>> och >>utforleding>> ges i jb
1544 (s 204) endast en summarisk sammanstiillning utan aft enskilda gdrdar niimns.

Fdrst i jb 1573 fiiljer alla gArdar i byn Hdfors med sina skatter av skilda slag. Ett sam-
mandrag ser ut si hiir:

1. Kronolandskyld (s 398) ger ingen av girdama.

2. HiistegAngskorn (s 432):
Jakob i Hifors
Av Noi"der Hflfors
Nils i Hflfors
Hans i Norder HAfors

Oluf i Hflfors
Odeskatt (Oskatt)

Skillnaden ligger i bjugg och smor.

5 skatter (stora)

5 skatter (mindre)
5 skatter (stora)

5 skatter (mindre)
5 skatter (stora)

5 skatter (minst)
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3. Skattepenning (s 584):

Joen i Hflfors
Nils i Hflfors
Erik i Norder Hflfors
Chresten i Hflfors

4. Fodring (s 657):

Jakob i Hflfors
Av Norder Hflfors
Nils i H6fors
Hans i Hflfors
Oluf i H6fors
Av odeskatt (@skatt;

12 skilling, 1 skilling leding
12 skillirg, 1 skilling leding
12 skilling, U2 skllling leding
12 skilling, 1 skilling leding

4 hzistar

4 hastar

4 hiistar
4 h[star
4 hiistar
t hiist

Norder Hdfors torde ursprungligen ha bestfltt av Wi g6rdar, av vilka den ena p6 grund av

svaghet och/eller 6del6ggelse lagts som underbruk till en eller flera andra glrdar i byn. FOr

den sjiitte gArden - utan namn och brukare - noteras endast cideskatt; det siigs inte av

vilken gArd i byn derura skatt betalas.
lJnder skauepenning har en reducering av antalet gflrdar i byn intriiffat. Fyra g&rdar

mdter med i stort sett samma skatter; endast Norder Hflfors visar en liten svaghet.

Med fodringen lterkommer den tidigare uppdelningen i sex g6rdar frin hcistegdngs-

korn (se ovan). Jakob, Nils och Otuf har full fodring med 4 hiistar, men det har ocksi >>av

Norder Hflfors>> och Hans i (Norder? se Hans i Norder Hifors under hiistegdngskom ovan)

Hflfors. Den sjiitte g6rden - >>av 6deskatt>> - awiker kraftigt med endast 1 fodringshiist.

Att sflviil >>av Norder Hflfors>> som Hans i (Norder?) Hifors ger ftir 4 hdstar styrker anta-

gandet ovan, att Norder Hflfors i lldre tider utgjort tvfl g6rdar. Att >>av Norder Hdfors>>

saknas under skattepenning kan endast framhdva och bekriifta gflrdens karaktiir av cide-

gird utan egen brukare. Vad giiller den sjiitte gflrden, iir detta 2innu tydligare; befriad frAn

skattepenning och med h[stegingskom och fodring kraftigt minskade, iir cideg6rden niira

att utplAnas som sjdlvstiindig enhet.

Med den fciljande jb 1580 har en genomgripande f<irenkling av skattema genomfdrts.

Girdarna iir endast fyra. Fdr tre namnges btinderna - Jarup, Erik och Oluf - medan den

fjiirde betecknas med >Fdr Norder Htfors>>. Skatterna iir lika och fulla fdr alla;
skattepenningen skrivs >>ftir Norder HAfors>> som 12 skilling skatt Arligen och 1 skilling
srilleding. Alta fyra gdrdama stflr med 4 hiistar fodring vardera.

Jb 1623 (skattepenning) har 6ter fem gflrdar i Hfrfors. Som nr 3 stAr >Av Norder Hdfors>>

med 8 skilling 6rligen, 2 alba leding. I jb 1625 har alla tidigare skatter f6rts samman. De

fyra g6rdama i H&fors har ffra lika skatter; den ena g6rden antecknas som >>av Norder

Hifors>>.

Den frirsta svenska jb 1659 (s 537-539) redovisar tre gflrdar i Hlfors som I mtl och en

som ll2 mtl - alla skatte och med brukare. De tre hela gflrdarna har lika stora skatter,

medan den halva garden har n6got mindre bjugg, mj61 och smtjr men lika mycket leding

och fodring. Helgflrdarnas >1 ort/vartannat 6r U2 ko> motsvaras av halvgirdens >24 skil-
ling danske firlig skatb.

Ib 1697 (s 845 f, 850, 860) har ftir de enskilda gflrdama nigra upplysningar:
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Ostergflrden: Krokstads kyrka har I 1/8 skiippa malt i landskyld.
VflstergArden: Krokstads kyrka har I U8 skiippa malt i landskyld. Fttrfallit till kronan I skiippa
malt eller 2 riresbol.

Siirgflrden: Krokstads kyrka har 1/2 skiippa malt i landskyld. Fttrfallit till kronan som skatte-

vrak I 2 girden med alla st?idsloma och 2 3 14 skiippor malt.

I kartor fr&n 1700- och 1800-talen hittar man inga 1degdrdsmarkeringar i byn H6fors.
Men samtliga fyra gArdar antecknas som deHgare i utringar. Det ?ir vanligt att ddegArdar
med tiden beniimns uttingar. Nordgflrden siigs alltid ha haft sina enskilda iigor och aldrig
haft tegskifte eller sammanblandade iigor med de dvriga hemmanen. Ett storskifte 1795
(KROKSTAD 16) giiller diirfcir endast Nordgirden. Till denna h6r:

De tre <ivriga girdarna delar en utiing genom ett storskifte 1792 (KROKSTAD 53):

S5

S6

S4 A
S5 B

Utzing 30-34
IJtring 55-60

20-22
57-62

Ang i utiingen (till Hflfors Sorgflrden)

Ang i utiingen (till Hflfors Ostergflrden och Viistergflrden)

De tv6 storskifteskartoma frfln 1795 ochlT92visar tvi skilda utiingar, av vilka den frirra
ligger l2ingst i norr i byn med griins mot Torp och Snaben och den senare nigot liingre frt

sydviist i byn. Storskiftet 1792 giiller ocks6 niryra torp som ligger till Stirgirden, 6ster-
gdrden och Viistergdrden. Nr 23-33 siigs h6ra till Scirgflrden, nr 63-83 till Ostergdrden och
Viistergdrden. Hela omr6det begriinsas i iister av Orekilsdlven, i norr av Nordg&rdens iing
och i sOder av siunma gflrds iniigor.

F;ttlaga skifte frln 1831 (KROKSTAD 102) giller hela det omrlde vid Orekilsiilven,
vilket p6 kartoma 16 och 53 kallas >>utdng>> resp. >>torp>>. Kartan lO2har utcingen som
namn pfl allt. >Av utiingen>> iiger Nordg6rden liihgst i norr nr 1-5, medan VZistergArden

lZingre sriderut besitter nr 11-15 och23-32. En bonde frdn Nordgflrden iiger dock vissa
delar av utiingen >>ftjr 1/3 uti 6stergirden>>, niimligen nr 33-39. Liingst i srider vid 6rekils-
iilven fdljer slutligen S0rgirdens del >>av Osteriingama vid iilven>>, nr 74-78.

Genom tv6laga skiften 1843 och 1859 (KROKSTAD 133 och 230) delas byn H6fors i
fyra delar. Liingst i norr firurer man Ostergdrden som pi sin lott f6r hela utiingen vid
Orekilsiilven utom en liten del i sdder. Denna 96r tillNordgdrden, vilken dessutom rivertar
norddstra delen av utiingen i sydvdst. Den stcirre delen av nlirnnda utiing gdr dock till
Vdstergdrden. Sdrgdrden slutligen blir alldeles utan n6gon del av utiingama. Vid de laga
skiftena 1843 och 1859 har ingen hiinsyn tagits till hur gArdama i Hflfors iigt andelar i de
gamla utiingama.
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Karta70. Utilngama i Hifoss.

Sammanfathingsvis kan fiitjande konstateras: I Hflfors ligger enligt kartor fran 1700- och

1800-talen tvi klart avgrii:rsade uttingar. Det iir troligt att bakom dem fdr de tvi fcirsvurma

gflrdama i byn sdkas. Den utdng som Scirg6rden, Ostergflrden och Viistergirden delar mellan

sig vid storskiftet 1792kan giilla den r)degdrd, fdr vilken ddeskatt i hiistegdngskom och

fodring ges 1573. Men de tre niimnda gdrdarna brukar ocksfl andelar i det stora utengsom-

rfldet vid iilven i rister. Hiir torde den medeltida kyrkojorden ha legat. Enligt RB l39l (s 362)

iigde Krokstads kyrka U2 markebol i Nordre Hflfors (J n@rdra Hafoss). Men niir landskyl-

den till kyrkan antecknas i kronans jb 1691 (s 845 I 860), slrivs Osterglrden och Viister-
gfuden med vardera 1 1/8 skiippa malt, medan S0rg[rden ger U2 sk[ppa. Diiremot saknar

Nordg8rden landskytd till kyrkan. Sflledes har Nordgirdens kyrkojord lagts under de tre

civriga girdama i byn. Det kan vara fr6n >>av Norder Hifors>> utan brukare, kyrkojorden

vid Orekilsiilven, som de tre gdrdamas >>utfing>> diir i senare kartor hiirstammar.

De tv6 g6rdarna >>Norder H&fors>> i Jb 1573 - den ena med brukare, den andra utan -
kan inte ha lagts samman. En sammanslagning borde ju ha gett en god gdrd. Men Nordre
Hflfors ar U2mantal redan 1659. Trots att de tre Ovriga gArdama mellan sig har delat

ddegdrden, dvs den fdrsvunna g6rden Nordre Hflfors, beskrivs de ijrp 1665 som >ringa i
iigor>> och >>utarmade>. De ftirmedlas diirf<ir till U2 marfial 1666.
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Brevik omtalas fcirsta gdngen i 1573 flrs jb (s 439, 588, 658); efter Tormo iBergerddfdlier
under hiistegflngskom >>Fdreskrivne av Brevik>> med skatter som iir lika stora som frir
Bergerdd. Ocks6 skattepenning och fodring ges >>av Brevik>> och gdller iiven de ftir hel
gird. Jb 1659 (s 546) antecknar Bergercid som ll2 kyrko och ll2 skatte.I gdrden iiger
kyrkan 12 ciresbol, men kronan tar bygseln. >>Av Brevik under samma gdril> ges sex skat-

ter. Om Brevik siigs: >Ar iing och Sker av skatte iigare, brukas under Bergertid.> Brevik
kallas ddegdrdi en gflrdtaga fran 1638: >Rasmus tog Brevik, kronans 6degdrd, under Berge-

rdd liggande, i treflrstaga gav 1 daler.> Jrp 1665 fciresldr ingen <ikning av skattema fdr
ridegArden Brevik i Bergercid. Som skattedng antecknas >>Brevik under Bergercid> med de

tidigare sex skatterna i jb 1697 (s 877). OGB 17 s 111 har Bredvik som ett torp under
Bergertid, med beliigg ur jb 1573-181 1 .

Ettlaga skifte i Bergertid 1854 (SANNF 51) visar <idegirden Breviks 12ige. Handling-
ama har (s 33 0 229231 och24l-244 Odegdrdshogen.

TvitorpBjorndsenpiBergerdds iigorbdrenligtjrp 1665 skattliiggasfdr 1/8 extraordinarie
vartdera med Il2pvnd smcir i skatt. Vid skattliiggning 1666 sl6s de tvfl torpen samman till
1/4 mtl krono Bjdm6sen med skattema I pund smdr och Il2 ortfodrnglb 1697 s 877). Se

Bjdrndsen i OGB 17 sll4.

Skruckan mdter fdrsta g[ngen i kronans jb 1573 (s 441,589, 659) utan egen brukare. Efter
JoniHultane fdljer >F6reskrivne av Skruckan>> med fem skatter. Ocks& skattepenning och

fodring ger Jon i Hultane >av Skruckan>>. Skattema giiller ftir halv gird; s8ledes 2ir fodrings-

hdstama 2. Ib L625 har egen brukare fdr Skruckan som i jb 1659 (s 549) slaivs U2 skatte.De
smfl skatterna f<iljer g6rden ocksfl i jb 1697 (s 874).

Under 1500talet har Skruckan legat som ett underbruk till granngirden Hultane. Det
iir diirf<ir mdjligt, att Skruckan varit en ddegird.

Torpet Ldvds skaLtar >var fjiirde penning>> med Skruckan, som enligt jrp 1665 ftir sig

brir svara flr ll2 i ordinarie och extraordinarie, och torpet infdras i jb fdr 1 pund sm14 U2
famn ved och V4 extraordinarie. Ar 1666 skattliiggs >>Lciv6s under Skruckan> till 1/8 skatte

och ger 1 tunna malt,ll4 ort fodring (Jb 1697 s 876).

Hultane, 1 skatte, >>har fyra torp i skogen>>, vilka brir skatta fdr sig sjiilva och inte med

gArden (rp 1665). Torpen Hcillevad, Litegott, Skogen och Mossen friresl6s diirftir till man-

tal och skatter. Niir skatfliiggning sker 1666, liiggs Hiillevad och Litegott ihop till U4mtl
skatte med 1 pund smcir och U2 ort fodring i skatt. Till samma mantal men med l/2pwd
sm6r mera i skatter fdrenas Skogen och Mossen Qb 1697 s 876). Se Htillevad och Litegott,
OGB 17 s 120 resp. Skogen (nr 1 sedan 1946,tidigare Skogen och Md.sen), a a s 131.

lJnder Ed,l skatte, brukas enlqrkojord som redovisas i nigra g6rdtago.. Ar t6gg talas om

>den kyrkans Odegfrrd> med4 U2 sattingar skyld som Hogen i Ed tog i tre flr ochgav ll2
daler f6r. Odegfrrdens namn ndmns inte i nigon kiilla. Jb 1659 (s 546) antecknar kronan
som bygseltagare, medan kyrkan f6r landslqylden. I jrp 1665 f0resl6s som skatte6loring >1/2,

tunna malt>> till kronan fdr kyrkojorden. Men girdens tidigare skaffer iterkommer ofOr-

iindrade fib 1697 s 871); den gamla tagan till kronan skrivs som 17 6re smt drligen, medan

Sanne kyrka fAr som forr 2 U4 skiippor (= 4 ll2 siittingar) malt i landskyld.
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Kyrkojordens/0degirdens liige framg6r inte av kartor till Ed; mtijligen kan ett >>Uflingen>>

(storskiftet 1,792) ge en anvisning. Kronansjb 1573 (s 440, 588, 659) redovisar efter Sven

i Ed med sina normala skatter ocksi >>av Ulker6d>> - utan brukare - med skatter ftir en halv
gLrd. Ulkerdd. senare LlZ mtl skatte, iir Eds grannglrd i viister. Tydligen har Ulkertid en tid
brukats under Ed; i jb 1625 st6r Ulkeriid med egen brukare. Ulkertid ar inte kyrkojorden/
ddegflrden i Ed. Se EK 78 NO.

Stuverdd bdr >gtira for Il2 mtl extraordinarie> (rp 1665) och p6<ikas 1 pund sm6r. Men
gflrden skrivs ocksfl i jb 1697 (s 875) som 1/4 mtl skatte, och smtir och fodring iir ofdriind-
rade. I stiillet har den i jry 1665 omtalade >>systeryarteru> skattlagts till 1/8 mfl flr 1666 med
ll2Etrd smdr och U2 ort fodring Se Stuverddstorp |OGB 17 s 135.

Prristebol,l/4 mt, krono, >ligger till prZistbolet med taga och landskyld allenasb> och ger

2 fodringshdstar till kronan (b 1659 s 551). Efter frirslag i jrp 1665 ijkas mtl t:Jl ID er

1666 Cb 1691 s877); pastor i Krokstad fir landskyld med 1 pund smcir jiimte st[dsloma.
Kyrkans jb 1645 (s 27)har pi samma sdtt 1 pund smdr med bygseln till pr[sten.

Prdstebol ar det ganlaSandarud somomtalas i RB 1391 (s 364) och ingar i >Sandarudz

kirkiu. Jfr OGB 17 s 110.

Kdrdd -medfrirsta beltgget kanske i RB 1391 - har ett osiikert beldggi jb 1573 och fdrsta
siikra 1659 (OGB17 s 123).

Klrrjd stdr med brukare och tre sm6 skatter som U4 mtl skatte i jb 1659 G 551). Jrp

1665 f<ireslflr iikning med bjugg, mjril och smdr, men K6rdd behAller sarnma skatter ocksA

i senarejordebdcker frb 1697 s 875).

Kettelsrddnoterasf6rstagAngenikronansjb 1573 (s 440,589,659); efter OlofiStenars-
bdn med sina skatter ftiljer under hdsteg6ngskorn >>Fdreskrivne av Kettelsrtiil> med fem
ndstan normala skatter. Under skattepenning och fodring antecknas >>av Kettelsrdd>> med
skatter frirhalv g6rd. G6rdenhar egen brukare i jb 1625. Som U2 skatte stflr Kettelsrtid i jb
1659 (s 5aD. Jrp 1665 ftireslEr Okning med bjugg och mjtil. Men skattema iindras inte (jb
1697 s874).

Torpen Gillane ochSkogen slis ihop till 1/8 mtl skaffe hr 1666 med skattema 1 pund smcir

ochIl4 ort fodring (tb 1697 s 876).

Tvi tolp Skogen pi Stenarsbdns iigor anses i jrp 1665 >btjra gcira tillsammanfff ll2pwd
smOr och U8 extraordinarie>. Vid skattldggningen 1666 siitts mantalet till 1/8 och skat-

tema till 1 pund smcir och ll4 ort fodring Qb 1697 s 876).

Bjdrnebdn st6r i jb 1573 (s 440, 588, 659) med skatter ftir hel g6rd - t ex 4 hiistar fodring

- men iir i jb 1659 (s 547) fcirmedlat ttll ll2 mtl. Jrp 1665 menar, att gfrrden >>ftir iigomas

ringheu bdr fi njuta sin fcirmedling men fl skatten 6kad med 2 skiippor mjiil och 1/2

skIppa bjugg. Aff 1666 6kas g6rdens uflagor enligt ftirslaget Qb 1697 s 873).

Pjtixerddnpptiider i kronans jb 1573 med skatter frir hel gArd; dessutom fOljer efter Pjiixercid

halv skattepenning >>av Tordd>> (s 589). Dock sttr Torcid - en grannglrd till Pjiixertid -
med egen brukare under hiistegflngskorn och fodring. Jb 1580 skriver en del av Pjiixertids
skattepenning som U2 albtm ddeleding, medan skattepenningen >>av Tordd>> fdljer ofOr-

iindrad.
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I jb 1659 har Pjiixeriid och Tordd skilts flt. Pjtixertid noteras (s 548) som I mtl skatte.
Bland de sju skattema (normalt sex) finns ndledtng - 8 skilling och 2 skilling. En av
dessa torde vara cideledingen frfln jb 1580. I jb 1697 (s 872) skrivs niimligen bland skat-
tema 8 skilling ddeleding.

Eftersom shval Lilla Pjeixerdd somTordd brukats under Pjiixerdd, m&ste ddeledingen
giilla nflgon av dessa g6rdar. Av jordebiickerna att dtima (1580, 1659 och 1697) kan Ode-

ledingen inte ha nA.got att grira med Tordd utan har stitt ftir Lilla Pjiixertid.
I kyrkans jb 1645 (s 27) antecknas priisten i Krokstad med 1 pund sm6r av Pjiixertid. Jrp

1665 talar om >>Lilla Pjiixerdd, som iir kommet fr6n gflrden till kyrkoherden i Krokstail>.
Siikerligen gflr kyrkans riittigheter i Lilla Pjiixertid tillbaka till medeltiden; Sanne kyrka
tigde 1391 i Pjtixertid (J Piags rudi) 1 drtugsbol (RB s 364). Lilla-namet lSter fijrmoda,
att Lilla Pjiixerdd iir en medeltida tidegdrd, som brukats under (Slora) Pjdxerdd ochsmalt
sarnman med brukaregflrden. Jb 1697 (s 872) skriver Pjiixertid som 1 mtl skatte men an-

tecknar pastor i Krokstad med landskylden 1 pund smcir med stiidsloma av 1/4 mtl i jor-
den; Aterstoden3l4 mtl iir skattejord.

Kartan till storskiftet 1801 (SANNE 8) drar en linje mellan >>mensal U4 som iiven
kallas Lilla Pjiixertid . . . (och) 314 eller sfl kallade Stora Pjiixer66.

AttTortidi 1500-talets jb delvis redovisas under granngfrrdenPjrixerddhar visats ovan. I
jb 1659 (s 549) iir Tor0d, U2 skatte, helt oberoende av Pjiixerdd. Jrp 1665 fdrordar en

tikning av skattema (bjugg, mjdl och smrir) och U4 mtl extraordinarie. Men Tordd flter-
kommer med mantal och skatter ofdriindrade Cb 1697 s 873).

Kldbungerdd siigs i jrp 1665 vara 1 mantal skatte som f6rmedlats till ll2 extraordinarie. I
jb 1573 (s 658) stAr gArden med 4 fodringshdstar f<ir hel gdrd. Jrp 1665 fiireslflr att Kl6-
bunger6d >fcir iigomas ringheb fAr >bliva vid sin fdrriga fdrmedling>, men ir 1666 iikas
mantalet ften U2 till3/4 Qb 1697 s 872).

Frir torpen Myran och Huset btir enligt jrp 1665 ges 8 resp. 12 markq smdr. Torpen
finns inte i jb 1697 . OGB 17 s 123 har Myrarna, etllorp.

Under Ryr, 1 mantal skatte, brukas enligt jrp 1665 Lilla Ryr, en skatte <idegdrd. Lilla Ryr
noteras i jb 1573 (s 440, 588, 658), diir efter Hans i Ryr med sina skatter fdr en hel gard
f6ljer >Av Lilla Ryn utan brukare och med smfl skatter - diiribland endast 1 fodringshiist.
En gt 1651 antecknar att >>Gammel ochAnders i Ryr tog Lilla Ryu, och en gt 1655 siiger
att samma bOnder >>tog cidegirden, I ll2 skdppa skyld, i tre ar, gav 1/2 riksdalep. Jb 1659
(s 547) l&ter Anders i Ryr fdljas av >>Av Lilla Ryr under gdrden>. Kyrkan iiger 3 dresbol i
Lilta Ryr som siigs vara >>en flker och iing av skattejoril..Fiir Lilla Ryr ges sex sm6 skatter.

Jrp 1665 kallar Lilla Ryr en skatte ddeg6rd som bdr >giira frir 1/4 extraordinarie>>. Fcir

3 6resbol kyrkojord skall kronan ha taga och kyrkan landskyld. Vid skattliiggningen 1666
blir tidegirden satt i mtl till 1/8 enligt jb 1697 (s 879), dar >Lilla Ryr under Ryn> noteras
under 1/8 mtl kyrko. Av Lilla Ryr betalas till Sanne kyrka 1 ll2 skdppa malt landskyld.
Kyrkans andel i Lilla Ryr gar siikerligen tillbaka till medeltiden. Sanne kyrka 2igde 1391 i
Ryr (J Riodre) 1/2 tiresbol (RB s 364).

Lilla Ryr ster som 1/48 krono och 5/48 skatte i lantrniiterikontorets kartotek (och OGB
17 s 130). Trots den lilla delen krono riiknas hela gdrden som krono/kyrko. En liten del
krono/kyrko har funnits i Lilla Ryr av 6lder, men den kunde gkimmas bort som i jb 1659
ochjrp 1665.
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Odegflrden Lilla Ryrs liige framgfir av tv6 kartor. Storskiftet i Ryr 1793 (SANNE 5) har

fl era ddegArdsmarkeringar:

s 7 A. A.tg
s 9 C. Aker

Ang

29 Av Odegflrdsflaten

71 Odegflrdsskallarna

82 Odeg6rdssiken

86 Odegflrdsgiljorna
81 Odegflrdssltitten

I stort sett samma omrade av kartan till ett nytt skifte 1854 (SANNE 50) tiicks av nafllnen

O degdrds ly ckan, O degdrdsflaten och O de gdrds sike n.

Skattetorpen Gatan och Stora Skogen, b6da upptagna pi Ryrs mark, fdreslts av jrp
1665 till vartdera 1/8 extraordinarie och ll2 resp. I pund sm6r i skatt. De sl&s emellertid
samman med 1/8 mtl 1666 och 1 pund smcjr, 1/4 ort fodring Qb 1697 s 877). Jfr Gatan och

Storskogen'OGB 17 s 116.

Kleva, U4 skatte, anses i jrp 1665 >b6ra pfltikas 1/2 pund sm6r>. Men gdrden flterkommer
i senare jb med de tidigare skatterna (Jb 1697 s 875).

Heden,l/4 friilsehemman, >>rdknas fcir ofri friilse till fogden salig Per Nielssou (rp 1665).

Enligt jb 1659 (s 550) var Per Nilsson fogde i Sunnerviken, och Heden hade han ktipt av

Anders Lake f<ir frtilse. Gflrden stir i jb 1659 med sex smi skatter. Jrp 1665 menar, att

Heden bor >st6 fdr U2 extraordinarie, efter friilsemannen tager fdr LlZ marfial>>.I jb 1691

(s 875) noteras, att girden er rc94 reducerades frdn friilse till skatte och 1695 cjkades i
mantal frin U4 till 3/8. >Befallningsmannen i Sunnerviken p6 ltin.>

Heden har sitt aldsta beHgg i RB (s 28q. k 1fl96 agdeHalvards altare (i Oslo) . . . >6

ciresbol i Heden i Sanne socken i S6rbygden ( Heidi j Sanda sokz a Saurbiom)>. Fdrst

1659 finns nanyrct Heden i kronans jb. Den langa tysbraden kan viil fijrklaras av att Heden

varit friilseg6rd. Se OGB 17 s 177, diir beliigget ur RB saknas.

Asnerdd,l/4 krono, ster i jb 1659 (s 545) med endast 2 skiippor malt och U2 ort fodring.

Jrp 1665 fijresldr diirfirr en tikning med ll2 pund smrir och Il4 extraordinarie. Endast

smdrskatten rikas med 1 pund 1666 (ib 1697 s 878).

OGB 17 s 139 har hemmansdelen Odegdrden, >>nu okiint. 1789 Hfu. Kartan till laga

skiftet 1836 saknar ddemarkeringar liksom EK.

Vassbotten, l krono, har tidigt riiknats som en liten gird. Jb 1573 (s 659) noterar girden
med sm6 skatter; sfl ger den endast 2 fodringshiistar. En ddegflrd har brukats under Vass-

botten. En gflrdtaga frfln 1638: >Erik tog en ddegflrd under Vassbotten, i fdrstetaga gav 5

daler.>> Senare talas i gt 1653 om att >Olle i Elsercid tog en <idegird Elsercid, i treirstaga
gav 1/2 riksdalen. I jb 1659 (s 545) fOljer efter Engelbrekt iVassbotten (med annan hand):

>En odegdrd som brukas och skattar med gArden. Anno 1659 tog Olle denna plats i tre flr,

givit ll2 riksdaler.>>

Jrp 1665 siiger att Elsertid itu upptaget pt Vassbottens egendom >>och skattar in med

gtrderu>, och fdreslflr 1/8 mtl med 1 pund smdr och 3 6re smt fodring i skatt. Si sker 1666;

Etserdd blir satt i mfl till U8 och skrivs med UZpund smdr, 1/4 ort fodring Qb 1697 s 879).

Titl Sanne kyrka gerVassbotten landskyld med2 U4 skiippor malt.
Tv8 kartor tilt Elsertid har Odegdrden; dgoutbyte med Vassbotten 1836 (SANNE 30)

kallar (s 25) m 22 Skogsmark fimed Odegdrds giirde (Ogflls giirde). I en skrivelse (laga

skiftet 1836 s 19, SANNE 31) tatas om r6gdngen mellan Asnerijd och >hemmanet Og6.rdenr>.
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BK 84 SO har Odegdrden i Elsercid. OGB 17 s 137 har i Vassbotten hemmansdelen Ode-
gdrdenoch i Elserdd (s 116) hemmansdelen Odegdrden. Elser6d skrivs i jb 1665 och 1680
som kronoiing enligt samma OGB 17 s 116.

Hnnp socKEN

Htillungstad, 1 krono, antecknas i jb 1544-1659 med endast kronolandskyld (8 tunnor)
och fodring (4hdstar/U2 riksdaler). Att h?isteg6ngskom och skattepenning saknas fdrkla-
ras av en anteckning i jb 1659 (s 561): >>Ldnsmannen i S0rbygden Christen Andersson
innehaverp6ltinochbestillingalltvisstochovisst.>>Avsammajb 1659framgar,attkrono-
ddegirden Ro stan brukas under Hiillungstad (se Ros tan nedan) .

Fyra torp under Hiillungstad - Bergdn, Kasen och tvl Huset - fcireslis i jrp 1665 till
mantal och skatter. Ar tOOO skattliiggs Huset och Kasen till vartdera U8 mfl med skattema
ll2pund smdr och U4 ort fodring Qb 1697 s 892).
Om hemmansdelarna Huset och Kasen i Hiillungstad se OGB 17 s 14.

Reulserrid saknar egen brukare i jb 1573-1625.Bftnr Rdd (med brukare och skatter fdr lD
gflrd) fiiljer i jb 1573 (s 444,590, 661) >>fdreskrivne av Reulsercid>> med skatter fil ll4
hemman, bl a 1 fodringsh[st. I jb 1659 (s 559) st6r Reulsercid, 1/8 skatte, med egen bru-
kare och sex smi skatter. Jrp 1665 antecknar, att girden f6rmedlats frin U4 till 1/8, och
f6resltr flterg6ng ttll l/4. Vid skattlziggning 1666 ijkas mtl till ll4 som igen fcirmedlas
1694 till u8.

Utting, 1 skatte, fdrmedlat U2, stLr i jb 1573 (s 590, 661) med skattepenning och fodring
f6r hel g6rd. Fdrmedlingen till U2mtl ?ir infrird i jb 1659 (s 558). Jrp 1665 friresldr rikning
av skatten med 8 marker sm6r med behtllen ftirmedling. Skatte<ikningen sker 1666 och
blb U2 pund (= 12 marker) smdr. Fdrmedlingen kvarstar CIb 1697 s 885).

Under Sandiker, T skatte, brukas enligt jrp 1665 ddegdrden Rockestad till iing. I kronans
jb 1513 (s443,590, 659) och framtt ftiljer efterbonden i Sanddker >>f6reskrivne av Rocke-
stad>> med skatter fdr en halv gflrd (s6ledes 2 fodringshiistar). Jb 1659 (s 556) har efter
Sandaker >>Av Rockestad under gflrden. Ar en iing av skatte iigare och brukas under fdr-
bemiilte Sandflker.> Eftersom Rockestad inte kan bebyggas, fdreslis i jrp 1665, att ride-
garden inte ger nflgon htigre riinta (skatt). Ib 1697 (s 888) kallar Rockestad en skatteting,
vilken blev utesluten ur jb 1919 (OGB 17 s22).

Enskifteskartan till Sandlker 1825 (mDE 44) placerar Rockestad i nordviistra Sand-
tker:

s36

s3l

32-36
31 -39
69

93-91
95

104-101
109

243

Rockestad kaser

Rockestad holme
Rockestadvallen
Rockestad sik
Rockestad

Rockestadkasen

Rockestad holer
Rockestad flnda
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Inte bara Rockestad har p6 1500-talet brukats under SandAker. Ocksfl Kopparhult har pl
n6got siitt legat under girden. Hans i Sand6ker skrivs i jb 1573 G 398) ftir 2 skilling
landskyld till kronan av Kopparhult (Kobberholt). I den fiiljande jb 1580 noteras endast 1

skilling landskyld utan att Kopparhult niimns. Pi 1600-talet har Kopparhult ffltt egen bru-
kare. En gt l645lyder: >Halvor i Kopparhult tog 1 tunna skyld i ffe fu f6r 1 daler.> Aven
om Kopparhult i jb 1659 (s 55a) st6r med brukare och skatter, kan den landskyld p6 4 alba

som stAr f6rst bland de sju skatter som pflfrirts Hans i Sandiker (s 555) vara ett mirure fr6n
den tid skattegirden Sandtker brukade och skattade fdr kronogArden Kopparhult.

Av de tre torp pi Sand6kers mark vilka omtalas i jrp l665,blb Hdllan skattlagt 1666 till
1/8 mtl och I U}pund smdr, Il4 ortfodring. Ar 1685 iir det 6ter igen avskattat i mfl och

fodringen Qb 1697 s 887). Se OGB l7 s25 fdr Hiillan somhemmansdel i Sandlker och (s

14) som torpetHdllar (med beliigg i RB s 363). OGB 17 s27 har tv6 torp Skogen (Lille-
skogen och Storskogen) -val de tvi torp Skogenander Sanddker som jrp 1665 ftireslAr till
8 marker smOr i skatt vartdera. Som >>skatte husmifuu stdr >Skogen under Sanddkep skatt-

lagt till 16 marker smdr flr 1666 CIb 1697 s 888).

Torbjdrnerdd, U4 skatte, har beliigg i RB 1391 (s 363); gdrden stAr i jb 1573 (s 442,589,
661) med skatter for U4 Cerd (t ex t hiist). Jrp 1665 menar viil att Torbjtirnerdd bdr gOra

f6r hdgre riinta i smdr och l2 mtl extraordinarie, men gArden Aterkommer i senare jb som

U4 mtl och med de gamla skattema Qb t697 s 885).

Annerdd, U4 skatte, har beldgg i RB 1391 (s 363) liksom Torbjdmertid ova$ ocksi fcir
Annertid giiller de smi skattema i jb 1573 (s 443,589, 661) endast tl4 gend. Aven denna
gflrd ftireslis av jrp 1665 till htigre skatt i smdr och U2 extraordinarie, men det gamla mtl
U4 ochde tidigare skattema iterkommer (tb 1697 s 886).

Stilelund,U2krono,ger i jb 1544 (s203) tl2tuwra maltkronolandskyld. Maltlandskylden
stdr med 1 tunna som gdrdens enda utlaga ijb 1573 (s 399). Jb 1659 (s 553) antecknar

Siilelund med endast U2turna malt och I/2 daler fodring som skatt.

En gflrdtaga fr en rc54 lyder: >OIle Juelsson tog en ddeplats under Siilelund, gav 1 ort 8
skilling.> Mdjligen avses med denna >6deplats> nigot av de tvfl torpen Siilebrfiten eller
Liane. Dessa fdreslfls av jrp 1665 till 1/8 extraordinarie och skatter i smdr och fodring och

blir 1666 f6r6kta i mfl till 1/8, >som anno 1685 iir avskattat>> Qb 1697 s 893). De tidigare
kronotorpen Srilebrdten och Liane utesldts bflda ur jordeboken 1933 (OGB 17 s 33,34).

Stensryr,l skatte, noteras med alla skatter frir en hel glrd 1573. Dessutom firurer man en

bonde i skattegflrden med 1 skilling kronolandskyld >av Borgen>> (s 398). Samma krono-
landskyld kommer igen 1580 ttanattBorgen ntmns. Annu i jb 1659 (s 555) syns spflr av

denna gamla kronolandskyld >>av Borgen>>, eftersom 2 alba landskyld stir ftirst av Stensryrs

sju skatter.

Borgen frirekommer i g6rdtagor fran 1610 och 1645. Gt 1610: >Nils i Borgen tog
frireskrivne liten gdrd i fte ar, gav daler 1.> Gt 1645 sager, att Borgen iir 1 tunna skyld. Jb

1659 (s 554) skriver Borgen som 1/4 krono. Skattema bestflr av endast 2 skiippor malt och

ll2 ortfodrng. Tydtigen har p6 1500-talet Borgen brukats ander Stensryr; omkring 1600

f6r gdrden egen brukare.
Jrp 1665 fdreslflr torpen Bjbrnerdd och Stuverddunder Stensryr t;11 mantal och skatter.

Bida torpen antecknas i jb 169l (s 887); ftir Bjtimerdd ges U2 pund smdr och U4 ort
fodring, fcir Stuverdd 1 pund smiir, 1/4 ort fodring. Fcir Stuver0d se OGB I7 s 32, med
torpet Odegdrden.
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Laga skiftet i Stuverod 1840 (HEDE l4l):

s9 5-6
9-10
15

3t

Ak"r av Ogfllane

Aker i Ogflln
Myrzing i Ogflln
Bergen i Og6lane

Krdkhult,ll4 skatte,har sitt iildsta beliigg i RB (s 363); Hede kyrka [gde 1391 i Kr&{<hult

(j Krokholte) siv?il 1/2 markebol som 3 6resbol. OGB 17 s 17 hiimtar det andra beliigget ur
kronans jb 1659 (s 560). Dettaflr stirPederi Krildrultmedendast2 albalandskyldoch 12 ort
fodring. Landskylden torde giilla krono-/kyrkojord. Jrp 1665 finner att g6rden har >ringa
jordeboksriinta>> och bdr pirikas 1 pund smdr. Men Krflkhult har senare kvar sina smfl

skatter Qb 1697 s 886).

Abolandbestiir av wfl gflrdar; i iildre jordebijcker skrivs den ena garden som I krono, den
andra som ll2 skatte. Fcirst i jb 1659 oc,h 1697 frirklaras de nigot invecklade iigo-
fdrhflllandena. I 1 krono AboUna har kronan lfl medbygseln, medan bi)ndernailger 6fi
0b 1659 s 554). Kronan f6r >landskyld l!fiwramed bygsel av all gflrdeu. Bdndemas 6f
skatte motsvarar 3 tunnor landskyld (b 1697 s 889). Som >bdsteman>> tar kronan bygsetn

av hela gflrden. Som kronogflrdens frirsta skatter finner man U2 tuirna rnalt och 2, skilling
landskyld. Den andra gflrden i Abohnd , U2 skatte,kallas i jb 1659 (s 555) Norra Aboland.

Av g8rdens sju skatter noteras fdrst 2 skilling landskyld. Ocks6 i skattegdrden har tydligen
en del kronojord funnits.

Jb 1544 (s 203) redovisar endast en g6rd i byn. MAns i AUohnO ger under >hiisteging

och vapenvite>> I/2 ttruru hiistegflng och U2 tunna <idelandskyld. Det iir kronogirden i
AUohnd det giller; U2ttnna<idelandskyld st6r ftir 1/7 krono i g6rden som jb 1659 avslti-
jat (se ovan). Skattegirden i Abotana noteras inte under >h?istegflng och vapenvite> i jb
1544;under de summariskt redovisade skattema vflrleding och utforleding har siikerligen
Norra Aboland funnits med i jb 1544 (s 204).I jb 1573 (s 442,589,659) upptr?ider >>Nord-

g6rd> i Abohnd med hiisteg6ngskorn, skattepenning och fodring - men utan brukare. Jb

1573 kiirurer endast enbonde i Abohna - Gregers. Han stAr frirst med kronolandskylden

U2 tuwta malt och 3 skilling leding som man finner i siviil jb 1544 (ll2 tunna malt cide-

landskyld) som 1659 (Il2 ttrna malt,2 skilling landskyld). Sedan fdljer efter Gregers i
Abohnd >>fdreskrivne av Nordglrd> med fulla skatter hiistegangskom och fodring (hiis-

tar) och halv skattepenning.
Norra Abohnd har fdrmedlats till ll2 skatte och f6tt egen brukare f<ire 1659. Under

1500-talet har girden legat som underbruk - med niistan fulla skaffer - till kronogArden

Abohna. Den kallas inte ddegdrd men kan iindi ha varit det. Mot kronog6rdens Stora
torde ett Lilla Aboland ha anviints som beteckning pA underbruket/ tidegflrden. Om lilla-
narnn som rideg6rdsbeteckning se Framme, Odeg6rdar s 41 ff.

Den halva tunnan landskyld i kronogirden AboUnA kalas 1544 bdetandslqld.I Stora
Aboland har siledes funnits en 6de kronodel som jordeb<icker och kartor inte ger nigon
ytterligare upplysning om.

Jrp 1665 fdrordar att Norra Abohnd fir behAlla sin fdrmedling tillll2mtt>fdr gdrdssens

ringheu. Och s6 har det blivit (b 1697 s 884).

Av skattetorpen Kinkhem och Hdckerier p& Hults iigor fdreslfls i jrp 1665 det fdna till 1/8

extraordinarie och 1 pund smcir i skatt, det senare till endast ll2ptnd smtjr. Bflda torpen
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skattliiggs 1666 pil sfl siitt att Kinkhem blir 1/8 i mantal med U2 pund smdr och ll4 ort
fodring i skatt (b 1697 s 887), medan skattetingen Hiickeriet pflf<irs 1 pund smrir (b 1697
s 888). Fdr Kinkhem se OGB 17 s 16, fdr Hiickeriet s 13.

Ddlan, 1/8 krono, stir med egen brukare och skattema 1 pund smor, U2 ort fodring i jb
1659 (s 561). >Bliver som fdrr>>, menar jrp 1665. Som >6ttings krono>> iterfinns Diilan i jb
1697 (s 892) med sina tidigare skatter. Befallningsmannen i Sunnerviken har gdrden p6
Itin.

Hede kyrka hade U2 rjresbol i Drilan 1381 (RB s 363). Gdrden iir iinnu ett exempel p6
hur sm6 gflrdar med beliigg fren RB Ar l39l dyker upp i kronans jb 1659. Krdkhult (se

ovan) tillhdr gruppen, bestflende av ett 10-tal gflrdar med U8 - UZ mantal, vilka efter
omniimnandet i RB 1391 tterkommer i kronans jordebdcker frirst under senare hiilften av
1600talet. Troligen har n6gra av dessa gArdar legat som underbrulViideg6rdar till grann-
gdrdar under den >>tysta> mellantiden.

Mdlebackq, 1/4 krono, firurer man i jb 1573 (s 398) efter de tvi gdrdama i Hiillungstad:
>Aff M6lbak> 1 skilling i kronolandskyld. Det tir troligt att Mcilebacka en tid brukats
vnder Hcillungstad som erlagt landskyld till kronan ftir gflrden. Redan i jb 1580 stAr dock
Engelbrekt i M6lebacka med samma landskyld; gflrden har fltt egen brukare. Olof i
Mtilebacka ger i treirstaga fdr gflrden I L/2 daler erligt en gt 16t4. Jb 1659 (s 554) anteck-
nar endast 2 skiippor malt och U2 ort fodring som gdrden skattar till kronan. Jrp 1665
fdreslir rikning av skatten med 1 pund smdr och mtl till Il2 exfiaordtrrarie. Ar 1666 htijs
mfl till U2 men 1685 sker fiirmedling med 1/8 (till 3/8). Fodringen <ikas med 6 6re smt
samma er. Till Hede kyrka ger Mdlebacka 1 cire smt i landskyld Qb 1697 s 890).

Fdr torpet (husmansplatsen) B erg se B erge, OGB 1 7 s 2l sarrrt B erget och Dumlarna a a s

3f.

Elveneskogen, 1/8 krono, htir tydligen samman med torpet Elveneskogen p[ friilsegArden
Ryrs 69or (se nedan), och de tvfl behandlas tillsammanS.

Asenmedbelagg i RB 1391 iir 6ter en gtrd som 8terkommer i kronans jb frirst 1659. I detta
6rs jb (s 560) noteras en brukare pfl 1/4 skatte Asen med tre sm6 skatter. Jrp 1665 skriver
tvl brukare med vardera U8 mfl och ftjreslir tikning av mtl fr6n 114 till Il2 och skatten
med 2l marker smtjr. Ar 1685 sker den frireslagna hcijningen av mtl (frin ll4 till U2),
medan skatten samma 61 6kas med 6 6re smt (= Il2 ort) fodring Qb 1697 s 885).

Torpen Elveneskogen, Kdrvik och Sndret - alla upptagna p8 friilsegarden Ryrs iigor -
anses i jrp 1665 bdra ge t h?ist fodring.Ryr,l friilse, stAr som Aby gods i jb 1573 och
riiknas som >>Ferix strdgods> i jb 1659 (s 558). Av de niimnda iterfirns Kdrvifr som ett torp
i Ryr (OGB 17 s 23) och Snriret som 3/16 utsocknes friilse (OGB 17 s 29). Elveneskogen
torde vara Sko gen nr I och 2 (OGB 17 s 29); nr 2 kallas 3/16 utsocknes friilse, medan nr 1

Skogen, 1/8 skatte, tidigare krono, passar till Elveneskogen, 1/8 krono (se ovan) som ijrp
1665 friresl6s dn hd,jd skatt med ll2pund smdr. Som 1/8 krono Skogen antecknas girden
med 8 marker smrir som 1666 cikas med t/2pund sm6r och 3 6re smt fodring (b 1697 s

892).

Bldbrirshult star i jb 1659 (s 562) som 1/4 friilse, overste Ferix strtigods. Jrp 1665 fdreslflr
1 fodringshiist, men g6rden noteras i jb 1697 (s 899) utan nflgon skatt.
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Fjdlla, 1/8 friilse - med fdrsta beliigget i RB 1391 - har sitt andra i jb 1659 (s 562) utan
brukare. Jrp 1665 fdreslir viil t hiist fodring, men 1/8 utsocknes Fjiilla skrivs ocksi senare

utan skatt till kronan Qb 1697 s 894).

Stan,7l4 friilse, btjr ge t hiist fodring (rp 1665), men ocks6 Stan slipper skatt till kronan

Qb 1697 s 894).
>>Alla dessa friilsehemman tillkomma viilbome dversten Ascheberg, bOr giva t h6st

fodring.>> 56 slutar genomgdngen i jrp 1665 av de sex friilsegArdama. Men ingen av dem
blir skattlagd.
Kartan till laga skiftet i Stan 1842 GIEDE 59) har:

s 11 13-14 Sand . . . vid sjiin i OgArden (6ga1en)

16-17 Aker Ogfrlslycka
2l Akerpi Og6ln

s 13 94 Og6lslycka

OGB 17 s 31 har Odegdrdarna,}vre och Nedre,tvl smA torp med skogsmark emellan.

Ri)stan noteras utan brukare i jb 1659 (s 561) wder Htillungstad: >>Av ridegirden Rdstan,
krono 1/4> med skatternaU2turna malt och 1/2 ort fodring. Jrp 1665 fciresl6r ddegdrden
Rristan till htigre jb-riinta (1 pund smrir). N&gon tikning av skatterna redovisas inte i jb
1697 (s 891), dar det antecknas: >Fdrbytt anno 1690 till b6ndema T6Ile och Anders mot
skattehemmanet Berg i Svarteborgs socken, som 1666 fdrdktes i mtl till U4;>

SaUUa.NFATTNTNG

Knorsr,q.ns socKEN

Av de cidegirdar som omtalas i jrp 1665 ndmner OGB 17 inte ndgon vid namn. Endast tre,
redovisade under >>hemmansdelar> kallas OdegdrdenlOdegdrdarna. Det galler Backe (i
Korsbergane), Asbjdrnsrod (i Elserr)d) och Lill.a Rdd (i Fldvene).

Jrp 1 665 redovisar elva cidegflrdar - alla med sina namn : Le r ho g en (i O nne), Kor s b er g ane
(under Storbergane), Angds (i Elserdd), Sdnnerhult (under Hult), Lilla Almuntorp (i
Almuntorp), Hogsdter (under Hoghult), Skrilebrricka (under Hogane), Vristra Sanddker
(tnder Sanddker),LillaAlniis (under Alnds ochRdd),Lilla Rdd (under Fldvene) och Krirr-
c)ngen (under Sdrbo).

Ytterligare tio ddegirdar kan spiras i det kiillmaterial som riir de gardar och torp jrp
I 665 behandlar. Somliga ndmns vid namn: Backe (i Storbergane), Aserdrl, Asb.jcirnsrdd (i
Elserdd), Systerdd (under Viksten), Hdlterdd (under Torp), Lovri (under Hdllesriter) och
Brdrod. Utan namn stir kronogci.rdet (i Sr)rbo) och tvi >utAngar> (i Hdfors).

Genomgflngen av de gflrdar och torp som jrp 1665 ndmner har avskijat tjugoen ride-
gflrdar inom socknen Krokstad.

SaNNB socKEN

OGB 17 redovisar >>hemmansdelar> med namnet Odegdrdenlodegdrdslyckan i Ryr,
As ne r dd, Va s sb o tt e n och E I s e r ci d.
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I jrp 1665 kallas Bredvik en iidegird vnder Bergerdd,medarLilla Ryr stdr som skatte

6deg&rd underRyr.
En gArdtaga fr6n 1638 talar om >den kyrkans tidegird> wder Ed. Fiir fem glrdar siigs

i jordebticker, att de ger skatter >>av>> en granngflrd som brukas under dem. Hultane stLr

med skatter >>av Skruckan> (b 1573). >>Av>> Ulkerdd skattar Ed frb 1573), >>av Kettelsrod>>

betalar Stenarsbdn skatt (b L573), >>av Tordd>> skattar Pjrixerdd (ib 1573) och >>av Lilla
Pjdxerdd>> erlagger Pjdxeriid ddeledrng (b 1580).

Av de understikta gdrdama och torpen i Sanne socken torde elva ha varit tidegflrdar.

Hnop socxpN

Som en >>hemmansdel>> i Sanddker ndmns Rockestad|OGB lT,medan Stuverdd och Stan

stflr med O degdrdenlO degdrdarna under >>torp>>.

Jrp 1665 talar om Rockestad som en >ddegflrd, brukas till iing under gArden> (Sand-

6ker). Samma jrp 1665 skriver >tidegflrden Rcistan>>, 1/4 krono, med egen brukare. I jb
1659 stAr dockRdstan utan brukare tnder Hdllungstad.

Jordebricker 1573-1625 antecknar efter bonden i Rod >>ftireskrivne av ReulserOd>> med

skatter fdr vad som synes vara en \deghrdReulserdd.Pi sarnma sdit ger Sanddker skatter

>av Kopparhulb> CIb 1573) och Stensryr >>av Borgen>> (b 1573). Ocksi Kopparhult och
Borgeniar till synes legat ri^de under 1500-t alet.lbyn Abolandhar funnits en 6de krono-
deli Stora Aboland. Norra Abolandligger pfl 1500+alet som ett underbruk tilT Stora Abo-
land.Detiir dock osdkert, om det har funnits n6gon tidegflrd i byn Abotand.

Bland de gfudar och torp som jrp behandlar i Hede socken kan sju tidegflrdar spflras

med hjiilp av kiillor frfln olika tider.

Summering: Ftir Siirbygdens skeppsreda summa 39 tidegdrdar.
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BULLARE,NS SKE,PPSREDA

NEvBnsraDS socKEN

Stjtirnerod (Stiernerudh) ijrp 1665 dr den skatte6deg6rd som upptrdder ijb fran 1686 och

framit under namnet Stjrirtserdd (OGB 18 s 122 f). OdegArden siigs 1665 >>brukas till iing

under Jaren>>. Det iir fiir iidegflrden som Jaren i jb 1573 (s 622) pifdrts 2 skilling 6de-

leding, sendre minskad till4 alba Odeleding. Kyrkans jb 1645 (s 6) och kronans jb 1659 (s

926) noterar Naverstads kyrka med 1 skinn i Jaren, men det sigs inte, att denna kyrkans

landskyld giiller Stjiirtserdd som torde vara en medeltida Odegflrd. Jrp 1665 ftireslflr skatter

i smtir och fodring samt 1/8 mantal ftir tidegflrden. Vid skatfliiggning 1666 skrivs Stjiirtsercid,

>>en ii:rg under Jaren>>, till 1/8 mtl med ll2pund smdr och 3 6re smt fodringspengar; sflviil

mantalet som fodringspengama fdrmedlas 1685 (b 1697 s 1487).

En karta frln 1 8 17 ijver storskiftet pfl alla iigorna till Jaren (NAVERSTAD 48) siiger, att
>>utii:rgen Skiersercid iir till hemmanet en siirskilt skattlagd liigenheb.

Edsi)muppfiader i jb 1573 (s 623) och senare med ddeleding som viixlar mellan 7 alba och

5 alba 1 penning. Dettorp Liverdd som jrp 1665 omtalar kan dock inte knytas till Edsiims

rideleding. Denna torde ha g2illt den tidegflrd som ligger inom Eds?ims grii:rser och utgcir

hemmansdelenOdegdrdenT5l5t2 skatte (OGB 18 s 66 och 96).

Jrp 1665 menar, aff torpet Liver6d bijr infciras i kronans jb ftjr 1/8 mtl med I pund smOr

och 3 cire smt i fodring. Ar 1OOO Utir I-iveriid, >>upptaget av Edsiims tigor och riiknas i skytd

med odalbyn>, skattlagt enligt fdrslagetQb 1697 s 1485).

Lagaskifteskartan frin 1847 (NAVERSTAD 129) har i handlingarna (s 5) >den si kal-
lade Odegflrdsdelen . . . 1/4> och (s 6 6,nt 1097 som saknas pa kartan) >Backar vid Ogflrdens

giirdesgflr&. EK 89 SV och SO har Odegdrden,vars nalnn iir okiint.

Korungerdd (Konungertid) - dvs Viister Korungerdd - och Inlag (Iilagar) siigs i jry 1665

va.ra torp som tagits upp pe Ostads iigor. Bida fdreslis till mantal (1/4 resp. 1/8) och

skatter i smdr och fodring. De slitts i mfl och skattliiggs 1666. Viister Korungerdd bk U4
mtl med 1 pund smdr och 6 ijre smt fodring, medan Inlag fflr st6 ftir hiilften sA mycket i mtl
och skatter. Viister Korungerrid siigs vara upptaget av Viister dstads 69or och Inlag av

Oster Ostads Qb 1697 s 1483 och 1485).

De tvfl torpen Viister Korungercid och Inlag ingir som delar i en bygd med byn Ostad

som medelpunkt. Dit hrir ocksi granngLrdamaBacka ochHogar. Alla har de pfl olika siitt

bercirts av den senmedeltida agrarkrisen.

I kronans fdrsta jb 1544 (s 264) firner man endast 6stad och Backa. Men i byn Ostad

har endast en av de tv6 gflrdama brukare, som ger en liten tidelandskyld och nflgra kalv-
skinn. Backa brukas av kyrkoherden som ger Odelandskyld ftir gArden. Omkring 1580 fer
den andra girden i Ostad brukare. Ftir Hogar ger en bonde i 6stad nigra smfl avgifter i
kalvskinn och pengar. Ftjrst omkring 1650 f&r Hogar egen brukare. Det samma sker med



264

Backa, men gflrden siigs >ligga under Ostad>>. Slutligen omtalas torpen (Vasrcr) Korunge-
rdd och Inlag ijrp 1665 (se ovan).

Ostad, Backa, Hogar och Inlag niimns i RB 1391 och iir allts6 siikra medeltidsgArdar.
Backa och Hogar antecknas ijb fren 1500- och 1600talen som liggande under Oslad som
brukat ddegdrdarna mot avgifter av olika slag. Vad giiller Vrister Korungeriid och Inlag,
fcirekommer de inte bland gardar som Ostad antecknas med skatter fiir. Av RB (s 359)
framgAr, att Naverstads kyrka l39l dgt >Oyrisboll j inlagu gaf Peter aa Austadum>. Den
frfln Ostad en gfrng avscindrade gdrden Inlag fir riiknas bland Ostads cidegdrdar. Om ockst
Viistra Korungerdd har varit en medeltida tidegird, som lagts 6de och sedan odlats upp
igen p6 1600talet, kan inte avgdras. Att gArden kallas torp i jrp 1665 utg6r inget hinder;
ocksi Inlag stdrju som torp 1665.

Halvorsrdd mdter i jrp 1665 som ett torp >upptaget pA Hovsiiters 69or>>. Naverstads kyrka
'agde I39l i Halvorsrrid ( Hatuardz rudi) l/2 dresbol (RB s 359). Granngirden Hovsciter
har i jb 1573 (s 623) pifrirts 1 album <ideleding, senare minskad till 3 penningar. De dde-
skatter Hovsziter antecknas med1573 och i friljande jb g?iller skattegdrden Halvorsr0d- en
medeltida ridegArd som brukats under Hovs[ter men pe 1600talet 6ter odlats upp, fitt
egen brukare och kallats torp. Jrp 1665 frireslAr, att Halvorsrdd fdr skatter och eget mtl.
Detta har skett 1666, d6 Halvorsrijd, >upptaget av Hovsiiters iigor>>, skrivs som 1/8 mtl
med U2 pund smcir och 3 cire smt fodring.

Oxnedalen omtalas fdrsta g6ngen i jrp 1665 och siigs vara >> ett torp upptaget pi Vassbottens
'dgor>>. Vassbottentoteras i jb 1573 (s 624) med 4 alba iideleding som pfl 1600-talet redu-
ceras till 2 ll2 alba 1 penning. N6gon ddegdrd pfl Vassbottens eget omrBde iir inte kiind.
Det syns troligt, att Oxnedalen iir den ddegdrd som Vassbotten ger Odeleding fdr under
1500- och 1600-talen.

Som jrp 1665 ftireslagit blir Oxnedalen flr 1666 >ti1l6kb, ll2End smcir och 3 6re smt
fodring jiimte mantalet U8 frb 1697 s 1486)

Ligtild (Lijne), Hogen (Sigfridshogen) och Lersik siigs i jrp 1665 alla yaf,a torp, upptagna
p6 Sdgflrds iigor. Jfr Sdgdrdnedarr. De frjreslis till mantal (ll4) och skatter (1 pund smdr,
3 6re smt fodring). Vid skattliiggning 1666 blir samtliga >tilltikt jiimte mtl>> och skrivs till
1/4 skatte med 1 pund smdr och 6 tire smt fodring. Med bygseln 4 siittingar noteras Hogen,
medan Ligiild och Lersik stflr fdr 2 sattrngar var (b 1697 s 1483 f).

Sdgdrdrcdovisas i jb 1544 (s262) med girdens egna skatter >>och U2 tunna malt 6deland-
skyld och ll2pund 6l>. Denna kronolandskyld i malt och 61 iterkommer i jb 1573 (s 401,
62fl jlmte 4 alba tideleding, vilken i senare jb minskas t1ll2 112 alba 1 penning. Eftersom
de tre ovan behandlade torpen alla ar skanejord, kan kronolandslcylden i malt och 6l inte
giilla dem. Odejord av annat slag torde ha brukats under Scigird. En gdrdtaga frAn 1618
har anteckningen: >>Tore i Srigird tog en ddegflrd uti fdrstetaga vid namn Kronotegen, gav
daler 1.> Flera girdtagor ndmner tidegirden under Scigard, men ftirst jb 1659 (s 925) ger
namnet: >Erik i H6kelund av kronans tidegArd till Stig6rd, U4 mtl, Il2 finna malt, ll2 ort
fodring.> Vid mitten av 1600-talet har alltsil kronoddegdrden Hdkelund fl"It egen brukare,
som i kronolandskyld erliigger l/2 otrna malt - tidigare SiigArds U2 tt:lrrna ddelandskyld.
Jfr OGB 18 s 89.

Sedan Stigdrd frfln mitten av 1600-talet upphrirt att ge ddelandskyld med Il2 tunna
malt, fortsiitter dock g6rden att noteras med U2 pund 6l och 2 U2 alba 1 penning iide-
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leding. Ytterligare en tidegdrd har tydligen legat under Sdgdrd. Att det funnits en ddegArd
i S<igird framgflr av kartan till enskiftet 1818 (NAVERSTAD 49); ur handlingarna:

flker
s 6 Nedre Og6rdshagen

Ovre dito pfl mitten 3

Ovre och nedre Sndan i dito 2

Ogflrdsdalen

Nedre cigflrdsvallen (Oglvallen) 2

Ovre dito 3

s J Ovre Ogflrdsdalen (Ogldalen)

ang

2

2 tl2

a
J

Lagaskifteskartan 1836 (NAVERSTAD 151) inneh6ller inte de hiir niimnda ddeg6rds-
narnnen. En man fr6n Nordiingen i Sdgdrd har meddelat, att Ogarn (Odegdrden),hijrande
till hemmansdelen Kristerrdd, kallas ett omrtde viister och norr om fln mitt emot Jonestu-
gan (som ligger sdder om an). Odegdrdshagen, Odegdrdsdalen och Odegdrdsvallenf\r
scikas pfl b&da sidor om den b?ick som fr6n norr rinner ut i An norr om Jonestugan. Pe EK
96 SV har den muntliga traditionens Ogarn rutats in, medan enskifteskartans Odegerds-
beteckningar ftjr 6ker och iing streckats. Att Odegdrden ligger vid 6n, st?immer viil med
den gamla illandskylden.

Odegirden i Stigflrd iir belagd l5M och siikerligen fran medeltiden. Folk fran Sdgerd
och enskifteskartan 1818 frirliigger ddegtrdennorr om 6n. Om Sandsholt somett ev. zildre
namn pd Sdgdrd se OGB 18 s 125 och 359.

]JK 96 SV

Karta lI. Odegdrden i Sogflrd.

:-aTiJo q1

+
t Nordstugan

t + 0l*Fersstugan

f * H6nsestugan
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Torpet Hogen, >upptaget pi Mtires iigon>, kallas redan i jb 1691 (s 1486) Mdrehogen.

Samma jb antecknar torpet som 1/8 skatte med de utlagor som jrp 1665 fdreslaglt - Il2
pund smtir och 3 tire smt fodring.

Mdre,l mtl skatte, har 9 penningar tideleding bland sina skatter iib 1573 (s 622). Sedan

6deledingen fcirsvunnit ur jb vid mitten av 1600-talet, upptrader 4 skilling Odeskatt (b
1659 s 932). Odeledingen och cideskatten torde dock inte gilla HogenlMdrehogenutat en

ridegArd i Mtire. Laga skiftet 1840 (NAVERSTAD 103) har i handlingama:

s 48 Aker
Odlingsmark

s49
s50
s 51

219-22I Odegflrdarne

222-224 Backe av Odegflrdstomterna

243 Ogflrdsmyren
282 Berg vf,ster om Ogflrdarne

3I2 Odlingsbacke vid Ogflrden.

Pe EK 96 SV och NV finner man det Odegirdsmarkerade omrfldet griinsande till Sflge-

marken i norr. Denna del av Mbre kallas Zin i dag Odegdrdarna.

EK 96 NV och -$V

E I.IXUNGEROD

}l(]RE

Karta72. Odegdrden i Mtire.

Av de fyra torpen Hristhagen, Odegdrden, Rothogen ochVattenemellan (Watn Emillan)
som ligger under Fagerhrzl/, fdreslfls i jrp 1665 Hiisthagen och Odegflrden bli satta till U4
mfl, medan Rothogen och Vattenemellan anses >brira brukas under girden som fordom
varit haver>. Se blir det ockse; endast Hristhagen och Odegfirden bryts ut ur Fagerhult och

ter U4 mtl vid skattliiggningen 1666 med 6 tire smt fodring och 1 pund resp. 1/2 pund

smtir (jb 1697 s 1484). I Odegflrden har bdnderna bygseln med U2 t':r;tna.

I jb 1544 (s 262) stflr Fagerhult med 1 pund fll tidelandskyld, vilken avser en tidegflrd.

Kronotandskyldeni0l (ll2pund) flterkommeri jb1573 (s400,622),vartlllliiggs l album

Odeleding. I jb frfln 1600-talet finns slviil 1 pund fll som ddeleding (3 alba 1 penning) med

bland Fagerhults skatter.

Torpet Odeg6rden fflr tas med, niir man skall ftirklara Fagerhults ddelandskyld och cide-

leding fran 1500- och 1600-talen. Eftersom Odeg6rden inte framtriider som kronojord
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utan som skatte, kan endast ddeledingen - helt eller delvis - ha giillt Odegdrden. Odeland-

skylden 1 pund 6l frirutsiitter en kronoddegtrd. Var kan den ha legat?

OckslinomFagerhult tflg i iildre tider en iidegird. BK 90 NV har Odegdrdsbergen(I938),
EKnr09161 Odegd.rdskullen,6steromglrdenscentralabebyggelse.Storskifteskartanfrin
1817 (NAVERSTAD 45) ger flera ddegfrrdsmarkeringar (till taxeringsviirden fiir Aker, iing

ochskog)mellanDaletjiimetochbebyggelsen, texOgdlsdkrarna,OgdlnochOgdlsberget.
Tydligen f6r tideg&rden srikas inom det omrflde som ligger mellanOdeg,firdsbergetlodegdrds-

kullenicister och fln i viister. Den gamla ddelandskylden av 6l fcirutsiitter fiskevatten; b6de

Daletjiimet med sin biick och 6n genom den odlade delen av gflrden kan komma i friga.
Men nflgon kronodel i Fagerhult antecknas inte; dllandskylden upptriider p[ 1600-talet

som en skatt (fr S6g6rd ovan).
Eftersom torpen Hiisthagen, Rothagen ochVattenemellan saknar ddegirdstecken, fflr de

riiknas som tolp. Torpet Odegd.rden diiremot torde utgdras av en medeltida Odegflrd som

brukas wtder Fagerhzlt ftir ddeleding till kronan.

Orremyren it >ett torp under Backen som haver skattat med gflrden>. Backen f6rekommer

i jb frin 1500- och 1600-talen med cidelandskyld och ddeleding. Det framgir emellertid av

flera gArdtagor - t ex 1639 - att ddeavgiftema giillt kronoodeghrden Pdlserdd som brukats

under Backen. Ocks& en skatteodeglrd har legat under Backen; gflrden antecknas med en

liten skatt >av H6vebiick> redan pfl 1580-talet. Under >>Skatte ddegdrdar> stflr >Hflvebiick

under Backa>> med endast 8 alba i skatt i jb 1697 (s 1488). Hdvebdck inlemnas i Backen,

medan Pilserdd fflr egen brukare omkring 1650. Se OGB 18 s 107 och 147.

Orremyren kan inte visas g[ tillbaka till nflgon tidigare iidegflrd utan fir antas vara ett p6

1600-talet upptaget torp, vilket brutits ut frin Backen och f6tt mantal och skatter enligt
fdrslag i jrp 1665. Ib 1697 (s 1486) ndmner Orremyren bland de g6rdar pfl 1/8 mfl, vilka
blivit >Anno 1666 till0kt jiimte mantaleb. Ar 1669 ftirmedlas Orremyren med U2 pund

smtjr; ddrefter 6terstAr endast 3 tire smt fodringspengar som skatt.

Turekkipp, >>ett torp under Tegens gdrd, som nu brukas till iing> (rp 1665), kan spiras

tillbaka till 1573 6rs jordebok (s 623). Detta 6r betalarTegen 5 alba tideleding frir en skatte-

ddeglrd som ndmns vid namn i jb 1585 (OGB 18 s 121). Efter Tegen med t ll2penning
tideleding fdljer i jb 1659 (s 934) >Av Turekl6pp tidegflr6 med tvfl skatter, darav I ll2
penning ddeleding. Efter f6rslag i jrp 1665 blir ridegirden Turekliipp 1666 >tilltikb med 1

pund smrir frb 1697 s 1488).

Mickelskogenhar sitt fdrsta beliigg i jrp 1665. I Asperdd fiwrs en gammal kronoddejord; jb
1544 (s 263) antec?nar U2 tnrua malt <idelandskyld i Asperdd. Enligt jb 1 659 (s 934) 'tu 3

tunnor i girden skatte, medan kungen (kronan) nger ll2 tunna. Men av Asper0ds

skatter kallas ingen iideleding. Det itu inte troligt, att Aspertids 1/2 tunna ddelandskyld 15,14

ges fdr Mickelskogen. Odeg&rden iir ju k\ono, och Mickelskogen eir skatte. Av allt att drima

ii. Mi"k"lrkogen ett torp - som jrp 1665 Jflger - och inte en tidegfird. Ar 1OOO blir Mickel-
skogen >till6kt jiimte mtu (1/4) med 1 pund sm6r och 6 tire smt fodring (tb 1697 s 1484).

Skogenkallas >>ett torp upptaget pA Sundshults iigou. Jrp 1665 menar, att torpet bcir stfl ftir
ll4 mtl med 1 pund smdr och 6 tire smt fodring. Ib 1697 (s 1484) noterar Skogen - utan

brukare - som >>ett iingestycke under Sundshulr> som 1666 blivit tillttkt i mtl och skatter

enligt fdrslaget i jrp 1665. Pe sarnma sdtt antecknas i jb 1697 (s 1488) >Sundshult av en

kvam 61 1666 tilldkt 2 tunnor mjtiL>.



268

Sundshult finner man i jb fren 1500- och 1600-talen med rideskatt och cideleding. Har
dessa gZillt Skogen? I jb 1573 (s 622) stAr >Frir tideskatt av Sundshult> 6 skilling skatt, 4
alba leding, vilka i den fdljande jb 1580 skrivs 6 skilling iideskatt, 4 alba Odeleding. Nigot
minskade upptriider cideskatten och ddeledingen ocks6 i jb fren 1600-talet.

Kartor frfln olika tider avskijar tvi tideg6rdar i Sundshult. Bn >kartlaggning och be-
skrivning>> fr1n169l (NAVERSTAD 7) talff om >>PAIand (Poland) <idegtrd under Sunds-
hulb. Storskiftet p6 iniigorna och utiingen Pflland 1799 (NAVERSTAD 16:2) fdrliigger
tidegirden/utiingen till stranden av Bullaresjdn i viister, norr om flmynningen. Den niimnda
kartan till storskiftet 1799 visar dessutom (NAVERSTAD 16:1) >>torpet Odegirden under
Sundshulb>, bel2iget scider om 6n i nordost. Odegfudens naum ger inte heller enskiftes-
kartan 1826 (NAVERSTAD 75); >torpet OgAr# ar allt. EK 83 NV har s6val Pdland som
Odegdrden. Sundshults Odeskatt och ddeleding b6r ha giillt de tv6 kiinda tidegflrdama
PAland och >>torpet OdegArdeu. Om Skogen ovan kan endast sagas, att jrp 1665 anviinder
ordet torp, rhen att denna term i flera fall stir fdr tidigare tidegflrdar.

Harebo, Korpeskogen och Sommaren dr torp som tagits upp pa Amunderdds 69or. Jrp
1665 fiireslir dem tillmtl (1/8) och skatter (1 pund smdr och 3 cire smt fodring). Ib 1697
(s 1486 f) antecknar, att samtliga torp skattlagts enligt fiirslaget; fu 1669 har
Sommaren ftirmedlats i skattema med 1 pund smrir.

Amunderbd stdr med 1 album ddeleding i jb 1580, vilken senare minskas till 3 penningar.
Denna Odeleding har gZillt sjiilva gdrden och inte torpen. Amunderdd niimns i RB 1391 (s

359) men saknas i kronans ftirsta jb 1544. Gflrden stdr med brukare och skatter i jb 1573 (s

622, 674). Med 4 hiistar fodring har Amunder<id varit en hel gdrd; dock saknas hiiste-
gdngskom. Andra tecken pd en medeltida tidel2iggelse iir, attAmunder6d i mtl pi slottsar-
bete 1611 placeras under rubriken Odegirdar. Jb 1659 (s 936) skriver Amundercid som 1/2

skatte. Bonden har bygseln till 1 tunna.

Holkelcrin betalar 1 album rideleding enligt ib 1573 (s 625), vilken i jb 1659 (s 931) tjkat
tlllz Llz alba 1 penning. Bonden i Holkekiin har bygsetn till 2 tunnor, Skee priistbol 3
skinn. Vad cideledingen till kronan giiller, ser man av tvi landskyldsliingder fr6n
Skee socken. Kyrkans jb 159711645 noterar Holkektirr i Naverstad med 3 skinn i land-
skyld till Skee priistbol (s 17 och 23). Att dessa skinn betalas fdr Slaillsnris framgAr av
kyrkoherde Peder Tollessons fOrteckning (Richtig optegnelse) fr6n 1685: >Skiillsniis
(Skellisn?is) under Holkekiirr med bygsel 3 skinn.> F<ir tidegflrden Skiillsniis har Holkekiirr
erlagt ddeleding till kronan och landskyld till Skee priistbol. Odegflrden SkiillsnZis inlem-
mas med tiden i Holkekiin

Hagen (Gi)tbergshagen) ster med brukare i mtl p6 slottsarbete 1611 under >Odegflrdao. I
jb upptriider gflrden frjrst 1650. Bonden dger 1 tunna med bygsel och kungen (kronan) 3

skinni g6rden som siigs varall2 skatte.4 skilling Odeskattnoteras 0b 1659 s 935).
Hagen iir tydligen en 6degird. Jrp 1665 talar dessutom om Sjdlerirr, >>en skatte iideg6rd

eller torp som brukas under Hagenr. Sjdkarr fdreslis i jrp 1665 till mtl (1/8) och skatter (1

pund smcir och 3 6re smt fodring). Sjirkiirr (Stirkiin), >>ett dngestycke under Hagen>> utan
brukare, har 1666 blivit >tilliikt>> med mtl och skatter entigt jrp 1665 (b 1697 s 14BT. A,r
1685 har mantal och fodring fdrmedlats; endast 1 pund smdr fltersttr. Sj6karr avfcirdes ur
jb t932 (OGB 18 s 80). Odegdrdens liige framgflr av EK 90 SO.

Kronans 3 skinn i Hagen kan alltsl inte ha giillt Sjdktirr. I Hagen finns emellertid iinnu
en <idegArd. Storskifteskartan till Hagen 1802 (NAVERSTAD 28) har:
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Ak". 7 -9
Ang 20-24

25

Av Odegflrden
Torpet Odegflrden

Mosse och berg i dito

Odegdrden tdcker ett omr6de mellan Komsjtin och Husevattnet cister om An (OGB 18 s

80). Miijligen kan denna <idegird med okiint iildre namn vara krono.

EK 90 SO

L,Korns jon

1{usevBttnet

#t
F VHstergArden\-

Karta73. Odegdrden i Hagen.

Solbrcicke iir >en ddeg6rd som brukas till iing under Torp>>, heter det i jrp 1665. Redan i jb
1573 (s 623) betalar Torp 6 skilling cideskatt och 4 alba Odeleding. I senare jb saknas
Odeskatten, och tideledingen minskas till 2 alba. Som en skatteOdegdrd redovisas >Solbrricke
underTorp>> - utan brukare -i jb 1697 (s 1488) med Ll2 pund smrir som jrp 1665 ftiresla-
git. Storskiftet i Torp 1817 (NAVERSTAD 46) hat i handlingama (s 8) >Odegdrdarna
taxerades tilll U4>>; pi kartan stdr >>Sohlbriicke>>. I handlingama till lagaskiftet 1862
(NAVERSTAD 196) talas (s 52) om >Liigenheten Solbriicke>; rc 591-592 pt kartan iir
>>Annan del av Solbrdcke>.

En del av cidegflrden Solbrdcke har troligen brukats av Smedberg som iir Torps grann-
gdrd i srider. Smedberg antecknas med ddeleding i jb 1573-1684: ftjrst 1/2 skilling, sedan
1 album. I jb 1686 kallas Solbriicke >>en iing under Smedberg> (OGB 18 s 120). Kartor
visar ingen Odeg6rd inom Smedberg. PA storskifteskartan fran 1817 (se ovan) skjuter Smed-
berg fram sdder om Solbriicke, diir EK 89 NO nu har Skrammestad.

HAGE}I
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EK 89 NO
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SOI,BRACKll

SKRAMMESTAT)

Kaorta74. Odegirden Solbrdcke under Torp.

Ostertid saknas i kronans tvfl fcirsta jb 1544 och 1573. Ftirst i jb 1580 noteras Olof i 6ste-
rrid (Ysterdd); bland skatterna miirks 6 skilling skatt (iir halv skattepenning) och t hiist
(fodring for U4 gdrd). Skattepenningens 6 skilling skrivs i jb 1659 (s 936) som 4 skilling
6deskatt. Jb 1659 har uppgiften, att bonden liger 1 tunna i 1/2 skatte Osterdd och Naverstads

kyrka 3 skinn. Mantalet p6 slottsarbete 1611 placerar Olle i Osterdd under 
"OdegArdar".

Jordebricker och mantal vittnar om att Osterijd ?ir en ridegflrd, som fitt egen brukare

flren fcire 1580. Redan i jb 1573 stilr Rtid\tisterbd med 4 alba iideleding, sannolikt fdr
flstertid. Jrp 1665 sager, att >Ostertid haver varken skog eller mulbete>> - viil en fOljd av

ddetiden - varfdr gArden >>bOr hava sin skog och mulbete till fjiills med Viisterdil>.

Torgersrdd antecknas i extraskattemantalet 1610 under >>husmdn och Odegflrdsmiin> och i
jb vid mitten av 1600-talet. >Ligger under Skrammestad>> noteras i jb 1659 (s 938) om ll4
skatte Torgersrdd som bland skattema har 2 skiJling Odeskatt. Torgersriid har tydligen varit en

tidegflrd som brukats tnder Skrammestad. De tvi gflrdarna i Skrammestad stflr i jb fran

1500- och 1600-talenmed Odelandskyld ochiideleding, men detkan inte visas, att dessa giillt
Torgersrdd. N6gon iikning av skatten med 1 pund smdr (rp 1665) har inte skett (b 1697 s

1480).

Torgerslundliknar Torgersrdd i flera avseenden. G6rden kommer i jb 1650 och stflr med 2

skilling ddeskaff i jb frfln senare delen av 1600-talet. >Ligger under Naverstads gird>>

antecknas i jb 1659 (s 937), men sambandet mellan Naverstads tideavgifter och Torgers-

lund gir inte att reda ut. Torgerslund iir en tidegArd som kommit sfl viil i gang med 6terupp-

odlingen, att jrp 1665 kan f6reslA en ciloring av skaffen med 1 pund smdr. Men utlagoma

fran fdrr flterkommer utan hOjning Qb 1697 s 1480).

lonsbo firurer man med egen brukare (Joen) under >>halva gArdar och husmdn>> imtl1620.
I jb kommer Jonsbo Ar 1650. Liksom fdr Torgersrdd (se ovan) siigs om Jonsbo i jb 1659 (s

938): >Ligger under Skrammestads gtr&. Bland de fi och smi skatterna miirks 4
skilling odeskatt. Inte heller ftir Jonsbo kan det visas, att Skrammestads tidelandskyld och
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iideleding erlagts fdr denna tidegdrd. Jonsbo fer 1666 skatten 0kad med 1 pund smijr >>av

en kvam>> Qb 1697 s 1488).

Nasslebacka fdrekommer med brukare i 1610 flrs mantal p6 >>husmdn och ddegArdsmiin>.
I jb 1650 och fram6t stflr gflrden som 1/4 skatte. En ddeskatt pfl 5 skilling 1 album fdljer
tidegArden Nasslebacka genom jordebdckema.

Torpet Nygdrd liiggs inte s€rmman med Nasslebacka som jrp 1665 friresldr. I stiillet bryts
Nygdrd ut och fdr eget mtl; som 1/8 mtl skatte noteras Nyglrd i jb 1697 (s 1487) bland de

girdar som blivit >anno 1666 tilldkt jiimte mantaleb> med 1 pund smrir och 3 cire smt
fodringspenningar.

Stabdckehuk skrivs som 1/4 skatte ijb 1659 (s 938) och senare. Odeskattenpfl4 skilling
vittnar om en tidigare tideliiggelse. Av granngfirdama kan Allelien vara den som brukat
rideg6rden Stabackehult. Allelien stflr med Odeleding i jb 1573 (s 624) och senare.

Av torpen ziz och Skidet foreslis i jrp 1665 det fdrra med Stabiickehult till llzmtl och
det senare titl 1/8 mtl. I jb iterkommer de som 1/8 mfl skatte, vilka blivit >anno 1666
tilliikt jiimte mantalet>> med skatter i smiir (1 resp. 1/2 pund) och fodring 3 6re smt vartdera

Cb 1697 s 1487).

Grubberdd ri"r ett av de mdnga U4 mantal skatte som ftirs i jb fdrsta gAngen 1650. Med 3

skilling Odeskatt torde Grubberiid vara en av de ridegArdar som ffltt egen brukare igen si
sent under fiirsta hiilften av 1600-talet, att de inte kommit i mantalet pfl slottsarbete 1611

under r6degdrdar>>. Det iir ovisst om nflgon granngdrd brukat Grubbertid under ddetiden.
Torpet SkogenlGrubberddsskogenlOset (OGB 18 s 78) bryts ut ochfar eget mantal;

som 1/8 skatte st6r girden i jb 1697 (s 1488) sisom >>anno 1666 till0kt jtimte mantalet>>

med 1 pund smdr och 3 6re smt fodring.

Fossane nZimns i jb 1659 (s 940) bland >skattegods (som blivit) uti de danske jordebticker
. . . utelyckte>. Gdrden har brukare 1659 och skrivs som U4 skatte. Jrp 1665 ftireslir
skattema 1 pund smcir och 6 cire smt fodring. Ib 1697 (s 1483) antecknar: >Anno 1666
av lantmiitarendkt l/2 pund smdr, fodring 6 cire smt.>> Bonden har bygseln med 1/2 turma
i Fossane.

Kynnefjdll, Il4 skatte, stdr i jb 1659 (s 940) med sin brukare (utan skatter) under >>skatte-

gods (som blivit) uti de danske jordebticker utelyckte . . .> Gdrden siigs i jrp 1665 >fOrsvaras

under den U2 eerdi Algeland, dvs U2 mtl fr?ilse Oster Algeland.IAlgeland finns ockst
1 mtl krono Vcisrcr Algeland. Eftersom Kynnefjiill tagits upp pi de tvi gflrdama Algelands
gemensamma iigor, menar jrp 1665 att Kynnefjiill brir vara krono, dfl ju kronohemmanet
ager2l3 avutmarken. Isenarejbskrivs 1/4Kynnefjiill somkrono.Utrivertaga, landbodaler
och landskyld tar kronan efter skatfliiggning 1666 ocks6 1 pund smrir och 6 6re smt fod-
ring (b 1697 st497).

Snriverdd, 1 krono, visar inga svagheter i skattema i jb frAn 1500- 6ch 1600-talen. Den
fdrmedling fren 1 till U2 mantal som jrp 1665 frireslar, genomfrirs 1666 (b 1697 s 1490).
Sin landskyld - 2 tunnor malt - ger Sntiverdd till Skee kyrkat.

1)Kyrkans jb 1597 11645 (s 16 och 19) har under Skee kyrka SnuberddlSnufiierdd, som i Framme,
OdegArdar (s 28 f) ftirmodats vara namnet pi ddegirden i Norra Sltin, Skee socken. Sedan jrp 1665
visar, att SndverddlSnuverdd avser en gird i Naverstads socken, giiller att Norra Sldns ddegird iir
okiind till namnet.
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Snrivercid upptrdder med ijdeleding fren jb 1580 (troligen redan 1573); den skrivs som

7 penningar i jb 1659 (s 923). Nflgon 0deg6rd i Sntivertid iir inte kiind; mtijligen har Sndvercid

delat bruket av en tidegdrd med en granngird. Jb fren fi44 och framflt visar, att bide
Tingvall och Siim haft ddegf,rdar, men det iir oklart var dessa legat.

Koxerdd kallas >>kronohemm at U2>> i jrp 1665; i girden iiger enligt jb 1 659 (s 923) bon-
den och kungen (kronan) vardera U2 tumru. Men kungen tar bygseln, och diirfdr skrivs
gArden som ll2 kronohemman. I jb och pi kartor kan skillnad gtiras mellan 1/4 krono och

tl4 skatte; st i jb 1881 (OGB 18 s 94) och pi storskifteskartan fran 1799 (se nedan).

I Koxerdd finns enligt jrp 1665 >en skogszing>> som ger 20 stackar hci. Under Koxerdd
brukas till iing ocksfl >Bjcirviken (Bitirwykan), en tidegflrd, riintar tillfdme 10 skilling>.
Under >>kronoii:rgar> ndmns i jb 1697 (s 1497) >>Brevik, en iilrg under Koxer0d, anno 1666

till0kt 1 pund smcir>>. Skogscingen (utan namn) ochddegdrden Bjdrviken omtalas bida i jrp
1665 och m6ste vara tvA skilda enheter. Menkronocingen Brevik (fran jb 1697) som 1666

blivit tilldkt 1 pund smcir, kan vara antingen >skogsii:rgen> eller cidegflrden Bjiirviken fran
jrp 1665.

Koxerrid m<iter i jb 1544 (s 262) med endast U2 fiwru ddelandskyld f6r >Anders i
Kogessrri&>. Samma kronolandskyld noteras i jb 1580 ftir >Jtirgen i Krdggertie>. Denna

halva tunna giiller kronans del i Koxerdd. Nzir jb 1580 dessutom har >>Hans i Kroggercidt>

med 10 skilling kronolandskyld, avses Odegirden Bjdrviken (se ovan). I den mellanlig-
gande jb L573 sthr >>Hans i Kegrti> med 1 bockskinn i kronolandskyld - viil samme Hans

som 1580 ger 10 skilling fiir Bjdrviken.
Gdrdnamnet Koxerdd m<iter i jb med olika skrivningar: Kogessrtid (1544), Kegrci och

Kogsrd (1573), Krtiggerde, Krog(g)eriidt och Kroggaardt (1580), Kragerti, Kollgercit och

Kroger6d (1601). Att Koxerijd avses framgir av de avgifter som fdljer i landskyld och

skatter. F6rsvunna bebyggelser torde inte de varierande formema stfl fdr (OGB 18 s 148).

Antalet brukare av Koxerrid vdxlar. Ib t544 ndmner endastAnders med ddelandskyld.

I jb 1573 finner man Hans med kronolandskyld, skattepenning och fodring. Jb 1580 an-

tecknar Jcirgen med landskyld fdr Koxerdd (U2 iunna malt) men Hans med landskylden
10 skiJling (ft r BjOrviken); slutligen stir Nils ftir skattepenningen och fodringen (2 hiistar).

Kring sekelskiftet svarar Olof och Erik fdr gflrdens skatter; i mtl 1611 p6 slottsarbete stdr

Erik i Koxerdd under "6degirdan.
Koxercid visar iidegirdstecken redan i jb 1544 som noterar endast ll2 tuwra malt cide-

landskyld f6r brukaren. Till iidelandskylden kommer senare Odeskatt och <ideleding, vilka
i jb 1659 (s 923) skrivs 4 skilling rjdeskatt och 6 skilling 2 alba tideleding. Koxerdd niimns

i flera gtrdtagor; sfl siigs 1650, att >Houge i Koxercid tog samma ddegflrd igen uti 3 Ar, gav

1 dalep. Frir den inlemmade tidegflrden Bjtirviken ges 10 skilling enligt jb 1580 och jrp
t665.

Storskiftet 1799 (NAVERSTAD 52) har flera ddemarkeringar (taxeringsviirden):

s 6 Angsmark och beteshagar

A. Odegflrden och vid Stenstycket

Dito Maden
Odegf,rdssldtten

Skogsmark

A. Odegf,rdshultet, IJlvedalen
Dito

s J Angsmark

4 skattegflrden U4
3 skattegflrden U4
2 skattegflrden U4

5 Il2 skattegflrden U4
5



213

B. Odegflrden och Maden
Odegflrdslider

3 kronogflrden U4
1 kronogflrden Il4

Det 2ir troligt att Bjdrviken och Brevik stflr f6r sarnma tidegflrd. Denna ligger tydligen i
sflviil skatte- som kronodelen av Koxerrid. Det iir svArt att utifrin viirderingssiffroma loka-
lisera ridegdrden pfl den stora kartan.

Enligt jrp 1665 btir U2 krono Koxercid med Odeglrden Bjtirviken >stfl fdr 314 exfiaordi-
narie, fodring 6 6re smb>. Men Koxercid iterkommer 1697 (s 1493) med safltma mtl och

skatter som 1659 (s 923). Kronoiingen Brevik under Koxer0d har 1666 blivit >tilldkt I
pund smcin> Qb 1697 s 1497). Siviil krono- som skatteiingen Brevik blev utesluten ur jb
1832 som obefintlig (OGB 18 s 152).

Rdane, t/4mtl, ftirs i jordeboken frAn mitten av 1600-talet. Jb 1659 (s 938) skriver gdrden

som U4 skatte med bonden som iigare till 9 siittingar med bygseln. Bland skattema miirks

2 skilling ddeskatt. Gflrdens skatter <ikas 1666 med 1 pund smOr (b 1697 s 1495). R6ane

dr krono 1665-1725 (OGB 18 s 109).

Svensri)dkallas i jrp 1665 >ett torp upptaget p6 Skackestads dgor>>, vilket ftiresl8s till 1/8

mfl och skatter. OGB 18 (s 124)har Svenshult (under Skackestad),I18 skaffe, med beliigg
fran 1686. IIb 1697 (s 1488) redovisas 1/8 skatte Svenshult, >>ett iingestycke under Skacke-

stad>> som blivit >anno 1666 tilldkt jAmte mantalet>> med 1 pund smdr och 3 cire smt fod-
ring, vilket ju jrp 1665 fdreslagit fcir Svensrcid. Siikerligen * Svensrddijrp 1665 ett skriv-
fel.

Skackestad har erlagt iidelandskyld fuen $44 och rideleding frin 1573 fcir cidegflrdarna

Gunnerbd och Eriksri)d. Tillsammans med Svenshult bildar de tv6 s:ikra ddegflrdama ett

sammanhiingande omrflde norr om Skackestad. Odelandskylden kan ha giillt endast krono-

odegirdarna Gunnerdd och Eriksrijd. Mtijligen kan en del av ddeledingen stfl ftir Svens-

hult som ju iir skatte. Det kan tdnkas att Svenshult iir en ridegdrd liksom Gunnertid och

Eriksrcid; alla har de en tid brukats under Skackestad.

Algeland noteras med endast en ghrd - kronogirden - i jb l5M (s 263), och denna har
utriver vanliga skatter ocks6 1 tunna malt Odelandskyld. I jb 1573 (s 621) tillkommer 2

alba ddeleding som sena.re minskas tlll5 U2 penningar. Av jb 1659 (s 924) framg6r,
att bonden 6ger 1 tunna i g6rden och >>kungen med Dragsmatk I U2 tunna 3 siittingar
bygseb, dvs kronan iiger 1 tunna och Dragsmarks kloster 9 s?ittingar. Bland bondens skat-

ter stflr fcirst 1 tunna malt - den gamla ddelandskylden; till den tidigare <ideledingen p6 5

I/2 penfingat kommer si 4 skilling Odeskatt. Mantalet p6 slottsarbete t6ll har Erik i
Algeland under >>Odegirdap.

Laga skiftet 1834 iViisterAlgeland (NAVERSTAD 78) haribeskrivningen (s23)219-
220 Ogirdsmyren.
Kronoiidegdrden har legat vid 6n i hemmansdelen Ostiingen. Se EK 83 NV.

Friilsegdrden i Algeland skrivs som tl2hemmani jb 1659 (s 941) och jrp 1665. Agare
'dr 1659 Povel Nilsson med bygseln av 4 turrnor. Trots att friilseg6rden sAledes ger mera

landskyld iin kronog6rden, skall den senare efter sitt mantal ta >dubbelt emot
friilsegflrden b6de i aker och iing>>.
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Mo socKEN

Bjdrkerdd, >en cideg6rd brukas under Backa>>, mdter i jb 1573 (s 486, 620, 672); efter
Backafoljer >av BjdrkerOd (utan lbo) U2 tunna bjugg (hiistegangskom), 6 skilling skatt,
1 skilling leding (skattepenning) och 2 hiistar (fodring). Skattepenningen skrivs i jb
1580 som 6 skilling tjdeskatt och 1 skilling <ideleding. Med tiden minskas skatterna fdr
ddegdrden. I jb 1659 (s 914 0 noteras efter Backa: >Av Bjdrker6ds ridegArd 3 siittingar
bjugg U2 mark fodring.> Som jrp 1665 fiiresl6r fdrs ddegdrden Bj<irker<id med eget mfl;
1/8 skatte >Bjcirker6d under Backa> blir er 1666 >tilkikt j?imte mtl I pund smri> (b 1697

s 1511).
Odegdrdens liige i Backa framg6r av kartan till laga skiftet 1831 (MO aa); handlingama

har (s 45): 248-250 Bjiirkerddsfllaama. Bjdrker6d har utgjort norra delen av Backa mot
griinsen till Kanerrid. Kartans Bjdrkerddsdkrarnabdr av EK att ddma ha legat ungef?ir >&ir
Backas ladugArd nu stflr> (OGB 18 s 3).

Den ovan niimnda kartan - MO 44 - avskijar emellertid iinnu en Odegflrd i Backa. I
handlingama finner man:

s40
s 41

125-126 Odegflrdsflaten
lI9 Ogflrdarna, bdcketlngar

Odemarkeringama tiicker s ddra delen av B acka pi griinsen mot Nockerrid soder om lands-
viigen. Ett omride hiir kallas ivfua dagar Backaddegdrden (BackedgAm). Det iir svirt att
visa, att nigon del av Backas Odeskatt och iideleding har giillt denna andra <idegArd som iir
kAnd till ldget men inte till namnet.

)r0 44
Backa
Laga skj-fte 1831

BACI{A

NtlCKER0ll

i} ACK A

N OI]KE,ROI)

Karta 75 a och b. Backaodegdrden.

EK 82 SO och

j+

7 6 i'[0
t -rA-*Lr/ -
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Kanerdd upptriider fdrsta gAngen i 1610 &rs mfl under >>husmdn och ddegflrdsmiin>. Mtl
p6 stottsarbete 1611 siitter Simon i Kanerdd under >Odegdrdap. Jb 1659 (s 919) skriver

bonden i L/4 skatte Kaner6d som iigare med bygsel ftir 1 tunna. Blarid de fem smi
skattema kallas ingen ddeskatt eller 6deleding. Kanerdd iir dock av de tidigaste mantalen

att ddma en ddeglrd som omkring 1600 fatt egen brukare och 1650 ftirts in i jordeboken.

Jrp 1665 vill att Kanerdd med ett torp rikas i mtl och skatter. Vid skattliiggning 1666

blir endast skatten h6jd med 1 pund smtir (b 1697 s 1507).

ITordd'dgde 1391 Mo kyrka 1 drtugsbol (RB s 361). Det drtijer sedan tillin p6 1600-talet,

innan girden pttr[ffas i extraskattemantal och jordebcicker. Under rubriken >>Halva,

iidegirdsmiin och indester>> sttr Tordd med egen brukare i mtl 1634. >F0ljer
under Grimmelands gird> sdgs i jb 1659 (s 921) om Erik pi 1/4 skatte Tordd som bland
sina smfl skatter har ocksi 4 skilling <ideskatt. Att ddegdrden Tordd en tid brukats under
granngflrden Grimmeland iir troligt. Grimmeland har med visshet erlagt <idelandskyld

och ddeleding ftir ridegflrden Bjrimserr)d (se nedan). Att m?irka dr, att Grimmelands tjde-

leding - 2 U2 alba 1 penning - Okar kraftigt under fcirsta hiiHten av 1600-talet och iir 8
alba i jb 1659. Okningen kan bero pA att ocksi skattegflrden Tortid lagts under Grimmeland.

Torcid blev 1666 av >lantrnataren pttikb 2 marker smtir efter ftirslag i jrp 1 665. Gflrden

skrivs 1/4 krono, sedankronan blivit iigare till 2 tururor 2213 skrull >>som under kronan iir
ftirbrutet 1661>. BiindernasdeliTortidiirdiirefter4 sdftingar3 5/6 skrull Cb1697 s 1514).

Sollid, >>ettlitpt torp upptaget pfl Tvetens iigou, ligger siikerligen bakom den tideleding p5

1/2 skilling somTveten betalar enligt jb 1573 (s 620). Odeledingen minskar i 1600-talets
jb till 1 album.Ib 1697 (s 1511) redovisar under >>iingar>> ocksfl >Sollid underTveten,
1666 titldkb, 1 daler 16 cire smt. Sollid stdr mellan 1777 och 1919 som skatteddegdrd

(oGB 18 s 51).

Liane (Lljar), >ett litet torp upptaget pi Grimmelands agor>>, frireslis av jrp 1665 att till-
sammans med Grimmeland svara fiir I ll4 mtl. I stiillet har torpet brutits ut ur huvud-
gdrden och ffltt eget mtl (ll4) med 6 6re smt fodring >tilltikb 1666 CIb 1697 s 1510).

Bjtimserdd iir en kronocidegflrd under Grimmeland och ger 3 skinn till Mo priistbol (rp
1665). Grimmeland star med U2 tunna malt Odelandskyld i jb 1544 (s 258), vilken flter-

kommer som kronolandskyld i senare jb. Odeleding noteras i jb 1573 (s 620) med 2 Il2
alba 1 penning; den tikar till 8 alba ijb 1659 (se Tordd ovan).

Odegfrrden niimns i flera gArdtagor. Gt1632 siiger, att iidegdrden Zir >kyrkojord, skyller
3 skinn>; gt1649 gernamnet, s6vetBensrad.Odegdrdeniiratltsfl lqrkojordfrinb<irjan;
Mo kyrka stdr med 3 kalvskinn (utan bygsel) >av Grimmelanil> i kyrkans jb 1597/1645 (s

7). Det 6r samma 3 skinn som Mo kyrka har i kronotideg8rden >Bimserrid under

Grimmeland> enligt jb t697 (s 1515). Jrp 1665 har felaktigt antecknat de 3 skinnen >till
priistbole$> Endast lqrkans jord (och kronans) - inte priistbolets - redovisas i kronans

g6rdtagor; av kyrkans jord tar kronan tagan och kyrkan landslqlden, medan priistbolet

behflller bida.
Mo kyrka iigde 1391 >>i Bions rudi> 6 dresbol (RB s 361). Med olika skrivningar -

Bensrcid, Biemsserddh, Bimserdd o dyl - finner man gdrdens namn i kiillmaterial fran
1600-talet och senare. Bjiimserrid iir allts6 en medeltida kyrkocideg&rd som tidigt lagts

under Grimmeland oeh med tiden inlemmats i garden. OGB 18 s 56 behandlar >>Bions
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rudi>> som en f6rsvunnen bebyggelse utan samband med Bjtimsertid. Bland >Torp och
ldgenheteo under Grimmeland redovisas Bjcimserdd i OGB 18 s 15.

Storskifteskartan frAn 1805 (MO 15) har flera cidemarkeringar (taxeringsviirden):

D U6 dels mantal
Ogflrdsholmar 3

Ogflrden 1 I 12

Ogflrden 1

Og6rdsholmar 3

Ogflrdsholmar 2

Ogflrdsholmar 1 U2
Ogflrdsholmar 1

Ogflrden I I 12

Odemarkeringama tiicker ett omrtde s6der och cister om Kvamhdgen (se EK 82 SO).

Ang

E 1/6 dels

Ang
Ang
Arrg

Arrg
F 1/6 dels

Ang

GR]MMELAND -"

Karta71 a och b. 0deghrden Bjrhnserod i Grimmeland.

Karserdd finner man i mtl 162O med brukare under >halva girdar och husmiiu . I jb kom-
mer gdrden 1650. Bonden har bygseln med 9 siittingar i ll4 skatte Karsertid (b 1659 s

919). Av de fem smfl skattema kallas ingen ddeskatt. Den 6kning med 1 pund smdr som jrp
1665 fdresldr har inte skett (b 1697 s 1508).

Skallertid stir bland >>husmdn och cidegdrdsmiin>> i mtl 1610 men fdrs i jb fdrst 1650.

G6rden ar U4 skatte. Som en av de smfl skattema i jb 1659 (s 920) stflr 4 skilling cjdeskatt.

Jrp 1665 menar att skatten btir ijkas med 16 marker smdr, men si har det inte blivit (b
1697 s 1509).

l.{0 15
Grircmeianti
Stcrskrfte 1805

I lt
lt
{I

u

II

ll
iI
t)

tt
lt ,/,

'//_/*'+
i}
ll
l1

lr

lr
il
)t

ti

ll

II
\l

\\
1\
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Mtl 1610 och ddeskatt 1659 gtir det troligt, att Skallerdd iir en tidegdrd.

Annerrid (Anertidh), >en ddegflrd som brukas till mulbete under Odsm6l>, kan spiras till-
baka till jb 1544 (s 259), dar Odsmdl noteras med 3 siittingar malt tidelandskyld. I den

fdljande Jb 1573 (s 621) tillkommer 6 skilling ddeskatt och2 alba tideleding som skatte-

penning. Siviil ddeskatten som rideledingen minskar med tiden och skrivs i jb 1659 (s

917) som 3 skilling 1 album <ideskatt och 5 penningar iideleding.
OdegArden redovisas i flera gflrdtagor; si siigs i gt 1615, att >Bjtim i Odsmfll tog en

tidegfrrd, ligger under fdreskrivne g6rd, kallas Annerdd (Anercied), gav daler 1>>. Bonden

sjiilv iiger 3 1/2 tunnor med bygseln i Odsmdl, men kungen (kronan) har 3 siittingar i g6rden

(lb 1659). Det dr dessa 3 siittingar som utgdr kronotidegdrden (3/35 mantal krono, OGB 18

s 55).
Laga skiftet i Odsm6l 1829 (MO 36) har ftiljande markeringar:

s 38

s2l

100 Annerod
101-102 Dito sdmre

av llg Annerodsbackarna

Odegflrden Annerod har legat vdster om fln pfl gr[nsen till Nasslerod i soder.

EK 82 \t0

N AS SI,EROD

Karta 7l .odegflrden Annerod i Odsmel.

Nasslerod, U4 skattehemman, stflr med egen brukare i mtl 16

odegflrdsm[n>> men kommer i jb forst vid mitten av 1600-talet. Jb

bonden med 4 siittingar och bygsel, medan Mo kyrka ager 2

skatterna mflrks 3 skilling odeskatt.

10 under >>husmdn och
1659 (s 919) antecknar
skinn i gflrden. Bland
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Nasslercid visar tidegflrdstecken. Till detta kommer att kyrkans jb 1645 (s 7) inte har
skrivit Nassler0d fdr de 2 skinnen till Mo kyrka; i stiillet stAr >>av Odsm6l>> fOr de niimnda
kalvskinnen. Eftersom Nassler6d 61 Odsmdls granne i sydost, syns det troligt, att Odsmdl
brukat Nasslerdd under ddetiden. Ett minne fran denna kan vara, ait Odsmf,l iinnu 1645

svarar ftir 0degflrdens landskyld, 2 kalvskinn, till Mo kyrka. Skinnlandskylden till kyrkan
iir dessutom siikerligen av gammalt datum; landskyld ftir iidegflrdar finner man ofta som
kalvskinn. Nasslercid btir diirfrir vara en medeltidsgdrd och en <idegArd.

fu 1OOO dkas Nasslercids skatter me d ll2pund sm6r (b 1697 s 1508) mot ftireslagna 1

pund (rp 1665).

Alserdd, Il4 skatte, st6r med egen brukare i mtl 1610 under >husmiin och iidegArdsmiin>
och i mfl p6 slottsarbete 1611 under >OdegArdao. I jb 1659 (s 920) antecknas 4 skilling
tideskatt. Bonden har bygseln med 1 tunna. Jrp 1665 finner att Alseriid bijr >st[ for U2
extraordinarie (samt) p6<ikas ordinarie 1 pund smcir och fodring 6 dre smb>. Senare jb
visar emellertid, att Alsertid fitt sina skatter i bjugg, mj0l och smdr siinkta (b 1697 s

1s09).
Mycket talar ftir att Alsertid iir en medeltidsgArd som lagts iide men f8tt egen brukare i

slutet av 1500talet. G6rden fdrekommer i mtl under ddegflrdsrubriker omkring 1610 och
ftirs i jb 1650 och senare med tideskatt.

Bjdrndsen, Halmstad och Fldtemarken siigs i jrp 1665 alla vara torp wrder Svennungsrdd
och ftireslis till 1/8 mfl vartdera med skatter i smdr och fodring. Ar 1666 sl6s de samman
nl U4 mtl skatte med 6 rire smt fodringspengar och 1 pund 12 marker smdr (b 1697 s

151 1).

Jordebdcker fren $73 (s 620) och senare vittna.r om att Svennungsrdd etlagt skatter fdr
en ddegdrd med namnet Bdn. Tvi kartor (MO 4 och 40) placerar Bdn centralt inom
Svennungsrcid; tideg6rden har alltse intet samband med de h?ir behandlade tre torpen.

Grimdsen, >>ett torp upptaget pfl Ramtvetens dgor>>, bcir enligt jrp 1665 bli 1/8 mtl med
skatter i smiir (l/2 pund) och fodring (3 tire smt). Skattliiggningen 1666 fiiljer jrp:s ftir-
slag.

Ramtveten saknar varje slag av skatter fiir en tidegird. Grimflsen iir siikerligen ingen
gammal glrd utan ett nyupptaget torp 1 665. Ramtveten stflr i jb 1659 (s 918) wder skatte-
rubrik. Av de 3 tunnor som girden bestdr av, iiger bonden 1 tunna, medan 2 tunnor med
bygsel ligger under hovpredikanten i Kristiania. Kyrkojorden dras in (>revoceras>) till
svenska kronan 1659, och hela Ramtveten skrivs som lcronojord. Att GrimAsen (i OGB 18

s 16) siigs best6 av Ul2 krono och ll24 skatte, fdrklaras av den gamla frirdelningen l:2
mellan skatte- och kronojord. Samma fijrhflllande giiller ocksfl Ramtveten (se OGB 18 s

34).

Liverdd har i jb 1544 (s 263) utom vanliga skatter ocks6 U2 tunnamalt tidelandskyld,
vilken iterkommer i senare jb. Fran 1573 redovisar jb (s 621 under Naverstad) Ziven 6de-
leding fOr Liver0d pill U2 skilling 1 penning. OdegArdens namn Arhult ges i jb 1650
(OGB 18 s 53). Jrp 1665 kallar >>kronans tidegdrd A,rhult, ett stycke iing i Livertid. Med
endast tredjeArstaga och ll2 turna malt - men utan egna skatter - stAr Arhult i jb 1697 (s
1s1s).

En storskifteskarta frfln 1811 (MO 18) visar <idegdrdens liige inom Liver6d. Det med B
35 markerade omrtdet srider om 6n kallas i handlingarna (s 5) >Ang, Odeg6rdeu.



279

Algeland.s

anagof

F1O 1B
Liverod
St"orskifte ltjII

L].VEROD, fi.NHUIT

Karta 78 a och b. ldegtnden Arhult iLiverod.

Tippan, >ett torp upptaget p6 Liverdds iigor i fjiillet>>, finner man i jb 1659 (s 921) bland de

gdrdar som siigs vara >uti de danskejordebdcker utlyckte>. Tippan (Tappen) har egen

brukare utan skatter och skrivs som 1/4 krono. Hur det ftirhflller sig med Tippans mantal

ochskatter,fdrklaras ijb1697 (s 1515): >>Anno 165Tmantaletalldelesavskattatmenanno

1666 av lantmiitaren igen p6tikt V8 mtl, Girden skrivs diirfdr 1/8 krono. Till legan fcir

kronojorden liiggs 1666 fodringspengar och 1 pund sm<ir. Jfr OGB 18 s 46.

Pulsemon, >ett torp upptaget pi Ramfvetens dgor>>, btir enligt jrp 1665 >>vara och skatta

med gflrden>. Men en kort tid var torpet U8 mtl, vilket framgflr av jb 1697 (s 1516):

>>Pulsemon under Ramtveten. Anno L666 av lantmdtaren tillt kt 1/8 mtl, 1/2 pund

sm<ir, fodring 3 6re smt, vilket anno 1685 avskattades.>> Jfr OGB 18 s 33 f.

Rbstan, >en Odegflrd, brukas till iing under Nils g6rd i Fressland>>, anses i jrp 1665 >kunna

svara fdr 1/4 mtl och ordinarie 1 pund smcir, 3 6re smt uti fodring>. Vid skattliiggning 1666

blir R<istan >tilltikl jiimte mfl> med 1 pund smOr och 6 6re smt fodringspengar. >>Rdstan,

brukas under Fressland>> skrivs som 1/4 krono utan brukare i ib 1697 (s 1511).

Bida gardama i Fressland - Nedergdrden och Uppegdrden - st6r med odeleding i jb
1573 (s 620) och framit. Dessutom antecknas Nedergflrden med U2 tunna malt <ideland-

skyld i jb 1544 (s 25S) och senate, medan Uppegflrden ger ddeskatt tuen 1J73. Det bdr

alltsfl ha funnits ddegirdar i/under b6da gflrdama i Fressland.

Odelandskylden (Il2 ttlrirrra) ften $44 frirutsdtter en kronoddeg8rd. I Nedergflrden har

kronan U2 ttnna malt och bonden 4 turmor (jb 1659 s 915). Kronodelen blir U9 och

skattedelen 8/9 av hemmanet (OGB 18 s 10). Diirfdr torde Nedergdrdens ll2 tuwtamalt
ddelandskyld och 5 alba ddeleding (senare 1 skilling I ll2 pewing) giilta fdr kronotide-

gflrden R6stan.
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Uppegfirden har 8 skilling tjdeskatt och5 ll2 alba rideleding i jb 1513 (s 620). Pe 1600-
talet skrivs den fcirra 5 skilling 1 album, den senare 1 skilling 3 penningar (b 1684 s

1029).Laga skiftet i Uppeg6rden 1850 (MO 70) har:

s34

s35

s36

303-304 Ogflrdsflaten
308 Mellersta Og6rdsflaten
340-341 Ang under Ogflrdsflaten
364-365 Ogflrdsliden
402 Kalvhagsangen

Odemarkeringama ligger samlade pA gr?insen mot Nedergirden. EK 83 SV har Odeg,irden.
Kalvhagen (OGB 18 s 11) iir nog inte det ursprungliga namnet. Efter de tvfl gdrdama
Fressland ftiljer i jb 1573 (s 672) och 1580 fodringen >av Torp2 hiistan>. MeddettaTorp
kan inte flsyftas den hela skatteg8rden Torp i Mo socken, vilken redovisas tidigare i jb med
4 hastar fdr hel gArd. Diirf6r torde iidegflrden i Fressland Uppegdrden hahetat Torp.

I Uppegirden finns 4 tunnor bondejord, av vilka 1 tunna pantsatts till kronan som diir-
fdr tagit bygseln av hela gflrden. Ar rce+lcises panten med 50 riksdaler in specie, och
diirmed f[r bdndema sjtilva bygseln av hela girden - 4 funnor Qb 1691 s 1506).

Odegflrden 1

Fressland Uppegflrden

E[ 53 SV

f
0

EP.ES SI,ANI)

Nedorg6.riten i/ 
-***

Karta 79 a och b. Odegflrden i Fressland Uppeg6rden.
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SavruarvFATTNrNG

Bullarens skeppsreda bestflr av de tvi socknama Naverstad (i non) och Mo (i stider). De
stora girdama pi t helt mantal eller flera ligger i niirheten av Norra och Sridra Bullare-
sjciama. Dessa girdar har i regel sina fdrsta beliigg i kiillor fran medeltiden, och de stAr
med brukare och skatter i kronans fdrsta jordebok 1544. Diiremot fcirekommer girdar med

U2mantal siillan i de nZimnda kiillorna. Fj-iirdingsg8rdama upptr[der dnnu sparsammare i
material frfln medeltiden och 1500-talet; endast fem av femtio finner man d?ir. Ovriga
bel[gg m6ter man frirsta g8ngen i extraskattemantal, gflrdtagor, jordeb<icker och jord-
rannsakningsprotokoll frtn 1600-talet. Av de aderton flttondelsgflrdama har tvfl sina namn
i RB 1391; fdr de Ovriga kommer fdrsta beliigget i jrp 1665.

Under gdrdar med 1 eller flera mantal i socknarna Naverstad och Mo har brukats 6de-
gLrdar, fcir vilka kronan krdvt lega (landskyld) och skatter (Odeleding och tideskatt). En-
dast fyra av hiiradets femtio gdrdar med 1 eller flera mantal noteras utan avgifter fdr ride-
gdrd. Med ridelandskyld frir en kronocjdeg6rd st6r sjutton gflrdar. Odeleding betalar fyrtio-
fyra hela g6rdar. Odeskatt drabbar endast nio. Det iir som synes rideledingen som kiinne-
tecknar de stora g6rdama. Endast sex av hiiradets femtio hela mantal saknar denna form av
cidegflrdsskafter, vilket visar att den tidigare ddeliiggelsen slagit hflrt i de tvfl socknama
Naverstad och Mo.

Av hiiradets aderton halva gflrdar saknas endast tv6 i mantalet pfl slottsarbete 1611

under rubriken >Odegardar>. De tidigare tidegArdama har allts6 ffltt egna brukare och
kommit sA vlil i gflng med &teruppodlingen, att de vid mitten av 1600-talet noteras i jorde-
boken som halva gflrdar. I derura grupp stdr f6 gflrdar med Odelandskyld och tideleding.
Fr6n sin egen ridetid har femton gdrdar Odeskatt.

Av fjiirdingsglrdarna st6r tjugosju, dvs n6got fler iin hiilften med rideskatt. Odeleding
har en gflrd och Odelandskyld ingen. Manga fjiirdingsgArdar upptriider med cidetermer av
skilda slag: ddegdrd, ddegdrde, utcing osy.

Ingen ittondelsgflrd noteras med ddeavgifter. Av de aderton gdrdama av detta slag ?ir

fyra tidigare tidegirdar, medan de dvriga fjorton f6r riiknas som torp. Si beniimns de ocksi
ijrp 1665.

Nnvnnsraos socKEN

Odegdrden Stj(irtserdd Qrp Stjrirnerddl >brukas till iing under Jaren>>. En hemmansdel i
Edsrimbiir namnet O degdrden.Byn Ostad (med tv6 hemman), girdam a Backa och Hogar
samt torpet lzlag ilr sdkramedeltidsgirdar med beliigg i RB 1391. Jordeb6cker fran 1500-
och 1600-talen visar, hur de fem 6deg6rdama hiimtar sig efter den senmedeltida agrar-
krisen. Halvorsrdd har som cidegArd legat under Hovsriter. Vassbottens ddegdrd har tro-
ligen varit Oxnedalen.

KronoddegArden HdkelundfigOrs omkring 1650 fran brukareghrden Sdgdrd. Den cide-

gflrd som en karta frAn 1 8 14 visar i norra S0gdrd har brukats under S0(r)gdrd .I Mdre dr en
tidegdrd kand tilt l[get men inte till namnet. Fagerhult svarar fdr de tvfl <ideg6rdar, yaray

den ena med namnet Odegdrden bryts ut och ftr l/4 mantal1666, medan den andra stan-
nar kvar inom Fagerhult.Under Backen har brukats kronoddegirden Pdlserod och skatte-
tideg6rden Hdvebrick. Odegirden Turekkipp blir en hemmansdel iTegen. Kartor avsldjar
tidegArdama Pdland och Odegdrden i Sund.shult.
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Amunderrid omtalas i RB 1391 men stir i mantalet pi slottsarbete 1611 under >Ode-

g[rdao. Med namnet Sktillntis brukas en 6deg6rd under Holkekdrr. Ocksl Hagen
(Gdtbergshagen) fdrekommer i mantalet p[ slottsarbete 1611 under >OdegArdap. Som

>ett iingestycke under Hagen>> ligger skattecidegirden Sji)kiirr. Ytterligare en Odegird i
Hagenavsl6jas av enkarta, men namnet ges inte. UnderTorp ligger 6deg6rdenSolbrdcke.

F<ir tidegirden O stertid betalar Rtid\tisterdd skatkma.
Under byn Skrammestad niimns ridegArdama Torgersrdd och lonsbo. PA samma siitt

noteras, att Torgerslund >>ligger under Naverstads gflr#. Med sin Odeskatt iir ocksfl

Nasslebacka en odegflrd. Det iir trotigen ftir ddegfirden Stabtickehult som Alletien har er-

lagt ddeleding. Odeg6rden Grubberddhar sent kommit under odling och antecknas i jorde-

boken fiirst 1650. Koxerdd skrivs med <idelandskyld redan 1544 ochkallas 6degdrd.

I en gflrdtaga frfln 1650; under Koxerdd brukas ddegirden Bidrviken.Odegfudama
Gunnerdd och Eriksrdd ligger under Skackestad. I kronogdrden i Algeland finns en Ode-

glrd som i inantalet p6 slottsarbete 1611 stAr under >Odegflrdap. Summa 37 ddegArdar.

Mo socrpN

IJnder Backa brukas de tvfl 6deg6rdarna Bjbrkerdd och Backaddegdrden. Kanerdd slir
under >Odeg6rdap i mantalet pfl slottsarbete 1611. Odegdrden Torddhar legat under

Grimmelandmen f6tt egen brukare igen. Diiremot har Odegflrden Bjdmserdd inlemmats i
Grimmeland. Fdr skatte6deg drden Sollid erld.gger Tveten tideleding. Med sin tjdeskatt 1650

ar Skallerdd en 6degArd. Annerod stAr som Odsmflls tidegdrd. Med sin skinnlandskyld till
Mo kyrka dr Nasslerdd en medeltidsgird som dock noteras i jordeboken fdrst 1650.

I mantalet pfl slottsarbete 1611 finner man Alserdd under >Odegdrdan. Bdn omtalas

som en odegflrd under Svennungsrdd. En kronoddegird med n annet Arhult ligger som en

iing under Liverbd. Rbstan kallas en kronotidegdrd under Fressland Nedergdrden. Kartor
visar en odeg6rd i Fressland Uppegdrden, som kan ha hetat lorp. Summa 14 ridegflrdar.

Summering: Fiir Bullarens skeppsreda summa 51 iideg6rdar.
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TANUMS SKEPPSREDA

TENuvrs socKEN

Skalmertid niimns i jb 1573 (s 534, 601), som har >>Ivar i Ejde fdr Skalmer66 med dels
fyra sm6 skatter i kom, mjOl och sm6r, dels 1/2 skilling leding. I jb 1659 (s 813 0 mdter
samma skatter med endast pengama 6kade till 7 penningar >>av en ridegflrd Skalmer0d>,
som i en anteckning >>sdges vara ett stycke itrg>. Med oftiriindrade skatter 6terkommer
skatteiingen Skalmerdd tnderVcistra Ejde i jb 1697 (s 1262).

Vid ett storskifte p6 iigoma 1789 (TANUM 90) kallas Skalmeriid en utjord eller Ode-

gflrd under Ejde Viisterg6rden. P6 EK 81 SV och SO finner man Skalmertid nordost om
och skild fran Ejde av Bodalen.

Det iir den andre bonden i Ejde - Askel - som enligt jb 1573 (s 526, 601) brukar Ode-

gdrden Gundmundrbdt, som i jb 1659 skrivs Germunrdd.Lksom fdr Skalmercid utgOrs

skattema av kom, mjdl, smdr och pengar. Jb 1659 (s 814) pflf<ir Tarald iEjde2 alba iide-
skatt; de tivriga skatterna fcir ddegirden har minskat nigot, vad giiller komet. Odegflrden
>>sdges va.ra ett stycke iing under gdrden>>. Kronoiingen Germunrdd >>under Ejde> noteras
med de tidigare skatternai jb 1697 (s 1319). Ocksfl 0deskatten2 alba flterkommer fdr
Ostra Ejde i jb 1697 (s 1304). Gf,rden har genom ddesmAl 1694 f6rfallit under kronan och
frirmedlats i sflviil mantal - U4 - som skatter.

Enligt RB (s 386) 6gde Tanums kyrka &r 1391 >J Gudmunda rudi>> 112 markebol. Den
medeltida g8rden Gudmundarud skrivs Gudmundrdd, Germundrdd och Gummunerdd i
kiillor frln 1500-talet och senare.

Storskifteskartan 1789 (TANUM 90) siiger, >>att hemmanen (i Ejde) 'dgavar sin utjord
eller tidegdrd, niimligen Skalmertjd hcirande till Ejde Vdstergirden och Gummuneriid till
Ejde Kronogflrden, vilka iiro med g?irdesg6rd inhiignade och av flboma brukas, och komma
dessa utjordar att pfl kartan upptagas. Lit. Ba Gummuner6d ddegdril.

Ettlaga skifte 1857 (TANUM 468) har tidegdrdsmarkeringar frir Germunrdd i hand-
lingama (s 30): 1-11 Odeg6rdsflaten (o dyl).

Karta 80. Odegflrden Germunrod r Ejde Kronogflrden.

F:g 75 NV
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Rdrvik ger inte skatter av nflgot slag fdr en iidegdrd enligt kronans jordebcicker 1573 och

1659. Akershus priist har i girden ll2tuwmmalt, som revoceras till Sveriges krona 1659.

Tidigare jordebdckers tystnad kan fcirklaras med att btindema erlagt lega ftir ddegflrden

till priisten i Norge. Efter 1659 ges den halva tunnan malt till Sveriges krona; girdens

skatter iir ofdriindrade i ib 1697 (s 1247).

Tre kartor visar cidegdrdens liige inom Rdrvik men ger inte dess namn. En storskiftes-
karta pA samfiilld utmark tuen 1792 (TANUM 143) har pfl granngflrden Bjtirnfls iigor an-

teckningen >>Rcirviks utiing emot>>. Vid storskiftet pi R6rviks iniigor 1811 (TANUM 168)

delades det omrlde som kallas Odegdrden i tre delar mellan bijndema i gflrden. Det iir
sarnma tidegArd som vid ensffiet p6 alla iniigom a 1822 (TANUM 220) har cidemarkeringar
(68-79) silsom Odegdrdsbackarna, Odegdrdslider och flker i Odegdrden.

I{K fil SY

Karta 81. Odegdrdeni Rtjrvik.

Skickerbd, l skattehemman, beskrivs i jrp 1665 som en svag g6rd och fdreslfls att >vara

frirskont LlZ extraordrnarie>>. Fdrmedling till Il2 mantal sker 1666 och till >U4 sd i jb-
riinta som mantal>> 1685 (b 1697 s 1299). Gflrden skrivs 1697 som l<rono. Odegdrdeni
Skickerdd omtalas i karta och handlingar til laga skiftet pfl samfiilld utnark 1832 (TANUM
25t):

s 28 169 Allabergen: Odeg&rden

Men i den skiftade utmarken iiger ocksA granngflrden Q,{orra) Edsvik del. I handlingama
(s 5 f) s6gs, att Anders Jacobsson i Skicker<id kriiver, >att Odegirden bliver ansedd som

iniigor och ej i utmarksdelningen ingflo. Ett laga skifte 1856 (TANUM 412) visar
Odegdrden som en del av Skickercid; nr 139 kallas Odegdrdsbackar.EKSl NV har Ode-
gdrden, O de gdrdsudden och O degdrdskile n.

Ldngeby,l skaffehemman, upptriider i jb 1573 (s 601) med 8 alba ddeleding. Denna torde
giilla tidegirden Hogen. Mantalet pfl slottsarbete 1611 har Anund i Hogen under rubriken

RfiltvIK"
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Odegtrdar. Jb 1659 (s 816) skriver Lingeby som 1 mantal skatte. Bonden har 3 tunnor i
girden och Tanums kyrka 8 siittingar.

Jrp 1665 fdreslir ridegirden ,FIo gen tlll U8 mtl med skattema ll2 pund smcir och 3 Ore

smt fodring. Ar 1OOO blir >>Hogen, brukas under Lingebp>, skattlagt enligt detta fcirslag

Qb 1691 s 1261). Pfl kartor stir Hogen som 1/8 mtl och kallas riven Langeby nr 2.
Langeby och Hogen utgff tillsammans 1 1/8 mtl. Ett skifte 1880 (TANUM 556) har
Hogsflaten fdr ett omr6de iister om Hogen (EK 80 NO).

Fdraby stdr med 9 marker smOr, 8 skilling skatt oeh 2 fodringshiistar >>av Knabe>> i jb 1573
(s 527 ,602,677). Gflrden antecknas i jb 1659 (s 816) med 4 alba iideleding och 5 skilling
1 album cideskatt. Efter Fflraby fdljer: >Av Knabe rideg6rd 9 marker smdr, 1 ort
fodring.> Ytterligare antecknas: >>Siiges va.ra ett stycke iing och brukas u4der Ffrraby.> Jrp
1665 menar, att ddeg6rden btir bebyggas och skatta fcir 1/4 extraordinarie, >>efter gflrden iir
god uti sig sjiilv>. Diirf<ir blir >>Knaben, en ridegtrd under Fdraby> Fr 1666 av lantrn[taren
1ullIkr U4 i mantal, >>som flr 1681 avskattades>>. Endast de gamla skattema 9 marker smdr
och 1 ort fodring fdljer ddegflrden (b 1697 s 1262). Ocksl fdr Firaby galler, att tidigare
ddeleding och rideskatt flterkommer i jb 1697 (s 1248).

Vid ett storskifte (utan karta) p6 FArabys iniigor 1806 (TANUM 157) blev 6ker och iing
>uti ett sammanhiingande skifte fdrdelt uti fyra fjiirdedelar, och varifrin skall uteslutas
Odegirden>. En av markiigarna fick sig dock >>ett stycke mark av Odegflrden"
tillagt. Enskifteskartan fran 1820 (Tanum 193) har 6tta markeringar av typenKnapehagen,
vilka lokaliserar cidegirden Knapen till norra delen av Fflraby.

Kiuta 82. Odegflr'den Knapen i Firaby.

Aleviken skrivs som 1 skattehemman i jb 1659 (s 798). I gflrden dgerkronan 2 tunnor,
Tanums prdstbol 1 tunna och Risagers priistbol 2 tunnor. De senare revoceras till Sveriges
krona 1659. Bonden fflr drirefter betala de tvfl tunnoma malt till kronan, och girden
kallas krono. Enligt jrp 1665 b<jr Aleviken fcirmedlas i mtl med 114, v17ket sker 1666;
ytterligare frirmedling rlll 112 mtl kommer 1685. Skatterna selnks 1685 och 1694 genom
frirmedling av jb-rzintan Qb 1691 s 1292).
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Odegflrden Kollebackenkan spiras iAlevikens skatter fuen$44 och framflt. Iib 1544
(s 233) antecknas Aleviken med Ll2 funna malt ddelandskyld till kronan. En av de tvi
bcindema i gflrden Aleviken noteras med 2 alba <ideleding i jb 1573 (s 607); minskad till 5

I12 penningar fdljer Odeledingen bland gflrdens skatter genom 1600-talets jb.
Odegdrdens narrr-Kollebacken-gesavjrp1665.A"t:gt gdeTanumskyrkall2mar:ke'
boli Kolbacka (J Kolbakka, RB s 385). Medeltidsgflrden Kollebacken liiggs som en dde-

g6rd under A/ eviken och inlemmas i brukareg6rden. En karta fr6n 1 694 (TANUM 26) visar

Kollebackens liige inom Aleviken: 15. Ar en trakt eller liten utmark beliigen nordost

frfln girden, bevuxen med ljung.

n'^ I

t.;r lt F

t "" r+as

/-i- -'t" p^ f,n*f e/{r, {;f iorr- a,rtr'*,"r,t

Ae/ig*- hot^ ,t/6g I ,#iU e dr de,n- 1,u,ra,p.uo,

+ni.a li**-,

Karta 83 a och b. Odegflrden Kollebacken i Aleviken.



281

Odegdrdenlose (Ltiske) brukas till iing under Brricke ochNedre Stimmen>>haverfordom
varit bebyggd> (jrp 1665). Anders i Ltjske st&r med U2unnakronolandskyld i jb 1573 (s
411), medan brinder i Briicke ger nflgra sml skatter >fdr/av Ldsse>> (s 527, 602, 677).
Tydligen har ridegdrden delvis egen brukare 1573. Senare noteras s6viil Nedre Siim som
Briicke med skatter >av ridegflrden Ldsse>>, som s6gs vara en iing CIb 1659 s 824). Bland
skattema miirks ddeskatt och ddeleding. Sedan jrp 1665 frireslagit, att LOse siitts i mantal
(1/4), skrivs ridegdrden 1666 till 1/8 mtl med 11 penningar ddeleding och 4 skilling s0l1-

och iideleding Qb t697 s 126l). Fortfarande brukas dock ddegdrden under Nedre Siim och
Briicke.

Tanums kyrka iigde er 1391 >j Liodhusum> 1/2 riresbol (RB s 385); gdrdnamnet skrivs
senare Lbske, Ldsse eller Ldse.Det giiller allts6 en medeltidsg6rd, som lagts tide.

Tre kartor liimnar uppgifter om cidegdrden Lrise. Den siigs vara >>apart>> 1714 (TANUM
63). Ett storskifte 1800 (Tanum 207) omtaLar >>iilrgen Ldsee>> som 1/8 mantal, vilken iigs
till ena hiilften av en bonde i Briicke och till andra hiilften av tvA brinder i Nedre
SZim. Storskiftet p6 samf?illd utmark 1801 (TANUN{ 212) markerar endast ddegirdens
liige. EK 81 NV visar, hur den lilla g6rden Ldse pL tre sidor omsluts av Nedre Siim.
Briicke diiremot finner man liingre nomrt, bortom Siim ochArendal.

Arendal mciter i jb 1544 (s 234) med fem gArdar, som alla stflr utan tidelandskyld. I den
fdljande jb 1573 finner man sex btinder, vilka under skattepenning (s 601) ger full skatt
utan ddeleding. Ocks6 jb 1659 (s 824 f) redovisar sex girdar, alla utan skatter fcir
nflgon 6deg6rd.

I en girdtaga fren rc45 antecknas: >>Simon i Skflrbo tog den ddegird Arendal, som
Mickel frin pibodde i ftirstataga och nu lade cide, gav 4 daler.> Men ingen g6rd i byn
Arendal har som visats erlagt avgifter fdr nigon tidegflrd. Ocksl g[rdtagans storlek - 4
daler - talar fcir att det inte varit frlgan om en ddegflrd i vanlig mening utan endast giillt ett
tillftilligt ddesm6l. Arendal ligger vid landsviigen; gflrdar med se umatt liige drabbades
svflrt av truppers marscher och inkvarteringar under krigs6r. Krigen 1643-1645 och 1657 -
1660 vAllade minga ddesmil. Det iir ftiljdema av de svdra 6ren, som dnnu avspeglas i jrp
1665. (Se Framme, Viitte h?irad, s 141 ff)

Jrp 1665 finner, att tre g6rdar i Arendal - 1 skatte, 1 prlistbol och 1 krono - >biira bliva
fdrskonta med ll2u'tt extraordinarie>>. De fdrmedlingar som skett frdn 1665 frarnnll1697
framgdr av jb 1697 (s 1253,1288,1298):
Mellangdrden, I skatte; 1672 formedLat U4 och 1684 till U2 sh i mtl som jb-riinta. Harald
Stakes arvingar har bygseln. G6rden har varit utsocknes friilse men 'dr 1694 reducerad till
skatte.

Norgdrden,l krono; Tanums kyrka 2iger 1 tunna men kronan bygseln. Fdrmedlades 1666
tlll ll2 och 1685 till U4 sfl i mtl som jb-riinta.
Sdrgdrden, 1 krono; kronan 1 1/2 tunna, Tianums kyrka 1 tunna. Fdrmedlades 1666 till U2 och
1685 till 114 s6,i mtl som jb-riinta.

Torpforekommeri jb 1544 pitv6 stiillen (s 230 och 234),menendast den senare girden -
i jb placerad mellan Tova och Briicke - har 1 tunna malt tidelandskyld. Detta Torpkallas
senare Hdkebytorp och grtinsar till de niimnda gLrdarna.

Torps cidelandskytd stflr som 1 tunna kronolandskyld i jb 1573 (s 410) och senare. >>Av

kronans tideg6r& ger Jon i Torp enligt jb 1659 (s 803) 1 tunna malt. Odegdrden >>beriittas

vara ett stycke iing och att brukas under Torp>. Under >kronoridegdrdan noteras H6kebytorp
i jb 1697 (s 1320) med 1 tunna malt >>av kronans ridegArd>.
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Torps ridegflrd antecknas ofta i g6rdtagorna. Gt 1615: >Sirid i Torp tog en Ode"gflrd uti
frirstetaga vid namn Aberg (Aaberg), gav daler 1.> I gt 1630 kallas ddegdrden Areberg;

1639her tredjeirstagan rikat tilI 2 daler
I hntmdterikontorets kartotek fdrtecknas >>Orreberg, 1 ildegdrd under H6kebytorp,

skatte>>. En odaterad (gammal) karta (TANUM37), som iir en >kartliiggning och beskriv-

ning av iigoma>, har >>En utiing beliigen i utmarken, kallas Evjan (Efian), litet fran girden

6ster ut med Tovas tug; eit en sank iilrgmad, jlimn, dock ej synnerlig bZirande>. Denna

>>utdng> torde vara Odegarden Orreberg.

Sdgdrd har 8 alba tideleding i jb 1573 (s 601) men saknar sfldan i jb 1659 (s 821|l Ode-

ledingen kan giilla en ddegflrd, som jrp 1665 kallar >Oneskog, ett torp upptaget p6 Sdg6rds

iigor>. Jrp 1665 fiireslfrr 1/8 mtl och skatter i smtir och fodring; jb 1697 (s 1262) skriver

Orreskog som 1/8 mtl och tilliigger: >>Anno 1666 tilldkt jiimte mantalet, fodring 3 6re smt,

ll2 pund smcir.> Vid en kartldggning av dgorna 1714 (TANUM 47) betecknas Orreskog

som 1/8 mfl liksom vid ett storskifte pfl utrnarken och torpen 1812 (TANUM 178).

Kronans iidegard Rdrringen redovisas i jb 1659 (s 802) efter Hogar (med tidegArden

Giirpen):

Av eft stycke iing Rtiriingen (R<irengian)

4 1/2 skiippor malt
9 siittingar malt

Vidare antecknas: >>Maria kyrka (i Oslo) haft bygseln med 9 siittingar, vilka revoceras till
svenska kronan.> Jrp 1665 siiger, att Rdriingen >>rdntar t U2 i';urna malt>>, som i jb 1659

skrivs som 4 1/2 sk?ippor plus 9 siittingar malt. Diiruttiver 6ger 6vre Slim 4 skiippor

landskyld i kronotidegflrden Rtirii:rgen. En gird i Srim ger 9 siittingar cidelandskyld redan i
jb 1544 (s232) dessa torde giilla kronans 4 U2 sktippor i Rciriingen.

Lantrniiterikontorets kartotek har >Rtiriingen, 1 dng>>. En karta frfln 1849 (TANUM 344)

visar ett ?igoutbyte mellan Riirdngen och Prlstesiim.

Orredalen iir namnet p[ tvi torp - Norra och Sddra Orredalen - av vilka det fiirra sdgs

vara upptaget p6 Svandals iigor (se nedan), det senare pfl Hilts iigor. Det kiillmaterial som

berdr Svandal, Hfllt och Orredalen, har s6 mycket gemensamt, att de tvfl torpen bcir be-

handlas tillsammans. Eftersom Orredalen kan tiinkas vara en ddegird under Svandal, kom-

mer Svandals samtliga tidegflrdar att redovisas.

Ib 1544 (s 224 f) noterar fyra gflrdar i byn Svandal. Av dessa iir tvi kronojord. Fdr den

ena kronog8rden ges 4 tunnor malt 4 skilling landskyld fcir sjiilva gflrden; diirtill kommer

3 siittingar malt t delandskyld ftir en cidegird. Den andra kronog6rden stir med 2 tunnor

malt och 2 skilling landskyld; fcir en Odegflrd betalas 3 siittingar malt cidelandskyld till
kronan. Fcir de Aterstflende tvi gardama i byn - kallade Svandal och Sbdra (Sdndre) Svan-

dal - ges ingen landskyld till kronan; de iir tydligen skattejord. Jb 1544 visar allts6, att det

Vunder de fv6 kronog6rdarna i Svandal brukas en eller tvfl kronotidegflrdar. Den fiiljande
jordeboken fr1n 1573 (s 606, 680) ger namnet pfl en ridegard under Svandal; efter Svandal

fdljer >F6r Hfllt> med tvfl skatter under skattepenning och 2 hiistar under fodring. I de

friljande jb stdr en tid Svandal >>fdrlav Halt>, iinda tills Hdlt f6r egen brukare omkring

1600. Peder i H6lt antecknas under rubriken 
"Odegdrdap 

i mantalet pi slottsarbete 1611;

en brukare i Hfllt ger 5 skilling 1 album skattepenning Ar rc24. Jb 1659 (s 828) skriver Hdlt
som ll2 skatte; bonden har bygseln med 1 tunna. Bland de fem skatterna miirks 4

skilling iideskatt.
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Eftersom Helt iir skattejord, kan de tvt kronog6rdamas iidelandskyld till kronan i jb
l5Mluata giilla denna g&rd. Men detvl skattegArdama i Svandal noteras i jb 1659 (s 810)
med vardera 4 skilling rideskatt och 5 tl2 penningar <ideleding. Dessa skatter kan - helt
eller delvis - galla Hdlt.

Ib 1573 (s 411) antecknar Hallvord i Svandal med 1 pund ost i kronolandskyld. Denna
Eterkommer i jb (1601 och) 1659 i en av skattegirdama. Vad har denna kronolandskyld
giillt? Det mflste vara en kronodel i/under en av skattegdrdama.

En granngird till Jute-Svandal ti,r On, som i jb 1659 (s 805) skrivs som ll2 krono med
4 skilting Odeskatt och 5 U2 penningar tideleding. On saknas i jb 1544 men har egen

brukare 1573 med 1 U2 finnamalt kronolandskyld och nflgra sm6 skatter. Rear i On fdrs i
mtl pi slottsarbete 1611 under >OdegArdao; girden kallas tidegflrd i flera girdtagor. Det
torde vara fdr kronocidegflrden On, som de tvi kronoglrdarna Svandal ger tidelandskyld
till kronan 1544 (se ovan).

Kartan till laga skiftet i Jute-Svandal 1845 (TANUM 324)har cidemarkeringar i viister
vid grii:rsen mot Siir Svandal:

201 a-c
208--209

Oclegflrdskasen
Dito

Ftir Orredalen giiller alltsfl f6ljande: Tvfl kronogirdar i Svandal st6r med ddelandskyld till
kronan t5M.Tvil skattegdrdar Svandal har 1659 ddeskatt och ijdeleding; en av girdama
ger dessutom ost i kronolandskyld. I Jute-Svandal finns enligt en karta fren 1845 en cide-

g6rd. Mellan Jute-Svandal och Tores-Svandal ligger On (krono) och H6It (skatte), vilka i
jb 1573-1659 upptriider som <idegirdar. H6lt siigs ha brukats under en g6rd i Svandal.

De tvt torpen Norra och S<idra Orredalen ndmns aldrig i tidegdrdssammanhang. De
frireslis i jrp 1665 till mantal - Il4 rcsp. 1/8 - och skatter. Norra Orredalen bhr 1666
>till6kt jiimte mnOl4) fodringen 6 tire smt, 1 pund smcio>,medatSddra Orredalen sarnma

flr skrivs till 1/8 mtl med 3 ijre smt fodring ochU2 pund smrir Qb 1697 s 1261 f).

,q( 76 NY

I,EI(UIdTI

SOE SliAi\JBAL

Karta 84. Odegirden i Scir Svandal.

Halvorsrdd upptriider i jb 1573 (s 531, 605) som en skatteddegdrd under granngflrden

ErilesrridlErtserdd. Efter Eriksr6d fiiljer >frir Halvorsrijd>> 9 skrull bjugg, 9 marker smtjr
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hiistegdngskorn och >>av Halvorsrti6> 1 album leding som skattepenning. Odeskattema fdr
Halvorsr6d &terkommer under Eriksrdd i de friljande jordebdckema. Eriksrrid antecknas

dessutom med2 alba tideleding CIb 1601). I mantal pi slottsarbete 1611 noteras Halvors-
rOd med egen brukare -Anders - under rubriken >Odeg6rdao. Jb 1659 (s 829) antecknar

3 s?ittingar malt som skatt fdr kronans del i gflrden (3 siittingar) jiimte skatterna 9 skrull
bjugg och 9 marker smtir, vilka fdljt gflrden fren 1573. Ti]l dessa skatter fciresler jrp 1665

en okning med 15 marker smdr - en vanlig 6tgiird fOr en 0deg6rd med smi skatter, vilken
kommit under odling igen. Ar 1666 blir Halvorsr0d )tilldkt 15 marker smdr, 6 siittingar
malt> (b 1697 s 1260). F<ir Eriksr<id har tideledingen iikat till 1 skilling 1 1/2 penning (b
1659 s 814); 61 1675 ftirmedlas girden Ostra Eriksrr)dlErtserdd till U2 mtl (b 1697 s

1247).

Vdddd\ed(Ao stir i mantal p6 slottsarbete 1611 under >cidegflrdao; Erik p6 Yedd ger l/2
ort. Jb 1659 (s 832) ndmner >>Peder p6 Vedtin, 1/4 skatte> bland de hemman, som >>haver

uti de danske jordebcicker varit utelyckte och hiir till vidare rannsakning inskrivas>. Jrp

1665 fdresl&r U2ttlr,na makrill i jb-r?inta, vilken antecknas som girdens enda skatt 1666 (ib
1697 s126l).

Edsvikbesthr enligt jb 1659 (s 830) av tv6, U4 mantal skattegflrdar; b6da ger endast 8 alba

tideskatt och 3 penningar leding. Jakob i (Norra) Edsvikbrukar den fjiirding, som fogden
Povel Nilsson ?iger och fflr 1 tunna malt i landskyld av flrligen. Den andra fjiirdingen -
Si)dra Edsvik - tillhdr Thnums priistbol, som erhAller lD tuwra malt drligen av gArden.

Mantalet p[ slottsarbete 1611 redovisar tv6 brukare - Martenoch Pivel - i Edsvik
under 

"Odegdrdap>. 
Redan jb 1573 (s 603) antecknar en bonde i Edsvik med 1 album

ddeleding. Tydligen har Edsvik varit en iidegflrd. Fcir detta talar ddeledingen fran 1573

och cideskattema fran 1659 samt 1611 flrs mantal p6 slottsarbete. De smfl skattema fr6n
cidetiden fdreslis i jrp 1665 bli Okade med Il4 tunna makrill fcir Norra Edsvik. Jb 1697 (s

1318) skriver Norra Edsvik som 1/4 krono med f6rklaringen >P&vel Nilssons arvingars

skattehemman som de dverl[tit Tanums kyrka fdr n6gon skuld, varav kronan fick bygseln>.

I Norra Edsvik har diirfdr Tanums kyrka 1 tunna malt; kronan stflr med 1/4 tunna makrill,
sedan girdens skatter 1666 rikats enligtfOrslag ijrp 1665. (Ijb 1697 s 1318 hcigra spalten

skrivs 1/4 tunna malt, troligen fel fOr makrill.)

Raftdtdngen finner man i den fdrsta svenskajordeboken 1659 (s 832) under anteckningen
>>Efterskrevne hemman haver uti de danske jordebdcker varit utelyckte och hiir till vidare
rannsakning inskrivas, ndmligen Esbjiim pi RaftdtAngen eller Mjtilkertids hamn 1/4 skatte>.

Sedan jrp 1665 funnit, att siviil 1/4 skatte Raft<itingen som tre torp borde ge skatt
(makrill och smcir), sker skattldggning 1666. fliirdingsgdrden - med borgmzistaren i Udde-
valla som iigare och 1 tunna bygsel - skrivs till 1 pund smdr, medan >trenne platser pi
RaftcitAngens iigon tillsammans tikas med3l4 tunna makrill Qb 1697 s 1261,1263).

Hud, I kronohemman, har egen brukare med I tunna kronolandskyld jtimte vanliga skat-

ter i jb 1544 (s 235). Den ftiljande jb 1573 rcijer en svaghet i skattema: endast 8 skilling
(skattepenning) mot normalt 12 skilling (s 607) och endast 2 fodringshiistar mot vanliga 4
fcir hel gflrd (s 680). Jb 1601 minskar skattepenningen till 5 skilling 1 album, 4 alba leding.
Ijb 1659 (s 793) kallas 5 skilling 1 album 1deskatt (liksom ijb 1697).

Finns en Odegdrd i Hud? Jb 1659 har den normala fodringen U2 daler fffhel gdrd; men
man saknar U2ko, en skatt som brukar stfl ftir gdrdar med tidigare 12 skitling (se ovan).

Ftir Hud f<iljer i stiillet ddeskatt.Depiltalade skattesvaghetema i 1500- och 1600- talens jb
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tyder pt att en ddegdrd frrurits i Hud. Kartoma liimnar inga klara upplysningar om en

sfldan. Av de tre torpen som jrp 1665 siiger vara upptagna av girdens iing, kan Lunden
komma i friga. Torpet kartlades 1710 (TANUM 48) och s[gs vid storskiftet 1788 (TANUM
76) och vid laga skiftet 1844 (TANUM 300) nyttjas och iigas av alla 6boma. Att 0degArdar

undantogs vid skiften fdrekommer pi manga hflll; att si skett i F6raby har sagts ovan

under 6deg6rden Knapen.Torpen Hdlla ochTorrstyckel hiir diiremot till norra respektive
s6dra halvg&rden. Hud antecknas i jb L697 tilltikt 1666 >f6r trenne torp>> med I ll2
pund smdr (s 1268 f) och samma flr >>av en kvam>> med 1 tunna mjdl (s 1320).

I Hud tigde enligt jb 1659 bonden 1 Il2 fiwra, Skee prdstbol U2 tuwra och kronan 1

tunna. Kungen tar bygsetn av dessa 3 tunnor. Skee priistbols andel i Hud skrivs i RB 1391

(s 390) som 1 markebol >J Hul&>. Se hiirom Framme, Odegflrdar i Vtitte htirad (s 57). Om
namnetHuldlHud se Lennart Moberg, Sockennamnet HAltniis (Studia Onomastica, Fest-

skrift till ThorstenAndersson 23 februari 1989, s 231-239).

Tianums kyrka iigde 1/2 markebol i Korndal (J Korndale) ar l39l (RB s 386). I jb 1544 (s

226) noteras fyra gflrdar i Ryk, alla utan ddelandskyld till kronan. Fdrst jb 1573 (s 410)
antecknar >Bj0m i Stora Ryk av Komdal 1 skilling kronolandskyl&; under skattepenning

star i samma jb (s 607) Komdal med 1 skilling leding. S6viil kronolandskylden som led-
ingen giiller en tidegflrd. Ledingen har i jb 1601 minskat till2 alba.

I girdtagorna fimer man ofta ddegflrden Korndal. Ar tOtO st6r: >>De Ryks miin tog en

6deg6rd vid namn Korndal, gav daler t." Ar rcZS och senare iir det >Stora Ryks mii:r>

som >>taD> tidegdrden.
Jb 1659 (s 794) fdrtecknar sex girdar i byn Ryk, alla som 1 mtl krono med 4 tunnor

landskyld till kronan; ingen har skatter fcir en Odegtrd. Under >>kronoiingar> antecknas i jb
1697 (s 1318), att Komdal er rc66 fiirts till 1/8 mtl, >>som avskattades 1694>.

Pi en karta frLn 1694 med kartliiggning och beskrivning av iigorna till Stora Ryk
(TANIIM 53) ligger l2ingst i scider pfl griinsen till Kalleby ,Angen Komdal med ung eke-

skog, som iivenviil bestflr dels av hirdvalls- och dels mavallsh6>. Storskifteskartan fr6n
1786 (TANUM 83) har >>utjorden, Komdal kalla&. P6 samma sdtt nyftjar storskiftet pa

indgoma 1821 (TANUM217) beteckningen >>Kronoutjorden, Komdatkallad>.ddegflrden
Komdal utgOr en del av g6rden Komdal (se EK 81 SO).

fordviken (Jordvigen) har brukats som en kronans iideg6rd under de fyra kronogArdama

Stora Anros.I jb 1659 (s 795) stflr efter Nils Andersson i Stora Anros:

Befifitas att ligga under
merskrivna fyra Anros
girdar och Yara ett
stycke flker

Lf,nsmannen pe

sin lon
Av Jordvik
1 tunna malt
1 ort fodring

Ocksi ftir en krono:dng Ragn(h)ildsholmen har de niimnda kronogdrdama Anros givit I
tunna malt i kronolandskyld (se nedan). I jb 1573 (s 410) stir underkronolandskyld: >Anros

gflrdar giver av Surtung (Sornrng) 1 tunna malt (och av) Ragnilholmen (Ragneholm) 1

tururamalt.>Alldelestydligt iirSurtung ettskrivfel; detriitta drJordviken.Jb 1601 skriver
>frir Jordvik och Ragnilholmen2 tunnor malb> kronolandskyld. Jrp 1665 menar, att Jord-

viken btjr svara fdr U4 mtl extraordinarie och 6 rire smt fodring. Under >>kronoitrgan> har
jb 1697 (s 1318) antecknat, att Jordviken under Anros Lr 1666 fiirmedlats 1/4
och avskattades 1685.
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Lantrniiterikontorets kartotek fdrtecknar >>Jordvik, 1 iing (7/8 krono, 1/8 skatte) Anros,
Stora Mellang6rderu>. Jr redovisar 'dngen Jordvik >Liige och areal okiindu. Fastighets-
registret har bevarat Jordvik som traktnamn.

Det >aingestycke> som i jrp 1665 siigs ligga tnder Orrekkipp, ndmns i gt 1612: >Bjtirn i
Orrekldpp givit i treflrstaga ay ett stycke iing, brukas under hans gtrd, gav daler 1>. Gt
1630 kaltar iingen >kyrkojord>. Kyrkans jb 1645 (s 37) antecknar Tanums kyrka med
15 siittingar i Orrekliipp. Ib 1697 (s 1318) talar om >ett iingestycke eller <idegird under
Orrekliipp>.

Tvi kartor dver Orrekliipp har uppgifter om kyrkoiingens ldge men ger inte namnet.

KadAggning och beskrivning av iingen 1694 (TANUM 17) har:

N. 8. Kyrkojorden giver 7 skiippor kom i landskyld till Tanums kyrka.

Samma onir6de fdr pi storskifteskartan pA iniigoma 1788 (TANUM 88) fiiljande beteck-
ningar (s 7):

Ak".

Arrg

t6
t7
1B

20-2t

Brostycket
Norrstycket
Hagen

Norrtingen

Enligt jrp 1665 >synes att Unneberg intet bijr giva>> av det aktuella iingstycket. Tanums
kyrka iigde iUnneberg U2tunna Cb 1659 s 810), som tydligen giillt just kyrkans iing.

LislelyckelLilla Lycke, ett stycke mark som >>uti de danskes ti$> utdtimts, ger 12 siittingar
(= 1 tunna) till Tanums kyrka (rp 1665). Kyrkans jb 1645 (s 37) noterar 1 tunna av >Lille
Ldche>. Som en kronoii:rg stflr >Lille Lycke, ett dngestycke>> med 1 tunna landskyld till
Tanums kyrka som enda uflaga i jb 1697 (s 1318).

Lantmiiterikontorets kartotek har >Lycke lilla, I iing under Berg Norgdrden nr 2 friilse>>.

I handlingarna till laga skiftet pt dgoma 1847 (TANUM352) siigs (s 3):>dela den s6 kal-
lade utjorden Lilla Lycke mellan iigare av Unneberg, Stora och Bergslycke tillhiirip>. Karta
saknas. Lyckdsen - som f6r antas ha nigot samband med Lilla Lycke - ligger i Berg med
Bergslycke i 6ster och Unneberg i viister. Eftersom Unnebergnilnns som deliigare i utjorden
Lilla Lycke, kan mOjligen Unnebergs 2 alba tideleding i jb 1 601 och 1659 giilla Lilla Lycke.

Lilla Lycke upptr[der i kyrkans ib L645,jrp 1665, kronans jb 1697 och handlingarna
till laga skiftet 1847 som en gammal, sjiilvstiindig enhet. Termer som ett stycke mark, en

ting, utjorden, lillal\fiq fcirmoda, att Lilla Lycke iir en ddegflrd.

Vikhar tiLL1659 >varit ftjrliint liisemristaren i Kristiania 4 tunnor landskyld, vilka nu tages

till Sveriges krona> (b 1659 s 797). GArden skrivs diirfrir som 1 mantal krono. I Vik iiger
bonden 9 siittingar. De sm6 skattema i tidigare jb har tydligen giillt ddegirden i Vik; sfl

noteras i jb 1573 (s 676) endast 1 fodringshiist. Frir ddeglrden sttrVik 1659 med4 skilling
tjdeskatt. Odegirden siigs samma 6r >>vara allenast ett stycke iing>> under Vik. ddeskatten
4 skilling 6terkommer i jb 1697 (s 1278); bondens 9 siittingar i Vik utgcirs av ddegflrden.
Vik fdrmedlades 1685 med 2 tunnor malt i jb-riintan och med24 rire smt i tredje6rstagan.

Gfirdtagor ndmner cidegflrden nigra gdnger. Den siigs 1645 vara >>kronans 6deg&r#;
tredjelrstagan iir 3 ort er 7652. Odegdrdens namn och l?ige ?ir okiinda.

Grebybestlr enligtjry 1665 av tre kronogArdar. Ocksijb 1659 (s 797) redovisar tre krono-
gdrdar i byn, alla med samma skatter och utan <ideskatter. Detta framgir redan av jb 1544
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(s 229); det finns inga svagheter i gflrdama. De sv6righeter som omtalas i jrp 1665 ar
alldeles tydligt en fdljd av krigen. Jrp 1665 fcireslir, att girdarna i Greby fdrskonas 1/2

extraordinarie. Ib 1697 (s 1279 f) antecknar fcirmedlingen till U2 mtl med stddslan 1 daler
smt.

Heljerod finner man i jb 1544 (s 228) med alla slags skatter. Frfln jb 1573 (s 607) upptrii-
der cideleding bland skattema;frhnll2 skilling minskar den till 1 album (7601 och1624).
I Heljer<id iiger Tanums kyrka, Foss kyrka och bondfolket vardera 1 tunna. Gflrden -
tidigare skatte - skrivs 1659 som krono. Jrp 1665 f<ireslflr minskning av mtl till 7l2,v1lket
sker 1666 Qb 1697 s 1291). Det rir okiint om Heljercids bdegird legat inom eller utanfcir
gflrden.

Ragn(h)ildsholmen ndmns i jb 1573 (s 410); Anros gflrdar ger av >Ragneholm 1 tunna
malt> i kronolandskyld. I jb 1659 (s 795) fciljer efterAnr os: >Av Ragneholm, I tunna malt,

U2 ort fodring. Siiges vara ett stycke zing.> Ragnildsholmen redovisas i gt 1615: >Peder

Lauritsson i Kleva tog ett stycke ring i fdrstetaga vid namn Ragnilholmen, ligger vid Lilla
Anros, gav daler 2.>>

Ett sol- och storskifte pi Lilla Anros indgor 1759 (TANUM 66) visar Ragnildsholmen
i Lilla Nedergflrden: >Ragnildsholmen under Lersten i Kville socken.>> EK 75 NO har
Ragnhildsholmen.

Vitlycke rcijer inga skattesvagheter i 1544 6rs jb (s 230). I jb 1659 (s 819) stflr gflrden som
1 mtl skatte; med sina 2 tunnor i landskyld ilr Vitlycke visserligen en ganska liten gflrd
men ger lind6 sina sex skatter i vanlig ordning. Det ridesmil som Vitlycke r8kat i enligt jrp
1565 miste vara en fdljd av kriget 1657-1660. Den frirmedling till UZ mtl som jrp 1665

fcirordar, genomfcirs redan 1666 Qb 1697 s 1301).

Tyft antecknas med landskyld och skatter fdr en cidegird i flera jordebcicker. 1 tunna malt
stir som ridelandskyld i jb 1544 (s 226) och senare; rideleding noteras i jb 1 60 1 , 1 659 och
1697 (s 1270) med I skilling de tvi senaste dren. Jrp 1665 upplyser om att cideavgifterna
galler Gdpdngen, ett stycke mark som ligger fcir flifot under Kyrkoryks g6rdar. Dock sak-
nar Ky r koryk cideskatter.

Jrp 1665 anser, att Kyrkoryk biir ge 1 tunna landskyld till Tyft fcir bruket av Gcipringen.

Detta har tydligen inte skett. Nrir Kyrkoryk enskiftades 1 821 (TANUM 21 8) kom G dpringenl
Gt)panpiltal.I handlingama antecknades: >Till lantmiitaren framliimnades av Olof Larsson i
Tyft . . . att markestycket Gdpan tillhtirigt Tyft m&tte i sammanhang med nu pflgflende

enskiftesdelningen utbytas och tilldggas Kyrkoryk mot det att Tyft erhflller motsvarande
sourogat (?) av Ryks till Tyfts grdnsande inzigor.>> Men Kyrkoryks bcinder
protesterade: jorden i Gcipan duger endast till betesmark och kan inte tas i utbyte mot
deras odelsjord.

EK 81 SO har Gopan som sdgs tillhrira Tyft.

Krossekiirr, 1/2 kronohemman, ftirekommer med brukare i jb fran 1573 (s 410); girden
antecknas med l12 tunna malt kronolandskyld. Krossekzirr bestflr av 712 tunra kronojord
ochU2 tunna kyrkojord (Tanums kyrka). Till kronan ger girden endastll2 tunna malt och
I or1 fodring enligt jb 1659 (s 806). I girdtagoma kallas Krossekdr >lilla gir& (1616),
>ringa plats> (1645) och >>halva gflrd> (1648).
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Krossekdrr saknas visserligen i jb 1544 men kallas aldig ddegdrd och stflr inte med

cideskatter. Jrp 1665 fdreslflr, att g6rden fdrmedlas med 1/8 i extraordinarie. Fdrmedling
medU4 mfl sker 1685 (b 1697 s 1313).

Krillareholmez bdr >ligga under Edsvik> och giva ll4 finna makrill (rp 1665). Som en

lcronoholme antecknas Kiillareholmen i jb 1697 (s 1320) med 12 6re smt treflrstaga och U4
tunna makrill.

Av tvfl gArdar iHede ger den ena 1 tunna malt tjdelandskyld i ib 1544 (s232). Denna tunna
malt iterkommer i jb 1573 (s 408) som kronolandskyld ftir >Hagen i Hede>>. Samma jb
1573 noterar under hiistegangskom (s 527) >Christopher i Hee> fdrRishe (mentnga skatter)

och som skattepenning (s 602) efter samme man >Av lilla Hede> 6 skilling skatt, 4 alba
leding. Kronolandskylden och skattepenningen 6terkommer i senare jb; efter tvi btinder i
Hede fiiljer i jb 1659 (s 802):

Av en tidegArd Lilla Hede

Siiges Yara ett
stycke iing

Laga skiftet pfl in[gorna 1831 (TANUM 314):

s 29 Aker

4 alba odeskatt

2 Il2 alba 1 penning leding

23 Ode Hee till 3 lass

29 Odegerden till 1 lass

77-80 Odegflrden

102-105 Odeg6rdsmaden

108 Odegflrdsdalen

100-101 Odegflrdsmaden

107-108 Odegflrdsdalen

109 Odegirdslid
6l Odegflrdsholmar
60 Odegflrdsholmar
62 Odegflrdsholmar
109 Odegflrdsdalen

Jb 1697 (s 1319) noterar under kronotidegirdar Lilla Hede, en OdegArd under Gine Hede
(med skatter som 1659).

Mdjligen kan Rishe fren $73 vara 6deg6rdens namn. >>Gdne>> fuen rc97 har skrivits
river raden med annan hand och iir tydligen ett skrivfel; Gdnehed ligger i norra Tanum.

Kartor liimnar ingen upplysning om var tidegflrden i Hede ligger.

En av de tvi gArdama i Rungstung brukar enligt jry 1665 en ddegdrd till iing och bete.

Svarteborgs kyrka har bygseln med 4 tunnor i vardera gArden (b 1659 s 809). Till kronan
ger gfudama endast tv6 skatter var. Nflgon skatt fdr tldegflrd antecknas inte i jb 1544 , l5'1 3 ,

1 659 och 1697 . Inte heller kartor siiger nflgot om 0degflrden i Rungstung.

Utring antechras i jb 1573 med 1 skilling cideleding, som i senare jb minskat till 2 alba Qb
1659 s 809). Tanums priistbol fdr 6rligen 1 tunna malt landskyld av 6deg6rden (kyrkans jb
1645 s 39). Ar 1685 blir Utting >tillokt I U2tttwramjril> som torde giilla ett kvamfall pi
gArden Qb 1697 s 1244). Tvi kartor ger tidegflrdens liige men inte dess namn.

Storskiftetpfl iniigorna 1787 (TANUM 70):

s 4 A.rg
Ang

s30

s 31 Ak..
A.rg

s32
s 33

Arrg
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I utdns
A i"aga shifce t83t

Karta 85 a och b. Odegfirden i Utiing.

IJnder Surtung brukas en tidegflrd till iing (rp 1665). Denna ddegflrd avsliijas i jb 1573 (s

534); efter Surtung ftiljer som hiistegflngskom:

Av Gramsfls (Grimsaas)

4 1/2 siittingar bjugg
18 marker smdr

Under skattepenning (s 606) ger dessutom en bonde i Surtung:

F<ir Gramsis (Glimsaas)

6 skilling skatt
2 skilling leding

Surtung finner man med 4 skilling tideskatt i jb fren 1601 och senare. Odegflrden Gramsds

har f6tt egen brukare 1659 (s 828); Hans i Gramsfls noteras for U2 skattehemman. Povel

Nilsson har bygsetn fiir 21 siittingar. Bland gflrdens fem skatter miirks 4 skilling 0deskatt

och 3 skilling ddeteding. Jrp 1665 menar, att tidegirden b6r >>vara nu som tillfdme under

girden frir samma rtnta>. Dock 6kas fodringen ftenlz till 1 mark Qb 1697 s 1259).

Grams6s griinsar i scider till Surtung (EK 82 NV).

Efter Jon iTdgerdd fdljer i jb 1573 (s 530, 604, 676) >Av Biisserdd>> med skaffer av olika
slag; tvfl av dessa kallas i jb 1601 cideskatt och tideleding. Tiger0d noteras i jb 1659 (s

821) med 4 skilling Odeskatt och 4 skilling 1 album ddeleding; diirefter fdljer:

Av en tidegird Biisserrid
Berrittas va.ra

iing och att

brukas under
ovanbemeilte

Tflgerod.

2 sattingar I skrull bjrgg
I UZ siitting mjol
15 marker smor

ll2 mark fodring

Tflgerrid st6r med cideskatt och ddeleding (n6got minskad) ocksfl i ib 1697 (s 1250).

>>Bzissertid under Tflgerdd>, en skatteiing, har som tidigare fyra smfl skatter (s 1262). Som
jrp 1665 fdreslagit fflr ddegArden >>brukas under gdrden hiir efter som tillfdme>.

UTANG
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Fyra kartor fran tiden 1714-1878 ger inga upplysningar om ddegirdens liige. EK 81

NO har Brisserbd i sydvdstra delen av T6ger6d.

I Bramserdd (J Brams rudi) iigde Tanums kyrka 1 dresbol 1391 (RB s 385). Pfl 1500-talet
mdter Bramsercid som en 6degird. Gflrden saknas i jb 1544.I den friljande jb 1573 noteras
>fdr/av Bramsercid>> utan egen brukare stviil hiistegingskorn som skattepenning och fod-
ring (1 hiist). Det sligs inte vilken gdrd/granngtrd som brukat ridegArden.

Mantalet p6. slottsarbete 1611 har Anders i Bramsercid under >6degtrdan>. Tydligen
har gdrden ffltt egen brukare omkring 1600. Jb 1659 (s 829) skriver Bramserdd som 712

mantal skatte, i vilket Povel Nilsson iiger 8 siittingar med bygseln och bonden 8 siittingar.
Bland skattema miirks 4 skilling tideskatt. Jrp 1665 fiiresl8r htijning av skatter och iikning
av mtl till 1. Bramserrid stflr i jb 1697 (s 1259) annu som U2 mtl skatte men >anno 1666
tilllkl2 pund smdr>>.

RB (s 387) ndmner under Tanums kyrka Pel i Odby 1fd j AudbO) som donator av jord i
Siim i Naverstads socken. OaUyPUy torde ddrf6r vara en medeltida gdrd som lagts tide.
Jrp 1665 kallar Oby (OaUy) >>ett to{p, upptaget pi Tovas dgoo>. Tova stlr med 8 alba ijde-
leding i jb 1573 (s 602). Jb 1659 (s 826)noterar 5 albal U2 penning iideleding, vilken har
giillt tidegflrden/torpet O0ty/OUy. Den cikning av skatter och mantal som jrp 1665 fdre-
slflr,redovisasijb 1697 (s1262): Odby, 1/8mtlskatte,>anno 1666tilkiktjiimtemantalet
3 cire smt fodring t/2pand smdr>>.

Kartor (TANUM 44, lI2, 145 och 227) visar Odbys ldge inom Tova men saknar
ddegflrdsmarkeingar.lTgS kallas >Tova med 6bbenr, 1 1/8 mantal. EK 88 SO nar OaUy
som en sjiilvstiindig enhet.

KdlstadTl skattehemman, redovisas i jrp 1665 som >>alldeles cide>>; eftersom Ljunghogen
ochUnderslds tagits >ifr6n gflrden uti de danskes tid>, bdr K6lstad fiirmedlas ll2 extraor-
dinarie.

I jb 1544-1659 finner man Kfilstad med skatter ftjr hel gArd. Sfl har jb 1573 (s 604, 678)
bilde ll2ko skatt och 4 fodringshiistar. Som I mtl skatte skrivs hemmanet i jb 1659 (s 821);
med sina 16 siittingar (= 1 1/3 tunna) bondejord fAr Kilstad dockriiknas som en liten gird.
Kdlstads olyckor under de fcirsta svenska iren frirklaras av jrp 1665 med att de fvfl fjiirdinga-
rna Underslcis och Ljunghogen - tidigare brukade under Kfllstad - tagits fran girden.

Underslijs och Ljunghogen mdter i kiillmaterial fran 1500- och 1600-talen. Av jb 1573
syns det som om Backa betalar skatt f6r Undersliis. Efter Backa fdljer >fcir/av Undersl6s>>

med b6de hiistegingskom (s 529) och skattepenning (s 60a). Senare tycks Underslds ha
brukats under granngarden KAlstad; jb 1593 noterar Rasmus i Kdlstad med tvi skatter >>fdr

Underslcis>>. Samme Rasmus i Kilstad ger >>fcir Underslds> enligt jb 1601 hiistegingskom
och skattepenning. Underslcis ligger under Kfrlstad ocksfl i jb 1624; >>fOr Underskis>> ger
en bonde i K6lstad skatt som i jb1601.

Att Undersliis brukats under Kilstad frAn (senast) 1593 'dr tydligt. En gdrdtaga frfln
1617 ger dock inte namnet: >>Rasmus i Ktlstad givit uti treflrstaga av ett stycke ikerjord,
brukas underhans g6rd, penning 3 daler.> Denf6ljande gtfrinl6l4talarom >>en tidegir&.

Fran 1640-talet niimns ytterligare en rideg6rd, som brukas samman med Underslds,
ndmligen Ljunghogen. Gt 1640: >>Reinholt i Underslcis och Hans pA Ljunghogen
(L<innghoffuenn) tog samme ddegflrd igen uti tre dr, gav daler 2.>> Det iir frAgan om en
sammanslagning av de tvi tidegflrdama. I en gt 1648 redovisas de visserligen var fdr sig,
men Bodil i Underslds >tog hiilften av samma plats>> och Hans pfl Ljunghogen >>tog den
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andra halva plats> och detta upprepas 165 1: de tvfl brukarna >>tog deras platser igen uti tre
ar, gav 2 riksdalep.

S6ledes har Undersl0s 1573 legat under B acka men (senast) 1593 kommit under K6l-
stad. Troligen giiller gdrdtagomas >cidegird> 161 1 och 1614 kronogArden Underslcis. Krono-
gdrden Ljunghogen f<irekommer i en gt 1640 tillsammans med Underslcis - >>samme 6de-
gerd, - liksom 1648 och 1651. Att de tvfl ddegflrdama fAtt egna brukare (senast 1640)
st?immer med vad jrp 1665 s?iger, att Underslds och Ljunghogen fr6ntagits KAlstad >i de
danskes tid>.

I jb 1659 (s 805) stflr Undersliis som 1/2 mtl krono med brukare - Hans - och 4 skilling
ddeskattbland skatterna. Kronanharbygseln av 1 tunnakyrkojord; ikyrkansjb 1645 stflr
derura tunna till Tanums kyrka under K6lstad (s 37) - ett minne frfln den tid d6 Underskjs
brukades under Kdlstad.

Ljunghogen diiremot saknas i jb 1659. Tirdligen ingtr 0deg6rden i K6lstad, I mtl skatte.
Sedan KAlstad enligt fdrslag i jrp 1665 fcirmedlats t1lltlz mtl 61 1666 och med 1 tunna 4
siittingar malt i jb-riintan 1670 (ib 1697 s 1299), skrivs Kfllstad i lantmiiterikontorets karto-
tek som 7/16 skatte och 1/16 krono. Den lilla kronodelen torde vara ddegflrden Ljunghogen,
som inlemmats med Kilstad. Kartor upplyser inte om var denna krono6degird ligger i
K6lstad.

Gcirpen (Jiirpen) 2ir en tideg8rd, som >>brukas under Anders gflrd i Hogar> (rp 1665). I
kronans jb 1573 antecknas tre skatter >>av Gd4ren>>:

Erik i Hogar med 2 tunnor malt (s 410),
Tord i Ryr med 1 skilling leding (s 607),
Erik i Hogar med I hiist fodring (s 681).

Eriki Hogar st6r i jb 1601 dels med 2 tunnor malt kronolandskyld fcir egen gird, dels
>>av Gdrpen>> med 2 tunnor maltz albaleding. Samma kombination iterkommer i jb 1659
(s 802): Mflns i Hogar, 1 krono: 2 tunnor malt, ll2 daler fodring fdljs av >>Av en ridegdrd
Gii4ren>>:

Ginpen brukas alltsi under et kronogdrd (1 mtl) som ger 2 tunnor malt landskyld lik-
som cidegirden. Den senare sdgs i jrp 1665 ha >utseide till 2 tunnor land, h<i till 40 stackar
vall>, vilket kan frirklara den stora landskylden (2 tunnor). Med sina fem skatter iterkommer
Giirpen som en krono6degflrd >>under Hogar>> i jb 1697 (s 1320). Tanums priistbol fflr 3

skinn.
I Giirpen ( Greirpini) dgde Tanums kyrka enligt RB (s 385) 1 ciresbol. Grirpen iir alltsi

en medeltida gflrd, som pfl 1500-talet upptriider som en ridegSrd under Hogar. Redan
1573har Ryr (Ryland) deltagit i bruket av Giirpen (se ovan);jb frfln 1601-1659 redovisar
Ryland med 3 penningar 6deleding. Laga skiftet iVristra Ryland 1847 (TANUM 458) har

Berdttas vara

ett stycke

dng och irker

som brukas under

Hogar

96-97
139-143

2 tunnor malt
2 alba ledirrg

1 I12 sritting b.t.rgg

1 szitting m.jotr

10 rnarker smcir

Grirpen (Hjerpen)
Giirp ernyr (Hj erp emyr)

EK 81 NO har Grirpen t R.yland.
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Det torde emellertid finnas ytterligare en ddegdrd i Hogar. Ib 1544 (s 235) antecknar

Sivor i Hogar med U2itnrutidelandskyld, vilken stAr som kronolandskyld ftir Gudmund

i Hogar i jb 1573 (s 408). En gt 1633 giiller samma U2fiwra landskyld: >>J0rgen i Hogar

tog den ddeplats kronans jord ligger i Ketteshogen (Ketteshouffirenn) uti ftirstetaga, skall

den upprtrja till bruks, U2 tuw:,a skyld, gav 3 daler.> Redan ftiljande Ar fflr tidegirden ny
brukare (sonen?); gt 1634: >Chr. Jdrgensson tog den ddegflrd Hogar (Hoffrrer) i fOrste-

taga, gaY 4 riksdaler.>

Haga, ll2 skattevrak, som >>nu iir kronones>>, beskrivs i jrp 1665 som en svag g6rd, som

>>bcir f6rskonas U4 utt extraordinarie>. Girdens sv6righeter kommer till synes redan i
1500-talets jordebcicker. Olof i Haga stir i jb 1544 (s 233) med smA skatter jdmte U2
tunna malt ridelandskyld. Skattepenningen i jb 1573 gitller ftir halv g6rd. Mantalet pfl slotts-

arbete 1611 redovisar Olle i Haga under >6degdrdan. Bland skattema i den fcirsta svenska
jb 1659 (s S30) miirks 4 skilling ddeskatt och 3 penningar tideleding. Jakob i T6nsberg har

bygselnmed 15 slttingarochkungen U2ttma.Kyrkans jb 1645 (s 39) st6rmed ll2tvwra
till Tanums priistbol utan bygsel.

Sedan Haga som skattevrak hemfallit till kronan, skrivs gArden som U2 krono. Skat-

tema iir ofdriindrade; tidigare ddeskatt och iideleding kvarstflr. Kronan antecknas med 1

tunna 9 s2ittingar och Tanums priistbol med Il2 tunna. Kungen har bygseln. Fdrmedling

tillU4 mfl har skett 1666 frb 1697 s 1314). Ytterligare antecknas: >>Detta iir beviljat giisr
givaren i Hede av guvemriren Stake fri ftir avgift till den resande mannens desto b[ttre
fortkomst.>>

Kiillmaterial fren 1500- och 1600-talen rdrande Haga ger bilden av enmedelttda dde-

gdrd, somvisserligen f6tt egen brukare 1544 menhaft svflrt att h?imta sig igen.

Torserdd skrivs som 1 mtl krono i jb 1659 (s 806). >Varit frirliint slottsprdsten i Akershus,

6 tunnor skyld, vilka nu kronan Sverige revoceras>>, antecknas om gflrden. Endast 2 fodrings-

hiistar och 6 tunnor malt ger gflrden till kronan. Ftirmedling av mantalet fren 1 til ll2har
skett [r 1666 (b 1697 s 1297).

Htirserdd, ll4krono, brukas wrder Kleva enligt jrp 1665. En gfrrdtagafren 1627 talar om

en Johannes i Kleva, som >>tog en iidegird, ligger under fiireskrivne gflrd, gav daler U2>>.

Troligen iir det samma ridegArd, som Povel i Kleva tog 1650, men hiir skrivs >cidegarden

R6d>. Jb 1659 (s 832) upplyser om att det iir fogden Povel Nilsson, som bor i Kleva. Som
jrp 1665 siiger, har han >kungligt brev att njuta fritD hemmanet Hiirsercid, som dock fdre-

sl6s ft mantalet dkat till ll2.Men Hertserdd eller Klevmyren noteras som 1/4 mtl krono

Qb 1697 s 1317); gfuden >>brukas under kapten Boyes hemvisb>. Kungen har bygseln till 2
tunnor malt och fAr tagan. Hemmanet iir anslaget >kapten pi hiist och njuter under bostiille
i Tanums kompanb. Jr har formen Klevemyr el. Hertserdd; iigovidden iir enl. EKB ge-

mensam med Kleva.
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Luns socKEN

OdegArden Stimberg eller Oberg brukas titl iing wder Apelstiter Qrp 1665). >Av en 6de-
gflrd Siimberg>> noteras Apelsiiter med tre smfl skatter - 3 skrull bjugg, 3 skrull mjdl och2
penningar ledinC - i jb 1659 (s 838). Samma jb skriverApelsiiter som 1 skattehemman; Nils
i Siim har bygseln till 7 tunnor. Bland skattema - smfl fijr en si stor gdrd - miirks 6 skilling
cideskatt. Tidigare jb har ocksfl smfl (och ffl) skatter under Apelsiiter. Ib 1544 (s 237)
redovisar ftir Bryngel iApelsiiter endast 3 marker smdr och 3 skrull mjcil, vilka torde giilla
rideg8rden. Pfl samma s[tt visar gdrdens 6 skilling skatt i jb 1624 ett tydligt sammanhang

med ddeskatten1659 (se ovan).
Jry 1665 ftireslAr, att ddegirden p&Okas ll2 pvnd smrir. >Siimberg, en ddeglrd under

Apelsiite>, fdrs i jb 1697 (s 1337) under skatteittingar, dvs 1/8 mtl skatte. De tre tidigare
sm6 skattema i bjugg, mjril och penningar har 1666 6kats med 1/2 pund sm<ir.

Nflgon karta som visar tidegflrdens griinser finns inte. Jrp 1665 siiger om tidegirden, att
den >>ilr liggande p6 andra sidan biicken, ty han skiljer girdens och ddegirdens iigon>.

Sladgedal, en ddeglrd jiimte ett torp, synes >bcira gcira tillsammans filr U4 mantal och

ordinarie I ll2 prd smdr, 6 6re smt fodring> enligt jrp 1665. Vid skattliiggning 1666

skrivs diirfdr Skigedal, >upptaget av Lursiings 69or>, som 1/4 skatte med de ftireslagna
skattema. Lurscing, tvi skattehemman, saknat skatter ftir tideg6rd frb L544 och 1659).

Efter Anders i Siverbo fiiljer i jb 1573 >Av V6stercjd>> med nAgra smi skatter i kom, mjtil
och smdr. Under skattepenning i samma jb (s 523, 609) stir tv6 skatter samt 5 alba iide-
leding. Av Vdstertid ger Siverbo ftir 4 fodringshiistar som fijr hel gflrd. Ocksi fdljande
jordebdckernoterar Siverbo med skatter >Av Viistertid>. Jb 1659 (s 840) harVtisterdd
som Odegdrd under Siverbo, som ger 2 alba rideleding och dessutom >>av en tidegflrdViiste-
rdd> nflgra mindre skatter, bl a 8 alba cideskatt och 5 ll2 penningar ddeleding. Sedan

OdegArden i jrp 1665 fdreslagits till mantal (1/4) och skatter (1 pund sm0r, 6 6re smt fod-
ring), blirViistertjd 61 1666 >till6kt jiimte mantaleb> med niimnda skatter Cb 1697 s 1336).

Odegirden kallas >ett iingestycke under Siverbo och brukas under odelbyn>.
En karta fr?n 1720 (LUR 3) kallar Siverbo >>skattehemman 1 med iingen Viisterrid,

skatte Il4>>. Det pi kartan med 8 markerade omridet >>utvisar nu den iingen Vlisterdd>.
Storskiftet 1805 (LUR 39) och laga skiftet 1829 (LUR 199) behandlar Viisterdd som en

siirskild enhet.

Hristum stflr i jb 1544 (s 237) med tv6 gdrdar, av vilka den fOrra ger dubbelt s[ mycket
virleding och utforleding som den senare. Skillnaden i skatter framfiider ocksfl senare; i
jb 1573 (s 610) noteras den stora g6rden med full skattepenning (ll2ko,8 alba tideleding
och 4 alba leding), medan den lilla girden ger endast 2 albai ddeleding. Enligt jb 1659 (s

835) har kungen bygseln med 2 tunnor malt i 1 mtl ftrono Hdstum, medan bonden har
bygseln med 3 tunnor i 1 mfl skatte Hiistum (s 839). I skatteg6rden iiger dessutom Tanums
prdstbol 1 6 siittingar.

Som framgdr av skattepenningen 1573 erliigger b6da g6rdama rideleding (8 resp. 2
alba). Tldligen giiller denna (helt eller delvis) den i jrp 1665 niimnda krono6degirden
Tjcirndalen, som >>brukas under biigge Hiistums gdrdar till mulbete>>. >Tjiimdalen under
Hiistum> blir 1666 >till6kt ll2pund smirn (b 1697 s t337) i skatt till kronan efter ftirslag
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i jrp 1665. Lilla Hcistum. 1 krono, fcirmedlas samma er rc66 1.ill U2 i mantal (b 1697 s

1340).
Men ocksfl Kitterdd, Skriiddartorpet och Gubberdd flr tas med i diskussionen om de

tvfl g6rdama Hdstums cideleding. Kitterrid stir med brukare som U4mtl skatte i jb 1659 (s

842 fl och endast fem smfl skatter. Bonden har bygseln till I tunna i girden. Bland skat-
terna som 1666 <ikas med I Il2 pund smdr Qb 1691 s 1335), miirks 3 kalvskinn. Det rir
mycket vanligt, att <idegirdars skatt skrivs i kalvskinn.

Skrziddartorpet bdr enligt jrp 1665 >)taxeras frir 1i8 mantal och pflfriras U2Etnd smcir, 3

<ire smt fodring>, vilket sker 1666 0b 1697 s 1336). Gubberdd ndmns inte i jrp 1665.

En odaterad (gammal) karta (kartliiggning och beskrivning, LtlR 10) visar >Hiistum, Gubbe-
rdd U4, Kittercid 1/4, Skraddartorpet 1/8> med anteckningen:

H: dr cidegirden eller platsen Gubberod
N: iir cidegflrden eller platsen Kitterrid
T: ridegflrden . . . SkrZiddartorpet (syns ej pA den lappade kartan)

EK 88 NO visar, att Gubber6d, Kitter<id oeh Skrliddartorpet ligger vid Hiistums grrins i
norr. Fr6gan dr om alla varit gamla ridegirdar, och om Hiistums ddeleding giillt dem.

Ossby skattar i jb 1573 av Grcidal (GiOdal, Gicirell) under hiistegflngskorn med 1/2 pund
smcir och 2 skilling, under skattepenning med 2 skilling leding och under fodringen med 2
hdstar. Ossby skrivs med 4 alba tideleding i jb 1659 (s 840 f) och >>av en tideg8rd
Griidal> l 12pund smOr och 1/2 mark fodring. >>Denna cidegird beriittas vara en ting under
Ossbyrr. Skattecidegflrden Grbdal under Ossby iterkommer i jb 1691 (s 1337) med skat-
temafr2r:r 1659.

Odegflrdens liige i Ossby torde inte ha varit kiint 1665 - >kan ingen veta nigon rdtt
skillnad (griins)>. Inte heller senare kartor ldmnar upplysning i saken.

Norra Ek redovisas i jrp 1665 som 1/2 skattehemman med egen brukare. Jordebcicker
1544-1624 visar dock, att girden legat som underbruk tlll Sodra Ek.

Jb 1544 (s 23 8) antecknar endast en gflrd Eft, men denna stflr med 1 tunna malt <ideland-

skyld till kronan. Den fciljande jb 1573 (s 523,609,615) skriver hristegflngskorn, skatte-
penning och fodringshdstar >av Norder Ek> efter Oluf i (Stider) Ek. I (den halva)
skattepenningen ingir 2 skilling rideleding; fodringshzislarna dr 2 (frir halv
gflrd). Skattepenningen kallas ijb 1659 (s 842) 4 skilling rideskatt.

Jb 1659 har nd gflrdar Ek med egna brukare till 1 mantal skatte vardera. I den f<irsta -
Srjder Ek - har bonden bygseln med 14 siittingar och kronan 1 tunna; bland skatterna stAr

I tunna malt men ingen cideskatt eller cideleding. I den andra gflrden - Norder Ek - iiger
bonden hela girden med bygseln av 20 sdttingar; bland skattema mrirks 4 skilling ride-

skatt.
Under Soder Ek har alltsfl brukats ddegdrden Norder Ek Eftersom kronolandskylden 1

tunna malt kallas cidelandskyld i jb 1544, kunde man viinta att den i jb skulle finnas i den
tidigare <idegflrden Norder Ek, dZir ju cideskatten (4 skilling) och cideledingen (4
alba) upptriider. Odegflrden Norder Ek har fitt egen brukare vid mitten av 1600-talet. Gflr-
den skrivs som 1 skatte 1650 och som 112 i jrp 1665 men fcireslfls till 1 mantal >och
jordeboksrdnta lika med den andra girden Ek>. Norder Ek f6r 1666 sina skatter cikade

med I ort fo<iring,6 srittingar bjugg och 1/2 skatteko; ddrigenom nflr den tidigare tide-
gflrden upp till samma skatter som Scider Ek (ib 1697 s 1328). Bflda gflrdama dr 1 mtl
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skatte. I Norder Ek siigs kronan ha tigt 10 siittingar 2617 skrull landskyldsmalt, vilket >ge-
neral Stake eftergivit 1673>>.

Reso bestdr enligtjb 1659 (s 835, 838) av fem gtrdal av vilkatre tu krono (en tidigare
kanonijord) och tv6 skatte. Alla skrivs som I/2 mtl; ingen har skatter ftir ddegflrd eller
visar egna svagheter. Ocksi tidigarejordebcicker saknar tecken pfl rideliiggelse. En gArd-

taga frfln 1638 noterar en 6degdrd, >>som Jakob fdr armod mitte frAnflytta, som detta ir 169

6de>>, men det torde giilla ett tillfiilligt Odesmfll.

Jrp 1665 fcireslflr, att de fem gArdama pi Resd fdr behfllla den ftirmedling de ffltt >uti de
danskes ti&. Diirftir skrivs samfliga fem g6rdar som U2 mtl i jb 1697 (s 1331-1345). Av
de fvi skattehemmanen Mellangdrden och Nedergdrden har kronan i den fiirra 3 ll2
siittingar, >>som f6rbrdts 1665 frir odelsskattens fdrtigande>. Kronoghrdama-Norgdrden,
Ostergdrden ochUppegdrden-har 1685 fiirmedlats i jb-riintan medl 712 tunna malt och
8-16 <ire smt i tagan. I Norgdrden iiger bonden ID ttmna, men kungen har bygseln t:d.l2 ll2
tunnor.

Torp sdgs i jrp 1665 vara t helt kronohemman, som >dr skattevrak och ligger ride>> och bdr
frirmedlas 1/3 extraordinarie. Jb 1659 (s 841) har Erik i Torp, 1 friilse, med endast U2
daler fodring. Jdrgen Kaufle i Sverige har bygseln med 3 tunnor. Samma jb (s 842) har
Hans i Torp, 1 skatte; bonden har bygseln med I U2 tunna. Ocksfl jb 1697 (s 1342 och
1344) redovisar tvfl hemman Torp, bAda 1 mtl krono. Uppegdrden - i jrp 1665 kallad
skattevrak - fcirmedlades 1666 ti]l ll2 och1694 till l/4mtt. Aren 1685 och 1694 har dess-
utom jb-riintan frjrmedlats i samma grad; girden blev >upptagen p6 friheb 1697 ,1698 och
1699. Nedre Torp har tidigare varit friilse (se ovan) men av fru Agneta Silversviird avstetts
till >>kronan emot okdpte riintor i Alvsborgs Hnr. 1683 frirmedlades gArden till U2 mtl med
stiidslan 2 daler smt.

Av de tidigare tv8 hemmanen Torp - 1 skatte och 1 friilse - har vid slutet av 1600{alet
blivit tvfi kronohemman, som fOrmedlats ttll ll4 och ll2 mtl. Det iir tydligen dessa tvfl
enheter, som i lantmiiterikontorets kartotek mdter sammanslagna till 3/4 skatte Torp.

Torp antecknasi jb 1544 (s237) med en g6rd som har normala skatter. I den fOljande jb
1573 (s 524) firner man >Oluf i Torp fdr R<iriing (R6reng)> med 3 skrull bjtgg,2 marker
smdr, 2 skrull mjril och 2 marker smrir (hiistegflngskom). Dessutom stdr >>Av Rririing>
1 album leding (skattepenning) i samma jb (s 610) efter Hdstum. Siikerligen har Rdrdng
varit en tidigare skatteenhet (tidegird) som brukats wder Torp. Mdjligen kan Ackrorna
(Ekrerne), 28-30 i storskifteskartan 1804 (LUR 23) ge en anvisning om Rtiriings liige i
Torp. En rdriiag b<ir ju ligga vid en &, vilket h?ir iir fallet. 56, Rdrdngen, en cidegflrd i Tanum
(se ovan). Och ordet tickra anger gammal odling.

Varebacka noteras ijb 1659 (s 835) som 1 krono; kungen har bygseln av 2 tunnor. I gflrden
iigerlurs kyrka 3 siittingar- st ocks6 ikyrkans jb 1645 s 38. Bland skattemamiirks 2 ll2alba
1 penning rideleding. Varebacka (Wallebacke) ger 3 siittingar tidelandskyld enligt jb 1544
(s 238). Dennakronolandskyldhar i jb1573 (s 408) 6kattill ll2tunna; som skattepenning
ger bonden i Varebacka detta 6r (s 609) 4 alba <ideleding, senare minskad 11112 U2 alba I
penning. Landskylden och skattema giiller tidegtrden Elofsrod (se Framme, Odegflrdar i
Viitte hiirad, s 118, 189 0. 56har jb 1573 (s 529) >Simon iVarebackafcirElofsrci& med 6
marker smdr och 2 alba. Nflgon iidegdrd inom Varebacka finns inte omtalad.

Varebacka bdr fcirskonas 1/2 extraordinarie enligt jrp 1665, men girden blir 1666 fiir-
medlad 714 imtl med steidslan 1 daler smt (jb 1697 s 1338).
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Berga sltivs i jb 1659 (s 336) som 1 krono. I gflrden har Lurs l<ytka 112 tunna (kungen

bygseln) och fogden Povel Nilsson 1 tunna (med bygsel). Inga iideskatter antecknas. Kro-

rans U2 tunna landskyldsmalt kan fOljas i jordebdckema tillbaka trll1573 (s 408).

Jrp 1665 menar, att Berga iir en svag glrd som >bcir fdrskonas tlZ extraordinarie>. Jb 1697

(s 1339) skildrar Bergas 6den efter 1665 sfl h?ir:

1685 sker fdrmedling U4 mtl;
1697 sker fdrmedling till u2 i mtl samt 11 siittingai malt och 1/2 skatteko i jb-

rii:rtan med stiidslan 2 daler smt;

1697 fOrfaller I U2 tuwra skattejord under kronan >>medelst tidesmAl>;

1697 ligger2l3 av ghrdendde.
Den tinghagejrp 1665 ndmner, torde vara den r<ijning vid Ramtjiim som omtalas i en

(odaterad) kartliiggning och beskrivning (LIIR 9).

Nygdrd,l kronohemman, >>iif ringa av egendom>> och btlr ftirskonas 1/2 extraordinarie (rp
1665). Kronan har bygseln av U2tunna som iigs av Lurs kyrka, medan bonden har 1 tunna

med bygsel (jb 1659 s 836). Fdrmedling till tl2 mtl sker 1666 CIb 1697 s 1339).

Ryr kallas i jrp 1665 >>skattehemman U4>>. Jb 1659 (s 841) noterar >>Siver av 6deg6rden

Ryr 1/4> under skattegirdar. Bonden har bygseln medU2ttnna. Fyra smfl skatter anteck-

nas. Jrp 1665 foreslar okning av sm6r (1 pund) och fodring (6 rire smt); jb 1697 (s

1333) redovisar denna tikning (utan Artal).

Under vilken gflrd har tideg6rden Ryr tidigare brukats? Grarurgdrden Torbal har 5 alba

I U2pennng ddeleding i 1600-talets jb.

Ranebo noteras som 1/4 skatte i jb 1659 (s 842); glrden har egen brukare men >ligger

under Siverbo>. Bland de fem smfl skatterna miirks 6 skilling skatt. Jrp 1665 fOrordar

hiijning av mtl tilll U2 och av jordeboksriintan med 2 pund smtjr. 1666 6kas skattema

med fdreslagn a 2 ptmd smcir. Diiremot fdrblir mtl ofciriindrat och skrivs i ib 1697 (s 1348)

U4 krono med kungen som bygselman, sedan bonden 1694 ftjrbrutit 5 siittingar (av sina

10) under kronan.

Hdtt sdgs i jb 1659 (s 842) ligga under Gisslert)d men har egen brukare. Gflrden skrivs

som 1/4 skatte. 3 skilling skatt iir en av de fem smi skattema. Jrp ftiresl6r 1 pund sm6r

hogre jb-riinta, vilket sker 1666. Bonden Simon p6 Rflssd har bygseln medu2ixna.

Svenserdd liknar i allt Halt ovan: U4 skatte med brukare, ligger under Gisslerdd,3 skjl-

ling skatt (av fem smi), htijning med 1 pund smOr 1666. Herr Povel Ntirring har bygseln

med 10 siittingar.

Amunderdd stAr i jb 1659 (s 842) som 1/4 skatte med brukare. Povel Nilsson aget 9 U2

siittingar med bygseln. 5 skilling skatt ?ir en av de fem smfl skattema. Jrp 1665 ftiresldr 12
pund smrir i hiigre jb- riinta som blir tilliikt 1666 (b 1697 s 1333).

Gripserdd >>ligger under Gisslerdd>> (jb 1659 s 842) liksom Hilt och Svenserdd, at ll4 mtl
skatte med brukare, har 3 skilling skatt (av fem sm6), ftireslts av jrp 1665 till Okning med

U2pund smtir i jb-riintan som tikas 1666 enligt f6rslaget. Bonden har bygseln medll2
tunna (b 1697 s1334).
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GranderdlGrannerdd stir under skattegdrdar i jb 1659 (s 844): >Efterbemiilte hemman
hava varit i de danske jordebdcker utelyckte och hiir till vidare rannsakning inskrives,
niimligen Tolle i Grandert, 1/4 skattehemman.>>

Det iir detta GranderA som &terkommer som 1/4 mtl utan brukare i jrp 1665. Skattema
6kas 1666 med U2 pund smdr Qb 1697 s 1334). De 10 siittingarna i gArden iigs av bonden
sjiilv. En karta - Grannerdd nr l, ll4 skatte (LUR 3) - fran 1720 niimner Grannerdd
som skatflagt.

Berg eller Eks ddegdrd siigs i jrp vara Il4 hemman. Jb 1659 (s 8,14) noterar >>Hans Buk
under Ek, 1/4 skatte> och >ligger under Ek>>. B1and de fem sm6 skattema finns 3 skilling
skatt. Jrp 1665 vill 6ka smrirskatten med ll2 pund, vilket sker 1666. Bonden har
sjiilv bygseln till 1 turura frb 1697 s 1335). Karflaggning och beskrivnng169T (LI-IR 11)

har >Eks tideg6r& i rubriktexten. Med N markeras >>Torpet eller platsen Berg>. EK 88 SO
har Odegdrden och Berg (tvi bebyggelser).

Jrp 1665 slutar med iltta U4 mtl skatte i Lurs socken: Ryr, Ranebo, Hdlt, Svenserdd,
Amunderdd, Gripserr)d, Grannerdd och Berg. Av dessa tu tvt siikra ddegdrdar: Ryrs dde-
gdrd och Berg/Elcs ddegdrd. De fitta fjiirdingarna har i regel friljande gemensamma drag:

a) 1/4 mantal skatte,
b) fem smfl skatter, diirav en pfl 3-5 skilling skatt,
c) >ligger unden> en granngird,
d) har egen bntkare 1697,
e) ftireslfls till dkning av jb-riintan med 112-2 pund smrir.

Mtijligen iir ocksi de dvriga sex ddegdrdar.

S,q.NIIVIA.NFATTNING

Ta.uuvrs socKEN

Under de tv6 gflrdama i Ejde har brukats de tvi tidegflrdama Skalmerdd och Germunrdd.
Rbrviks 1degdrd griinsar till Bjdrntis. En del av Skickeriidkatlas Odegdrden pil en karta
fran 1832. Under Ldngeby brukas 1573 ddegdrdenHogen som 1611 ffltt egen brukare och
senare skrivs till 1/8 mantal. Odegdrden Kn apen i Fdraby niimns i jordebdcker och kartor
fran skilda tider.

Tanums kyrka iigde l39l ett halvt markeboli Kollebackez. Sedan girden lagts 6de,

antecknas bonden i Aleviken 1544 med U2 twnamalt ridelandskyld frir ddegdrden Kolle-
backen. Under g6rdama Brdcke ochNedre Srjz brukas tidegflrden Lose. Orueberg'dr >>en

tidegflrd under Hflkebytorp>. Siigdrd stilr 1573 med tideleding som torde giilla cidegflrden/
torpet Orreskog. Kronotideglrden Rdrtingen ligger wrder Hogar och Srim. En cideg6rd i
byn Svandal'il Hdlt (1/2 skatte); en annan ddegird katlas On (1/2 krono). I Jute-Svandal
har legat en ddeg6rd med okitrt namn.

Frir ridegdrdenHalvorsri)d skattar granngirdenEriksrddlErtserdd.I mantaletpfl slotts-
arbete 161 1 finner man under >OdegArdar>> Vedi) (Veddd) med egen brukare. Samma man-
tal fran 1611 riiknar ocks6, Edsvik bland Odegdrdarna. Hud, 1 mantal krono, r6jer en svag-
het i skattema redan under 1500-tale[ dessutom antecknas cideskatt 1659 och 1697.Tor-
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pet Lunden kan vara den tidegfird som legat iHad. Korndal iir en tidegfud under Ryt. De
fyra kronogflrdarna i Stora Anros bntkar }deglrden Jordvik.

Lilla Lycke 2ir gammal kfkojord som kan vara en tidigare iidegird. I gflrden Vik ar de9
sdttingama bondejord fOr en ridegflrd. Den 0degfrrd som Heljerdd antecknas med skatter

fdr ?ir okiind till namn och liige. Fdr ddeg6rden Gdpdngen ger b<indema i ffi 6deland-
skyld och cideleding, men marken siigs tillhcira bdnderna i Kyrkoryk. En Odegtrd i bp
Hede kallas Lilla Hede; det iir oklart om Rishe avses. En av girdarna i Rungstung brukar
enligt jrp 1665 en tidegird. I Utdng iir ddegflrden kiind till lZiget men inte till namnet.

Odegfirden wder Surtung heter Gramsds och fick egen brukare 1659.

Tflgertids tidegfird Bcisserdd utgdr sydviistra delen av Tdgerdd. Medeltidsgirden
Bramserdd stflr som tidegf,rd i 1500talets jordeb6cker men har fitt egen brukare omkring
1600. Odbykallas 1665 >>ett torp upptaget p5 Tovas Agor>> men iir en gammal 6deg6rd som

legat under och inlemmats iTova. Underslds och Ljunghogen dt tvil tideg6rdar som bru-
kats under Kdlstad. Underslcis fdr eget mantal och egen brukare, medan Ljunghogen in-
lemmas i K6lstad. Den medeltida gflrden Grirpen ligger p6 1500-talet som en iidegdrd
wder Hogar och Ryland. Annu en tidegflrd ndmns under Hogar; en gdrdtaga ften rc33
talar om >den Odeplats kronans jord ligger i Ketteshogen>>. Under >>Odegardar> i mantalet
pfl slottsarbete 1611 redovisas Haga med en brukare. Ftir tidegirden under Klevahar en

g6rdtaga fran 1650 namnet Rdd och inte ettv'dnlat Hrirserdd.
Summa 37 Odegirdar.

Luns socrnN

I Apelstiter ligger >pi andra sidan backen> iidegdrden Siimberg som fflr mantal (1/8) och

6kade skatter. Skdgedal - en ridegflrd under Lursiing - skattliiggs och siitts i mantal (1/4)

1666. Samma [r blir ocksfl tidegdrden Vdsterddunder Siverbo skattlagd och satt i mantal
(1/4). De wfl gLrdarnaiHtistumbrvkartrTlsammans kronoddegArden Tjrirndnlen som 1666

blir >tillbkt 1/2 pund smtir>. Pi en gammal karta kallas ocksilGubberdd (114), Kitterdd (Il4)
och Skrdddartorpet (ll8) iideglrdar. Ossby ger ddeleding >>av en ddeglrd Gr<idab. Ode-
girdenNorder Ekharbrukats under Soder Ek. Som en 0deg6rd ander Torp mdter Rdriing
i jb 1573. Samma jb skriver cidegirden EtofsrddunderVarebacka. OdegirdenRyr kan ha

brukats under granngLrdenTorbaL Eks ddegArd kallas ocksi Berg. Summa 13 cidegArdar.

Summering: Fdr Tanums skeppsreda summa 50 ridegArdar.
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VATTE UANADS SKE,PPSREDA

SrBn socKEN

Under Krillvik brukas enligt jrp 1665 till mulbete en cidegdrd, som till kronan ger 1 tunna

malt och 9 marker smiir. Som kronolandskyld upptriider 1 tunna malt redan i jb 1544 (s

257),medan skatter i smrir, pengar och fodring fdljer i jb 1573. Fodringshdstama dr 4, av

vilka 2 antecknas for Holmegods (s 402, 509, 689, 695). Kallvik iir alltsfl friilse; cide-

g6rden diiremot iir kronojord. I jb 1650 (s a59) antecknas Kiillvik som skattegods; Joen

Oudsen i Drammen stflr som iigare till 3 Tl2tunnor i K?illvik.
Jrp 1665 anser, att <idegirden bor >bebyggas och svara f<jr 1/8 extraordinarie>>. Under

>kronoridegflrdan (b 1697 s 1416) stflr >Kiillvik av en <idegird, anno 1666 av lantmdtaren

til16kt 1/8 mtl samt fodring 3 cire smt, vilket anno 1685 avskattades>. Annu 1665

torde Klillvik ha varit friilsegods. Ib 1691 (s 1354) antecknar >>bcindema bygseln 2 ll2
tunnor>> till 1 skatte Kiillvik. Kronan eiger I tunna, dvs ridegflrden. Skatterna rir ofciriindrat
fi och smfl. Odegirdens namn och ltige i'ir okiinda. Jrp 1665 sager, att tidegflrden iir >p6

utmarken belzigen>. Se Framme, Odeg6rdar s 252.

Kebal - 1 skatte- och 1 kronohemman - sdgs i jrp 1665 >>bcira vara fcirskont 712 extra-
ordinarie>. Redan 1 666 fcirmedlas kronogflrden Norra Kebal tlll 1 12 mantal; Ar 7615 fbl-
jer skattegflrden Sodra Kebal (s 1379,1354).

De tvi gflrdarna Kebal mci,ter i kronans fdrsta jb 1544 och 1573 med lika stora skatter;

ingen av dem antecknas dock med kronolandskyld och syns vara skattegirdar bida. Den
sista danska jb 1650 skiljer mellan kronogflrden med 3 tunnor malt och skattegflrden

utan kronolandskyld. Skattegflrden Scidra Kebal iigs 1650 av Knut Ivarsson i Tcinsberg.

>Borgaren i Strcimstad Lorents Brant> stlr 1691 fcir samma gird, och han brukar dess-

utom kronogflrden Norra Kebal.

Annerod antecknas i jb 1650 (s 459) med tvfl hela skattehemman. Sddra Annerdcl ar gam-

mal domkapitslsjord som har lagts under Kristiania lagstol men blivit svensk kronojord
1659. Norra Awtercid tir skattejord; Skee przistbol har 6 skinn i girden.

Jrp 1665 fcireslflr formedling till ll2 mtl frir de tvi svaga gflrdarna. Fdr kronogflrden

Scidra Annercid skrivs mantalet ned till l12redan 1666 (1b 1697 s 1393). Skattegirden
Norra Annercid drabbas i bcirjan av 1680-talet av cidesmfll och har som skattevrak
>forfallit under kronan>, ndr fcirmedlingen till l12mtl riger rum 1685 (ib 1697 s 1403).

Hogstad redovisas i jrp 1665 med en cideglrd under Tron i Hcigstad, dvs Nedre Hogstad.
Redan i kronans frirsta jb 1544 (s 257) stin >av Nedre Hogstad 1 tunna malt tideland-
skyl#, som flterkommer i senare jb. Frir en ddegflrd ger Halvor i Hdgstad 1544 dessutom

9 marker smrir och 1 skilling. Girdtagor fran 1603 och fram&t ndmner <idegflrden flera
gflnger men ger inte namnet. Till den tidigare kronolandskylden 1 tunna ftir ddegflrden

antecknas tredjeflrstagan 16 tile smt i jb 1,691 (s 1414).
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Enligt jrp 1665 eir ddeg&rden >beliigen niira intill sjZilva girden>>. Laga skiftet i 6vre Htig-
stad 1841 (SKEE 302)har Pinnerdd, ett stycke mark som omfattar delar av slviil Nedre
som Owe Hdgstad. Det syns troligt, att Pinnerdd lir den kronans tidegArd som mdter i jb
och gt fran 1500- och 1600-talen.

Ocksfl under Ovre Hbgstad har brukats en kronans iidegflrd. I gt 1603-1633 redovisas
>>ett stycke dng>> som ger 9 slttingar i kronolandskyld. Tvfl ginger kallas rideg6rden
Dombshee.I norra delen av Ovre Hdgstad lrgger Dompane. Angrii:rsande delar av Spoltorp
ochMassleberg utg6rs av ddegdrdama Pdvelstorp ochLilla Massleberg. Omrfldet iir rikt
pfl fomliimningar med bl a ryggade dkrar (>>forllrtJrrar>) pe grdnsen mot Massleberg. Se

EK nr 09098.
I6vre Hdgstad (I Ofra Hadustaduzn) iigde Skee kyrkall2markebol er 1391 (RB s 393).

Det kan vara detta halva markebol kyrkojord som i kronans riikenskaper fr6n 1500- och
1600-talen mOter som kronojord. Se Framme, Odegflrdar s 239 f med karta.

Solberg st6r i jrp 1665 med en OdegArd under ett av de tv6 hemmanen i byn. I kronans
tidigaste jb- 15,14 (s 243) och1573 (s499) -antecknas dockb6dagirdamamed 1/2 pund
smdroch 4 alba tideleding. Jb 1650 (s 462) noterar endast den ena gflrden med 1/2 tunna
landskyld till Skee kyrka. Som jrp 1665 ftireslir fir ridegflrden bliva >vid samma skatb>

(bt697 s 1356).
Gdrdtagor, domb0cker och kartor erbjuder ett rikligt kiillmaterial om den kyrkans ride-

gflrd som brukas under Solberg (se hiirom Framme, Odegdrdar s 234 tr).I en delesdom
frltn 1597 kallas ddeg8rden R,figdrds ddeg,frrd, medan en gfirdtaga fren rc37 i'alar om dde-
gdrden Krirrhede som bestttt av 5 sdttingar jord. En till Hj?ilmstad bortpantad del av ride-
girden beniimns i ett domboksprotokoll ftLn l7 62 Lilla ddegdrden elTer F leiskestycket som
samma fr delas mellan Solberg och Hjiilmstad.

Att det funnits ytterligare en ddegArd i Solberg visar tvA girdtagor fr6n 1620-talet, men
om denna iir intet kiint, vad gZiller namn och liige. Se Framme, Odegtrdar s 234 ffmed wi
kartor s 236 och237.

Buar uppt'dder i kronans ftirsta jb 15214 (s 244) med tvi skattegdrdar, av vilka den ena

utciver egna skatter har ddeleding i smdr och pengar. Det framgir av senare jb, att cide-

gflrden ligger i Sddra Buar. Den har burit namnet Torp men kallas i vAra dagar Ogarn
(Odegdrden). Se Framme, ddegflrdar s 85 f och 238.

De tvfl torpen Kampegdrden ochBrcimmen ander Norra Buarbdr enligt jrp 1665 siittas

i mfl och skatta var ftir sig. Vid skatfliiggningen 1666 slfls de emellertid samman tillU4
mtl skatte som ger 6 6re smt fodringspengar och 16 marker smdr. Brukare antecknas inte
qb rc97 s 1370). Se Framme, Odegirdar s 238 med karta.

Under Htisteskede brvkas en liten iidegird, frir vilken ges landskyld med 15 skinn till
kyrkoma i Skee och Idd (Norge); den f6rra fflr 9 och den senare 6 skinn enligtjb 1650 (s

463). Hiisteskede stir med skatter fdr en ddegird i 1500-talets jb, och en gt frfln 1654
notera.r 3 ort som tredjeflrstaga fdr kyrkans iidegird. Jb 1697 (s 1358) skriver Skee kyrkas
landskyld som 9 siittingar malt. Idds kyrkas 6 kalvskinn riiknas fdr 24 6re smt. Till synes

har skatten ftir tidegdrden 6kat med 18 dre smt. En storskifteskarta frfln 1813 (SKEE 184)
har ridegArdsmarkeringar fcir sddra delen av Hdsteskede. Se Framme, Odegdrdar s 238
med karta.

Av de tre girdama iValex behandlar jrp 1665 endast skattegdrden och inte de tvt
kronog6rdama. SddraValex dr 1 skatte av ilder. Kronan iiger visserligen 1 tunna i gflrden,
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men bonden har 2 tunnor >och all bygseb Cb 1650 s 464). Redan i kronans f0rsta jb
1544 (s 257) antecknas under kronogods 1 tunna malt tronolandskyld av SddraValex (aff

s6ndre vallex). Men g&rdens iideleding i samma jb G 2aO - 4 marker smdr, 1 album 1

penning ddeleding - har giillt granngArden Siidra Hee. Omkring 1580 ffu emellernd Sddra

Hee egenbrukare, och ijdeskattema f6r Siidra Valex upphiir . Se Framme, Odeg6rdar s

t93 f.
Jrp 1665 finner att SiidraValex ej kan >>grira mer iin ftir 3/4 extraordinarie>. Fdrst sedan

girden >>genom 0desmfll fdrfallit under kronan>> t692, sker fdrmedling 1695 i jb-riintan

med 2 tunnor malt,2lD sdttngar mjiil, 1 pund 1 mark smdr samt i mantalet nnV2 frb 1697

s 1404).

IJnder Varp, 1 skatte, brukas >>en liten <idegird eller torp i skogen beliigeb> (rp 1665). Fiir
tidegflrden beta]ar Varp tideleding med 18 marker smdr och 4 skilling Qb 1544 s 247).

Pengarna i cideledingen minskas 1.573 nl2 skilling 2 alba och skrivs i jb 1650 (s 465) till
2 skilling. Smoret i ddeledingen - 18 marker - riiknas 1650 in i gflrdens egen smdrskatt,

som blir 3 pund 6 marker. Detta iir en ovanligt hrig smdrskatt - troligen den stdrsta i Viitte
hiirad. En annan dryg skatt iir 1 tunna mjdl, men hiir kan man tiinka sig tull pdL en kvam
som legat vid V6ttlandsfln. Visserligen stdr skattegflrden Varp fcir 6 tunnor landskyld, till
vilka kommer 1 tunna priistbolsjord. I jrp 1665 pipekas med rdtta, att Varp >iir av hiig
jordeboksriinta och stor landskyl&. En ftirklaring kan vara, att Varp under medeltiden

bestitt av tvt hemmansdelar som slagits samman. OdegArden under Varp iir miijli gen Lilla-
stugqn iVarp som Skee kyrka 1391 iigde 2 dresbol i (RB s 392) jamte 2 tjresbol >>i samma

stuga>.

6deg6rden fir enligt f6rslag av jrp 1665 brukas under Varp ocksi i forts[ttningen; 2

skitling 0deleding ochll2 ort fodring iir allt som ges ftir >>Ode, en 6deg6rd underVarp> (b
1697 s 1371). Varps rideg&rdhar legat vidVlttlandsan, deir en 6ker iinnu kall as Odegdrdarna.

Se Framme, Odegdrdar s 210 f med karta s 211.

Kampetorp,l skatte, fdrekommer i kiillmaterial av olika slag frAn 1500-talet och senare

med inte mindre iin tre ddegflrdar som underbruk. Av dessa niimns Gyltetorp i jrp 1665,

medan Solnet och Sruverdd saknas drir.

Odeglrden Gyltetorp (Giiltetorp) niimns vid sitt riitta namn i jrp 1665 och i ett kdpe-

brev i 1685 6rs dombok. Odegdrden kallas i vanliga fatl Kampetorps t)degdrd eller Ode-

gdrden. En enda CanC - i ib L573 (s 600) - stdr >>av lilla Kampetorp 3 skilling skatD. I
Viitte hiirad upptr?ider iidegdrdar i flera fall med lilla-narn$ av 17 sldana biirs 13 av 6de-

g6rdar.

Brindema i Kampetorp enades 1766 om att skilja 0degflrden frfln Kampetorp. Om

Kampetorps tre iidegdrdar Gyltetorp, Soltvet och Stuverdd se Framme, Odegtrdar s 198 ff
med karta s200,207 f .

Scilten, 1 skatte, och ddegdrden Srilten (se nedan) behandlas hiir tillsammans. Siilten har

enligt jrp 1665 >fordom varit friilse>. Diirfdr stir Halvor i Siilten i jb 1573 (s 694) under
>Galler gods> med 2 fodringshiistar (ftir hel friilsegflrd). Att samme bonde Halvor upptrii-

der under skatte-/ krono-/kyrko med 2 fodringshiistar (ftir halv gird) mflste betyda, att han

brukar en ridegflrd under Siilten. Fdr denna tidegflrd ger Halvor dessutom 18 marker smtir

och 2 skilling hastegangskom och 4 skilling som skattepenning (b 1573 s 515 och 598).

Redan i jb t544 (s 250) stdr Halvor med 18 marker smtjr och 2 skilling htisfleding.

Gflrdtagor fran tiden mellan 1636 och 1654 ger Siiltens tideg6rd namnet SkaUSkar.Det
iir sannolikt RB:s Sfrard frfr >>Skarde>> OGB 20:1 s 110); Skee kyrka iigde 1391 i Skard (
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Skarde) 7 ciresbol (RB s 391). Odegflrden brukas tidigast av Sdlten, senare av Srilten och
Hogar, men en period kring mitten av 1600-talet av Hogar ochSkir. St skriver jb 1650 (s
457) >Truls i Skiir och Anders i Hogar av en 6degflrd 8 alba och 18 marker smrir>>, medan
jb 1697 (s 1415) antecknar cideg6rden med de gamla skatterna under Hogar och Siilten.
Skee kyrka har 2 tunnor landskyld men kronan bygseln. En karta frirn 1136 upplyser om
att Sdlten brukar 213 ochHogar 113 av cideg6rden.

Sriltens ridegflrd Skard iir gammal kyrkojord som blivit kronojord efter reformationen
pfl 1500-talet. Sydristra delen av Sdlten kallas lin i dag Odegdrdarna. Det skard,'skira',
som givit namn flt ddegirden, finner man i Skaleberget och Skalskldvan som vdgen
mellan Stilten och Hedtingen passerar. Se vidare Framme, Odegflrdar s 1 10 och 200 ff med
tvfl kartor.

Gako (i Lurs socken), 1 skatte, beskrivs ijrp 1665 som en svag g6rd, vilken anses >brira
frirskonas 1/4 extraordinarie>>. Hemmanet stSr med endast 2 tunnor landskyld, som bon-
den sjiilv harbygseln av fib 1650 s461). Girden skrivs dock som 1 mtl skatte liven i jb
1697 (s 1331).

Under medeltiden bestod Galtci av tvfl gdrdar; i nordgirden i Galtrj ( nprdragardenum
j Galtoy) iigde 1391 Skee kyrka 12 ciresbol. DennaNordgdrden i Galtii moter i jb 1544 (s
249) och senare-jb som en odegflrd under (Sddra) Galtd. Avlfdr Nota Galtb ges cide-

skatter i malt, mjcil, smcir och pengar. Som cidelandskyld antecknas 1/2 tunna malt. Om-
kring 1620 tolde rideg6rden ha ffltt egen brukare; med tre smi skatter antecknas denne i jb
1650 (s 472).Kronan fir som tidigare ll2tvtnalandskyld av Norra Galtci, men Skee
priistbol liger bygseln med 16 l12 sattingar Se Framme, Odegirdar s 179 med karta.

Niben, 1 skatte, redovisas i kronans dldsta jordebcicker med skatter for hel gird. I den

fdrsta svenska jb 1659 (s 873) skrivs gflrden som ll2 skattehemman. Jrp 1665 menar, att
g&rden bdr fh >>njuta sin fcirmedling>; senare jb visar, att f6rmedlingen kvarstir (b 1697 s

1368).

Ddltorp,l skatte, har flr 165 1 frirmedlats ll2 extraordinarie men siigs >hava varit nflgra 6r
tillfdme uppftirt f<jr fullt rnantal> (rp 1665). Redan i kronans fcirsta jb 1544 (s 246) visar
Dciltorp skattesvaghet p& sfl siitt att hzistegingskorn saknas. Till vflrledingen och hostled-
ingen liiggs 9 marker smdr och I skilling odeleding. Den fciljande jb 1573 har (s 505, 595,
688) de tre vanliga skattetyperna, men de avviker frfln det normala genom att hiistegings-
kornet innehflller ovanligt mycket smrir (45 marker), medan skattepenningen iir halv (6
skilling) och fodringshAstarna 3 (mot 4 f<ir hel gflrd). I jb 1650 (s 466) iterkommer den
stora smorskatten (45 marker), skattepenningen har minskattlll 4 skilling och kallas ode-
skatt,medan fodringen skrivs 1/2 daler (fcir hel gird).

Trots att D<iltorps skatter 1544-1650 visar flera svagheter och awikeiser frin det nor-
mala, kan g6rden vara >>uppfrirt frir fullt mantal> (rp 1665). Fcirmedlingen 1651 t1ll ll2
mtl fdresl6s besti. Att sfl skett framgir av jb 1697 (s 1368) som skriver Dciltorp som ll2
skatte. Se Framme, Odegirdar s 199 f.

Fldghult skrivs i jrp 1665 som 712 skattehemman. Gflrden noteras i jb 1544 (s 244) med
smi skatter jiimte en rideleding i smcir och pengar. Med skattepenningen 12 skilling och 4
fodringshiistar - bida fcir hel gflrd - f-inner man Fkighult i jb l5l3 (s 595 och 689). Fast
girden har egen brukare redan 1544, stir den bland >6degardar> i mantalet pfl slottsarbete
161 1.
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Tydligen har Fldghult gfltt igenom en ridetid, men vissa skatter - skattepenningen och

fodringen - l6ter fcirstfl, att hemmanet en gang rdknats ftjr hel gflrd. Av landskylden att

d6ma(2 tunnor) har den dock varit svag. Se Framme, Odeg6rdar s 248.

Tdngen siigs i jrp 1665 vara >ett torp upptaget pe samma g6rds (Fl6ghults) egendom>.

Siikerligen gliller Fldghults tideleding 7544 och senare (se ovan) odegdrdenT\ngen. Jrp

1665 fcireslflr, att Tflngen fir >skatta in med sjdlva girden>. Under >>skatteddegirdar>>

redovisar jb 1697 (s 1371) >Tangen under Fldghulu som 1666 blev tilliikt 1 pund smtir.

Enligt OGB 20:l s 2l uteslots Tingen 1926 w jb sisom obefintlig. Pa EK 100 NV har

dockTdngen satts ut.

Husebo, >)ett torp pfl Fldghulb, fcireslfls till ll4 extraordinarie med 6 6re smt fodring och

l0markersmdr.Vidskattliiggning 1666gdrsHusebo tlllll4 mtlmedskatterna ll2ptnd
smcir och 6 cjre smt fodring Qb 1691 s 1371). Se Framme, Odegirdar s 154.

Hdlt, 114 skattehemman, gdller Norra Hcilt, en medeltida cidegird. Efter att ha brukats

under granngitrden Hc)rslcir fflr ddegflrden egen brukare med tvi sm6 skatter (jb 1573).

Visserligen cikar skattema i antal och storlek med flren, men stora blir de aldrig. Jry 1665 f<i-

reslAr dkning av smcirskatten frin tidigare 10 marker med 14 marker (till I pund), men

senare jb noterar ofcirdndrade 10 marker smcir (b 1691 s 1370). Se Framme, Odeg6rdar s

250 f.

Skngelid ndmns i den fcirsta svenska jordeboken 1659; samma sak giiller Vadalen och

Klockaregdrden. Om dessa tre girdar antecknas: Efterskrevne hemman riro uti de danske

jordebricker utelyckte och hiir till vidare rannsakning inskrivas, ndmligen:

Hindrik i Skigelid ll4 skatte

Asgier i Vadalen

Jonn i Vadalen

Klockaregflrden

1/4 skatte

1/4 skatte

1/4 skatte

Vadalen iir en siiker medeltidsgdrd som ligger ijde iinnu i b<irjan av 1600-talet (se nedan).

Skigelid stfir med egen brukare (Erik) i ett mantal frln 1620. Gflrden dr granne tlll Live-
rdd, som omtalas i RB1396 (s 227) och har skatter ftir en tidegflrd i ib L544 (s 242).I
bygden fcirekommer flera tideg6rdar; det iir dtirfdr troligt, att ocksfl Sktgelid f6r riiknas

som en sAdan. Se Framme, Odegdrdar s 87.

Jrp 1665 fdreslir ll2 i extraordinarie, 12 cire smt fodring, U2plur:rd smcir och 1 famn

ved. Skigelid blir vid skattliiggningen 1666 till6kt 2 pund smdr och 6 6re smt fodrings-
pengar. Bonden har bygseln tilll ll2 tunna i girden som skrivs ll4 skatte (b 1697 s

t37O).
Vadalen redovisas i jrp 1665 med tvfl skattehemman om vartdera ll4 mantal. Som ovan

sagts under Skigelid ndmns de tvfl g6rdarna som icke skattlagda ijb 1659. I extraskatte-

mantal av olika slag fcirekommer dock de fv6 hemmanen frfln biirjan av 1640-talet.

Kyrkans jb 159711645 redovisar Skee kyrkas inkomster av girdar i socknen. Tre glnger
omtalas diir 9 (kalv)skinn av Vattedal (WatredaWattedal). En skeepriist har omkring 1820

i sin avskrift av kyrkojordeboken (nu i landsarkivet i Gdteborg) som fdrklaring till det gamla

namnet sl<rivitVadalen (en gingNorraVadalen). Enligt RB (s 393) iigde flr 1391 Skee

kyrka 5 tjresbol i sddra Vattadal ( sydra Vattadale). Vadalen iir alltsi en medeltidsgflrd

med tvi hemmansdelar - stjdra och norra - som lagts Ode. Vadalens grarngtrd Norra
Ji)rlov upptriider i kronans jb t544-1650 med rideskatter som med stor sannolikhet har
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gdlltVattadallVadalen. OGB 20:1 s 111 skriver Vauadale bland >>Fdrsvunna namn>>. Se

Ffamme, Odeg6rdar s 148 f och 245.
De av jrp 1665 ftireslagna skattema - I pund smdr, 6 6re smt fodring - liiggs 1666 pfl de

tvi gflrdama Cb 1697 s 1370, 1378).

ildegtrden Medkoppen som brukas under Soby (i Lurs socken), iir en medeltida gdrd som
lagts iide. I Medkoppen iigde Lurs kyrka 1391 1/2 tirtugsbol jfufie U2 markebol (RB s

388). Den senare delen siigs vara given till kyrkan >frir Torborg pA Stiby>. Odeg6rdars
landskyld skrivs ofta i skinn; ftir Medkoppen ger Sdby till kyrkan 3 kalvskinn Arligen.

Medkoppen kallas i jrp 1665 >6kerstycke>. I den ddeleding som S6by noteras med i jb
1544 (s 24, ngLr I !2 siittng korn, vilket iir mycket ovanligt. Odegflrden har tydligen
inte anviints som betesmark. En karta till laga skiftet 1853 (LllR 91) visar Medkoppen
som en del av den uppodlade sldtt som SOby ligger p6. Se Framme, Odeg6rdar s 181 med
karta.

Som jrp 1665 ftireslir f6r Medkoppen brukas underSdby fdr de gamla skatterna (b
1697 s1337).

Det dr under Ovre Ej gst som ddegdrden Hagetorp brukas. Redan i jb 1544 (s 257) arfieck-
nas sflvdl Owe som Ne dre Ejgst med ll2tttw,r-matt iidelandskyld, men det iir endast en av
gArdama som ger Ll2pwd smcir och 4 alba >f6r 6de jor6. I fdljande jb 1573 (s 402)hN
kronolandskylden fOr Anders i Ejgst iikat till 4 skiippor malq samme Anders stflr (s 504)
med de tidigare skattema fOr cidejorden. Sedan ddeg6rdens namn i jb 1601 skrivits llags-
turp,et.r;rkommersarnmanarnnijb 1650(s453).Fdrdennakonansridegdrdges8s[ttingar
malt (= 4 skiippor, se ovan).

I 6vre Ejgst har Skee priistbol bygseln med 5 tunnor; g6rden iir sedan 1648 pr?istiinkesiite.

Nedre Ejgst ligger med 3 tunnor under Blomsholms siiteri, medan 10 1/2 siittingar iir
bondejord 0b 1650 s 461).

Av de tv6 tidegdrdarna i byn Ejgst iir endast Hagetorp kiind till namn och liige. Nedre
Ejgsts Odegdrd ftirblir okiind till namnet; n6gra kiillor (en karta, ett domboksprotokoll bl
a) l6ter fdrstfl, att den lagts till Hagetorp.

Under >>kronoridegirdao antecknas i jb 1697 (s 1414) Hagetorp, en tidegflrd under
priistbolet Ejgst. Fdrutom kronans 8 siittingar finns 6 slttingar bondejord i ddegflrden. A,r

1666 hat Il2 p:urrd smrir lagts till tidigare landskyld och tredje6rstaga till kronan. Se

Framme, Odegflrdar s 242 f .

Htillekind ar en ring som brukas under friilsegtrden Stare (rp 1665). I ett extraskatte-
mantal frfrn 1620 niimns gflrden med brukare, men det giiller tydligen endast en husman
(tolpare). Till priistbolet i Skee ges frir Hiillekind 5 vorder (= 50 stycken) makrill enligt
kyrkans jb 1597/1645 och jrp 1665.

Ar t:qt 2igde Skee kyrka 6 dresbol i Htillekind (RB s 391). Den medeltida g6rden
Hiillekind kallas en kronoddeg6rd under Stare i jb 1697 (s 1415). Uttjver landskylden till
Skee prlstbol - 50 makrillar - fOreslfls i jrp 1665, att cidegdrden skattar Il2pund smOr till
kronan. Diirav slms intet i jb 1697 , men priistbolets 50 makrillar har bytts mot I/2 turcra
sa]t.r

Gilltorps ddegdrd mdter i kiillmaterial av m&nga slag fran skilda tider. Kronans iildsta jb
152t4 (s 247) arrteckrrar Hans i Gilltorp med 9 marker smdr och I skilling iideleding. Jb

r)Sedan Bohusliin blivit svenskt 1658, siikte regeringen i Stockholm uppmuntra anliiggandet av

saltkokerier liings kusten. Lr rcg byggdes ett kronans saltverk pi Hiillekind som Ar 1668 fram-
stiillde 1042 tunnor salt med itta stora jiimpannor. Men de storslagna planerna slog fel. Avsiitt-
ningen gick triigt och produktionen upph<irde niistan helt. Under Gyldenldvefejden fdrstiirdes salt-
verket av norrmiinnen 1676 och blev aldrig iteruppbyggt. Se Framme, Viitte hiirad s 65 ff.
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1573 (s 403) och senare jb notera.r l tunnamaltkronolandskyld som i jb 1650 (s 456)

sdgs utgfl >>av tidegirdeo>.
I girdtagoma 1603-1658 fdrtecknas tredjeirstagan av kronans girdar; ocks8 Odegflrdama

fdrekommer diir. Bonden i Gilltorp niimns elva gflnger, niir han tar >>ett stycke jord> eller
>>en kronans tidegir$ och ger 1 daler itagafor tre flr. Tv8 glnger antecknas ddegflrdens

namn- RbrlRidr.De medeltidaRod-namnen skrivs i RB antingen Rud, Ru6 eller Rjoder,

Rjodr. OdegArden Rdr i Gilltorp iir ett gammaltRjoder, Rjodr, av vilka det i Viitte hiirad

funnits ytterligare ett i Hogdal och ett i Lommeland. EndastRTbdr i Lommeland lever kvar
somRdd.

En geometrisk karta frin 1708 (SKEE 28) placetar tidegflrden pfl norra sidan av

Viittlandsan (nr 8 pi kartan).
>Gilltorp av en 6deg6rd>> antecknas med tredjeflrstagan 16 cire smt och 1 tunna malt i jb
1697 (s 1414); Gilltorp fir alttsi >>njuta samma ddegird som tillf0me>>, sisom jrp 1665

ftireslagit.
Jrp 1665 talar ocks& om >>en kvam till samma 6degird, gAngande niir flod iip>. Kvar-

nens liige vid an framgir av kartan fran 1708. Kvamen niimns i RB 1396 (s 226); till
biskopsstolen i Oslo lflg Vcistra Folkestad i Skee med Gilltorps fors, kvam och kvarnhage

(>medh Geilanga porps fors, mylno och mytno haghu). I sj?ilva gArden Gilltorp iigde

biskopsstolen dessutom 12 ijresbol, varav 1 markebol i Nedre girden och U2 markebol i
Ovre. Se Framme, 6deg6rdar s 50 f, 134, 209 med karta s 210'

lspoltorp finns 5 tunnor landskyld, varav Skee kyrka har 2, bonden 2 och Skee prdstbol 1

men >>kungen bygselu Cb 1650 s 453). Spoltorp riiknas diirftir som kronohemman. Kyr-
kans jord torde gi tillbaka p6 de 12 Oresbol som Skee lqyrka 1391 iigde i SpoltorP (RB s

391).
Den odegArd P dvelstorp (Pielstorp) som jrp 1 665 redovisar, ger Spoltorp skatter i sm0r

och pengar fdr i jb 1544 och senare. J1p 1665 antecknar landskyld till priistbolet och tredje-

flrstaga till kronan men fdreslfir ingen iindring. Kartan till laga skiftet i Spoltorp 1856

(SKEE 369) har OdegArdsmarkeringar fdr norddstra delen av Spoltorp. Odegflrdens namn

&iremot liimnar endast jrp 1665. Se Framme, Odegdrdar s243 medkartas244.

Liverdd szigs i jrp 1665 vara l/2 skatte och U2 krono. Av liinsriikenskaper frin Akershus

liin och kronans jordebticker fran 1500-talet framg6r det, att Liveriid bestfltt av 2 tunnor

biskopsjord och 2 tunnorbondejord, till vilkalagts ddegirden Heenpil 1 tunna (varav bonden

iiger 3 skiippor, medan kronan och priistbolethar I tlz skiippa var). Bonden ger landskyld till
biskopen (2 tunnor), kronan (3 skinn) och sockenpriisten (3 siittingar) samt skatt till kro-
nan ftir biskopsjord, kronojord, priistbolsjord och bondejord. Efter 1658 blir biskopsjorden

kronojord.
Fdr iideg&rden Heen(Heden) erldggerbonden i Liverdd ddeleding ijb 1544 (s 242) och

ftiljande. Mtijligen kan en del av ddeskaffen giilla <idegflrdar i grannskapet, i synnerhet

Utiingen och Skdgelid. Jrp 1665 f0reslAr, att ddejorden f6r bliva under Liverdd >>ftir en

skatt och rlnta>>. Som >>en ridegird under Liver6d>> redovisar senare jb skattetidegirden

Heen, som 1666 i skatt blev >tilltikt 8 marker sm6> (b 1697 s 1371). Kartan till laga

skiftet 1828 (SKEE 2lll) visar 6deg6rden Heens liige inom Liverdd. Se Framme, Ode-

gflrdar s 84 f. och '245 f . medkarta s 246.
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Rbstan (Rflstaen) iir en skattecidegArd under Kitterrid med 3 skinn i landskyld (till bonden)
och 8 marker smdr i skatt (till kronan). Kitterdd u 1 mantal krono 1665; kungen har bygseln,
Skee kyrka 6 skinn och bonden 1 tunna och 3 skinn.

Odegflrden R0stan fick vid skattl2iggningen 1666 >rillt kt 8 marker sm6o (jb l69i s

1371). Kitterdd blev 1685 ftirmedlat ftan 1 till U2 mantal Qb 1697 s 1381).
I Kitterdd finns inte bara en skattecidegdrd. Kronolandskyldpt, U2 tunna malt i jb 1573

(s 402 Kollerddt!) och senare samt 1 daler i tredjeArstaga >>av ett stycke jord> under Kitte-
rOd i en gdrdtaga frin 1 6 1 4 visar, att g8rden rymmer ocks6 en frro noodegLrd. Att denna hetat
Hdlkestaden framg6r av ett domboksprotokoll fren 1684. Det iir oklart om Kitterdds ride-
leding i jb 1544 (s 242) ochsenare giiller Rdstan eller H6lkestaden - eller b6da. Se Framme,
Odeg6rdar s 82 f. , 9I f ., 245.,

Kvisslen (Quislan), ett torp upptaget p6 Masslebergs iigor, redovisas i jrp 1665 utan fcir-
slag till skattliiggning. N6gon s6dan har sdkerligen inte fcirekommit de niirmaste flren,
eftersom jb 1697 saknar anteckning om Kvisslen. Torpet ndmns som obesuttet i
en mantalsliingd fran 1723. Jfr OGB 20:1 s 59 f.

Bjbrnerdd, 1 kronohemman, iir gammal kyrkojord. Kungen har bygseln i gdrden, men
Skee kyrka tar landskylden av 2 hudar (b 1650 s 454). Gfrrdens skatter till kronan kan
riiknas som normala frir en medelstor gflrd.

Bjcimerdd var liinge liinsmansbostiille. Ar t8t t bytte kronan Bjcimerdd mot Jortorp, di
fiir tiden ofri mans friilse. AffZiren innebar, att de tvi g6rdama bytte jordnatur. Senare
(1866) blev Bjtimer6d utsocknes friilse.

Bjdrnerddstrand saknas under torp och liigenheter i OGB 20 l s 6 f. Troligen avses
hemmansdelen Strand i Bjtimerdd. Jb 1697 har ingen anteckning om torpet Bjornerdd-
sfrand.

Ostra Folkestad - liksom Vristra Folkestad - blev biskopsgods, niir drottning Margareta
1385 gav de tv6 gfirdama till biskopen i Oslo. I jb 1573 (s 1t2) fcjrtecknas biskopsgodset
i Skee socken; frirst bland tolv hemman stflr >Folkestad, 8 tunnor malt, 2 hiistar>>
och >Christoffer ibidem, 6 tunnor malt ,4 ll2 skappor bjugg, 2 hiistan>. Under >fodringen,
biskopsgods> (s 694) niimns med 2 fodringshiistar nio av g6rdama, medan HjAltsg6rd (1
g6rd), Bjiilvercid och OddO (i Tjiimt, socken) saknas. Den sista danska jb 1650 (s a55)
redovisar de tvi gfudama Folkestad som kronogods. Frdn jb t513 flterkommer krono-
landskylden i malt - 8 resp. 6 tunnor - liksom fodringen. 4 U2 skdppor bjugg frAn 1573
skrivs som 9 sdttingar (i blda gdrdama). Nya skatter iir I ll2ptndsmcir och 8 alba leding.
Tvfl skatter som saknas helt iir mjcil och >>ll2ko, vartannat 61 1 orb>.

Ostra Folkestad blev skattehemman sedan Karl XI 1674 lamnat girden i utbyte till
odelsbtindema i Osterrid som kungen lagt under Strcimstad.

Ljunghogen iir en iidegdrd i 6stra Folkestads iing (rp 1665). Extraskattemantal fr6n 1610
och 1612 fcirtecknar bland >>husmiin och ddegtrdsmiin> olle pfl Ljunghogen. Odegf,rden
under Ostra Folkestad har visserligen egen brukare, men den hiller alldeles tydiigt p6
att infdrlivas med brukaregflrden. Jrp 1665 fdresldr ingen iindring; eftersom OdegArden
inte kan bli en sjiilvstiindig enhet igen, b6r den skatta med gflrden.

I en >>fdrening> mellan bdnderna i samband med storskiftet i Folkestad 1794 (dom-
boken 1795) niimns Ljunghogen bland andra ortnamn. Odegfirden ligger v[ster om Briinne-
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berget och grdnsar till Tjdstad. Liunghogen har tydligen fett sitt namn efter en hog (en

hrig, dvs en forngrav). Se Framme, Odegflrdar s 220 ff. med tvi kartor s 22I och223.

ITjbstad, >i civre gflrden>, iigde Skee kyrka 12 ciresbol ilr 1391 (RB s 393). Under medel-
tiden har alltsi Tjcistad besdtt av tv8 hemmansdelar - Ovre Tjdstad och Nedre Tjostad.I
kronans fcirstajb 1544 (s 256) antecknas underkronogods endast >av en ridegird, heter
Tjdstad, 2 tunnor malt landskyl6>. I den friljande jb 1573 noteras Oluf i Tjdstad med
kronolandskyld och skattepenning, medan Jon svarar fdr heistegflngskom och fodringshristar
(s 404, 594,500,687). Endast skattepenningen - 8 skilling mot 72 (frir hel gird) -.awiker
fran det normala. Utriverde sex vanliga skatterna som hdstegflngskom kommer sfl 18

marker smor 6(d)e och 2 skilling O(de).
Kronans tvfl iildsta jb visar, att b6da hemmansdelarna i Tj<lstad legat cide 1544 men

kommit under full hiivd med tve brukare redan 1573. Under den iteruppodlade cidegirden
Tjdstad brukas dessutom en ridegflrd utan angivet namn.

Det iir tre granngflrdar i Grdlds som 1544 erlagt landskyld och skatter fcir cidegSrden
Tjdstad med underliggande cidegflrd. Se Framme, Odegflrdar s 2l'7 f .

Kroken sligs i jrp 1665 vara en ridegflrd i Tj<istads iing. Girdtagor frfln frirra hiilften av

1600-talet kallar tidegdrdenNorra (Norder) Tjdstad. Som visats ovan fanns under medel-
tiden tvi gfirdar i Tjtistad - Ovre och Nedre. Namnet Kroken frln jrp 1665 iir av formen att
ddma - Kroken, inte Krok - ett ungt namn. Detta giiller ocksfl Kroken i norra Skee (beliigg
i jb 1513 s 520) som uppkommit genom sammanldggning av de medeltidagirdarnaBacka
ochGautarsrzd (se Framme, Odegflrdar s 55). Jb 1650 (s 455) har >Anders av ddegdrden>
med skatter i mjdl och smtir j6mte 5 skilling 2 alba cideskatt. Denna rideskatt torde vara
skattepenningen pfl 8 skilling frin 1573 nflgot minskad. Skee kyrka stflr med 1 tunna i
ljostad, men kungen har bygseln (ib 1650). Jfr OGB 20:l s 51,92.

Tjuverdd, ett torp upptaget pfl Viittlands dgor, anses av jrp 1665 vara >girden till
fcirkrdnkelse>; diirfcir >utrives detta med de andre smi torpen>. Skattkcirr, Drdpevall, Sko-
gen och Kuller? sags va.ra backstugor och nybyggda torp inom Vcittland, vilka >>bdra utkas-
tas efter skogsordningen>. Av de ndmnda bebyggelserna eterfinner man endast
torpenTjuverod och Skattktit i senare handlingar (OGB 20:1 s 14, 101).

Rrimne ger en liten rideleding i smcjr och pengar i 1500-talets jordebcicker. Denna gziller
cidegflrden Lerberg, sfl bendmnd i kronans jb och kyrkans jb 159711645. Av Lerberg fflr
Skee preistbol 9 skinn Srligen. Kronans jb 1650 (s 456) noterar >>av en ridegird Lerbo>
den gamla rideledingen i smtir och pengar. Jrp 1665 fcireslAr rikning av smcirskatten med
13 marker, vilket sker 1666 (ib 1697 s 1474).

Tre kartor frfln tiden 1698-1837 ftirliigger cidegirden LerberglLerbo 6ster om bzicken
mellan Riimne och Hoverdd. Se Framme, Odegflrdar s 186 med karta.

Pinnerod och Krabbetorp ar tvl cidegirdar under byn Bjorke. Endast frir Krabbetorp fcire-
ligger beliigg fran medeltiden. Lurs kyrka iigde i Krabbetorp 1/2 markebol flr 1391 (RB s

388). Aldsta belZigget fcirPinnercid pfltriilTas i jb 1573 (s 514 f, 598), drir efter de
fyra girdama i Bjdrke fciljer >av Pinnerrid> med hdstegingskorn, skattepenning och fod-
ring. Dessa gamla skatter talar fcir att ocksfl Pinnercid d,r en medeltida gird. Vidare anteck-
nar kyrkans jb 159111645 Bjrirke med 112 tunna korn till priistbolet i Skee; med just 1/2
tunna stflr >>av Pinnercids tideg6ril i kronans jb 1650 (s 451).I Bjrirke bys stora cideleding
pi 9 marker smdr och 1 skilling i jb 1544 (s 248) ingir siikerligen skatter fcir siviil Pinne-
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r6d som Krabbetolp. Pinnerijd b6r enligt jrp 1665 >>giva den riinta som jordeboken

utvisan>, medan Krabbetorp pfldkas 1 pund smtir. I senare jb stir Pinnenid med sina tidigare

skatter; Krabbetorp blev 1666 >tilltikt 6 marker smdr> (b 1697 s t4l4 0. En karta frfln
1703 (SKEE 38) visar de tvfl Odegflrdarnas 16ge i Bjtirke by. Se Framme, Odegirdar s 182

med karta s 183.

Pfl Krabbetorps gamla mark - p6 EK 94 SO torpet Lundekas -har EK nr 09068 >Fossil

6kermark>>. De >ryggade flkramo> som diir plfiiffats, har undersrikts av kulturgeografen
Mats Widgren frfln Stockholms universitet. Se hiirom Mats Widgren, Vastsvenskt odlings-

landskap - speglat i nAgra aktuella undersiikningar (Fynd ll90 s 29 ff).

Rtid sthr i jb 1544 (s 240,257) med sflviil skatter i sm6r och pengar >ftir tide jord>> som 1

tunna malt odetandskyld. Kronolandskylden och skatterna fdr ridegflrden fdljer Rtid i se-

nare jb. Girdtagorna niimner tidegflrden flera gAnger men ger inte namnet. Var ddegflrden

legat iir okiint. Jrp 1665 ftlreslflr samma skatt som tidigare. Av kronans ddegird ger Rtid

diirf6r endast tredje6rstaga (16 6re smt) och 1 tunna malt (b 1697 s 1413). Se Framme,

OdegArdar s225f.

Budalen kallas ett kronotorp p6 Mardals mark i jqp 1665 som f0reslAr att torpet star fdr 1/8

extraordinarie och i ordinarie skatter ger 3 cire smt fodring och 12 marker smdr samt land-

skyld. Vid skattldggningen 1666 blir si Budalen tilltikt jiimte mantalet 1/8 med fodring
och smtir enligt f6rslaget frin 1665. Samtidigt fdrmedlas jb-riintan med 3 daler smt Cb
1697 s l4l2). Budalen kallas ddegdrd i jb 1659 och 1665. Se Framme, 1degfudar s 232.

Strringennoteras i jb 1650 (s 464) med tvfl skattehemman om vartdera 3 tunnor landskyld;

skattema iir lika stora. I den f6rsta gdrden har kungens hovpredikant 2 tunnor med bygsel

och Skee prlistbol 1 tunna. I den andra gflrden iigs de 3 tunnorna av >herr Anders i
Marckep>. GArd nr 1 revoceras till Sveriges krona i jb 1659 (s 870). Ovre Striingen for-
medlas med 1 tunna bjugg i jb-riintanQb 1697 s 1398).

Odegdrden under kronogirden i Striingen nilmns aldrig med ddeskatter i kronans jb,
men i g6rdtagorna 1603-1658 noteras den ofta. Ftir ett stycke jord/ en kronans <idegdrd

ger en bonde i Striingen 1 daler i tredje6rstaga. Odegflrdens narnn och l6ge i byn Striingen

framgflr av en geometrisk karta frfu l72l (SKEB 6). Man finner >?igor till tidegflrden

Niis> pi det ncis som bildas av tvl b[ckar i viistra delen av byn (laga skiftet 1844; SKEE

277). Odegfuden Nrjs torde vara den tredje medeltida hemmansenheten i Striingen, vilken
f6rsvann under den senmedeltida agrarkrisen. NamnetNris iir numera okifurt; i stiillet brukas

O garn (Odegdrden). Se Framme, Odegflrdar s 214 ff. med karta s 216.

Med sina tre gfrrdar ar Lien en av de stdrre byama i Skee socken. Redan iib 1544 (s245)
noteras olika skatter ftjr de skilda gflrdarna. Ocksl landskylden varierar: Ostergdrden sttr
ftir 4 tunnor, Jeppegdrden fdr 2 och Sddergdrden ftir 3. Den fdrsta iir priistbol, medan de

tvfl senare skrivs under Fredrikstads lagstol Cb 1650 s 464) men giirs till svensk kronojord
1658.

I jrp 1665 beskrivs hur man kommit fram till en jiimn fdrdelning av jorden i byn. Av
6sterg6rden fflr Jeppeglrden 1 tunna kyrkojord, >>som 6r tillagt medelst iigodelningen
emellan alla tre Liens g6rdan> Qb 1697 s 1398 f). Dessutom frirmedlas Jeppeg6rden med

1/4 mfl 1685.

Vammen bestdr av dels NorraVammen, ll4 skatte, dels SddraVammen, en skatteiidegird
(OGB 20:1 s 96). Jrp 1665 fiireslar, att (Norra) Vammen, ett torp p6 Liens och Valex
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dar, infdres i jb fiir 1/4 extraordinarie och i ordinarie 1 pund smrir, 6 6re smt fodring
samttredjedrstaga. (Stidra) Vammen, >>Vammen under Rellen>, kan enligt jrp 1665 inte
skattliiggas och siittas i mantal utan bcir ge l/2 purrd smcir och husmansskatt.

Vammen ndmns med brukare - Lasse pi Huamen - i exfaskattemantalet 1631 under
>>fOrarmade, husmiin och fjiirdingsplatseu. Under rubriken kronoddeg6rdar stAr i jb 1697
(s 1416) >>Vammen under Rellen>>; brukare saknas. >>Anno 1666 tillttkt l/2pund smOr.>>

Mdjligt iir att bebyggelsen frin 1631 utgOrs av OdegArden under Rellen, och att torpet
tnder Lien-Valex tagits upp senare. Rellen iir gammalt ldnestiille ftjr hiiradsskrivaren och
ger i jb 1544 (s 256) endast htisfleding medl U2 pund smdr och 4 skilling jiimte 8 tunnor
landskyldsmalt. Den ganska obetydliga skatten kan giilla Odegdrden. Se Framme, Ode-
gdrdar s 194.

ldngeskog ochHallen iir tvi torp pi Salen-Viilles mark. LAngeskog behandlas under torp
och liigenheter i OGB 2O:I s 73. Btindema i Salen, Hogen ochVcille skriver 1757 avtal
med en torpare om uppodling av Ovre Ldngeskog (domboken 1757).

Hjtilmstad redovisas i jrp 1665 med tv& kronohemman, av vilka det ena pA 1 mtl ger 5
tunnor landskyld, det andra pt U2mtlbestir av 4 tunnor kronojord och 1 tunna odelsjord.
Ocksfl vad gZiller utsiide och hdskdrd skiljer sig gnrdama; mot 11 1/3 tunnor land och 150

stackar i ftirsta gflrden stflr 9 tunnor land och 100 stackar i den andra.

Jordeb0cker tuAn $M och framtt visar, att Olufs gflrd i Hjiilmstad (rp 1665) - Stora
Hjdlmstad - aldrig drabbats av den senmedeltida agrarkrisen. Diiremot mtiter Svens gflrd
i Hjiilmstad - Lilla Hjtilmstad - som en ddegflrd med endast 6 marker smiir och 2 alba
ddeleding redan i jb 1544 (s 243).

Kcipe- och g6vobrev fran medeltiden 96r det klart, att Hj?ilmstad varit kloster- och
biskopsjord. 1650 ligger Stora Hjiilmstad under Kristiania lagstol, medan Lilla Hjiilmstad
skrivs som >kanoniigods>> - utom fdr bondens I tunna. Miirkligt iir att Lilla Hjiitmstad
1650 har stdrre landskyld (4+1 tunnor) iin Stora Hj?ilmstad (4 tunnor). Minnen fran 6deti-
den fdljer Lilla Hjiilmstad Zinnu i jb 1650 (s 468); bland de smi skattema miirks 4 skilling
ddeskatt. Det iir rent av miijligt att biskopsjorden och bondejorden i Litla Hjiilmstad iir
tvfl skilda medeltida <idegirdar som lagts samman. Se Framme, Odegflrdar s 41 ff (om
lilla-namn pi ddegdrdar) och s 232 f .

Den gamla kloster- och biskopsjorden i byn Hjiilmstad blev 1658 svensk kronojord.
Lilla Hjiilmstad skrivs 3/4 mtl krono i senare jb Qb 1697 s 1406).

Klockaregdrden tnder Skee priistgflrd kallas 1594 av biskop Jens Nilssgn i hans
Visitatsb6ger (s239) >>herr Christierns cidegflrd, dvs kyrkoherdens Odegird. I extraskatte-
mantal, jordeb6cker och domb6cker stAr Odeg&rden med brukare fuera rc27 och framit.
Som en kronoddegflrd med namnet Klockaregdrden redovisas >kanikejordeu i jb 1665.

Ib 1691 (s 1413) noterar under kronotidegirdar >Klockaregflrden, en 6degird, brukas un-
der Skee priistgir&>. Ar 1OOO blev Klockaregflrden av lantmiitaren tilltjkt l/4 mtl, som 6r
1667 igen avskattades. Kartor fran 1698 och 1796 visar Klockaregflrden som en del av

Skee prristgdud. Se Framme, Odegdrdar s223 medkartas224.

Ldngd och Htillsti noteras (utan brukare) fdrsta gingen i jb 1573 (s 404) med kronoland-
skylden 1 vord (= 10 stycken) hi (pigghaj). Redan 1580 skrivs landskylden i pengar, och
b6da Langdama (Stidra och Norra) iir med. I jb 1650 (s 458) stdr var och en av de tre smt
riama som U4 mtl krono med vardera 8 skilling skatt. .4r 1666 ftirmedlas de med 1/4
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tunna makrill vardera i jb-rdntan; kvar blir endast tagorna (32 <ire smt) och 8 skilling lybsk
(12 cire smt).

Lilla Go-Vrissby, tidigare Gd-Vdssby, torde vara det >stycke jord Viissby i Skee socken i
Viken> som omtalas 1402-1 403 i Akershusregistret. I kronans jordebdcker fran 1 544 och

senare antecknas frdlsegflrden Stora Vtissby med 1 tunna malt ridelandskyld och hcist-

leding i smtir och pengar fcir en cidegird. Gflrdtagor fran 1610 och fram6t kallar G<i-Viissby
>ett stycke jord> och >cidegflrd. Skee prdstbol iiger 1 tunna i Lilla G6-Vlissby, men kronan

har bygseln. Brukaren ger utciver 1 tunna malt nflgra smfl skatter.

Sedan jrp 1665 f<ireslagit, att girden brir >giva frir 712 extraordinarie>>, skrivs Lilla Gij-
Viissby som 1/2 krono. Mantalet rikades 1666 med ll4 och fodringspengama med 6 ore

smt (b 1697 s 1409). Se Frarnme, Odegflrdar s 251.

Allemarken som cidegird kan ledas tillbaka till jb 1544 (s 245 och 251\fieg1ndariNdsterdd
erldgger rideleding i smcir och pengar, medan kronolandskylden 3 skinn utgflr >av Alle-
mark>. Gflrdtagan 1612 sager, att Nristercids ddeg6rd kallas Allemarken. Hur cideg6rden

fflr egen brukare och bringas under hdvd igen framgflr tydligt av girdtagomas korthuggna
rneddelanden. Se Framme, Odegirdar s 136,216 f .

Kungen har bygseln till I tunna malt (b 1650 s 458); diirutrjver betalar >Anders pA

Allemarkens cidegird endast Il2 mark fodring. Jrp 1665 fcjreslir hcigre jb-riinta med 1

pund smcir och 1 12 extraordinarie. Ar 1666 blir Allemarken >Fcircikt tlll I 12 hemman> och

fflr 6 rire smt mera i fbdringspengar 0b 1697 s 1409).

Tjrh'ndalen siigs i jrp 7665 vara ett torp som tagits upp pe en kronans skogsteg. Jb 1650 (s

457)kallar Tiiirndalen en >>kronans cideg8rd> som brukas under Stare. Kungen (kronan)

har bygseln med 8 alba lybsk i landskyld.
Odegirden Tjiimdalen dr en medeltidsg6rd; 1391 iigde Skee kyrka 4 ciresbol i g6rden

(RB s 391). Kronans jb 1580 redovisar Jon i Tjiirndalen med 4 skilling kronolandskyld. I
tvfl gflrdtagor fran 1630-talet stir en bonde i Stare som brukare till 6degirden. Ftirst jrp
1665 anteckna-r en egen brukare igen pfl cidegflrden. Vad jrp 1665 fdreslflr i smor och fod-
ring, liiggs 1666 till Tjiimdalens tidigare utlagor (tagor, 8 alba landskyld); gflrden skrivs
till 1/8 krono (b 1697 s 1413). Se Framme, Odegflrdar s 228 f .

Kungelund dr >ett stycke mark>> sorr ligger underHZlle Qrp 1665). Spar av en cidegflrd i
Hiille iir skatterna nr 7 och 8 (smdr och pengar) i jb 1513 (s 504). PE 1620-talet skrivs
skatten som 6 skilling av >>kronans <idegiril som i en gt frin 1655 siigs vara kyrkans
ddegflrd. Nzisinge kyrka antecknas med 712 tunna malt i I{iille i jb 1650 (s 459). Nigon
okning av skatten drabbar inte kronoridegfirden Kungelund under Hzille. Endast tredje-
irstagan 4 6re smt och landskylden 9 cire smt (tidigare 6 skilling lybsk) antecknas i jb
1697 (s 1415).

Enligt jrp 1665 ar Kungelund >beldget vid stranden>. En karta fran 1695 (SKEE 46)

har uppgiften, att >flbon menar det skall vara Vristangirden vid Knarreviken>. Se Framme,

Odegirdar s249.

Hdlkedalen har sitt iildsta bel?igg i RB 1391 (s 391); till Skee kyrka gav Knut i Hfllkedalen
2 oresbol i Tjlimdalen. Ett extraskattemantal fran 1610 ndmner en brukare i Hfllkedalen
under >husmrin och cideg6rdsmiin>. I kronans jb upptrdder Hfllkedalen ftjrst 1650 (s 47I);
>av den <idegflrd Hilkedal> ger Olle pil Daftd (i ljiirnii socken) 10 marker smtir och 2
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skiliing leding. Som jrp 1665 f<ireslagit liiggs 2 pund smrir flr 1666 till skatteridegirden
Hilkedalens tidigare utlagor (Jb 1691 s 1371). Se Framme, Odegitrdar s 227.

Bratteberg iir en cidegird som i kronans fcirsta jb 1544 (s 249 och 256) skrivs med ride-
Ieding och ddelandskyld wder Hessland (iLws socken). Sflviil skatterna som landskylden
visar genom sin storlek, att kronocidegflrden Bratteberg varit vdrdefull och eftertraktad. Vad
jrp 1665 anser skeiligt i utlagor fcir kronocidegirden Bratteberg finner man i jb 1697 (s
1415) antecknat som l12 ort fulig (l daler 22 ore smt) och tredjeirstaga24 6re smt.

Jrp 1665 pflstirviil att >derlna d.ng haver alltidfogdamahdvdat ochbrukat>>, men jorde-
bcicker, girdtagor och dombcicker visar, hur fogdama endast frfln 1628 och en tid framit
nyttjat Bratteberg. Kartor frilt1703 och 1832 frirlligger Bratteberg till nordviistra delen av
Hessland pi grdnsen mot Holma. Denna de1 av girden kallas dnnu Ogarn (Odegdrden).
Se Framme, Odegirdar s 180 med karta.

Srilten, se ovan.

Annercjd (i Lurs socken), 1 skattehemman, frjreslfls i jrp 1665 >>bliva frirskont ll4 extra-
ordinarie>. Att gflrden rdknats som svag framgir av jb 1650 (s 467), diir endast I ll2ttnrra
landskyld antecknas. Nflgon tbrmedling fcir Annercicl noteras inte i jb 1697 (s 1329);
gflrden skrivs som I skatte och har sina tidigare skatter kvar.

Lurs kyrka iigde 1391 i Annerrid (JArnarucli) 2 cirtugsbol (RB s 388). Fcir den ride-
leding som i jb 1544 noteras fcir Annerrid se Sm6ris nedan. Se Framme, Odegirdar s 182.

Smdris (i Lurs socken), 1/2 skattehemman, skiljer sig inte stort frfln granngflrden Anne-
rcid, vad griller utsdde och hri (jrp 1665). Mot 6 Il2 tunnor land fcir Annerrid stir 6 fcir
Smiris; bflda har 70 stackar h6. Annerod ger 1 712 tunna landskyld och Smflris l. Trots
likheter skiljer mantalet frin 1 tiLL 712 hemman. Medan Annercid i665 foresl6s
till fcinnedlingmedll4, anses Smaris brira p66kas 1/2 pund smrir.

Bidagirdamadrmedeltida.OcksflSmflrisfinnermaniRB 1391;iSmaris(JSmariso)
dgde Lurs kyrka 3 1/2 tirtugsbol (RB s 388). Men Smflris har drabbats av den senmedel-
tida agrarkrisen och lagts ode. I kronans fcirsta jb 1544 saknas Smflris, men Annerdd stir
med egna skatter och 8 alba tideleding (s249). Nils i Smflris upptrrider visserligen redan i
f'tiliande jb 1573, men det sker med ffl och smfl skatter. Av dessa dr alldeles tydligt 8 alba
den cideleding som Annerrid 1544 eflagtfcir en <idegflrd - viil granngflrden Smflris. Anne-
rtjd fflr aldrig Odeledingen tillbaka; Smflris har ju fitt egen brukare.

Av de tvfl granngirdarna Annerrid och Smiris har den frirra fram till omkring 15-50

brukat den senare som dng och betesmark fcir en ringa penning - 8 alba. Sedan Smflris
blivit en sjiilvstlindig enhet igen - med nflgra smfl skatter som lflngsamt cikar - finner jrp
1665, att g6rden >harringa jordeboksrdnta, synes brirapicikas I /2 pund smcir>. Och Smiris
skatter blir 1666 >tilldkt l12ptnd smcin (b 1697 s 1332). Fcir Annerrid haLr utvecklingen
gfltt flt andra hflllet. Berovad sitt tidigare underbruk cidegirden Smiris kiimpar den med
garnla h6ga skatter och btir diirfor enligt jrp 1665 >bliva fcirskont ll4 extraordinarie>. Se

Framme, Odegflrdar s 182.

De >>tvenne kronans ridegirdar /som/ brukas till iing under Blomshoim> (rp 1665), kallas
i jb 1650 (s 453) Landerdd (Landerud). En karta friln 1102 (SKEE 52) river Blomsholm
sdger om dessa ddegSrdar, att de >av urminnes tider varit under siiteriet Blomsholm>>.
Lriget anges till >vdster om bdcken>, dvs intill Flatebys grdns. Av kronans tidigaste jb
1544 och 1573 framgir, att Flatebys tvi g6rdar betalar cideleding och 3 siittingar krono-
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landskyld. Kyrkans jb L59711645 antecknar Skee priistbolmed'U2 tunna av Flateby, men
prasten Peder Tollesson i Skee skriver 1685 >Landerdd vid Blomsholm, U2tlr,na>>.

Tydligt lir att de tvfl kyrko-/rronoddeg&rdama Landerdd f0rst brukats mder Flateby

menpfl 1600-taletlagtsunder sdteietBlomsholmochger I pundsmdrarligentillkronan.
De tv6 kronoddegtrdarna Landertid blir aldrig satta i mantal, som jrp 1665 fdreslagit. I jb
1697 (s 1413) noteras, att generalmajor Sven Rank - en tid 6gare till Blomsholm - bytt sig

till dem av kronan er rcn.Fdrst 1692 dkas smtirskatten med 1/2 pund. Se Frarirme, 6de-
girdar s 252 f medkarta s 253.

Ristingen med Norgdrden och Sdrgdrden redovisas i jb 1650 (s 467) som skattehemman.

Bida lir >ftirliint kanslem viilborne'Iens Bjelke>.I den f6rsta svenska jb 1659 (s 878)

>>revoceras)) gdrdama >till Sveriges krono> och blir kronohernman. Samtidigt antecknas

f6r varje gflrd 4 tunnor malt som >nyligen infdrb>. Jrp 1665 hiivdar, att varje gflrd tidigare
givit endast 3 tunnor malt i landskyld och fdreslir f6rmedling med 1 tunna. Detta sker vid
skattliiggningen 1666 f<ir bida hemmanen. Senare fdrmedlas mantalet tlll U2 - fdt
Srirg6rden 1675 och fdr Norgflrden 1685.

,Ar beHgen i stora landsvageD> skriver jrp 1665 om Risdngen. Under de 6terkom-

mgnde ftxigen mellan Sverige och Danmark-Norge 6ren 16ll-1720 drabbades gArdar och

byar vid landsviigen s?irskilt hirt av inkvarteringar och soldaters framfart. Vid flera tillfiil-
Ien niimns Risiingen bland de gflrdar som behrivt lindring i skatteb6rdan f6r att inte helt
liiggas tide. Se Framme, Viitte hiirad s 139 ff.

Ib 1697 har ingen anteikning om det i jrp 1 665 ftireslagna Akerbytet i Bjdrke by.

TrrinNo socKEN

Flodng iir RB:s Frodting fran 1391; i Frod?ing iigde Skee kyrka 9 tjresbol (RB s 389).

Av kronans jb 1544 och senare kan man se, hur tidegirden Frodiing/ Flciiing redovisas

som tre skilda enheter:
l.OlufiFrodiingger16markersmdroch5albalpenningtideleding (1b1544s250).Med
skatten minskad 1 penning brukar Halvord i Fltiiing samma tidegflrd 1650 Cb s 472); gitr-

den skrivs med 1 tunna i landskyld.
2. En Odegtrd Fltiting utan brukare ligger w:drer Nt)ddd. Tormo i Nt ddO ger >>av Fltiiinp 9

skrull mjtil, 9 marker smtir, 4 skilling skatt och 2 fodringshiistar 1573 (b s 513, 598 och

690). Med samma skatter fdljer efter Ntiddd >Av den ridegdrd Fl6iing> (utan brukare) i jb
1650 (s 471);4 skilling kallas hiir ddeslatt.
3. En bonde i Nirddd noteras iib 1544 (s 250) med egna skatter jiimte 20 marker smrir, 2

skilling 3 penningar rideleding. I jb 1650 (s 470) saknas viil den gamla tideledingen, men

det antecknas att Skee priistbol har U2 tunna i Nt dd6.

Odegdrden Fltiiing har bestttt av de tre redovisade delama. Av nr 1 (se ovan) har blivit
Il2mantalskatte Fl6iing. Odegflrden Fldiing utan brukare (nr2 ovan) siigs i jrp 1665 >bru-

kas under Nddd6 till iing>; ddegdrden inlemmas i brukaregArden Slutligen st6r Ntiddtis egen

tideled4g (nr 3 ovan) av allt att ddma ftir kyrkojorden i Frodiing 1391. Skee priistbols U2
tunna i Flti?ing har ocks6 smiilt samman med Nddd<i.
, Tillsammans har de tre delama utgjort medeltidsg6rden/Odegflrden Frodiing/Fl0?ing. Jrp

1665 redovisar endast delen utan brukare (nr 2). Odeg8rden kallas i jb 1697 (s 1424) >>Lilla
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Fkiiing, en rideg&rd under Nddd6>>. Skattema iir ofdriindrade. Se Framme, Odegflrdar s

203 ffmed karta s 205 som visar liiget av ddegflrden Lilla Fldring.

Siviil Syd- som Nordkoster 169 under medeltiden till Gimsdy kloster enligt RB (s 32).
Kyrkosund ochRdd, vartdera 1 kronohemman, skrivs i jb 1650 under Fredrikstads lagstol
men >>revoceras> till svensk kronojord 1658. Jrp 1665 menar att g6rdarna >bdr
fdrskonas>> extraordinarie; bflda ftjrmedlas 1666 med ll4 i marfialet Ar 1OSS fdljer sfl
fiirmedling >>till ll2 st i jb-r?inta som mantal>> Qb 1697 s t425 f). Se Framme, OdegArdar s

111.

N ordko ster st6r redan i RB l 398 med stor landskyld. Kronans jb l 544 och senare avslcijar
svagheter i skattema under 1500- talet, medan kronolandskylden iir hiig - 5 tunnor malt.
Garden skrivs 1650 under Bratsbergs liin men ldggs under svenska kronan 1658.
Den fcirmedling som jrp 1665 fdrordar sker stegvis: 1675 till U2 i mtl,1685 sdvZil i jb-
riinta som mtl till U2 Cb 1697 s 1428). Se Framme, OdegArdar s 111 och 257.

Ldngegdrde, 1 krono, lyder under Fredrikstads lagstol (ib 1 650) men blir svensk kronojord
1658. Den fdrmedling med 1/4 extraordinarie som jrp 1665 fiiresprakar, gir 1685 liingre -
till UZ i sflviil jb-r?inta som mantal Qb 1697 s 1427).

Lindholmen 169 redan under medeltiden till Tjiimd kyrka, som 1391 [gde hela Lindhol-
men (Lindholma allan) med 10 Oresbol (RB s 395). Kyrkans jb 159711645 (s 16) anger
landslrylden till 1 daler. Kungen har bygseln i gflrden som skrivs till 1 mfl krono. Frirmed-
ling till U2har skett fcire 1665 och bestflr fcir framtiden.

Odddredovisas i jrp 1665 endastmedNedergdrden (1 krono, fdrmedlat 1/2), under 1500-
talet biskopsjord som varit en tidegArd. Nedergdrden noteras i jb 1650 (s 470) med 2 tun-
nor landskyld; diiremot stlr Uppegdrden, 1 friilse, med 4 tunnor Qb 1697 s t427).Ipro-
portiOn till landskylden [ger gArdama 1/3 resp. 213 av Styrsr) och ger skinnlandskyld till
Skee pr[stbol -2 och 4 skinn - frir tideg&rdenVald\ardd. OddO Nedergirden fAr beh6lla
sin tidigare fdrmedling och skrivs l2krono Cb 1697 s 1430). Styrsti blir 1695 xillokt 1/4
tunna makrill>.

Sedan generalmajor Sven Rank 1673 bytt UppegArden till kronan mot vederlag pfl an-
nan ort, ftirmedlas hemmanet till U2 mantal och i jb-riintan med 3 iire 12 penningar smt
samt 2 tunnor malt (b 1697 s 1427). Se Framme, Odeg6rdar s 256 f .

Daftd,l skattehemman, antecknas i jb 1650 (s 471) som2 ll2 tunnorbondejord. RB
redovisar 1391 Skee kyrka med 3 dresbol i >>Daftd, rivre stugan>> och 9 ciresbol >>i samma
stugu (RB s 391). De 18 skinn som Skee priistbol iiger i Daftt 0b 1650 ovan) giiller dock
6deg6rden ValdNardd som brukas under Daftij. Kyrkans jb 15971L645 och skeepriisten
Peder Tollessons redovisning 1685 gcir det klart, att de 18 skinnen ges fiir Valti.

Valii kallas i jrp 1665 >>en husmansplats>>, dvs torp. Vid skattliiggning 1666 blev >Valcin

underDaft6>> tilldkttl2tururamakrill, som 1685 ftirmedlades medll4 tunna. Skeepriist-
bol antecknas med 18 skinn (b 1697 s l43l).

KalvholmenlKarholmen >lyder under samma gird> (dvs Daftd) enligt jrp 1665 som
friresllr iikning medll2 pund smdr. Men 1666 f8r Kalvholmen tilkjkt medU4 tunna ma-
krill som 1685 fdrmedlas med U8 tunna frb 1697 s 1431).

Sedan landshtivdingen i Griteborg 1752 givit borgmdstaren Jriran Sandstrdm i Str6m-
stad riitt att bruka kronojorden pfl Valii och Kalvholmen, kriiver btindema pfl Daftti att f6
sina gamla riittigheter fastslagna av domstol. Tingsriitten i Viitte hiirad finner i sitt utslag
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1754, attiYalii firrrs 6 siittingar odelsjord som tidigare iigts och skiftats mellan odelsiigama

till Daft6. Dessa iir iigare till den >fdr langliga tider tillbaka varande odelsholme Val6>. Vad

Kalvholmen betriffiar, har denna holme >blivit st?idse nyftjad under Daftd och siledes haft

diirstiides sin riiffa bolbp. Och under Daftd skall Kalvholmen brukas som ftirut (Dom-

boken i juni l754,ru 32 och 44). Se Framme, Odeg6rdar s 62.

Rdnnd ger sin landskyld till Tjiirno kyrka. I kyrkans jb 159111645 (s 16) skrivs den 6

marker, i kronans jb 1650 (s 470) I UZtksdaler. Redan 1391 agde Tjiirnii kyrka >Rannpy

all> med 10 tiresbol (RB s 395). Diirfcir tordeRannd sthfdr Rbnnd - ochinte Ramso, som

fiirmodas OGB20:2s76.
Ronnii visar tydliga tideg6rdstecken i 1500- och 1600-talgns jordebdcker och extra-

skattemantal. Skatterna iir f5 och smfl. Jrp 1665 siiger intet om f0rmedling av 1/2 krono

Rtjnn6, men 1685 sker sfidan i jb-r?intan med 8 Ore smt och i mantalet med 1/4. Se Framme,

OdegArdar s 255 och Viitte h?irad s 89 f.

Korshqmn skrivs under >>kronoholmar> i jb 1697 (s 143 1) och kallas >>en holme vid Kos-

teo>. Den r'dntar 112 turrua makrill (2 daler 8 <ire smt), som dr anslagen >>salig assessom

Isak Enefelts iinkefru till vederlag p8 livsti&. Den niimnde Isak Enefelt var p6 1660-

talet verksam iViitte hiirad i tv6 uppdrag: dels att gdra lastplatsen Strdmmentrll stad (Striim-

stad), dels att uppfdra kronans saltverk p6 p6 Hiillekind. Se Framme, V6tte hiirad, kapitlen

Strcimmen och Saltkokning.

Korsnds,l kronohemman, skrivs i jb 1650 (s 471) wder skatte, eftersom g6rden ligger
under Skee pr2istbol med sina 2 tunnor landskyld. Korsniis (Uppegdrden) f<iresl6s i jrp
1665 >fdrskonas>> med 1/3 extraordinarie; 61 1665 sker fdrmedling med U4 mantal. Om

den troliga ridegflrden Staksdng (Staxiing) i Korsniis, se Framme, Odegfirdar s 256.

Hocua.rs socKEN

Tvfl torp - Toften pil Brehults mark och Husstaden pi Hustyfts (se nedan) - behandlas hdr

tillsammans, eftersom det kzillmaterial som rtir dem i stora delar dr gemensamt.

I adelsmannen Knut Knutsson Bits jb 1519 redovisas bl a >>tvfl halva odegflrdar, ligger
under Graniirvd fcir samma leding, hdlften i srjdra gdrdet och hiillten i norra delen vid
Syger och hiilften i Stugetomb. Birts tvd halva ddegrirdar miste ju ha sina andra hdlfter i
granngirdarna. I jrp 1665 siigs Husstaden vara upptaget (en del) pi Hustyft, ll4 mtl frhn
gflrden, >>och en del pfl Brehults dgor>. Storskifteskartan frfln 1803 (HOGD AL 27) visar

var >skatteddegirden Husstaden, av vilken halvdelen tillhcir Brehult och halvdelen Hustyft>

ligger vid Kolbovattnet.
Toften stflr i jb 1697 (s 1443) under kronoodegflrdar som >en cidegflrd under Brehult>.

Den halva cidegSrden grdnsar tillMork, en avBits friilsegflrdar 1519. Pa Mtirks mark

torde den andra hriltlen av cidegflrden Toften ffl scikas.

Brehult ger rideleding i kronans jb 1544 och senare. Tvfl smcirskatter i denna lflter fcir-

stfl, att utlagan gdller tvfl (halva) cidegirdar.
Knut Knutsson Bflts jb 1519 brukar ortnamn som inte rir kZinda fran Hogdal; tv6 gflrdar

kallas Grandrvd och Stugetomt, en sjci heter Syger. Ar dessa namn iildre iin de senare

brukade - Brehult, Hustyft och Kolbovattnet? Forklaringen kan vara sfl enkel, att
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skivaren inte siikert kiinde namnen pi adelsmamens g6rdar, spridda dver stora delar av

Norge.
Toften, en kronoddegard under Brehult, blir 1666 tilliikt med 1 pund smdr. Samma 6r

skrivs Husstaden som 1/8 krono med 3 dre smt fodringspengar och I/2 pwd smtir (b
1697 s 1443). Se Framme, Odegdrdar s 66 f och 263 (karta).

Under Sundby brukas torpet Amundal och tidegird en M drkedalen Qrp 1665) . Mrirkedalen
siigs i jrp L665 vara sflviil en ddegdrd som ett torp, vpptaget pfl ridegflrden. En gArd med
namnet Mdrkedalen har lagts ride; pi cideg8rdens mark har senare rdjts ett torp, som
dvertagit ddegdrdens namn.

Sundby betalar 9 marker smdr och 1 skilling Odeleding samt 1 tunna malt tidelandskyld
i jb 1544 (s 253 och 257) och senare. >M6rkedal under Sundbp> st6r som 1/4 krono men
utan brukare i jb 1697 (s 1442). Kungen har bygseln till Skee kyrkas t hud i gdrden.
Ar t666 tltades (iimte mantalet) skatiema med 6 6re smt fodring och 1 pund smdr. Bygseln,
dvs stiidslan, av gArden inbringar kronan [rligen 1 daler. Frir landskylden t hud fir Skee

kyrka 1 daler 16 tire smt.
Kartor fran l79t och 1806 visar, att ddegdrden Mtjrkedalen omfattatNybygger i Sundby

och marken fram till Skaverci d. O garn brukas iin i dag f6r (en del av) ridegdrden. Se Framme,
Odegdrdar s267 f medkarta s 268.

Husstaden, se under Toften ovan.

Annerdd iir en kronoijdeg6rd som brukas under granngArden Stora Hogdal. I jb 1544 (s

253) och senare stflr Stora Hogdal med rideleding i smtir och pengar. Gfudtagor talar om
en >kyrkans tidegdr&. Jrp 1665 mena.r, att cidegdrden kan gdra fU U4 mtl och iikas i
ordinarie med I/2 pund sm6r. >>Anno 1666 tilldkt jiimte mtl> med 6 iire smt fodrings-
pengar och ll2 pund smcir antecknas i jb 1697 (s 1442). Odegarden brukas under Stora
Hogdal. Giistgivaren diir har av guvemiiren Harald Stake ffltt Annertjd >fri ftjr avgift till
den resande mannens desto biittre fortkomst>>. Pi samma siitt har 1degirden Prtistdngen i
Solhem i Kville socken lagts under Rabbalshede giistgiveri (s225 f). Se Framme, Ode-
glrdar s262.

Ingeborgrddhar sitt iildsta siikrabel?igg i jb1573 (s494); Oluf i Skaver6d ger >Av Ingeborg-
rtid> 3 marker smdr och 1 album leding. Redan i ib 1544 (s 253) stir dock Ingeborg i
Skaverdd med samma skatter som di kallas ddeleding.

Ingeborgrcid siigs i jrp 1665 vara >>en liten obyggd tidegir& som bcir tikas med 1/2

pundsmcir. Dettasker 1666 0b 1697 st443).Niisinge prdstbolharlands$denav 3 siittingar
kom. EnkartafrlnlT99 (HOGDAL 14) kallarhgeborgrddenkronocidegtrd. SeFramme,
Odegtudar s271.

Stuverdd omtalas i RB 1391 (s 398 0; Hogdals kyrka iigde sflviil 1 Ortugsbol som U2
markebol i gdrden. AndA drdjer det till bdrjan av 1600-talet, innan denna siikra medeltids-
gtrd upptriider i extraskattemantal och jordebcicker. I mantalet pfl slottsarbete 1611 stdr

Stuvercid med egen brukare under >ridegflrdao>. Med tre smfl skatter antecknas girden i jb
1650 (s 475). Hogdals kyrka iigerlandskylden- ll2tuwra-menkungenharbygseln. Fr[n
1659 skrivs Stuverdd som 1/4 krono. Jrp 1665 fdreslflr att skatten >>cikas iinnu 1 pund sm{ir>>,

vilket sker 1666 0b 1697 s l44I). Se Framme, Odegirdar s262.
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Sddergdrdsholr kallas en kronoddegfird under friil segLrden Mdrk (rp 1 665). Av rideg6rden
har Hogdals kyrka 6 skinn i landskyld och kronan tvfl sm6 skatter i pengar och sm0r (b
1650 s 479).

Skinnlandskylden till Hogdals kyrka talar fdr att Sddergirdsholt iir en medeltida gdrd

som lagts <ide. RB fdrtecknar frfln 1391 (s 398) bland de gdrdar Hogdals kyrka iigde ande-
lar i, ocksl 6 dresbol >j Saudagarda holte>>. Sedan saud (fdr) blivit sdd,lilg anknytningen
ttll sc)der nara; diirefter kun de gdrds- bh gds- under inflytande fran gfirden Gdshult i sanma
socken. Bakom Sor Gd.shult torde alltsi ligga RB :s Sauda{arda ftolr. Se Framme, Odegflrdar
s 66 och 259 ffmed karta s 260.

Torgersbo iir en siiker medeltidsgdrd. N?isinge kyrka Zigde 1391 enligt RB (s 400) 1 6resbol
>j Porgeirs budum>>. Sedan Arne i Torgersbo noterats i jb 1573 (s 401) med endast 8

skilling kronolandskyld, visarjordebdcker en splittrad bild av g6rden: skatter antecknas
pfl skilda hflll frir sarnma g6rd, och niir de frirs samman (b 1650 s 475) finns tvfl olika
cideskatter. Alldeles tydligt iir Torgersbo en medeltida <idegArd; den andra rideskatten kan
betyda, att det iir n,i odeglrdar som utgrir det Torgersbo som tar form kring mitten av

1600-talet.

Jry 1665 fdreslflr htigre jb-riinta och mantal. er 1OOO liiggs 1 tunna malt till de tidigare
smfr skattema Qb 1697 s 1441). Se Framme, Odeg6rdar s 264 f .

Medby stdr i den sista danska jb 1650 (s 479) endast under fodringen med 2 hiistar som

Oluf Sundbys gods. Jrp 1665 kallar Medby 1 mfl ofri friilsehemman som bdr >>fdrskonas

1/4 extraordinarie>>. Redan 1666 ftirmedlas jb-riintan med I U2 tunna malt som svarar
mot kronans landskyld i gflrden. fu t OgS fOljer s6 ftirmedling i mantalet med U4. FrFn att
tidigare ha >>svarat ftir ofri friilse> blir Medby 1694 >>med 1695 6rs riinta till skatte reduce-
rab. GSrden skrivs diirfiir i jb L697 (s 1435) som 1 skatte, frirmedlat 1/4.

Kolltorp kallas torp i jrp 1665 och >iir beliiget l6ngt frAn gfudama>. I norddstra delen av
Nordby vid Myren har en karta fr6n 1820 (HOGDAL 44) tidegardsmarkeringar -
Ogdrdsmarken, Ogardsknatten -inte langt fran hemmansdelen Kullen.

Sedan jrp 1665 fururit, att Kolltorp kunde >>gdra fiir 1/8 extraordinarie och 1/2 pund
smtir>>, blev torpet 1666 av lantmritaren satt till 1/8 mtl och skattema l/2plur:rd smcir, 3 6re
smt fodring, >>vilket anno L694 avskattades>> Qb 1697 s lM3). En >fcirteckning p[ avhyste
hemman>> fren 1850 har >friilse ddegdrden Kollstorp under Nordbp>. Se Framme, Ode-
g6rdar s 269 ff medkarta s 270.

Skaverdd, se Ingeborgrdd ovan.

Kavlerdd, 1 frdlsehemman, redovisas i jb 1659 (s 905) som U2 friilse under fru Sophia
Brahes friilse strrigods. Jrp 1665 menar, att gflrden btir njuta sin fdrmedling.

1673 bytte Sven Rank p6 Blomsholm n6gra g6rdar i Hogdal - diiribland Kavlerrid -
med kronan. 1/2 mtl krono Kavlerrid blev 1685 ftirmedlat i mtl ttllll4 och 1692 i jb-riintan
med 1 tunna malt (b 1697 s l44O).

Uppegdrde upptriider i kronans iildsta jb 1544 och 1573 som en friilsegird (fodringshiistar)
med en tidegflrd som underbruk (skatter i smcir, pengar och 2 fodringshiistar). Till gdrdens

skatter liiggs (ib 1650 s 47 5) 3 skinn till Bergs priistbol (i Norge), vilka revoceftN till Sveriges

laona 1659. Miister Nils i Fredrikstad stflr pfl 1650-talet som dgare till 3 tururor med bygsel.
Uppegiirde frirmedlades 1666 till U2 mantal. Guverniir Harald Stake bytte 1668 gdr-

dentillkronan Qb1697 s 1439).
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Breverdd nlimns tv6 gdnger i RB; sflv?il Hogdals kyrka som Bergs kyrka iigde andelar i
gflrden (RB s 398 och 502). Enkarta till laga skiftet 1840 (HOGDAL Sl)har Brevdkrarna
fdr ett omrflde i norra Uppegiirde. Runt de odlade fiilten ligger flera fornliimningar (hiitl-
ristning, skeppssiittning o dyl). Se Framme, Odeg6rdar s 258 f med karta s 259.

NAsrNcrc socKEN

Granhult (Grandal) - en skatteOdegflrd som brukas till iing under Tveten - fdreslls i jrp
1665 >giira fiir U2 extaordinarie och ordinarie 1 pund smcir, 12 dre smt fodring". Ar 1OOO

kommer rikningen av skatterna med 6 rire smt'fodringspengar och 1. pund smcir.

Mantalet skrivs till 1/4 krono Qb 1697 s 1453). Kungen har bygseln med 3 skinn. Ocks&

Niisinge kyrka iiger 3 skirur i Granhult.
Kronans 3 kalvskinn i Granhult kan fdljas tillbaka till jb 1573 (s 402), diir Granhult

noteras med 3 kalvskinn under kronolandskyld. Det iir tydligen denna kronodel i 6de-
gflrden som orsakat, att Granhult i jb 1659 och senare skrivs som krono. Skattejorden i
tidegfuden utgrirs av 15 siittingar (rp 1665). Se Framme, Odegflrdar s276f.

Sanddker, 1 skattehemman, fiirmedlat U2 exftaordtnarie, anses i jrp 1665 inte kunna >gdra

mer iin for U2 mantal>>. Senare jb har ingen ?indring att notera Qb t691 s 1450) utan skri-
ver U2 skatte fcir Sandflker.

Mtillegdrden, 1 skattehemman, stflr i jb 1544 (s 254) med endasttl2 pund smtir och 4 alba

tideltiding. Till dessa sm6 skatter Hggs i jb 1573 (s 686) 2 fodringshiistar. Fiirst i jrp 1665

framf0rs kravet, att Miillegarden - >>en god och behAllen gArd> - fdr jb-riintan 6kad med 2
pund smdr. Detta sker vid skattliiggningen 1666 Qb 1697 s 1448).

INordby 2igde Niisinge kyrka 1391 andelar i sflviil Vristra gdrden (Viistgflrden) som
MiillegArden (RB s 399 f).Vdstgdrden ochMdllegdrden (dvs Mellangirden) finns kvar till
vflra dagar, medan *Ostgdrdenfdrsvunnit. Den landskyld som Miillegdrden noteras med i
jb 1650 $ a7! bestfir av 6 tunnor malt och 24 skinn och har viil ursprungligen giillt tvfl
girdar. Niir sedan ddegfuden/Ostgdrden med sina 24 skinn landskyld men utan skatter

inlemmats i Mdllegflrden - ocksfl en tidegflrd - uppstod pfl 1500-talet en miirklig
dubbelgdrd med landskyld som fcir de sttirsta girdama i hiiradet - men niistan utan skatter.

Se Framme, Odeg&rdar s73 f och272f.

Louupr,ANDS socKEN

Under Rdd, 1 skattehemman, brukas tre torp - Finnpd, Tjtinserdd (Kiilsrtid) och Kasen.

Jrp 1665 fiireslfir, att de tvi fdrstniimnda torpen skattar tillsammans fOr 1 pund smcir och
Il4 extraordinarie. Finnpi och Tjiinsercid skrevs 1666 till 1/8 mtl samt skattema 3 rire smt

fodring och 1 pund smdr (b t697 s1457).
Storskifteskartan fran 1796 (LOMMELAND 8) visar en tidegArd i centrala Rrid; dess-

utom siigs kartan giilla >Rdd och ddegfrrden Tjiinserii#. Tldligen har tvfl ridegdrdar bru-
kats under och med tiden inlemmats i ROd. Se Framme, Odegirdar s 280 f med karta s

28t.
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SLvttu,q.NFATTNrNG

SrrB socreN
Bdndema i Krjllvik ger 1 tunna malt och 9 marker sm6r fdr en kronoOdegflrd som rir okii:rd
tillnamn och lage.IbynHdgstadligger odegLrdenDombsheeurder Ovre Hdgstad,medan
iidegdrdenPinnerddfir sdkasi sildl.OvresomNedreHdgstad.Bynsolbergrymmertv6
0degflrdar; av dessa iir den ena - Rdgdrd -kandbhde till namn och l[ge, medan den andra
f<irblir okiind till sAviil nanm som lage. Ogarn - Odegdrden - iir dagens namnpilBuars
gamla <idegtrdTorp. En Odegflrd wrder Hcisteskede it jord som tillh6rt kyrkoma i Skee
och Idd (i Norge). Den gamla landskylden antecknas i kalvskinn. I de tildsta jordebdckema

sthr Sddra Valex med skatter for Stidra Hee, sl liinge gErden ligger 6de och saknar egen

brukare.
Varp torde i iildre tider ha bestitt av tvt girdar, varav den ena lagts Ode och brukats

under den andra. Ett minne frin den tiden kan vara >Lillastugan i Varp, som omtalas i RB
1391. Kampetorps odeglrd kallas ocksS >lilla KampetorT)>>, men gflrdens ursprungliga
namn lir Gyketorp. Gdrdtagor fran 1600{at et ger Stiltens tidegird nartnet Skard som om-
talas i RB 1391. Viigen fcirbi Siilten gAr genom det >>skard>> (skflra) som givit tidegflrden
dess namn. Nordgdrden i Galtd (i Lurs socken) ligger en tid som ridegArd under >>Sdder-

gflrder>>. Ddltorps skatter awiker fran det normala, men det kan inte avgdras, om girden
sjiilv drabbas av ddeliiggelse eller brukat och i sig inlemmat en tidegird.

I mantalet pt slottsarbete 16ll sthr Flt)ghult under >Odegtrdao . Tdngen iir en iideg6rd
under Fltighult. Norra Hdlt har som cidegflrd legat under grarcryhrden Hdrsltin. Sladgelid
och de tvi g6rdarna Vadalen iir <idegirdar som tagits upp igen i bOrjan av 1600-talet och
ftirs in i jordeboken med skatter 1666. Medeltidsgirden Medkoppen ligger som en 6de-
ge$di Sdby (i Lurs socken).

BideOvreochNedreEjgslantecknas 1544medl/2ttlri:lrramaltOdelandskyld.FdrOvre
Ejgst g?iller det en kronoiidegdrd med namnet Hagetorp. Nedre Ejgsts ddegflrd iir inte
kiind till namn och liige. OdegirdenHdllekindligger som ett underbruk trll Stare. Gflrdtagor
frfln ftirra hiilften av 1600-talet avskijar, att den kronoiidegdrd som brukas under Gilltorp,
burit namnetR dr (Rjodr). Jordrannsakningsprotokollet 1665 gernamnetpi Spoltorps 6de-
glrd, Pdvelstorp, mtedankartor visar ldget i g6rden. I Liverdd finner man skattetidegirden
Heen. Pil samma siitt ligger en skatte6degLrd Rdstan och en kronocidegflrd Hdlkestaden
under Kitteri)d. OdegArden Ljunghogeni Ostra Folkestadndmns i extraskattemantal frin
1610 och 1612 satrfi i ett domstolsprotokoll frLn 1794. Tjostad iir en ddegird som i sig

ryrnmer tidegirden Kroken.
Rcimnehar ddeg\rdenLerberg.Under girdanaibytBjdrkebrukasddegLrdarnaPinne-

rdd och Krabbetorp . Den tidegArd som legat i Rod iir inte kiind till namn ochlage. Budalen
saknas i kZillmaterial frAn 1500-talet och kallas kronoddegdrd frirsta gflngen i jb 1659. Den
Odeg&rd Ncis som en karta fran 1721 avsldjar till namn och liige i Strdngen torde ha varit
den fredje gfrden i byn under medeltiden. Under Rellen har brukats krono0degArden
Vammen. Lilla Hjtilmstad stflr med sitt lilla-namn och sina cidegflrdsskatter f<ir ddegflrden
ibyn. Klockaregdrden ligger som en krono6deg6rd under Skee prdstgdrd. For cidegflrden

Lilla Gd-Vtissby gt StoraVcissby landskyld och skatter. Allemarken heter den <idegird
som tvi gdrdar iNdsterridbrvkat och skattat fdr.
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Medeltidsgirden Tjtirndalenhgger som en kronans OdegArd under friilsehemmanetStare.
En kronoiidegdrd iir ocksh Kungelund som utgdr en del av Hcille. En bonde pL Daftt)
brukar odegdrden Hdlkedalen.Namnet O garn (Odegdrden) giitler i vflra dagar den krono-
odegLrd Bratteberg sorn iinnu brukas under Hessland (iLurs socken). Snairis iir en tide-

gdrd som lagts under grannglrden Annerdd (i Lurs socken). Sedan Odeglrden ffltt egen

brukare och kommit under odling igen, kan g6rdens skatter rikas. FOr den tidigare brukare-
glrden Annerod sker det motsatta; sedan den fcirlorat en viktig del av sin betesmark, rflkar
den i svirigheter och miste f6 skatteliittrader. De tvfl krono6degflrdarna Landerdd har
tidigare legat wder Flateby menl6ggs pfl 1600-taletunder sdteietBlomsholm. Summa49
<idegflrdar.

TrAnnO socKEN

MedeltidsgflrderVridegArden FrodiinglFldring splittras upp i tre delar, av vilka tv6 brukas

och inlemmas i granngArden Ndddd. Av de tv6 gflrdama i Oddb har Nedergdrden varit
tidegdrd; b6da ger landskyld i skinn fdr tidegflrden VardiiVald.OcksilRdnnd visar skatte-

svaghet som vitbrar om en tid som tidegflrd. Summa 4 <idegArdar.

Hocoars socKEN

SkattetideglrdenHusstaden har delats mellan granngArdarnaBrehult ochHustyfi, medan

kronoOdeg[rden Toften gfrtt ttll Brehult och Mi)rk. 6deg6rden Mdrkedalen har brukats

under och inlemmats i Sundby.Kyrko-/<rono<idegdrden,,{n nerdd.liiggswrdergiistgivargflrden

Stora HogdaL Som >>en liten obyggd tidegflril sl<ivs Ingeborgrdd ijrp 1665; ddeg6rden

har tidigare brukats under Skaverdd. Den siikra medeltidsgflrden Stuverdd lupphiider ftjrst i
ett mantal fren 1610 och stAr i mantalet pfl slottsarbete 1611 under >Odegflrdau. Hogdals
kyrka iigde 1391 enligt RB 6 riresbol >>i Saudagard.a holte>> - ett namn som blivit Sor
Gdshult, tidigare en ddeglrd :under Mdrk. Torgersbo bestdr av tvl tidegfudar som lagts

sarnman. Under N ordby brukas ridegdrden Kollstorp. Medeltidsgdrden/ odegfuden Breve -

rddligger enligt jry 1665 till ii:rg un der Uppegdrde. Summa 11 OdegArdar.

NAsrucp socKEN

Odegflrden Granhult brukas till iing wder Tveten. I Nordby stLr Mtillegdrden (Mellan-
gflrden) 1650 med 6 tunnor malt och 24 skinn i landskyld. Denna torde ha giillt s6vZil

odegflrden Mtillegdrden sjiilv som en 0degArd *Ostgdrden under Miillegirden. Summa 3

0degArdar.

Lourvrpr,aNDs socKEN

TorpetTjtinsertid i skattehemmanet Rddkallas ddegdrd i en karta frAn 1796. Samma karta
ftirl6gger en iidegflrd till centrala Rdd. Summa 2 trdegtrdar.

Summering: FOr Vdtte hiirads skeppsreda summa 69 ridegdrdar.



326

SrlrrrAccxrNc r BouusrAN r ArnnE TrD

- NAcnA ExEMPEL MED KoMMENTARER

SrarrBn, LEGoR

I iildre tider fanns skatter av tvi typer. Den ena kallades vissa rcintan eller jordeboks-
rtintan, jordeboksskatterna eller ordinarie rrintan. Dessa skatter var de enda som
tidigast fdrtecknades i kronans jordebticker. Det andra slaget skatter beniimndes oyissa
rrintan (eller extraordinarie skatter), di de ursprungligen uppbars under vissa tider fdr
siirskilda iindamdl. Flera av dessa skatter blev dock med tiden regelbundna.

Aldst av vissa riintan ar ledingsskatterna somersatte en ?ildre skyldighet fdr allmogen
att utrusta manskap till flottan. I Bohus liin kallades de lgndelsmdssoleding, gresleding
och Sankt Hans Dagsleding, i Viken upptriider de som vdrleding, hdstleding och
utfararleding. Fdr Viken finner man ledingsskattema redan i jb 1544. Si har Anders i
Stdrreberg, Bro socken - fdrutom 3 tunnor malt och Il2 twtna hiistegang - 12 marker
smtjr och 3 siittingar korn i vdrleding, 8 marker smdr och 1 sk?ippa mjtil i utfararleding
och 4 alba silverleding, som hdstledingen ocksS kallades. Bohus liin redovisar de olika
ledingsskattemafrirsti jb 1568. Termen gresleding irurehillerordetgrudsombetyderfred.

Somliga jordeboksskatter lflg endast pfl g6rdar i ndrheten av Bohus slott. Dessa skatter
bestod ay varor och arbete av skilda slag. En bonde i Torslanda p6 Hisingen antecknades
i jb 1542 med bl a >>lamm, nriver, hiins, gfls, lin, bonor, ll2 pund pkijsetsmrir, 3 famnar
ved>. Bdndema i Norums socken, Inlands Nordre hiirad, slapp sarnma tid varoma men
kunde noteras med >1 pund smdr frir htjslflttep eller >1 tunna malt fOr allt arbete>. Tidi-
gast har viil bdnderna sjiilva utfdrt det fllagda arbetet men senare f6tt byta detta mot varor
eller pengar.

Malt- ochsmdrskattenlilgendastp6 skattehemman. PederHellesseniMdlneby iLange-
landa socken pfl Orust skrivs 1568 med 13 skiippor malt fcir sin egen gflrd och 2 tunnor
malt >Zin av en ddegflrd>>. Sven i Hdgenorum i Norums socken erliigger sarnma 6r ftir sin
gtrd 4 pund smrir och lika mycket >>av>> ddegflrdarnaMunkerbd, Kolstorp, Hjrilmsiing och
Torp.

Vapenvite var urspnrngligen bdter fiir den som fcirsummat att hfllla vissa vapen. Om-
knng 1420 blev vapenvitet en fast skatt pfl 1 tunna kom fdr varje bonde men avskaffades
1579.

Hristgdngen var en gammal skyldighet fcir brindema att ta emot kungens hiistar fOr
fodring. Sedan den blivit en fast skatt, bestod den av 1 tunna havre i Bohus liin och U2
tunna korn i Viken. I bdrjan av 1500-talet infrirdes en ny skatt frir plikten att fodra
kungens hiistar. Den kalladesfodringen ochl8g med 8 hiistar p6 hel gArd i Bohus lii:r mot
4 i Viken. Fodringen upptriider fdrsta gdngen i 1568 flrs jb frir Bohus ldn, i 1573 flrs jb fiir
Viken. FOr varje hiist riiknades 3 skilling.

Slattefr; kallades en skatt som upptriider fdrsta gingen i 1573 drs jb. Den bestod av >>U2

ko, vartannat 61 12 skilling> frir hel skattegdrd och g?illde endast Viken.
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De extraordinarie skatterna - den oyissa riintan - kallades en brokig miingd tillfiilliga
skatter, som kronan tillgrep frir att tiicka uppkommande behov i krig och fred. Med tiden

blev flera av dem fasta och utgick varje 6r. Namnen ger i vissa fall upplysning om

skattemas art, t ex skjutsfiirdspengar (ersdrttning fdr plikten att skjutsa kronans och adelns

folk), skrivareorten (liin till skrivaren p6 Bohus slott), salpeterhjdlpen (ftir krut-
titlverkningen) och kontributionen (en krigsskatt). Med namnet hemmantalsrrintan
(mantalsriintan) blev de extraordinarie skattema i b<irjan av 1700-talet infrirda i jorde-

boken efter de tidigare ordinarie skattema. Spjtirr,l kronohemman iValla socken pi Tjdrn,

har ordinarie rdntan 17 daler 19 cire smt och hemmantalsrtintan 13 daler 28 iire smt. Fcir

Spjiin skrivs diirfdr girdens sammanlagda skatter till 31 daler 15 6re smt.

De medeltida jordeboksskatternalilgpil jorden. Med bdrjan 1610 fdrtecknas i siirskilda

register-de sikallade extraskattemantalen- en skattpflpersonenibtinder, torpare,&itng*,
strandsittare oeh hantverkare.

Legor. Den som brukade en annans jord, kronans, kyrkans, adelns eller bondens, hade

sedan l20O-taleterlagtlandslqldipengar,malt, smcir, skinn, fisk o dyt. P6 1500-talet kom

till denna gamla avgift fiir lejliindingen (den som lejer en arrnans jord) tagor av tv6 slag.

Fdrstatagan (eller livstidstagan) giillde f6r hela livet och var n6got stiirre iin tredje-

drstagan som betalades fOr tre 2r i taget. I b6rjan av den svenska tiden (p6 1660-talet)

omvandlades fdr kronans girdar de tvi tagoma jiimte landbodalern, den senare ocksfl en

avgift som togs ut av kronobdndema, till en drlig skatt som f<irdes in i jordeboken. Pfl

samma siitt blev den gamla kronolandslqlden inskiven bland jordeboksskatterna i den

fdrsta svenskajordeboken 1659 och senare. Omkring 1660 ftirdes s8ledes de gamla

legorna pi kronojorden in i jordebcickerna. Se Framme, OdegArdar, kap. Landskyld, tagor

och skatter.

Olrra sKATTEoBJEKT

Vad zir det d6 som bestlimmer en gArds skattef<irmflga? Jrp 1665 menar nog, att det viisent-

liga iir dker, ring och betesmark Ibland niimns en kvarn som >>gflr vir och hijst niir flod
dp>. Men ensdg letarmanftirgiives efteri jrp 1665.

Dock fanns sAgar i Bohustiin redan p6 1500-talet. Tullriikenskaper frfn ilren 1574-
1575 redovisar timmer och sflgat virke som silts och skeppats ut frfln lastplatser - lade-

steder - i Viitte hZirad. I Strdmmen (senare Strdmstad).har skutskeppare fran olika platser

i Danmark k6,pt sina laster. FrAn Dafto,Nordkoster och Ldngd iTjarnd socken kommer tre

skeppare som seglar med egna skutor. Till Dynekilen i Hogdals socken har sju btinder frAn

Torps socken pA Orust seglat med sina timmerlaster och stlt dem diir. Tirllriikenskaper

frfln 1616-1619 antecknar timmer och sflgat virke som k<ipts p6 lastplatser i VZitte hiirad

av holkindare.
Niir den norske biskopen i Oslo Jens Nilss6n gjorde tvfl resor genom Bohusliin - en del

av hans stift - p6 1590-talet, noterade han i sina resedagbticker alla sdgar han for fdrbi,

diiribland en frin gdrden Dyne i Dynekilen. I det iildsta skattemantalet pfl sigar i V[tte
hiirad frfln 1612firlr:rer man sexton sflgar.

Niir Bohusliin blivit svenskt 1658, fdrbjdd regeringen i Stockholm den holliindska sjd-

farten till de bohusliinska lastplatsema. Handeln mellan btinder och holliindare upphcirde.

Trots brindemas klagomil pi riksdagen 1664 kvarstod fdrbude| btindema fick inte handla

direkt med holliindare, eftersom detta skadade stddema. Handelsfdrbudet har siikerligen
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hArt drabbat bdnder som [gde skogar och drev sflgar i biickar och flar. Den lokala efter-
frigan fanns viil kvar, sLalla sflgar kan inte ha fiirsvunnit. Det iir anmiirkningsviirt, att jqp
1665 inte niimner en enda s6g fran Bohusliin. Se Framme, Viitte hiirad, kap. Strtimmen
och Sigar i Viitte hiirad.

Vid den bohusliinska kusten har salt kokats ur havsvatfiret i l6nga tider. I RB (s 349)
omtalas ar 1388 en saltkittel frin Forshiilla socken i Inlands Friikne hiirad. Sedan Bohus-
liin blivit svenskt 1658, visade regeringen i Stockholm ett livligt intresse f6r saltkokning
vid havet i viister. Kronobiinder vid kusten uppmanades att koka salt. Riksdrotsen Per
Brahe och rikskanslem Magnus Gabriel de la Gardie l2it anl?igga saltverk liings kusten i
Bohusl2in.

Kronans eget saltverk i Htillekind i Skee socken brirjade sin produktion 1667. Kro-
nans saltverk blev ett misslyckande. Det revs av norrmdnnen och fcirdes till Trinsberg
under Gyldenliivefejden p6 1670-talet. Men kustbijnderna fortsatte att koka sitt salt iinnu
i hundra frr. Salpannor registreras i bouppteckningar frfln 1700-talet bland den dodes
kvarlitenskap. De har allts8 iigt eff ekonomiskt viirde. Frdn Viitte hiirad iir ett tjugotal
saltverk kiinda. Aven om brindemas saltkokning varit ringa och mest syftat till atttdcka
det egna behovet, iir det miirkligt, att ingen saltpanna niimns i jrp 1665. Se Framme,
Viitte hiirad, kap. Saltkokning.

>Fiske i stranden>> antecknas ofta ijrp 1665 om gflrdar som liggervid vatten - hav,
insjriar, flar och iilvar. Ibland fciljer tilliigget >>om de behaga brukab. Endast f6r Nord-
koster i TJiimi, socken niimns vad f6ngsten giiller - >makrill och annan smffisk>>. Dock
har fisket >p8 nigra 1r slagit felo.

Vid griinsen mot Norge uppriittades tullstationer, sedan Bohusliin blivit svenskt 1658.
Fr6n en sidan hrllstation pfl Sryrso i TJiimO socken firurs en (nAgot skadad) sida riikenska-
per bevarad. Av allt att dijma iir den frfln vflren 1667. Bland de fdrtullade varorna nlmns
U4 och I/2 turna torsk santt 6 stycken rockor. Fem anteckningar giiller fortullad hum-

. mer, frin 50 till 350 stycken. Det iir folk frinTjrirnb, Rdnnd, Ramsd, Koster och Kalvi)
(den senare i Lurs socken) som erlagt tull fdr att segla med sina fdngster till kuststiidema
i Oslofjorden. Bland noteringama finner man ocks6 >Anders i Kile p6 Koster..Aska. 4 1/2
tunnor..9 cire smb>.

I sin >Viistgdta och Bohusliinska resa>> beriittar Pehr Ka1ml746 om de stora miingder
ostronskal som fanns p6 Koster. Hur kustbor briinde kalk av sidana skal, skildrar Kalm
ocks6. Den fiirdiga varan - kallad lim - anviindes till att >taga hf,ret av skinn med>>,

skriver KaIm . De 4 U2 tunnor >>aska>> som Anders i Kile pfr, Sydkoster fdrtullat skulle viil
nyttjas vid beredning av hudar till ltider i nigon norsk stad. Mtijligen kan det ha varit
sjdtdng han briint till aska och erh6llit kelp som fOrr var ett viktigt utgdngsmaterial frir
framstiillning av soda.

Det andra bladet riikenskaper (ocksfl nigot skadat) frfln griinstullen de fdrsta mtna-
dema av 1667 kommer frAn tullstationen i Svinesund. Detta framgdr av att de brinder
som fcirtullar varor htir hemma i Lommeland och angriinsande socknar i Viitte hiirad. Om
de tolv posterna malt skall s?iljas i Norge eller liimnas som landskyld till jordiigare kan
inte avgdras. N6gra skiippor korn och mjdl samt fyra ungsvin och en kviga fir antas ge
till ftirsiiljning i Fredrikshald (Halden) som blivit stad 1665. Sexton noteringar i tull-
riikenskapema giiller ved - fren 4 till 18 lass. Vinterfciret i januari och februari giir det liitt
attktira den l6nga viigen. Se Framme, Stnimstadsbygden2,1986, kap. Griinstullriikenskaper.

Ostron fcirekommer inte i tulheikenskapema fran Viitte hiirad. Frirst i kiillmaterial frfln
bdrjan av 1700-talet och senare niimns ostron. Ofta giiller det bdnder som p6 tinget frid-
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lyser sina striinder och ftirbjuder ostronfiske i sina vatten. Fran Tj<irn fims dock omvittnat,
hur Margareta Huitreldt och andra stindspersoner pi 1600-talet drev handel med ostron. Trans-
porterna gick iinda till Stockholm. Se Losman, Margareta Huitfeldt, s 80-84. Htilleviks-
strand med sju strandsittare har Knut Bildt enligt jrp lagt under sig. Margareta Huitfeldt
och Knut Bildt n6jer sig inte med vad jorden ger. Genom att bli 6gare till strandsamhiillen
med hamnar kan de skaffa sig kontroll 6ver handel och sjdfart. De fdretrZider ett syns[tt
som skiljer sig fran det man mriter i jrp 1665, dtu statens och medborgarens viilf?lrd ?ir helt
beroende av jorden.

Vad bdndema kunde ffl ut av hantverk, handel, skogsbruk och fiske, siiger alltsi jrp
1665 intet om. Vad sarnhiillen och stiider betydde fdr de kringboende bcinderna pipekas en
enda gtng. En bonde ibytTingstad iBacka socken p6 Hisingen har >fiske i iilven, dock
ringa, besviirar sig att hava ringa mulbete, och finns inga andra l[genheter, utan niira vid
staden Goteborg>.

FonupoLING, AvsKATTNING

1600-talet iir de mAnga fdr-medlingamas och avskatfiringamas firhundrade i Bohusliin. Re-
dan under den dansk-norska tiden har myndighetema minskat mantal och skatter frir svaga
gdrdar. I de svenskajordebdckema fr&n 1659 och senare antecknas, att s6dan fdrmedling och
avskattning skett 1629. Krig och oflr har utarmat folket.

Sedan Bohusliin blivit svenskt 1658, stiker regeringen ltisa alla tvistefrflgor om gdrdars
mantal och skatter. Niir lantrniitaren Kietell Classon Felterus genomftirt sitt uppdrag och
avslutat den jordrannsakning som pibdrjats 1662, kunde utslag avkunnas i de mflnga
skattemilen. I jordebticker frint666 och framit antecknas, om mantal och skatter fdriind-
rats fdr berdrda gdrdar.

Gyldenltivefejden L675-1679 drabbade framfdr allt griinsbygden i norra Bohusliin. I
Viitte hiirad 169 all fiirvaltning nere under laiget. Pi landshrivdingen Lybeckers order fick
nigra gdrdar i socknama Niisinge, Hogdal och Tjiimd sin skattef6rmflga prtivad Ar 168 I . Fdr-
medling i mantalet och n6gra 6rs skattefrihet ansflgs nddig fOr att ffl hemmanen under
hiivd igen.

Ar 1OSS genomfcirdes en ny jordrannsakning i hela Bohusliin. Resultatet redovisas i
senare jordebdcker. Fr6gan om de ddesm6l som kriget fcirt med sig togs upp 1688 pfl ett
ting i Rabbalshede fijr hela Norrvikens fdgderi med landshdvdingen von Sch6nleben och
guvernementskamreraren Andreas Holt niirvarande. Ur protokollet: >>Fdrst uppl[stes
avkortningsliingder p6 cides-, ftirmedlade och avskattade hemman, vilket allt riktiga
befunnos. Herr kamreraren liit noga rannsaka och efterfriga, om icke n6gra frir lang tid
sedan avskattade eller ftirmedlade hemman nu f6r tiden nfltt den uppkomst, att de kunna
och fijrmfltte triida till deras gamla och fdrriga mantal och riinta (skatQ, vardver niimnden
med flera nogsamt betygade, nu ftjr tiden ej ske kunna, utan efter hdgsta nridviindigheten
den betarva.>>

Tidigare ftirmedlingar och avskattningar fick alltsfl best6. Vad som hiint med gflrdars
mantal och skatter kan avliisas i 1697 6rs jordebok, som surlmerar hela 1600-talets fdr-
iindringar p6 omr6det.

Med 1700-talet kom n&got helt nytt in i den svenska regeringens jordpolitik. Kronan
s6lde sin jord till 6bon - a:rendatom - som brukade gfuden. Genom att gOra flbon till Zigare

hoppades man f6 honom mera intresserad av gArdens skdtsel; han skulle cika avkasfiringen



330

genom hArdare arbete, nyodling och dikning. Diirigenom skulle hemmanets skattekraft

stzirkas. Redan 1701 fick 6bon genom en fdrordning av Karl XII fdretrlidesriitt till skatte-

krip av denkronogdrdhanbrukade. Kungligafcirordningarfran 1719 och1723 tryggade tbons

foretriidesrdtt vid skattekcip och faststiillde ett skAligt pris f6r honom. Av de tidigare

arrendatorema p6 kronans g6rdar blev sjiilviigande bijnder.

Om griinslaig och skattekcip i Viitte hiirad se Framme, Viitte hdrad, kapitlen Griinsbygd
i krigstider och Skattekcipen.

MaNu.l - KALLoR - SKATTER

Mantalet iir mflttet pfl en jordenhets skattekraft och avg6r i vilka kiillor en g6rd tidigast

upptriider. Sambandet mellan mantal, kiillor och skatter belyses hiir med exempel frin
Bullarens hiirad.

Studerar man girdama i Bullarens hiirad, finner man snart, att det fiireligger ett klart
samband mellan storlek och dlder; en stor gdrd cir cildre rin en liten. Men detta till synes

enkla sammanhang kan ha rubbats av de f6riindringar, som f61jde av den senmedeltida

agrarkrisen. Efter digerdOden 1350 och en rad ftiljande pester civergavs g6rdar och lades

dde. Odegdrdarnakom atrbrvkas som iingar och betesmarker under granngirdar. Somliga

ridegflrdar kom visserligen att lter odlas upp p[ 1500- och 1600-talen, oftast med ltga
mantal och begriinsade resurser. Manga tidegflrdar smzilte sarnman med de stora gflrdar

som brukat dem; p6 sfl siitt kom de att bidraga till att de stora gardama blev itnnu stdrre.

Skillnaden mellan stora och smfl gflrdar har pi si siitt 6kat.

Vill man studera frirhillandet mellan stora och sm[ gflrdar i Bullarens hiirad, kan man

som utgingspunkt v2ilja 1600+alet. Vid mitten av 1600-talet blir det niimligen vanligt, att
jordebtickerna anger gflrdamas storlek. Detta sker pfl det siittet, att g6rdarna betecknas

som 1, ll2 eller 1/4 hemman (mantat). Senare under 1600-talet fcirekommer ocksi 1/8

mantal. Som fullsiites riiknades U4 mantal; ingen bonde fick sitta pi mindre iin en fjiirdings-
gflrd. Torp som tagits upp pi en g6rds iigor, kunde brytas ut och ffl eget mantal, i regel 1/8'

Foljande dversikt utgf,r frAn girdamas storlek i Bullarens hiirad vid mitten av 1600-

talet. Den sista danskajordeboken fren 1650 och den fdrsta svenska frin 1659 ger upplys-

ningar om girdarnas storlek. Det svenska jordrarursakningsprotokollet 1665 niimner gdr-

dar och torp och fcireslflr iindringar i mantal och beskattning samt fltgiirder betrffiande
ddegirdar.

ExuBTER PA 1 HELT MANTAL ELLER FLERA

Nrvpnsraos socKEN

Vid 1600-talets mitt fnns i Naverstads socken fettiotre g6rdar med 1 mantal eller flera.

Viister om Bullaresjdn bestod sex byar av 2mantal-Skrammestad, Bullarby, Ostad,Tyft,
Tingvatl och Srim, medan endast en - Naverstad - r'dl<:nade fyra. 6ster om sjrin lilg Alge-

land med I U2 mwfial; Allelien och Sundhult med Skogen stod fcir 1 1/4. GArdar med 1

mantal var Vassbotten, Rdr, Holkekrirr, Hovsciter,Vristerdd, Torp, Smeberg, Skackestad,

Edstim,Hdbdckemarken,Tungene,Jaren, Sndverdd (i viister),Asp eri)d,Rimserdd,Riirane,
Tegen, Backen, Fldtemarken, Sdgdrd, Fagerhult, Ovra Buane och Mdre (i <ister). Det iir
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vaster om Bullaresjcin de flesta stora gflrdarna och byama ligger; tjugo finner man diir mot

tretton pl iistra sidan.
GArdar som pi 1600-talet mdter med 1 mantal eller flera, finner man i kronans f0rsta

jordebok fuen $44 med endast tvi undantag - Vristerdd och Ovra Buan e. Men Viisterdd

hette tidigare Rdd, ochdetta namn finns med 1544. Ovra Buane kommer ftirst med 1573.

Dessutom ftirekommer de flesta stora gflrdama med beliigg fran medeltiden; sjutton niimns

i RB (1391), ytterligare fem i brev frAn 1300- och 1400-talen. De som saknar medeltida

belagg -Vassbotten,Vtisterdd (Rdd),Torp, Smeberg, Bullarby, Edscim, Hd.bcickemarken,

Asperdd, Rimserdd,Tegen, Fldtemarken, Sdgdrd, Fagerhult, Ovra Buane och Mdre -be-
hdver ftir den skull inte vara yngre iin de andra. Att de inte niimns i RB beror ju pi att

kyrkan inte ?igde nigon jord i dessa gflrdar.

De stora gArdarna upptrdder alltsi i regel med beliigg fran gammal tid. Att de frirekom-

mer i kronans f6rsta jordebok 1544 med brukare och skatter iir vidare ett tecken pfl att de

inte drabbats av den senmedeltida jordbrukskrisen. Endast tvfi av de stora gArdarna visar

skattesvagheter i jb 1544. 56 stflr de tv6 g6rdama i Bullarby med var sin bonde, men dessa

antecknas med endast 4 tunnor landskyldsmalt vatdera, vartill kommer Il2 finna Al for
den ene. Varftir har ingen av bdndema i de tvi kronogflrdarna i Bullarby nigra skatter?

Forklaringen kan vara en tidigare period av iidelZiggelse; eller ocks6 har gErdama varit
lonebostiillen fdr kronans iimbetsmiin. Fcir Torger i Ostad noteras endast 1 skiippa malt
tidelandskyld och 3 kalvskinn. Dessa miste giilla tvfl kronoddegirdx, som brukas under

Ostad. Att Ostad inte pifOrts egna skatter, kan endast fdrklaras med , att byn legat tide men

fttt brukare med frihet fran skatt under flteruppodlingstiden.
Det iir betecknande fdr de stora g6rdama, att de med undantag fdr Bullarby och Ovra

Buane antecknas i jb 1544 och 1573 (och senare) med avgifter av olika slag ftir tidegdrdar:

ddelandskyld, tideleding och ddeskatt. Detta hiinger samman med att 0degirdar brukats

som iingar och betesmarker av niirliggande stora gdrdar.

Odelandskyld tog kronan av den som lejde en kronoOdegird. Med ddelandskyld stdr i
ib 1544 Rdr, Skrammestad., Ostad, Skackestad, Naverstad. Tyft, Stim, Algeland, Backen,

Sdgdrd och Fagerhuh. Dessa girdar har alltsi 1544 brukat en kronans tideg8rd. Av sAviil

krono- som skattecjdegdrdar tog kronan ddeleding av brukaren. Niistan alla gardar med 1

mantal eller flera ger rideleding enligt jb 1573 och serure; undantagna dr Bullarby,Tung-
ene, Asperdd och Ovra Buane. Odeledingen noteras fdrsta gdngen i jb 1573 och 6terkom-
mer i de fOljande jordebdckerna. Den avskijar, att de stora girdama normalt brukade en

eller flera ddegflrdar och diirf6r ger en liten skatt i pengar f6r legan. Fdr somliga brukare-
g6rdar 2ir ddegfrrdama kii:rda, f6r andra iir det inte mtijligt att finna ddegflrdarnas namn.

Holkekiirrs <idegflrd har hetat Skrillsnris, och Hovsiiters dr Halvorsrdd. I Torp ligger <ide-

girden Solbrdcke.l)nder laren har brukats iidegflrden Stjcirtserdd och under Sdgdrdkro-
nans 6deg6rd Hdkelund. Kartor avsldjar tidegflrdar iEdsdm, Sundshult ochMdre. Fdr alla

de andra gflrdarna med ddeleding giiller det att sdka spira de tidegfirdar, som legat som

iingar och betesmarker under dem.

Efi fetal g6rdar drabbades av en siirskild ddeskau, som noteras i jb 1573 och senare.

Den utg6r i pengar - i reget 4 skilling - och iir tydligen ett minne fr6n ett tidigare tide- och

svaghetstillstand i en g6rds historia. Med sfldan ddeskatt stirTorp,Ostad,Naverstad,Sunds-
hult med Skogen, Algeland och Mdre. Ocks6 fdr denna skatt giiller, att sambandet med en

odegtrd tir tydligt i vissa fail. Se torde Torps ddeskatt avse ddegflrden Solbriicke, medan

Mdres stir ftir tidegflrden i Mdre med okiint namn.
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Mo socrrN

I Mo socken ligger sjutton gflrdar, som i jb 1659 riiknas som ett helt mantal eller flera. De
heter Apelhult, Bjdrkemarken, Aspelunden, Torp, Odsmdl, Grimmeland, Fressland (2

mantal), Tveten, Backn, Smevik, Mdrken, Riimne, Gottersrdd, Ulserod, Svennungsri)d,
Ramtveten och Liverdd.

Gemensamt fdr alla dessa gArdar med t helt eller flera mantal iir, att de upptriider i
kronans frirsta jordebok 1544 med brukare och skatter. Tolv av girdama omtalas dess-

utom i medeltida kiillor: tio niimns i RB 1391, fyra - Fressland, Rcimne, Ulserdd och
Ramtveten - f6rekommer i brev av olika slag mellan 1317 och L444. Utan medeltida
beliigg sthr Aspelunden, Grimmeland, Mdrken, Gottersrdd och Svennungsrdd.

De stora gdrdarna drabbades inte av den senmedeltida ridelZiggelsen i samma utsfiack-
ning som de medelstora och sm6. Alla de sjutton gardarna med t helt hemman eller flera
har g6tt igenom cidetiden utan spdr av krisen. Att de st ofta niimns i Odegfirdssammanhang

beror pi nigot annat; under dem har brukats ridegflrdar i grannskapet. F6r dessa har btin-
dema pt de stora gflrdarna betalat avgifter av olika slag till kronan.

Ijb l544noterasOdsmdl,Grimmeland,Fressland,MdrkenochLiverodmedlandskyld
till kronan ftir en ddegird - ddelandslqld kallas den, si det iir klart besked. Landskyldens
storlekviixlar, beroende p6 ddegflrdens viirde.Enll2ttnrnmalt gerGrimmeland, Fressland
och Livercid vardera frir sina tidegardar, medan Mcirken svarar fcir 2 tunnor och OdsmflLl

ftir 3 siittingar. Landskylden flterkommer i de ftiljande jordebdckema, sfl liinge ddegflrden
brukas under girden.

De flesta stora gdrdar i Mo socken st6r med ddeleding redan i jb 1573. Helt utan dde-
leding Aren 1573-1659 blir endast Svennungsrdd och Ramueten. Att Svennungsr0d dock
haft en rideg6rd i bruk visar jb 1573, som p6f<ir g6rden skatter >>av Briru>, dvs en Odegfrrd

med detta namn. En annan skatt som drabbar btinder som brukar en cidegflrd, tir ddeskatt.
Nlir endast tre av de stora girdama -Torp, Oasnaet och Fressland- betalar cideskatt mellan
1573 och 1659, giiller denna sdkert Odeg6rdar.

ENnBrnn PLtlz MANTAL

Navnnsuns socKEN

Girdama med U2 mantal iir till antalet sexton. Med sina nio halva mantal har socknens
tistra sida en liten civervikt.

Endast en g6rd - Amunderdd - iir belagd i RB 1391, och bara tvi niimns i konans
fdrstajb t544: KlagerddochKoxerdd. Sju girdarfOljeri jb 1573: Ejde,Gunnerbd,Ormjdlt,
Holtane,Rdd,Ramberg ochNedraBuane.I jb 1580 fdljer ulserddochOsterdd. De tter-
stflende fyra finner man fdrsta gflngen i extraskattemantal frfln 1610 och 1611: Pddert)d,
Stengrimsrdd, Botten och Hagen.

Betecknande ftir gflrdar med I/2 mantal iir, att de fcirekommer i de tvA extraskatteman-
talen 1610 och 1611 - under rubriken >>husmdn och tidegirdsmiin>> i mantalet 1610 och
under >tidegflrdar> i mantalet p6 slottsarbete 1611. I synnerhet mantalet pA slottsarbete
161 I ar intressant, eftersom det under den siirskilda titetn >6degirdan> fdrtecknar skatte-
betalare med halv skatt - I ort(ll4 daler). I mantalet 1611 saknas ingen av de sexton halva
gdrdama. Med U2 tunna malt ridelandskyld vardera stAr Klagerdd och Koxerdd i jb 1544;
Koxer6d saknar ftir 0vrigt alldeles skatter. De tre skrnn Skackestad ger i ddelandskyld



333

1544 har gallt Gunnerdd. Inte heller \deleding noteras ftir sfl mAnga halva g6rdar; endast

Amunderi)d, Rdd, Ramberg, Klagerdd och Koxerdd stir med tideleding i jb fren $73 och
framit mer eller mindre regelbundet. Diiremot har de flesta halva g[rdar erlagt ddeskatt;

endast Amunderdd och Holtane slipper denna skatt i jb 1659; dock antecknas Holtane
med >>8 skilling 6rlig>. Odeskatten utgt r 4 skilling utom frir ulserdd, som ger 5 skilling 1

album.

Mo socrnn

Endast Kvisserdd ochNockeriidhor till gruppen halva gflrdar i Mo socken. Bida ligger
v2ister om Bullaresjtin.

Kvisserdd (Kvisslerdd) niimns i jb frfln 1585 och senare. Extraskattemantalen 1610 och

161 1 redovisar Kvisserdd med brukare under >>husmdn och ddegArdsmifur>> respektive >>6de-

gArdau. I girdtagor fuen L6L2 och senare framtriider Kvisserrid som en krono0degArd,

vilken tidigt fttt egen brukare. Det iir oklart, om ddegflrden brukats rnder Torp oclr/eller
Fressland.

Nockertidfdrdes 1697 frin Svarteborgs till Mo socken. Ib l573l6ter granngdrdenHdve-
rddbetala4 alba tideleding och >>av Nockerijd> 4 skilling skatt. Odegirden Nockertid har

alltsi brukats av Hflverdd. I jb 1659 redovisas 72 skatte Nockertid med brukare utan

tideleding och Odeskatter.

ENnBrnn PLll4 MANTAL

Nrvnnsmos socKEN

Som 1/4 mantal skrivs under senare delen av 1600-talet trettio gflrdar i Naverstads socken.

Viister om Bullaresj6n finner man elva fjiirdingsgirdar, niimligen Rdane, Musland,Tor-
gersrdd,Torgerslund, Jonsbo, Signerdd, Backa,Vristra Korungerdd, Eriksrdd, Hogar och
Rdlserdd;6ster om sarnma sjd ligger nitton- Mickelskogen, Hovtrcid, Pdlserbd, Mdrtens-
rdd, Ligtild, Odegdrden, Hdkelund, Hcisthagen, Hogen (Sigfridshogen), Lersik, Stabdcke-

hult, Grubberdd, Fossane, Buxungerdd, Sdgemarken, Ostra Korungerdd, Nornris,
N as slebacka och Kynnefj rill.

Tre girdar - Backa, Hogar och Mdrtensriid - omtalas i RB 1391. Backa kallas en

ddegdrd under Naverstads gdrd 1544; Hogar kan med hjiilp av uppgifter i jb 1544 och

1573 visas vara en ddegdrd 'nder )smd. Alla de iiwiga fjiirdingsgirdama hittar man i
k?illor frfln 1600-talet; det kan vara extraskattemantal fren 1610 och senare, g6rdtagor fran
tiden 1610-1658 ellerjordebtjcker frdn 1650 och 1659. Ocksljordrannsakningsprotokollet
1665 bidrar med nigra fiirstagangsbelZigg.

Endast en fjiirdingsgflrd niimns med \delandslqld i jb 1544, ndmligen Backa; priisten i
Naverstad betalar detta flr llZfinrramalt iidelandskyld frir en gflrd, >>heter Backa (Backe)>.

Den ddelandskyld i 3 skinn som Ostad ger 1544, giiller Hogar (se ovan). Odeleding har

bara Nomiis antecknats fiir (6 alba 1659). Diiremot stir sexton av de trettio fjiirdings-
girdama med ddeskatt pfl mellan 2 skilling och 5 skilling 1 album. Att ddelandskyld,
tideleding och cideskatt f0rdelar sig si ojiimnt pfl fjiirdingsgirdama kan frirklaras med att

de tv6 fdrstniimnda avgifterna lig pfl brukareg&rdama, de med 1 mantal eller flera. Sedan

odegflrdarna odlats upp och f6tt egna brukare under 1600-talets fdrra hiilft, kom ddeskatt -
ett minne fran den Overvunna tidetiden - att normalt ing6 bland den tidigare ddegdrdens
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skatter. Med Odeskatt i jb 1659 stir Rdane,Torgersrbd,Torgerslund,fonsbo, Backa, Hogar,
Rdlserdd,Hovtrdd, Mdrtensrdd, Stab(ickehult,Grubberdd,Buxungerdd, Sdgemarken,Ostra
Korungerod, N orncis och N as slebac ka.

Nflgra fjiirdingsgflrdar kallas odegdrdar i gflrdtagor, jordebricker och extraskattemantal.
TvA brinder i Skackestad >>tog den 6deg[rd Eriksrtid igen uti tre flr>> 1649. Hovtriid be-
niimns >liten tidegflrd>, niirTorkel >tan girden 1644. Rasmus i Backen >>tog den ddegdrd
Pfllsertid, som iir kronans> enligt en glrdtaga 1639. Jb 1659 talar omHdkelund som >>kro-

nans ddegdrd till S0gArd>. Mantalet p[ slottsarbete 1611 har under den siirskilda rubriken
>>odegirdar>> Mdrtensrdd, Buxungerdd, Ostra Korungerdd ochNornrjs; utan undantag har
alla tideskaft i jb 1659. Jrp 1665 har >Odegdrden, ett torp upptaget p& samma glrds (=
Fagerhults) [gor; gflrden heter Odegdrden'dn idag.

Jb 1659 anviturder om nflgra fjiirdingsg6rdar uttrycket, att de >ligger undeD> en grann-

ghrd. Torgersrdd och Jonsbo ligger under Skrammestad, Torgerslund wder Naverstads
gdrd, Backa under Ostad, Sdgemarken wder Mdre. Alla fyra gArdarna har rideskatt (se

ovan).
Som >>uti de danske jordebdcker utelyckte>> antecknas i jb 1659 Musland, Signerdd,

Fossane och Kynnefjrill. ltlla stAr som ll4 mfl, med brukare men utan skatter. Musland iir
mrijligen den kronocidegird, som Skrammestad ger U2 tunna malt tidelandskyld fcir i jb
1544.Om Signer0d, U4hono, iir ingetkiint fdre 1659. Jrp 1665 f0reslAr >n6gon jordeboks-

riinta 1 pund smrir, fodring 6 rire>> frir Fossane. Kynnefjiill har tidigare legat under den
halva friilsegArden i Algeland, men b6r riiknas som krono och ge >efter jordeboken 1 pund
smrir och den landskyld, som Ptvel Nilsson uppburit haver, 6 6re i fodring och tagan>>.

Med det lilla som iir kiint om de fyra >>utelyckte>> fjiirdingarna i Naverstads socken iir det
inte m<ijligt att avgdra, om dessa iir tidegirdar eller torp. Som jiimfcirelse kan niimnas, att
de fyra >utelyckte> gflrdama i Viitte hiirad ansetts vara cidegdrdar (se OdegArdar i Vdtte
hiirad, s 87).

Aterstdr nlgra fjiirdingsgArdar, som kallas torp, niir de niimns ftirsta gingen i jrp 1665.

De sex torpen iir (med huvudg6rden inom parentes): Viistra Korungerdd (Ostad), Mickel-
skogen (Asperod), Ligdld (SdSdrA, Hogen (SiigdrA, Lersik (Sde,i.rQ och Hdsthagen
(Fagerhult). Samtliga frireslfls ill U4 mantal och skatter (1 pund smdr och 3 eller 6 tire
fodring). Det giiller tydligen i samtliga fall nyodlingar p6 1600talet; de saknar ju alla
beliigg ftire 1665.

Mo socrpN

Vdster om Bullaresjtin ligger sju fj?irdedelsgflrdar; frAn norr riiknat heter de Skallerdd,
Liane, Nasslerdd, Torod, Karserdd, Rdstan och Kanerdd. Oster om Bullaresjdn finner
man tretton: frln scider riiknatLunden, Fjcilla, Lunneskogen, Htiljebo, Hogerdd, Lundane,
Aserdd, Halmstad (med. Bjr)rntis och Fldtemarken), Rassen, Fjdllet, Tippan, Alserbd och
Kitterdd. Tillsammans alltsfl tjugo fjiirdedelshemman.

Endast tvl fjiirdingsgflrdar niimns i kiillor fr6n medeltiden;iTordd ochAserod agdeMo
kyrka nflgra smfl delar, som fdrtecknas i RB 1391. Fran 1400- och 1500-talen fdreligger
ingen uppgift om nflgon av de tjugo fj?irdingarna. I extraskattemantal, girdtagor, jorde-

b6cker och jordrannsakningsprotokoll frfln tiden 1610-1665 finner man till slut alla
fjiirdingarna i Mo socken. Under >>husmdn och ridegflrdsmiin>> stflr i mfl 1610 brinder i
Skallerrid, Nasslerdd, Kanerod, Hriljebo, Lunden och Alserdd. Men endast Kanerdd,
Htiljebo och Alserdd stir under titeln >Odegirdao i 161 1 6rs mantal pi slottsarbete, vilket
visar att dessa tre iidegArdar kommit l2ingre i flteruppodlingsarbetet iin de andra. I ett man-
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tal frAn 1620 p6, >>halva gflrdar och husmitur>> finner man Karserdd, Kitterdd och Fjtillet;
detta 6r har fiiljaktligen de tre gflrdama haft brukare. I en girdtaga fran 1640 antecknas
kronoddegflrden Lundeskogen - kallad >>plats>> (torp) - med sin brukare. Jfr OGB 18 s 30
resp. 49. In i kronans jordebok 1650 kommer alla utom liane, Rdstan, Halmstad,Tippan
och Fjtillet; av dessa senare ndmns Tippan (Tappen) fdrsta gdngen i jb 1659, de andra i jrp
t665.

hgen fjiirdingsgird i Mo socken noteras i jb med ddelandslqld eller ddeleding. Men
elva av de tjugo fjiirdedelsmantalen stir med odeskaxi jb 1659 (i regel4 skilling): Skalle-
rdd, Nassleri)d, Tordd, Hciljebo, Lunden, Fjcilla, Lund,ane, Aserdd, Rassen, Alserbd och
Kitterrid. Med endast >6 skilling skatt lybsch> - en ovanlig och siikert Alderdomlig skaft -
antecknas Hogerdd.

Rdstan kaltas i jrp 1665 >en ridegird, som brukas till iing under Nils gfud i Fresslan&.
Med ett >>unden> framh[vs beroendet av en granngflrd ocks1 for Tordd och Liane (bida
>>under Grimmeland>) ochRassen (>>under Ulsertiil). Tordd och Rassen har tideskatt (se

ovan).
Som >uti de danskejordebdcker utelyckte> stAr ijb endast Tippan. Tre fjiirdingsgflrdar

- Liane, Halmstad (med Bjdrntis och Fldtemarken) ochTippan benZimns torp,ndr debe-
handlas ijrp 1665.

Eunnrpn PA 1/8 MANTAL

N.rvrnsmns socKEN

I jrp 1665 firurer man sexton sm6 bruk, som i regel kallas torpmenforeslis till eget mantal
(1/8) eller sammanliiggning med aruran g6rd med fdrhrijning av derrues mantal. Alla sex-
ton iterfinner man i jb 1697 som 1/8 skatte, >anno 1666 tilltikt jiimte mantalet>>. Viister om
Bullaresjdn ligger tio: Nygdrd, Oxnedalen, Korpeskogen, Harebo, Sommaren, Halvors-
rdd, Svenshult, Inlag, Liverdd och Stjcirtserdd; 0ster om sjdn pfltrffias sex 1/8 mantal:
Orremyren, Sjdkcirr, HogenlMdrehogen, Skogen/Grubberddsskogen, An och Skfrdet.

Av de sexton g6rdama med 1/8 mantal ar Halvorsriid och Inlag belagda fr&n medelti-
den. Naverstads kyrka iigde 1391 andelar i de tvi medeltidsgArdarna. Diirefter omtalas de

ftirst i jrp 1665 som torp pfl Hovsiiters respektive Ostads iigor. Alla de rivriga fjorton
6ttondelsmantalen finner man med det ftirsta beliigget i samma jrp 1665.

Med rideterm betecknas i jrp 1665 Stjrirtserdd, >en cidegArd, brukas till iing under Jaren>>,

och Sjdldn, >>en skattecidegflrd eller torp, som brukas under Hagen>. Ocksfl Inlag dr en
senmedeltida tidegdrd. Oxnedalenkanvara den tidegdrd, som Vassbottenbetalar iideleding
fiir fran 1573 och framit.

Mo socxpN

Grimdsen och Pulsemon srigs i jrp vara torp, upptagna pi Ramtvetens iigor (6ster om
Bullaresjdn). Grimisen fdreslis till 1/8 mantal och skatter i smcir och fodring, medan
Pulsemon >>btir vara och skatta med g6rderu>. Bflda girdama noteras som 1/8 krono i jb
1686.

S,l,urmlNmrrNrNG

Gdrdar med I helt eller flera mantal omniimns i regel i kiillor frdn medeltiden, och de

noteras i kronans ftirstajordebokts44. Under dem har brukats Odegdrdar, frir vilka kronan



336

kriivt lega (ddelandskyld) och skatter (tideleding och 6deskatt). Utan avgifter fdr ddegflrd

f<irekommer av hdradets femtio gdrdar med ett helt mantal eller flera endast fyra. Med
tidelandskyld fiir en kronoddegird stAr sjutton gflrdar; tideleding erliigger ffrtiofyra hela
gflrdar; ddeskatt drabbar endast nio. Som synes iir ddeledingen de stora gdrdamas k?inne-

miirke; att endast sex av hiiradets femtio hela mantal saknar denna form av ddebeskattring,
ger en tydlig bild av den senmedeltida cidel?iggelsens viildiga omfattning.

Halva gdrdar har siillan tidiga beldgg i kiillor frAn medeltiden eller i 1544 6rs jordebok.

Oftast niimns de halih gdrdama fdrsta gAngen i ib 1573 eller i extraskattemantalen fr6n
1610 och 1611. Av hiiradets aderton halva gflrdar saknas endast fv6 i mantalet pfl slotts-
arbete 1611 under rubriken >6degflrdar>>. Detta visar, att de tidigare cidegArdama fitt egna

brukare och kommit si viil i ging med 6teruppodlingen, att de vid mitten av 1600-talet

noteras ijordeboken som halva girdar. I denna grupp st6r gtrdar med ddelandskyld och

tideleding; fran sin egen ddetid har femton tidegflrdar cideskatt.

Fjdrding;gdrdarnafdrekommer inte ofta i kiillmaterial frln medeltiden och 1500-talet;

endast fem gflrdar av femtio hittas diir. De dvriga miiter i extraskattemantal, gdrdtagor,
jordebdcker och jordrannsakningsprotokoll fr6n 1600talet. Med tjdeskatt st6r tjugosju,
dvs nflgot fler iin hiilfteq ddeleding har en gird och ridelandskyld ingen. Manga fj?irdings-
girdar upptriider med cidetermer av skilda slag.

Attondelsgdrdarna ihdradettppgtr tilt aderton. Miirkligt iir, att tvi har sina namn i RB
1391. Fdr de dvriga kommer fdrsta beliigget i jrp 1665; ytterligare tvi kallas dar tide-
gdrdar. De 6terst6ende fjorton fAr riiknas som torp; sfl beniimns de ocksfl i jrp 1665, som
fdreslir b6de torp och tidegflrdar till 1/8 mantal. Ingen flttondelsgflrd noteras med 6de-
avgifter av nflgot slag.

EN rArvrronpr,sn MELLAN FyRA HARADER

Bohusliin erbjuder en viixlande mangfald av landskapstyper; diir firurs skogslandet med
sina >fjiilb i 6ster, bdrdiga jordbruksbygder niirmare kusten och liingst i viister den karga
skiirgirden. Jrp 1665 speglar dessa geografiska olikheter. Men skillnader av arurat slag
kommer till; olika traditioner inom f<irvaltning och beskattning drtijer kvar. Bohusldn var
ju fram till slutet av 1500-talet delat i tvi fdrvaltrringsomrflden, Bohus liin s0der om Hav-
stensfjord och Viken i norr. Bohus liin och Viken skiljer sig fr6n varandra pfl flera sdtt.Kronans
tidigaste jordebOcker i omr6det upptriider i tv6 varianter, frfln Bohus liin 6ren 1542 och
1568, fren Viken endast Ax 154,1. Hiir gir bl. a. de redovisade ledingsskattema under olika
namn i Bohus liin och Viken. Frirst 1573 fir hela Bohusldn en gemensam jordebok.

Vissa olikheter mellan Bohus liin och Viken kan bero pi att skattema i stor utstriickning
skulle fdrse Bohus slott med varor och tjiinster. Niirheten till Bohus slott fcirklarar varfdr
btindema p6 Hisingen erlade skatt i livsmedel och arbete, medan bdnder i Norums socken
erlade skatt i form av arbete. I Viken f6rekom inte arbete som skatteform. Antalet fodrings-
hiistar - 8 i Bohus liin och 4 i Viken - torde ha bestiimts av hiinsyn till viigen frir att hiimta
och liimna hiistama. Den fdskatt som endast erlades i Viken, ll2ko vartarurat 6r omviix-
lande med vartannat 61 12 skilling, fcirutsatte att bdndema gick samman tv6 och tvfl om
koma som f6rdes levande till Bohus slott. Av Bohusliins alla hrirader har hiir valts ut fyra
fiir en jiimfdrelse: Viistra Hisings och Tjtims hiirader i den sddra delen, Sdrbygdens och
Vlitte hiirader i den norra.
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VAsr:nE HrsrNcs HARAD

Pfl Hisingen finner man de stdrsta byama i Bohusliin. Backa socken hw Liirie med elva

gArdar; Siive socken rymmer Gunnesby med nio. Strirst i Bj0rlanda socken ar Lilleby med

sex hemman, medan Torslanda best&r av fem i socknen med samma namn.

Ocksi i de stora byama finns gamla olcista skattefrigor. Alla de nio kronogflrdarna i
Gunnesby har en tidigare ftirmedling i de extraordinarie skatterna; vid en ny skattliiggning

avkortas mantal och skatter till3l4.IbynLarje fir en svag kronogflrd liittnader i skatterna,

och nflgra kyrkoiingars utlagor till kronan och kyrkan regleras. I Lilleby har tvi g&rdar en

tidigare f<irmedling som minskas. I Torslanda by ligger den halva skattegdrden Gatan,

som behtiver nflgra flrs skamefrihet efter en <idetid. En halv hronog6rd i samma by bdr f6

sin skatt 6kad men mantalet fdrbli ofdriindrat.
Visst behandlas de stora byama och de enskilda gdrdama i jrp 1665. Men det ar de smd

jordlotterna och deras problem som ldsaren stiindigt stiills infdr. Med viixlande termer

mciter de i texten: ting, jord, utjord och dckra (odeiker) av skatte-, krono-, friilse-
eller kyrkojord. Tillsammans niirnns ca 45 sfldana mindre brukningsdelar. Vanligasldr ring

(18), diirefter foljer jord (I2), utjord (8) och cickra (7). Kyrkan upptriider som iigare till 18,

medan 11 iir skatte, 10 krono och 1 friilse; utan angivande av jordnatur niimns 4. De smi
jordlottemas storlek anges inte alltid. Nigra stflr dock med antal 6resbol.

Termen ddegdrd brukas inte i jrp 1665 f6r V[stra Hisings hiirad. Det talas om Ode'

tagene (Siive socken) och Skarsbo, ett ddegcirde (Kungiilvs socken). Men i Bohusllin ftir
tivrigt kan Odegflrdar som h6ller pfl att utpt6nas betecknas som jordar och cingar. Undet
gdrdar i byn R r)nnd,ng (Kungiilvs socken) har legat tv6 tideg6rdar; den ena 'dr Skarsbo, >>ett

cldegiirde>, den andra skrivs Sfrriggered, >>en skatteutjord>, som i jrp 1665 iiven kallas

tomt. I skatteutjorden Krokserdd wder Kdlsered (Bjdrlanda socken) >>syns annu

tomtstiillen>> (rp 1665). SkatteutjorderFdglevikbntkas under en gflrdiLilleby (Bjtirlanda

socken) och stAr med skatter frir halv gArd. De hiir niimnda iidegirdama Skarsbo, Sluigge-

red, Krokserdd och Fd.glevik har bevarat sina gamla namn. Andra >jordan saknar namn.

Jordar och iturgar av den typ som fdrekommer si talrikt i jrp 1665 frAn Hisingen, kan i
Bohusliin ftir dvrigt i regel inte lokaliseras i markema och iir siillan klinda till namnet. I de

tre socknarna Siive, Kungiilv och Backa redovisar jrp 1665 tolv jordar och 6ngar som iir
kiinda till liingd och bredd i markema, stundom ocksfl med eget nalnn. Si ?ir kyrkoiingen

Skinnebrdcka 350 alnar lang och 290 alnar bred. Den brukas av >kyrkviirdarna i Kung-
iilv>>, vilka ger landskyld till kyrkan och >>bdr giva f,rligen itagaZ daler smb> till kronan.

Skinnebrcickakan lokaliseras pi kartor frfln olika tider. De omtalade >kyrkv?irdama i Kung-

iilv> har viil behtivt foder till sina kor och hiistar. Detta fcirklarar viil det fcir Bohusliin i
dvrigt ok?inda, att jordar och iingar upptriider uppmiitta i markerna och brukas av stadsbor,

som skattar f<ir nyttjandet.
Ocks6 i Viistra Hisings hiirad ftjrekommer jordar och dngar av den i Bohusliin vanliga

tstpen: brukaren - bonden - erldgger vad kronan och kyrkan kriiver i skatt och lega. Aga-

renbefattar sig inte alls med hur marken odlas eller skdrdas. Torp ndmns inte.
Hisingen saknade siikerligen skogar redan pt 1600talet. Diirfdr talas det inte i jrp 1665

om skog och timmer. Endast i en gflrd i Seive socken finns >>briinnemark>>. I Diupedal
(Siive socken) viixer >>nigra ekar och bjiirkar i ii:rgamo>.

I den stora bynGunnesby >firurs ringa iing> och >>allenast nigot mulbete>>. Annars stflr

>>mulbete ncidtorftigb fdr m6nga gdrdar pi Hisingen.
Bdnder som bor vid GOta iilv kan bedriva >>n6got fiske i dlven, diir de behaga att bru-

kab. I Bjorlanda socken kan man fiska >i salte sjcin och i stranden>>. En strandsittare om-
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talas iTorslanda socken. PlHdntii0ckerd sockenbortolv strandsittare, >>ochhava sttirste
delen av dem boskap och kfllgflrdar>. Ytterligare tre finns pk Grdtd och Kalven.

TlOnNs ITARAI)

De stora byarna iir fe i hZiradet. Valsring i Kkivedals socken bestflr av sex hemman. I
Stenkyrka socken har Bd liksom Tolleby fyrahemman. Rdd i Valla socken riiknar fem
hemman.

I tvfl av hiiradets socknar - Stenkyrka och Valla - ftirekommer gdrdar och byar av kastell-
hemman. Si kallades de gdrdar som en gang lydde under augustinklostret Kastellegdrden
vid gamla Kungahiilla. Sedan klostret upphtirt 1533, lades jorden under kronan.

Margareta Huitfeldt pi Sundsby stiteri iigde flera gfirdar pi Tjrim, av vilka nigra niimns
i jrp 1665. Gammal skattejord - odel - arVtistertidibynRddiYallasocken. En skattefriilse-
gird under Sundsby ar Haketorp i Stenkyrka socken. Tidigare I l/2 marfial skrivs girden
till 1 mantal enligt regeringens beslut. IbynValsting i Kl0vedals socken lydde flera gfirdar
under Sundsby siiteri.

Jrp 1665 redovisar ftir Tjdms hiirad tidegArdar och utjordar i socknama Stenkyrka och
Klcivedal men inte i Valla. Dock framgflr det av andra kiillor, att ocks6 Valla drabbats av
den senmedeltida jordbrukskrisen och biir spflr av denna. Under Vdsterdd har brukats >det
lilla iidegiirde Apleriid>. Ibyn Svarwik fAr ridegirden Grimslcdr sokas. En gammal kastell-
gArd med namnet Koketorp har gett namn flt utjorden Kdtorp. En annan gammal kastell-
gArd iir Onnertid, som liiggs under och inlemmas i Balkertid. Hammar bestAr pi 1300-
talet av tvfl kastellhemman, men endastLilla Hammar finns kvar.

Som framgir av vad hzir sagts om nigra ridegirdar i Valla socken, har alla utom Grimskiirr
en gang tillhrirt Kastelle kloster. Vidare har de gdrdar och byar som brukat och i sig inlem-
mat ddegirdama - utom VAsrcrdd - helt eller delvis varit kastellhemman. Tydligen har
kronan tidigare inte kunnat hiivda sin riitt till skatt fran kastellhemman som lagts tide.
Diirfiir har Odegdrdar av detta slag gl0mts bort. Fcir ddegdrdar i gamla friilsehemman fdre-
ligger samma problem. D?iremot har kronan haft stdrre mtijlighet att f6 skatt av krono-
och skatteridegflrdar.

Jrp 1665 redovisar sju <idelagdabruhringsenheter i Stenkyrka socken och sex i Kltivedals
socken. Endast fdr tv6 av dessa stir siviil tidegdrdar som brukareg6rdar som kastellhemman.
Det giiller Skdren iTolleby och Kyrkeby tide i Hdller, bflda i Stenkyrka socken. De 6de-
gflrdar som jrp 1665 niimner i Stenkyrka socken ar Amterod, Morike Hale, Signerdd,
Kronotoften, Lilla Kebene, Skdren ochKyrkeby ode. Dessutom finns i socknen de bflda
iideg6rdama U leberg och Kdrevik.

Ftir Kldvedals socken niimner jrp 1665 <idegirdama Solhogen, Krogerdd, Orrekiirr,
Kronotomten,Vristergtirdet och Kldvedal. I socknen finns dessutom tjde gfudarna Kyrkafjrill
(i Kyrkofjtilt), Bagghogen och Rdd.

Fdr Tj0rns h?irad saknar jry 1665 alldeles den miingd av mindre brukningsenheter som
kronojord ellerkyrkoutjord, vilkaViistra Hisings hiiradkunde uppvisa. DiiremotharTjtirns
hiirad hetton redovisade Odegirdar mot endast tvfl fcir Viistra Hisings hiirad.

Yad galler torpennger jrp 1665 fullstiindigt fcir s6vdl Tjcims som Vdstra Hisings hiirad.
Strandsittare fiirekommer p6, Brattdn i Valla socken ochpi Ktilkeror i Stenkyrka socken.

Jrp 1665 ger bilden av Tjtirn som ett skogfattigt hiirad. Lillq Askeron antpcfuias med >>nfl-

got till byggningsvirke>. Tvfl girdar har >>briinnemarb>; sfl sags Olsby i Stenkyrka socken
ha >>briinnemark uti sm6 hagao>. Skog niimns siillan: Balkerdd iYalla socken har >l6vskog
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i giirdeb. Betesmnrker omtalas ibland. Nordvik i Stenkyrka socken har >mulbete bland

bergen>>, medanKollelcrirr i samma socken antecknas med >>mulbete och ljungmark nOd-

torftigb. Skog till giirdsle niimns inte.
Kvarnar ftirekommer i nflgra gflrdar. Si star Kyrkofjd.ll i Kltivedals socken med >>ffe

kvamm gAngande niir flod iip. Girdar som ligger vid sj0n antecknas med >fiske i stranderu>.

Men det sZigs aldrig vadfisketbetyder ftir bondens ekonomi. Sjdfart omtalas inte.

SOnsvcnBl.{s HARAD

Stora byar firmer man endast vid Orekilsiilven i Krokstads socken. Byn Haium har fem

hemman och Hdfors fyra. Ftir tivrigt har de flesta gfrrdama i de tre socknama 1 mantal

eller mindre.
Av gdrdar med 1 mantal behandlar jrp 1665 endast tre kronohemman mot tjugosju

skattehemman. Av fjiirdingsgArdarna iir lika mflnga (3) skatte och krono. Ftir tttingsg8rdama

stir tre kronogirdar i jrp 1665 mot en skattegdrd.

Frin Hede socken omtalas Ryr, 1 mantal utsockne frillse. Diirunder lyder Elvenesko gen,

Kdrvik,Sndret,Bldbrirshult,Fjtille ochStan. Torpen stflrmedmantal-U8 eller 1/4. >Alla
dessa friilsehemman tillkomma viilbome civersten Ascheberg; bdr giva t hiist fodring>
(rp 1665). Men nigon skattliiggning sker inte.

I de gfrrdar som jrp 1665 behandlar, pAtrffias mindre brukningsenheter under termer

som ddegdrd ochlqrkojord. Krokstads socken niimns med elva 6deg6rdar. Sanne och Hede

socknar redovisas med tvfl tideg6rdar vardera. Fiir hela Sdrbygdens hiirad noteras s6ledes

femton tidegdrdar. Enligtjrp 1665 bdrtidegirdamainflgrafallliiggas till brukaregfudama,

som flr ftirhdjt mantal. Vid den ftiljande skattliiggningen sker i intet fall n6gon samman-

ldggning. I stiillet fAr flera ddegArdar eget mantal.

Sedan iidegirdar i t6nga tider nyttjats till iingar och bete, kunde btinderna inte utan stor

oldgenhet avstfl fr6n dem. Si sdgs om tidegirden Lerhogen (under Onne), att den >icke

kan bliva nigot mantal fdr sig sjiilv, ej heller bebyggas, ty gfirden kan inte mista honom

fdr iingens skulb>.

Men jrp 1665 niimner inte alla ridegardar som finns i de behandlade gflrdama. I stjdra

Etserddligger viil rideg6rdenAngds,men ocksfl i norra Elserijd har en OdegArd inlemmats,

ndmligen Asbjdrnsrbd.
Kyrkojordarna ar efia. Den stdrsta utgdr sex riresbol i Storbergane och avser troligen

kyrko-/kronocidegdrden Backe i sanrna gtrd. De dvriga Zir sm6, endast 2-3 6resbol.

Med sina skogar och >>fjiill> har Stirbygden en natur som gynnar uppkomsten av torp.

Jrp 1665 behandlar 53 torp fran hiiradet, darav 24 frfln Krokstad, 14 fren Sanne och 15

fran Hede. Det fr6gan giiller iir b6de mantal och skatter fijr torpen. Ntgra fdreslds nll Il4 mtl,
flera tilt 1/8, de flesta till skatter i smdr med eller utan fodring. De 53 torpen fOrdelar sig

pl25 ghrdar.IJnder Aserdd, i Krokstads socken ligger fyra torpi Strdmmen, Budalen och

wt Fjtillet. Lika minga har tagits upp pe Hdtanes utmarker i Sanne socken: Hcillevad,

Lill e g ott, S ko g e n och M o s s e n. Inom H ril I un g s tad i Hede socken har totpen B e r g d n, Kas e n

och tv6 Huset rqts. Negra torp har brutits i otiindig mark. Om de tvfl torpen Fjtillet i
Aserdd siigs i jrp 1665, alt det ena iir >uppkastat med spadar ibland bergen, hd vid torpet

tre stackar, i ufrnossar p6 fjiillet 10 stackap. Det andra torpet skcirdar >hti 10 stackar i
mossar och kiirp>.

I jrp 1665 antecknas om flera gflrdar i Sdrbygden, att de har >skog till giirdsle och

briinnemark>>. Endast om Mdlebacka, 1/4 krono i Hede socken, sAgs att g6rden har >skog
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till timmer och svedjemark>> . Att timmer inte omtalas ftir andra och stdrre girdar kan synas
miirkligt. Men till kusten och lastplatserna var vdgen ldng.

I skogen gick boskapen pi bete. >Skog och mulbete nddtorftigb heter det om flera
girdar och torp, ibland >>skog och mulbete i fjiilleu. I sjdar och 6ar bedrevs fiske. Ftir
m6nga gtrdar antecknas fiske som en tillg8ng, >diir de behaga brukab.

Kyarnar f6rekommer i b6de gflrdar och torp. Nf:en sdgar omtalas inte.

Vrdrrp HARAD

Hiiradet best6r av fem socknar. Endast i fie - Skee och Niisinge - finner man stdrre, sam-
manhiingande jordbruksbygder med stora byar. Stdrst av dessa iir Grdlds i Skee med sex
hemman. Byama Bjdrke, Massleberg och Rogstad i samma socken har fyra gdrdar var. I
socknama Tj?imtt, Hogdal och Lommeland iir de flesta gdrdama ett mantal eller mindre.

Av gtrdarna i Vdtte hiirad niimns i jrp 1665 ett 60-tal, varav hiilften iir skatte och hiilften
krono. De flesta ligger i Skee socken. N6gra gflrdar diir fdreslis bliva >>f0rskonte>> i de
extraordinarie skattema med U4 eller U2. Byarna Kebal och Annerrid hdr till gruppen.
Niben och Ddltorp il rcdanfcirmedlade till U2 och >bdr njuta fdrmedlingen>. Nigra skatte-
gfrdar med U4mtl- s6som Sladgelid ochVadalen - iir tidigare tidegdrdar. P6 samma s[tt
iir tre kronogdrdar gamla tidegflrdar, namligen Hjrilmstad (U2 mtl), Lilla Gi) Vtissby (ll4
mtl) ochAllemarken (U4mtl). Alla ff,r mantalet iikat med 1/4.

N6gra kronohemman i Tjiirnt, socken har redan f6tt eller fcireslis till fiirmedling i man-
talet. Det giiller tre gfudar pil Sydkoster, vidare Nordkoster, Lindholmen och Odda. Av ne
skattegirdar i Hogdals socken sdgs Tveten vara >>en god och behflllen g[rd> liksom
Mrillegdrd,medanSand.dkerborfilbehdlla sin tidigare f<irmedling till ll2mtl. Skattehem-
marctRbdiLommelands socken beskrivs som en g6rd med god 6kerjord, >>men skogen rlr
ringa och uppbriinil>. Lommeland har som griinssocken lidit svdrt under 1650-talets griins-
strider.

Viitte hiirad redovisas i jrp 1665 med29 tidegflrdar. S& stdr Skee med 21, Tjiirn0 med 1,

Hogdal med 6 och Niisinge med 1. Av alla dessa brir enligt jrp 1665 endast tre >>bebyggas>>

och settas i mantal. Sex 6deg6rdar flr skatterna n6got dkade. Tre kan skatta ftir 1/4
mfl extraordinarie. Alla de tivriga b6r slippa nya skatter och >ligga under g6rden som fdrr
varit havep. Det iir som iing och betesmark ddegardarna betyder mest f6r sina brukare-
gArdar. Detta betonas om och om igen i jrp 1665. Si heter det om Krabbetorp i Bjdrke
by, att tidegflrden iir beliigen >>i utmarken, kan viil uppgdras till 6ker och iing, diirsom gflr-
dama kunde honom mista ftir mulbetets skull>.

I jrp 1665 behandlas tre mindre brukningsenheter, av vilka tv6 kallas cingar, niimligen
HtillekindochLerbo, och en >>ett stycke marb> underiftj//e. Hiillekind iirenkronoddegird
wder Stare. Pi samma sZitt zir Lerbo en cidegArd wder Rdmne. En kronocideg6rd under
Hiille heter Ko ng e lund.

P8fallande mdnga ddegirdar biir namn som slutar p6. -rod, -torp och -ft2lr. Namn med
dessa slufleder stflr i regel fcir sm6 eller medelstora glrdar som tagits upp i sen tid under en
nyodlingsperiod ftjre 1350. Nyodlingama har tidigare tjiinat som betesmar[ de har legat
som utiingar i skogsbygder eller varit istriinder. Efter tideliiggelsen sker en itergAng till en
Zildre brukningsform. Den gamla iingen och betesmarken kommer tillbaka.

Under gtrden Varp i Skee socken brukas >>en liten ridegArd ellertorp> (rp 1665). I
Viitte hiirad upptriider flera torp som iir tidigare )degdrdar.I Skee socken hor Tdngen,
Budalen och Tjtirndalen till gruppen. Bortser man fr6n de torp som tidigare varit
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ddegirdar, iterstflr i jrp 1665 ca 20. Nflgra av dessa torp fdreslis till mantal - U8 eller U4

- med skatter i smdr och fodring. Andra bdr erliigga en liten skatt i smdr eller makrill. Ett
ffltat skall >>skatta med g&rden>> som fdrr.

P[ 6ama i den yttre sk?irglrden iir dkerjorden f6r mager ftir siidesodling. Aven i norra
Skee p6trffias girdar med sandjord; >niir torkflr iir, brltnns siiden borb>. Fdr boskapen finns
>>mulbete niidtorftigt p6 fjztlleb frir girdar i 6stra Skee. Manga hemman har >skog till
giirdsle och britnnemarb. Pt 6ama i viister kan dock finnas endast >>hasselskog i giirdeb.
Timmer antecknas som en tillgang fiir flera gtrdar i norra Skee. St stArFldghultmed>>ldv,
timmer, ndver och annan ncidtorftig skog till att siilju.

Vid b?ickar och flar ligger gdrdar med >gflngande kvam hrist och vflp. Under Gilltolps
ridegflrd Ror finns en kvam som omtalas redan i RB 1396. Fiske i sjdar och >>i stranden>>

fdrekommer ijver hela hiiradet. Bdnder pfl Kosterciama bedriver dessutom fiske >i salte sjdn

med makrill, som iir deras stdrsta fiskeri, vilket nu p6 nigra fir slagit dem felb.
Bitar och sjrifart niimns inte i jrp 1665.

AnnlN r JRP 1665

Relationema mellan bonde och adelsman pA landet sysslar inte jrp 1665 med. Visserligen
klagar tvi bdnder i Vcistra Rdra och Heirdd pL Orust civer att salig Daniel Bildt genom

processer frAntagit dem skog och 6ker, men f6r jrp 1665 giiller det, om gflrdarna diiri-
genom f6tt sin skattefOrmflga minskad. Vad adetns skatter betrffiar, intresserar sig jrp
1665 ftir kronoandelar i friilseg6rdar, antalet fodringshiistar i friilsegflrdar och underlig-
gande tory, tidigare avskattningar i adelshemman och gamla fdrmedlingar av mantalet i
dessa.

I en skatteg6rd kunde finnas en kronodel, frir vilken bonden gav flrlig taga till kronan.

Sedan gdrden blivit skattefriilse, sdkte friilsemarmen gcira sig till herre ocksfl ijver denna

del av kronans gamla intiikter av gfuden. I skattefriilse gdrden Kungsviken i Morlanda
socken p6 Orust tir 1/3 kronojord som gflrden >bdr giva sin Arliga taga> fiir enligt jrp 1665.

Men >>tagan av kronans U3 part haver viilbome Knut Bildt sig tillholleD. Pi samma siitt
krdver kronan att fi taga ftir 4 dresbol kronojord i skattefriilse Krokane i Myckleby pi
Orust.

Pfl friilsejord lflg endast en ordinarie skatt - fodringshiistar - som gavs till hiilften,
medan skatte-och kronojord erlade full fodring. FOr hel gird betalade skatte- och krono-
bdnder 4 fodringshiistar i norra Bohusliin och 8 i sridra. Fijr friilsejord noterades 2 respek-

tive 4 fodringshdstar. Asten i Langelanda socken p6 Orust iir U2marfialfriilse och stdr fcir
frirsta gingen i kronans jordebok 1 659 utan skatter. Jrp 1 665 f<iresltr 2 fodringshAstar, och

si blir det.

Torp som tagits upp pi friilsegArdar, srikte kronan ffl registrerade som hemman med llgt
mantal - U8 eller U4.IHede socken i S<irbygdens hiirad ligger under friilseg6rdenRyr sex

mindre brukningsenheter, niimligenElveneskogen, Kdrvik, Sndret,Bldbiirshult, Fjtille och
Stan. De kallas torp eller frcilsehemman och skattar till sin husbonde fdr 1/8 eller ll4
hemman. >>Alla dessa friilsehemman tillkomma viilbome civersten Ascheberg> och btjr
giva t hiist i fodring, summerar jrp 1665. Men nflgon skattliiggning till kronan har inte
skett.

Niir ett skattehemmanblev skattefrdlse, fick kronan beh&lla de ordinarie skattema av

gflrden, medan de extraordinarie rivertogs av friilsemannen. 56 har det gilttmedLilla Huseby
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i Morlanda socken. Fcir att kronan p6 nflgot siitt skall fi ersZittning fdr skattebortfallet,
ftireslflr jrp 1665, att en tidigare avskattring med 6 sklppor malt >>utgrires, eftersom kro-
nan diirav inga extraordinarie riintor njuteo. Frfln skattefriilse Iftj llevik iMorlanda socken
f6r kronan inga extraordinarie skatter lii:rgre av sju strandsittare i Htilleviksstrand.Efter-
som Knut Bildt >tar av dem vad de utgrin>, menar jrp 1665, att en iildre avskatfiring p6

8 skiippor malt i Hiillevik bdr 6terinftjras.
De flesta hemman som ftirekommer i jrp 1665, iir krono eller skatte. Endast i fi fall tas

friilsegirdar upp till behandling, nrir det gdller kronans rdtt till skatter. Sriterierna
Morlanda p6 Orust och SundsvikplTjiim niimns n6gra ginger i samband med gtrdar som
tillhrir friilsefamiljerna Bildt och Huitfeldt. Ovan har visats, hur kronan sdker hdvda sin
riitt i Kungsviken, Lilla Huseby och Hiillevik pi Orust. Fr6n Tjdrn och Margareta
Huitfeldts gdrdar diir har jrp 1665 eft fetal anteckningar. Skattefriilse hemmaretHaketorp
best6r av I ll2mantal; >dessa gdrdar kunna vdl grira sk2il for I l/2mantal, tillika med det
1/2 pnd, smdr som iir pi den halva gflrden avsagb. Men Margareta Huifeldt har av rege-

ringen i Stoclfiolm fitt beslut p6 att dessa gflrdar skall rdknas som en. Fdr ett skattefriilse
hemman iValsring i Kldvedals socken pi Tjdm som Margareta Huitfeldt iiger, menar jrp
1665 att en gammal avskattning pfl 4 skiippor malt biir eterinf0ms, eftersom hon >>haver ffltt
all extraordinarie rdnta fri av sina b6nder i Klcivedals socken samt fri f6r bfltsmanshfllb. I
jb 1697 (s 608) antecknas, att 4 skiippor malt i Valsiing Mellangdrden fdrmedlats 1669
>>efter guvemiir Harald Stakes resolution>>. Redan l664hade Margareta Huitfeldt i ett tes-
tamente fdrordnat, att hennes jordegendomar efter hennes dOd skulle ijverliimnas till en

stipendiefond med hennes namn. Se Framme, Vefte hiirad, kap. De hvitfeldtska gArdama,

s 111 f.

GAsrcrvERrER r Bonusr,AN

Under Bohusliins dansk-norska tid hade de resande fitt sOka sig mat och hiirbiirge pfl olika
siitt. Kyrkans miin tog in hos prdster som bodde vid viigen. Adelsmdnnen sOkte sig till sina
likar. I stiider och stdrre samhiillen fanns viirdshus. Kung Fredrik Itr av Danmark ger 1653
kronogtrden I1a lleby medwderliggande tvA 6deg6rdar i Jdrlanda socken till bonden Mflrten
Mattisson, hans hustru och bam, si liinge de skriter gflrden viil, betalar sina skatter till kronan
och hfrller >>bekvem Logement for reisende Folk>>.

Sedan Bohusliin blivit svenskt 1658, bygger myndigheterna pfl 1660talet giistgiverier
liings de stora viigama genom den ercivrade provinsen. Brinderna i hiiradema fick svara
fdr byggande och underhill och stiilla upp med skjutshiistar. Med de nya giistgiverierna fick
tingen fasta tingsstiillen. 56 blev Vifr tingsstiille bland gristgiverierna i Viitte hiirad.

Arbetet med gdstgiverierna avspeglas i jrp 1665. Kronans inkomster av fyra tidegdrdar

- tv6 i Kville, en i Tanums och en i Viitte hdrader - anslfls till underhill av nflrmaste
gdstgiverier. Om ddegarden Prcistcingen i byn Solhem i Kville socken siigs i jrp 1665 , art
den del av ijdegdrden som ligger rister om biicken >skall ligga till giistgiveriet i Rabbalshede
och giver d?irfOr till kronan 1 pund sm6r flrligeo>. I Svenneby socken i Kville hiirad ryms
i Kdrraby en kronoddegArd som efter ftirslag i jrp 1665 skrivs som U4 mantal med skat-
terna 1 pund smcir och 6 6re smt fodringspengar. Odegirden siigs i jb 1691 (s l23l) vara
>>allenast ett iingestycke, av salig guverndren Stake beviljat giistgivaren i Rabbalshede fri
ftir avgift till den resande mannens desto biittre fortkomsb>. Skattema av 1/4 mantal kono-
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1degfuden Haga i Tanums socken >iir beviljat giistgivaren i Hede (Tanumshede) av guver-

n6ren Stake fri ftir avgift till den resande mannens desto biittre fortkomst>> (b 1697 s

1314). Pe sarnma siitt har kronoddegflrden Annerod iHogdals socken, Viitte hiirad, lagts

under gflrden Stora HogdnL Odegirden har 1666 skrivits nn Y4 mantal med skattema 1/2

pund sm6r och 6 6re smt fodringspengar. Giistgivaren i Stora Hogdal siigs ha f6ft tide-

garden Annerdd av guvemdren Harald Stake >fri ftir avgift till den resande mannens desto

biittre fortkomsb (b 1697 s 1442).

Om de fdrsta gZistgiveriema i V?itte h2irad se Framme, Vdtte hiirad, kapiflen Gdstgiverier

och Tingsstiillet Vik.
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aa
db

f och ff
gt
jb
jrp
1r

mtl
smt
{<

&

Pochp
d

FonKoRTNINGAR oCH TECKEN

anfort arbete

dombok
foljande sida, foljande sidor
g1rdtaga
jordebok
j ordranns akning sprotokoll
liinsrzikenskaper

mantal, mantal s I iingder

silvermynt
szitts framfcir ett ortnamn som antas ha funnits, t ex *sodergflrden

uttalas som d, t vdta
uttalas som th i engelska thing
uttalas som th i engelska with

Mvxr, MArr ocH vrKT

(De angivna enheterna kan ha brukats under olika tider.l)

Mynt
1 mark
1 cire

1 ortug
1 mark
1 skilling
1 album

1 riksdaler
1 riksdaler specie

1 daler

1 ort

8 ore

3 ortugar
4 penningar

16 skilling
3 alba
4 penningar (denarer)

1 Ll2 daler

2 daler

4 ofi-32 ore

1 mark

Mdtt
1 tunna 6 skiippor
1 sk[ppa 2 stittrngar

1 siitting 4 skrull
(12,15 liter)

1 vord (fisk) 10 stycken

t hud (kohud) L2 kalvskinn

Vikt {vid smiirv iigning)

1 lop
1 pund

3 pund (L5,43 kilo eller 15,91 liter)
24 marker (5,14 kilo)

1) F<ir Bohusliins norska tid (fdre 1658) h2invisas till Asgaut Steinnes, Mfll, vekt og verderekning i Noreg i
millomalderen og ei tid etter.
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ORDFonTLARTNGAR

Ftir frirkiaring av vissa termer se dven kapitlet Skattliiggning i Bohusliin - nflgra exem-
pel med kommentarer. Vissa kompletterande fdrklaringar har hiimtats ur SAOB.

album
arbetspengar

augment

backstugusittare

befallningsman

biskopshemman
bjugg
bol
boltal
bruk

bygsel

bygselman

bdsteman

daler
denar

enskifte

vit; ett litet silvermynt, >>vittenrr,l13 skilling.
extraordinarie skatt, ben[mning p6 en siirskild
skattetitel under mantalsrflntan i Bohuskin och Halland
(urspr avgift betald som avlosning for arbetsplikQ.
(ti11)okning, (ut)fyllnad; hemman vars avkastning helt eller
delvis anslagits till hjAlp Ft ett rusthflll, augmentshemman;
(del av) riinta av augmentshemman.
person som bor i en stuga p6 annans mark och inte dger
jord.
befiilhav are, styresman; dmbetsman som inom ett visst
(mindre) omrflde har att skota kronans uppbord och utova
tillsyn, (krono)fogde (inom fogderiet).
hemman anslaget till biskopens underhflll.
sildessl aget korn.
gird,jordegendom.
tal som anger en gflrds storlek i kameralt avseende, mantal.
hemman eller hemmansdel (eller l[genhet) pfl vilket
(vilken) jordbruk bedrivs.
en slags i Norge i iildre tid allmrint bruklig form for
jordlega; rdtt att arrendera bort jord resp attha den i
arrende (= bygselrritt); summa som man betalar i avgift for
ett arrende; (kameralt, forr) pa vissa hemman i Bohusl[n,
som under den norska tiden innehafts i arrende, fcirekom-
mande mindre skattetitel.
den som lejer bort en gflrd och tar bygseln; person som
arrenderar jord.
den som stod hogst i rang och d[rfor fick legan av hela
gflrden, offi flera aqare fanns.
bentimning pfl ett storre silvermlnt = 4 ort.
beniimning p6 vissa fomromerska mynt och vissa mynt som
efterbildade den romerska denaren; i iildre urkunder
forkortning for penning (=U4 album).
skifte frfln ca 1800-1830 (se skifte), varigenom dekigarna
fick sina rigor sammanlagda i ett enda sammanhiingande
skifte.

extraordinarie (skatter) dven kallade ovissa rdntan; ursprungligen tillfiilliga
skatter for viss a dndamfll.
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fodring, fodringsheist

fornflker

frdlse, friilsegflrd

formedling

gengeird

gresleding

g1rdtaga
hemmantal

hemmantalsr[nta
husman
hiistegangskorn

hogmedeltiden
hostledingen
jordebok

jordeboksreinta

jordnatur

skyldighet siirskilt flvilande allmogen att till
fodring mottaga konungens eller hans forliiningsmans
(friilsemans, hogre andlig el vtirldslig timbetsmans)
hdstar, senare ersatt av en i jordeboksriintan ingflende
grundskatt, avskriven 1 892.
flker i fossil flkermark, dvs civergiven aildre 6ker av vilken
spflr bevarats i naturen, t ex rester av gamla plogtiltor i
form av lflngsmala forhojningar eI >>ryggar>> och rester av

flkerkanter.
hemman eller gflrd vars innehavare fltnjot skattefrihet
(i utbyte mot rusttjiinst el dylikt).
nedselttning r ett skattlagt hemmans mantal eller i dess

jordeboksrdnta, stundom i bflda.

ursprungligen bendmning pfl det sammanskott av livsmedel
som under medeltiden ett omrflde pfl landsbygden hade att
betala till konungen el nflgon av hans timbetsm[n el till
biskopen vid besok av nigon av dem; sedermera dels om

den stflende trrhga skatt till kronan vartill ndmnda

sammanskott till konungen forvandlades, dels om flrlig
avgift till vissa lokala tjiinste- el iimbetsmdns underhflll.
siirskild typ av skatt i Bohusldn, troligen pfllagd ca 1200

av kung Sverre.
lega,legoavgift.
arttal mantal el skattepliktrga girdar; tal som anger en

lantegendoms storlek i kameralt avseende, skatteenhet,
mantal.
viss efter mantal utgflende grundskatt, mantalsrdnta.
torpare.
skatt bestflende av foder tilI kungens hdstar, senare

ersatt av en fast flrlig avgift.
flren 1184-1350.
skatt som betalades om hosten.
liingd el forteckning over jordegendomar el jordar som
tillhor ett land el en landsdel el en institution el en gerd

el en enskild person; srirskilt kameralt for pfl alla inom
ett visst administrativt omrflde (socken, fogderi el liin)
befintliga jordegendomar med uppgifter om deras

kamerala forhflllanden (mantal, jordnatur, avsondrufigar,
grundskatt, rustnings- el roteringsskyldighet m m).
(sammanfattningen av) de jordskatter som sedan gammalt
varit upptagna i jordebcickerna (motsatt: mantalsr[nta).
jordegendomens genom lag besttimda egenskap med
avseende pfl riganderdtten samt dispositionsriittens
omfattning, dvensom (i Sverige numera blott i frflga om
iildre forhflllanden) med avseende pfl de skatter och andra
besv[r som flvilar densamma.
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j ordranns akning sprotokoll

kastell(e)hemman

knapefrrilse
kontribution

krono, kronogflrd
kronoteg
kyrko, kyrkojord

laga skifte

lagrrittsman
landbo

landbodaler

landskyld
leding

lega
lop
mageskifte
mantal

protokoll upp r attat vid rann s akning/provning av

gfrr dars skatteformflg a.

i de svenska jordebockerna 1659-1715 anv[nd ben[mning
pfl hemman i Bohusldn av viss (urspr ecklesiastisk) jordnatur,

hemman som en gflng tillhort Kastelle kloster vid Kung[lv,
uppfort i slutet av 1100-talet pfl platsen for ett gammalt, enligt
s[gnen av Sigurd Jors alafare till Kungtilvs skydd uppfort
kastell.
knapadel,lilgadel.
skatt el utskyld (siirsk till kronan), pfllaga; s[rskilt om

tilHaffig pfllaga for visst tindamFi, t ex skatt som uttogs

under krigstidfor underhflll av htiren; (forr) kameralt,

beniimning pfl en (ur en gammal norsk krigsgflrd utvecklad)
skatt som utgick i Bohusl[n och utgjorde detta landskaps

mantalsrdnta.
gerd som iigdes av kronan.

teg av kronojord.
girrd som iigdes av kyrkan (biskop, domkapitel, kloster,

kyrkor och pr[stbol).
ben[mning pfl det skiftessystem for jord som infordes
genom 1827 flrs skiftesstadga vars mils[ttning i viss mfln
var densamma som g[llt fcir enskiftesreformen, ndmligen
attlagga samman jordtigarens iigor i sfl ffl skiften som

mojligt.
niimndeman.
person som pfl vissa faststiillda villkor (mot erl[ggande av

viss v[sentligen in natura utgflende avgift, fullgorande av

dagsverken o d) innehade nyttjander[tten till annans jord-
egendom.
viss slags grundskatt (urspr en avgift pfl 1 daler som tillfdll
jordiigaren) som utgick av jordegendomar i Goteborgs och

Bohus 1[n.

Iega,legoavgift.
(vantigen och numera enbart om forhflllanden i de svenska

landsdelar som tidigare tillhort Norge), (i penningar el in
natura utgflende) flrlig avgift (urspr blott arrendeavgift,

senare dven rdnteavgif| som innehavare (brukare) av jord
har att erldtgga till jorddgaren el r[ntedgaren (sflsom kronan
el kyrklig myndighet), ursprungligen skyldighet att

utrusta skepp for kungens krig till sjoss, senare forvandlad
till olika skatter.

betalning for att fil bruka en annans jord.
eg. korg; visst mindre mfltt for smor, salt el siid m m.

byte av fast egendom.
skattekraft for jordbrukshemman, eg ett mfltt pfl jord-
brukets storlek, vilket Iflg till grund for beskattningen.
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mark

mark(e)bol

medeltiden
odel
odelsskatt
ofri mans freilse

ordinarie rdnta
ovrsst
parrn
pauper
pennmg
plats (plass)

pr[stbol
przistgrill
riksdaler
ranta
senmedeltiden
skatte, skattehernman

skattefrdlsehemrnan

skattevrak

skepp sreda ( skipreide)

skifte

skilling
skrull

skeippa

sorenskrivare
storskifte

strandstttare

synedom
siitting

viktenhet i iildre (fore metersystemet anvdnt) viktsystem;
myntenhet i utkindska och [ldre svenska myntsystem, ett
slags mynt (= 16 skilling).
beteckning fcir hemman av viss storlek (eg hemman som
betingade 1 mark i skatt el landskyld)"
flren 1050-1 520.
odal, (Arftlig) full [ganderatt for bondernas jord.
skatt p6 sfldan odelsjord som ej brukades av dgaren sjlilv.
friilsejord i Bohusldn som dfl landskapet blev svenskt 1658
innehades av ofr[lse person (och sorn inte fltnjot lika stor
skattefrihet som allmiint frZilse).

om den vissa rdntan, jordeboksrdntan.
hiir om den ovissa tdntan, de extraordinarie skatterna.
iildre rymdmlttt av varierande storlek for mritning av ho m m.
fattig.
(viirdet av) ett (silver)mynt = U4 atrbum.

hiir om torp.
gflrd som anslagits till prdstens underhflll.
pastorat.
(svenskt) silvermynt (= 1 U2daler).
hiir om skatt.
6ren 1350-1 520.
hemman el annan fastighet av skattenatur, for vilket f,garen
var skyldig att erlagga skatt.

skattehemman vars skatter av kronan avhdnts

till friilseman, dvs person med skattefrihet; bondens rigande-
rattberordes inte.
skattehemman som i tre flrs tid inte kunnat betala
hemmanets skatt; i sfldana fall blev kronan agare till gflrden.

motsvarande det svenska skeppslag, ett omrflde
som utrustade skepp till kungens flotta.
delning av jorden i en gflrd eller by for att ge bonderna
storre sammanhringande brukningslotter.
ett flldre mynt (= 3 alba).
i Ostfolds fylke och Bohusliin i [ldre tid anvzint rymdmfltt

G U4 siitting; 12,15 liter).
mfltt - 116 tunna.
(norskt ord for) hiiradshovding.
frfln bl a England inspirerad jorddelningsreform som
ytterst syftar till forbiittring av jordbruket genom upp-
losning av byarna med deras iigoblandning och bundna
driftssystem, skifte frfln ca 1750-1800 (se skifte).
strandbo; jordlcis strandbo med fiske (el sjomansskap)
som huvudniiring och med hus pfl ofri grund.
dom efter en syn g[llande grdnserna mellan gitrdar.
mfltt = lll2 tunna.
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solleding
taga
tagesedel

toft
tredjeflrstaga
tunna
underbruk

utforle ding
utjord

utdng
vapenvrte
vrsst
vord
vArleding
dckra
odegflrd

odegflrdsman
odegeirde, odejorC
odelandskyld
odeleding
ocleskatt

odesm6l

oresbol
ortug

typ av leding
lega.
legoavtal.
tomt.
lega som betalades ndr avtalet fornyades for tre flr.
mfltt = 6 skrippor (eller 12 sattingar).
gflrd eller del av gflrd som brukas av en granngflrd sorn

erl[gger skatter for underbruket.
typ av leding
jord i utmarken, obebyggd jordbruksfastighet eller annan

skiftesenhet omgiven av andrajordiigares mark; till
fastighet horande markiiga inom annan by.

ang i utmarken
ett slags skatt.
hlir om den ordinarie eller vissa rdntan,jordeboksskatterna.
m6tt for fisk = 10 stycken.
skatt som betalades om v6ren.
igenlagd flker; hiir ofta om odeflker.
g6rd som har varit ur bruk som sjrilvstiindig enhet eller
obebodd sfl ldnge, att detta tillst6nd uppfattas som mer [n
rent tillfiilligt.
brukare av en flteruppodlad odegflrd.
odegflrd som mest brukas till bete

landskyld for en odegflrd.
skatt som betalades for en cideg6rd.

skatt for en odegflrd.
gflrd (eller annan jordbruksfastighet) som liimnats obebodd
eller obrukad tilmAlHgt (oftast p6 grund av k ig) eller for
lflngre tid.
jord for vilken betalades 1 ore i landskyld.
mynt - 4 penningar.
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Askum 203,204
Askum, Lilla 203
Aslerod 235

Asmundsbruk 124

Aspekdrr 139

Asslercid I34, 135, 196, l9l ,204
Assmunderod 9l , 130

Assmundsgflrden 221

Audabaka 1 13

Audb@ 296

Audnanne 230
Aulinna porpe 242

Austmalum 134

Autarudi 68, 83

Backa 113, 114, 187 ,I88, 198,

204, 271, 23J , 263, 2J 4, 2Bl,
282, 296, 313, 332, 333. 334

Backaodegflrden 21 4, 282

Backe 237 , 261, 339
Backen 16l, 26J , 281, 330, 331
Backeskfll 231

Backeskflr 233,234,235
Backetoftan 151

Backskflrberget 234

Bagesfls 191 ,204
Baggetofta 151

Bagghogen 76,84,338
Bagflhs l9l
Bakerod 144,145
Balkerod 65, 83, 338

Bamevik 117

Bassedalen 206
Bassgflrdflaten 233

Bassgflrdmaden 233

Bastedalen 206
Basterod 11 . 84

Bensrod 215

Berg 55, 58, 69,90, 99, L09,

r7J, 120, 724, 125, 130, 131,

r40, r45, I 60, l6J , 7JJ ,20J ,

213, 223, 260,, 292, 303, 304
Berg, Ostra 55

Berg, Ovre 160

Berga 223, 302
Bergagflrden 34

Bergane 236,238
Bergegerdt 126

Bergegflrd 51, 61

Bergegflrden 26, 132, 135

Bergerod 253,262
Berget 8l
Bergsgdrdet 132
Bergon 251 ,339
Berig 124

Berrig 99

Berserod 164, 1ll
Biarna riodre 196

Bielckebreck 185

Bimserod 215

Aa 56

Aaen 86

Aarnes 92

Aasen 86

Abbildrodt 142

Abilderodt 63

Adenes 92

Agetorp 64, 65, 83

Aggetorp 64, 65

Agger 140, Il I
Akre 4J , 165, 166
Akreno 166

Albogirden 25

Aleviken 285,303
Alfssby 72

Allemarken 316, 324, 340
Almuntorp 242, 261
Almuntorp, Lilla 242, 261
Alneis 214, 234, 246, 261,
Alnds, Lilla 261
Alnds, Lilla, Stora 245,246
Amdal 234

Amhult 201,,204
Ammedalen 104

Amodzrudi 65

Amtarud 83

Amundal 321
Amunderod 268, 282, 302, 303,
- - -l 

.'l /'l /'l

)JZ, )))
Amundsrod 65, 83

Andends 92,97 , 130

Anfasterod l4l
Annerod 152, 153, 155,7J6,
192,204
Anros 291, 293

Anros, Stora 291,304
Apelbdcken 143

Apelhult 332

Apeln 142, 143

Apelrod 142, 143,, I45
Apelsdter 299,304
Apelang 142
Apledalen 142

Aplerod 56, 63,82,338
Aplerod, Norra, (Sodra) 56

Ararud 186, 188

Arekier 79

Arendal 281

Arna rudi 311

Arne hwecken 1 18

Arnekier 19

Arneveken 1 13

Arod 740,745,, 186, 188

Asbjornsrod 238, 239 , 240, 26I ,

339

Askerod I 3 3

Askeron 63

Askeron, Lilla 63, 338

Askesby 19,34

Binghult 234
Bions rudi 275

Biornner6dt 137

Birckebreck 185

Birkabrakko 185

Biorckebacken 185

Biornere Teigen 93

Bjiilkebriicka 185, 186, 188

Bj[lverdd 312
Bjiimserdd 27 5 , 27 6, 282
Bjonni 116

Bjorbiick I50,, 176
Bjorfail 108

Bjorke 313,318, 324, 340
Bjorkebacken 185

Bidrkebrf,cka 186

Bidrkekiirr 39

Biorkemarken 332

Biorkerod 27 4, 282
Bidrkerodsflkrarna 214

Biorkesl[tt 193,194, 204
B orndalen 166

ornebcin 254B
Bjcimerod 94, 125,130, l3l,
136, 137 , 144, 196, r97 ,204,
258,312
Bjornerod Nordgflrd 126

Bjornerod, Sodra 130

Bjornerod, Vdstra 94, 130

Bjornerod, Ostra 94

Bjornerodstegen 94

Bjornerodstrand 3L2
Bjornisen 253, 218

Bjorniis 303, 334, 335
Bjomod 47

Bjorrod, Norra 47

Bjortegen 90,94
Bjortorp 222,235
Bjorviken 272, 273, 282
Blibreicka 95,9J , 130

Blibriicka kvarn 97

Blixerod 54, 62

Blomsholm 318,325
Blflb2irshulr 260, 339 , 341

Blflsopp 209,213
Bodilsrod 243

Boffuenn 90

Bokends Bon 169

Bollestad 31

Bollestad, Lilla, Stora 42

Bollestad, (Norra), Lilla 38,42
Bollestad, Nordre 38

Bomyren L99

Bonerod 59, 62

Bonnerod 59

Borens 125,l3l
Borgane 215
Borgarslycka(n) I1l
Borgen 275, 234, 241, 258, 262
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Borgen, Lilla 215, 216, 234

Borgen, Store 215
Borgene 215
Bornci, Lilla 16l
Borsbreck 109

Borslock I09, lll
Borslocke l09,lll
Borfls 165

Borflserod 220,235
Bot 128

Botten 332

Bottna 228

Bottnelycke I90,204
Boxvik 123

Brabuane 152
Brams rudi 296

Bramserod 296, 304
Brand(s)tegen 23

Brandalen 105

Brandserod 138

Brandsgdrde 138, 145

Brandskdrr 138

Branehog 43

Branneby 215, 224, 234, 235

Branneby, Norra 215
Bratteberg 317 ,325
Brattfls 706, 144, 750, 176
Brattfls Ostergflrd 131

Bratton 338

Brattcin, Lilla 6l
Breden 85, 130

Bredvik 253, 262

Brehult 320, 325

Breverod 323, 325

Brevik 16, 7 l, 253, 272, 2J3

Brevflkrarna 323

Bro 98

Bro(de)dal 1 19

Brodal 113, 118, 131

Brodalen I 1B

Brodedal 118

tsrok Vristergflrd I I
Brunnefieill 92,93, 130

Brunstorp 19

BrAland 82

Brflland N{ellangflrden 49

Brflland, Nedre, Ovre 63

Rrflmarken 241

Brflrod 242,261
Brfltarna 106

Brfltedalen 113, 118, 119,l3l
Brflten 148

Brdcke 39, 83, 86, 99,173,
728, 7J9, 180, 188, 206, 223,

287 ,303
Brdcke, (Yttre) 128

Brdcke, Ovre 148, 116,223
Brdcketolt 165

Brreddenom 85

Brdmmen 306

Brdnderne 133

Brdnna 133

Bua 33,36, 120, 136, l3J , 145,
168 202,204
Buakdrr l3l , 744
Buane 153, 154, ll6
Buane, Nedra 332

Buane, Ovra 330, 331

Buar 306,324
Buar, Norra, Sodra 306

Budalen 238, 314, 324, 339, 340
Budum 120

Bulekdlr l3l , L44

Bulid 150, l5l, ll6
Bullarby 330,331
Bunden 108

Bur 31, 33, 36

Burens 125

Burfls 85, 86, 130

Burfls Yttergflrden 130

Buskan 232

BuskogBuskogen 232

Buskdngen 232,235
Busleitt 138

Busldtt, Lilla, Stora 138

Buslf,tt, Norra 138

Buxerod 60

Buxungercld 333, 334
Byn 5-5

Bfigane 90

B6gane, Vdstra 90

Bfllerod 228, 229 , 235
Bfllkerod 191

Bflrod 114, 177 ,208
Bfltsbracka 109, 1 18

Bfltslycke 1 I 8

Brickegflrden 732, 135

Bzickevik 12,83,128
Biirby 22,34,211 ,234
Biisserod 296,304
Bf,stedalen 164

Bo 69, 83 ,99,728,338
Bo Berg 69

Bo Dampegflrd 69,I 1

Bodelsbacken 192
Bcin 108, I 69, lJA, 7J7,205,
206, 20J , 213 , 2l B, 282

Bon Kronogflrden 171, 1ll
Bo Nedergflrd 69

Borjestorp 56

Borsgflrden 88

Bo Veistergflrd 69

Dafto 316, 319,324,321
Dalarna 53 , 149

Dalby 108

Dale 116,222,235
Dale, Ovre 99

Dalen 53, 205, 213

Dalen, Stora 206

Dampeg erd, 69,7 |
Dandalen 109, 131

Dikerod L59, L77

Dingle 212,213
Dingle, Vdstra, Ostra 212

Dinglebo 46

Dingvall 2L0,2L3
Dingvall,Lilla 2I3
Dingvall, Li1la, Stora 2I0,213
Diupadale 203
Djupedal 22, 203, 204, 337

Djupedal, Lilla 203, 204
Djurhult 137

Djurhult, Lilla, Stora 137

Dombshee 306,324
Dompane 306

Drammersrod 59

Dryp 210
Drypet 210

Dropevall 3L3
Dulebacken 208

Dyne 327

Dynekilen 321

Dynggiu vale 210
Dyngo 167 ,224,235
Dyrrnge 224
Dyreby 7 |
Dyrstolen I99, 200, 201
Dyron, Lilla, (Stora) 7 5

Diilene 57

Dolan 260

Doltorp 308, 324,340
Dossedal 199, 200, 204
Dossedal och Skogen 20I
Dover6d 155, I7 6

Ebbilsl2itt 195, 204
Ebbilsliitt, Nedre 195

Ebildsliitt I2l
Ebletufft l2I
Ed 253,262
Edsvik 290,303
Edsvik, Norra 284,290
Edsvik, Sodra 290
Edsiim 263, 28t, 330, 331
Eeggebeck 136
Egllebaick 136
Ejde 283,303,332
Ejde, V[stra, Ostra 283
Ejgst, Nedre, Ovre 310,324
Ek 300,303
Ek, Norder, Soder 300,304
Ek, Norra, Sodra 300

Ekehfllan 144
Ekekiirr 166
Ekeneis 238,239
Ekesk2ir 155

Ekier/Ekiiir 166
Ekis 43,6I
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Elestorp 40,42
Elleberg 83

Ellebierig 67

Ellene 193, I95, 1 96, 204
Ellerod 22

Ellynd 193

Elofsrod 301,304
Elserod 238, 240, 256, 261, 339

Elveneskogen 260, 339 , 341
Empterod 83

En(n)gebeck 136

Enerbacken 166

Eriksgflrden 211
Eriksrod 2J3, 282, 289, 303, 333
Eriksrod, Ostra 290
Ertserod 289, 290, 303
E,skilsrod ll2, ll3, IJJ
Fagerhult 14J, 152, 753, 754,
ll 6, 266, 2Bl, 330, 331, 334
Fagerhultsnas 153

Fedjan l7B
ffytthin ll9
Fibenclal 213
Fiellett l6V
Finkenborg 53, 160

Finnpfl 323

Finnsbo 154, ll 6

Finz budum t54
Fisketufft 101

F'isketuft 102

Fisketyft 102
Fiau 21 1

FjAll och Bremsvik 143, 145

FjAtrla 93, 261, 334, 335

{rillan 91

Fjaile 125, 726, 131,339,341
Fjrillegiirde 126, 131

Fjzitrlen 94
Fjiillet 138, 1 43, 145, 238, 240,
??4 335 3?q

Fjrillet, Norra 144

Flateby 318,325
Flatersrod 201, 204
Hflgfiallet 143,145
Flflvene 246,261
Fldskestycket 306

Fldskum l22
Fl[skum, I-illa, Stora 123

Floghult 308, 324,341
Floternarken 2J8,330, 331, 334,
335

Flcriing 318,, 325
Floring, Lilla 319
Fogdedngen 2l
Folenn 85

Folkestad, Vdstra 3lI, 312
Folkestad, Ostra 312, 324

Forsebdck 96

Fossane 220, 27 l, 333, 334

Fossen 126, 128, 129, 130, 131

Fosserod 74

Fressland 332,333
Fres sland Nedergflrden,Uppe-
g6rden 219,282
Froddng 3lB, 325

Frflstorp 51

Freilsegflrden 31,35
Frdnnerod 166

Fuglethuedt 65

Fuglheim 85

Fultaga 165

Funderod 30

Fuoder0t 132
Furufjeill 54,55,62
Ffrgelkzirr 65

Figlekeim 234

Firglek[rr Larsgflrden 234

Fflgletvet 65

FAglevik 28, 35,, 36, 65, 33J

F'Aglum 85, 130

Ffllbengsrod 192

Fflraby 285,303
Fiillet 16l,16l
FHmarken 212

Fzin 208
Fdrlev lBB

Feiterod 132, 135

F-okercrd 144,145
Foterod 132
Gadderod 209
Gadernunden 125, l3l
Gaclemwnden I25
Gahre i 84

Galto 308

Galto, Norra, Sodra 308

Gamla Uddevalla 150

Gamleberg 58

Gandvik 125, 131

Ganwig 125

Garde 13

Gardt 184

Garnfot 33

Garp 163

Garpetorp 163, Ill
Gatan 32,36,256,337
Gausstorp 104

Gautarsrud 3I3
Geddebrricka 96

Geiesse 209

Gelreiks mork 229

GerefJzill 49, 6l
Gerefieillsdngen 49

Germundrod 283
Germunrod 283, 303
Gerrebo 243

Geta L4

Gibaas 2l

Gierrefeld 49

Gillane 254

Gilleby l2l
Gilling(s)erod(et) 88

Gillingerod 87, 88

Gillingsmarken 235, 229

Gillingsmarken, Lilla, Stora 229, 235

Gilltorp 324

Gilltorps odegflrd 3 10

Gisslerod 302

Giodal 300

Giofeldt 49

Giorell 300

Glimmingen 149

Glimmingen, Lilla 149

Glimsfrs 114

Glose 40, 4l,ZLB
Gloshed 41, 42,218
Gloslid 156, 116

Gliished 83

Glritte 115

Gtroskzir 40, 42

Gotenburg/Gottenborg 167

Gottersrdd 332

Gramsfls 295, 304
Granbua 11 1

Grandal 323

GranderA 303

Granhogen 115

Granhult 323, 325
Grankullen 5 3

Granneby 43, 6l
Grannerod 303

Grandrvd 320
Gratarp 37

Grauffuel 133

Graven 133, 135

Greby 292

Greskier 150

Grirnmeland 2J 5, 282, 332

Grirrskiirr 64,82,338
Grimsleitt. 216,234
Grimisen 218,335
Grindhult 148

Grindsby 92

Grinnerfls 57

Grinnerod 7 4

Grinfls 206,213
Gripserod 302,303
Gro 3l
Gro rudi 1 61

Grobacken 3l
Grokareby 37

Grorod 9J, 130, 149, 16l. lJ6,
182,188
Grotorp 37,42
Grubberod 2J 7,282, 333,331
Grubberodsskogen 27 l, 335
Grytingen 159, 717
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Grflbacks lierne 3l
Grflbensgiljan 161

Grfllos 3I3, 340
Grdskdrr l50,ll6
Grdsfls 39

Grodal 300

Gronskult 1 16

Gronskult, Lilla 1 16

Grcinskult, Stora 117

Grossby 60

Grossby, Ostra 60

Groterod 55

Groto 34,36,338
Grova 128

Gubberod 18, 34, 300, 304

Gudmundarud 283
Gudmundrod 283
Gudruna rud 239

Guldringerr 149

Gullborga 56

Gullmarsberg 161

Gullringserod 149

Gullo moras 18,34
Gullo(n) 40,42
Gulon 40

Gummunerod 283
Gundmundrodt 283
Gunghult 206
Gunnarby 165, 166, lll
Gunnars budum 196

Gunnarsbo 196, l9J, 204, 246, 241

Gunnarsbo, Lilla, Stora 196, 191

Gunnborod 236

Gunneby 7 4, 83, 196

Gunnerby, Lilla 196

Gunnerod 165, 234, 2J3, 282,
z]2.),,1.-,.1/1
.).1 Z- ) _) _)

Gunnesby 20, 337

Gurod 239

Gustavs dng 23

Gustorp 102, 104, 105, 130

Gyllebacken 192,204
Gyltetorp 301 ,324
Gflla 34

GAlkilrr 186

Gflne 294

Gflnehed 294

Gflrd 92, 130

GAre 13, 83, 9J , 130

Gflrod 184, 1 88

Gflshult 322

Gflshult, Sor 322,325
Gflso lll
Gdddestala 91, 130

Grirpen 297 ,304
Geissje 209, 213
Gdsthuset 236

Go-Viissby 316
Go-V[ssby, Lilla 316,, 324, 340

Goddered 23, 35

Goltetorp 307

Gopan 293

Gdpfls 2L,34
Gcipiingen 293,304
Gossby 50

Gossby, Nedre 6I
Gossby, Nedre, Ovre 50

Gdtbergshagen 268,282
Goteborg 18,34
Habborsby 64, 65, 82, 83

Hadustadum, @fra 306

Haffue 98, 100,209
Haffuitt 100

Haga 83, 88, 100, 206,208,
209,213,298,304,343
Hagama 57

Hagaskog 208
Hagebacke 3l
Hagebacken 37 ,38, 42
Hagen 26, 127 ,208,268,282,
332

Hagen, Norra 133

Hagen, Stora 26

Hagetorp 310,324
Hagetorpstegen l4l
Haghen 127

Hagstorp 310

Hajum 339
Haketorp 15,338,342
Haketorp, Nedre, Ovre 75

Haketorpstegen 124
Halland 186

Halleby 47 , 61,84,342
Hallekullen 50, 61

Hallekullen, Nedra, Ovra 50

Hallen 315

Hallerdd L7 4, I77
Hallind 186

Hallinds odeg6rd 186, 188

Hallstensrod 156
Halmstad 2J8,334,335
Hals, Lilla 88

HaIs, Stora 88, 130

Halsbiick 79, 80

Halvmark L22

Halvorsrcid 264, 281, 289, 303,
331, 335
Hammar 54,62,338
Hammar, Lilla 338

Hammar, Lilla, Stora 83

Hammar, Vdstra 179

Harcn 234
Harebo 268, 335
Hasslebacken I43,145
Hattedalen 136, 148
Heane 194
Hed 218

Hede 72, 90, 168, 190, 192, 219,

235,294,304
Hede, Lilla 219, 220, 235, 294,

304
Hede, Norra 220

Hede, Sddra 2I9, 220
Hede Viirniksg6rd 2L9, 235
Hede, Ovra 219, 220
Hede, Ovre 206
Hedegiirdet, Norra 1 85, 1 88

Heden 190, 206, 243, 256, 3lI
Hedkiirr I59, 160, 177

Hedum 189, 190

Hedum, Li11a, Stora 190

Hedum, Stora 1 89, 19 I, 204
Hedum Ostergdrden 189, 190

Hedyen 190

Hedym 190

Hee 189, 190, 192, 193,204,219
Hee, Lilla 190

Hee, Sodra 301 ,324
Hee Viimiksgird 219
Heen 3LI,324
Hehagen 189

Hekullen 219
Helgeshagen 57

Heljerod 293, 304
Helleberch 67

Herrestad 158

Hertserod 298
Hessland 317 ,325
Hesdm 190,204
Hienn aas 88

Hind 88

Hind6s 88, 130

Hinnerdd 88

Hiiilm 104
Hjiilmevikstegen I24
Hi2ilmhult l5l
Hjiilmkiirrs zing 223

Hiiilmstad 3I5, 340
Hjiilmstad, Lilla 315, 324

Hiiilmstad, Stora 315
Hjiilms[ng 52, 53, 62,326
Hiiilmvik 104
Hi[lmvik, Yttre L04
Hjiilmvikstegen l4l
Hj?ilpesten 214,234
Hjaltsgflrd 312
Hjiirtero 224,235
Hiiirtum 132
Hoen I78
Hoffue 127

Hoffuer 298
Hog 100, 101

Hog, Nedra, Norra, Sodra 57

Hoga 98, 101 ,125,126, Lzl,
l3r, 234
Hoga, Lilla, Stora 127

Hoga, Nedre 98, 101
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Hoga, Ovre 98

Hogane 17 6, 243, 26I
Hogar 263 , 281, 288, 29J , 303,

304,308, 333,334
Hogdal, Stora 321, 325 , 343
Hogen 91,100, 111, 12J,130,
778, 214, 215, 234, 264, 266,

284, 303, 315, 333, 334, 335
Hogen, Stora ll4
Hogerod 334,335
Hogsflaten 285
Hogsdm 193,204
Holkekdrr 268,282,330
Holm 123

Holm Yttergflrd 123

Holma, Lilla 14

Holmen 46, 154

Holmestad 144,145
Holmstegen 123, l4l
Holtane 332,333
Horllykiu 223

Hornadabol 1 19, 120, l3l
Hornlycke 223, 224, 235

Hotun 98

Houffue 51

Hovends 199, 201, 204
Hovlanda I I
Hovsdter 261,281, 330
Hovtrdd 333, 334
Hud 218,290,303
Huddlven 218
Huggebacka 37

Huggebacken 3l
Huld 41,218,291
Huldarhed 47,218,235
Huldarhaeidi 2I8,235
Hulkegiill 201
Hulkesrod ll3 , 1ll
HullbAcken 55

Hult 34, 146, 205, 206, 213,
240,261
Hultane 253, 262

Hulu 205
Humlekdrr 179, 188

Humlekdrr, Vdstra, Ostra 179

Hunnebo 196,,204
Hunstad 230, 23L, 235

Hurod 149

Husebacken 56

Husebo 309
Huseby 113, 118

Huseby, Lilla ll9,34l
Huseby Mellangflrden 118

Huseby, Stora 1 18

Husedalen 134

Huset 255,251 ,339
Husgzirdet 208

Husstaden 320,325
Hustyft 320,325

Husvattnet 56

Huverod L49, L7 6

Hyppeln 34,36
Hflby, Stora 48

Hflbiickemarken 330, 331
Hfifors 15, 249, 261, 339
Hflfors, Norder 250
Hflkebytorp 287

Hfllan 7 4, 83, 166, 205
Hflle l4l,20l
Hflle Norgflrd I4l, I42
Hfllkedalen 3t6,325
H6lkestaden 312,324
Helt 39, 288,, 302, 303, 309
Hfllt, Norra 309, 324

Hfllterod 241,261
Hflltet 146
Hflvebiick 267 ,281
Hflverdd 207 ,2I3,333
Hiickeriet 259
Hflggvall 66

Hiileby 166
Huilgfln 139

Hiiljebo 334,335
Hiilla L28, 129, l3l,29l
Hiillan 240,258
H[lle 167 , 174, I77 ,316,324,
340
H2illebol 93

Hiillebiick 74
Hiillekind 310, 324, 328,340
Hiillekvin L67

Hiillene 82,9L
Hiiller 7 4, 83 , 84, 1 68 , L69 , 17 7 ,

338

Hiillesdalen 55, 56

Hiillesdalen, Ovre 55

HZillesflaten och Grflbacken 93

Hiilles6s L43, 145, 224, 235
Hiilles[ter 242, 243, 261
Hiilletorp 187, 188

Hiillevad 253,339
H[llevadsholm 209,213
H[llevik Il4, 116, Ll7 ,342
H?illevik, Vdstra l3I
Hiillevik, Ostra ll3, Ll4, l3l
Hiilleviksstrand 1 18, 329, 342

Hiillsberg 102, L30
Hiillso 33,36,315
Hiillungstad 247 ,257 ,260,261,
262,339
Hrergaute riodre 60
Hiirgussercid 60,62
Hiirgussercid, Norra, S6dra ffi,62
Hiirlycke l0L,l02
Hiirlycketegen L02, 124, I4L
Hiirmano 115

Hiirsercid 298,304
Hiirsl2itt 309,324

H2irdd 9L, 341
Hiiron 82

H2isslebriickan 242, 245

Hiistekiilla 116

Hdsteskede 306,324
Hiistevik 32,36
H[sthagen 266,333,334
Hdstholmen 3l
Hiistholmen, Lilla, Stora 3l
Hiistum 299,304
H[stum, Lilla 300

Hdga 22,35
Hcigbergane 238
Hogen 22

Hogenorum 52, 54, 62,326
Hogeskog 206
Hoggerod 95

Hdgheden 243

Hoghult 243,261
Hogstad 305, 324

Hdgstad, Nedre 305, 324

Hdgstad, Ovre 306,324
Hogstale t7 4, I77
Hogs2iter 243, 26L
Hcikelund 2@, 281, 331, 333, 334
Hdkerod I44
Hokiirr 197,198, 208

Honeskflr 232,233,235
Hono 34,36,338
Hcivik 67

H6vik, Lilla, Stora 67

Illerberg 67 ,83
Ingeborgrcid 321,325
Ingelstorp 133

Ingetorp 44
Inlag 263, 281,335
Iruregflrden 27

Island 205
Islandsberg IL7
Ither Krogger4dt 9l
Ithernis 9I
Ithersrot 106

Ivarsbo 138

Jaren 263, 330, 33L
Jeppegirden 3I4
Jeyer 44
Jonsbo 270, 282, 333, 334
Jonsborg ll7
lordal 49
Jordal, Yastra 49
Jordfallsskitten 133

Jordhamffiffi, Ostra 57

Jordvik 292,304
Jordviken 291
Julserdd 211

Jutehemman 242
Jader 44
Jiiger 43,44
Jdger, Lilla 6L
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Id"ger, Lilla, Stora 44
Jdnserfls 23

Jrirnkltitt 53

Jdrpen 291

Jzittesfls 137,144
Jcirland 47 , 48, 6I, 84

Jcirlanda 84

Jorlov, Norra 309
Kalkarudi 65

Kalkerod 65

Kallsfls 165,

Ka116s 222,235
Kalshed 20,34
Kalshed Bergegflrden 2I
Kalven 34,36,338
Kalvhagen 280
Kalvholmen 319
Kalvo 328
Kampegflrden 306

Kampetorp 301 ,324
Kampetorps cidegflrd 301

Kamstorp 218, 219 , 235
Kanerod 2J 5, 282, 334
Kanikejorden 183

Kanikedngen 44
Kanslit l2l
Kara haugi 164

Karholmen 319
Karserod 2J 6,, 334, 335
Kasebol 242

Kasebuane 152, 153, 154, ll6
Kasen 150, 160,206,, 25J ,,323,

339
Kasen och Ndset 247

Kaserna 167

Kastellegflrden 338

Kattfls 222

Kavlerod 322

Kebal 305, 340

Kebal, Norra, Sodra 305

Kebene 6l
Kebene, Lilla J l, 84, 338
Kegro 212

Keholmen 48

Kettelsrod 254,262
Ketteshogen 298
Ketteshouffuenn 298
Kiarre I3l , 172

Kila ll2
Kile 328
Kindlycke 234

Kindsliitt 98

Kingelvdv 209
Kinkhem 259
Kirckefeld, @ 16

Kissleberg, Lilla ll7
Kissleberg, Lilla, Ostra 161

Kitterod 300, 304, 3I2,324,
334,335

Klafossen 205
Klagerdd 332,333
Klev l4I, I45
Kleva 67 , 97 , 130, I84, 234,

256,298,304
Kleva, Vflstra, Ostra 184

Klevedal 96

Klevedal, Lilla, Stora 96

Klevemyr 298
Klevemyren 298
Klinten 136,16l
Klippan 56

Klockaregflrden 309, 3I5,, 324

Klovfls 205
Klytte 178
Klflbungerdd 255
Kliittene 178,179, 188

Kliittene Odegflrd 178
Kldvedal 82,84, 338

Knapegflrden 27

Knapehagen 285
Knapen 285,291,303
Knarrevik 180, 188

Knode 7 5

Koberg 39

Kocketorp 111

Kodde 178
Kodebacken 149

Kogetorp 64,65
Kohagen, Ostra 70
Koketorp 338

Kokutorpe 65

Kolbacka 286
Kolbovattnet 320
Kolbuxerod 110, 111, 131

Kollebacken 286, 303

Kollekiirr 67, 83, 84, 339
Kollerod 78, 80, 84, 108

Kollgercit 272

Kollstorp 325

Kolltorp 322

Kollfls 222,235
Kolsby 164,I77
Kolsby, Nedre, Ovre t64
Kolstorp 53,62,326
Kolvik 168, 177

Kompercid 61,152
Komperod, Stora 60

Kongelund 340
Kontoret 127

Konungerod 263
Kopparhult 258,262
Koppercid 108, 152, L54, 176
Kopperod, Lilla 17 6

Kopperod, Lilla, Stora 152
Korndal 291,304
Korpeskogen 268,335
Korpfls I57
Korsbergane 236,26L

Korsg6rden 57 , 58,62
Korshamn 320
Korsnds 320
Korsviken I42
Korsviken Norra, Sodra I42
Kortzgaard 58

Korungerod 263
Korungertrrl,Y'aster 263

Korungercxl, Vdstra, Osffa 333,334
Koster 328
Kostorp 53

Kotorp 65

Kotubakka 149

Koxercid 272, 282, 332, 333
Kraaggerodt 80

Krabberod 99

Krabbetorp 313, 324, 340
Kragero 272

Kraka rudi 78

Krappsiitt 206

Kristensgflrden 222

Krog(g)erodt 272

Krogaardt 58

Krogerrid 78,80, 338

Krogetorp 64, 65, 82

Kroggaardt 272
Krogstorp 64

Krogirden,Lilla 25

Krok 55,313
Krokane 93, 34I
Krokegflrden 25, 130
Krokegflrden, Lilla 35

Krokegflrden, Lilla, Stora 25

Kroken 313,324
Krokerod 25,130
Krokerdd, Yttre 9I, I30
Kroketuft 86

Krokevattnet 162

Krokevattnet, Vdstra, Ostra 162
Kroksdal 70,84
Krokserod 29, 30, 36,337
Krokstomten 86, 130

Krokstorp 132,135
Kron(o)tegen 102
Kronliden 81

Kronogflrden 28,227
Kronotegen 90, 96, 102, 107

Kronotoften 70, 83, 84, 338

Kronotomten 81, 338

Kronotyft 81, 84

Kronoudden 160

Krossegarden 58

Krossekdrr 7 4, 83, 293
Krossgflrd 58

Krossgflrden 58

Krubban I57
Krflkedal 66,82
Krflkerod 78,84
Kr6kerods Zing 167
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Krflkhult 259, 260
Kroggeroe 212

Kubalie 12,83
Kullagflrden 25

Kullen l4l , 313, 322

Kullen och Lilla Uggelhult 147

Kungelund 316,324
Kungsviken ll9,34l
Kungsviken, Nedre 119

Kungsviken, Ovre ll9, l3l
Kungsdng I l6
Kurlanda J l, 84

Kvarnen 240
Kvarrdngen I54
Kvisljungeby 28,36
Kvisserod 333
Kvisslen 312
Kvisslerod 333
Kvisslingeby 28,36
Kycklingedalen 59
Kynnefjzill 2J l, 333, 334
Kyrkeby 6de 84,338
Kyrkemyren 116

Kyrkenorum 52, 62

Kyrkmyren 17 6

Kyrkoby 14

Kyrkoby ode 7 4

Kyrkobyn 66

Kyrkofirill J 5, 82, 84, 124, 338,
339
Kyrkolycke 22

Kyrkoryk 293, 304
Kyrkorvr 211

Kyrkoskedet 29

Kyrkoskedsikern I - irkr ar 29

Kyrkosund 319
Kyrkotegen 49 , 9J , 160, 161

Kyrkoringen 26,27 , 154, Il6
Kyrkvallen 48

Kyrkdngen 23

Kfldene ll8
Kfldene odegArd 179, 1BB

Kflllebrflten 153

Kfllsered 29,36,331
Kfllstad 296,304
K1revik 69, 83, 338

Kflrvik 260, 339 , 341
Kflrod 7{J4, 163, lll ,254
Kflrod, Nedre, Ovre 163

Kitorp 65, 82,338
Kziderod 105

Kzilkeron 7 6, 338
Kzillareholmen 294

Kdllegren 139, 145

Kdllegren, Lilla 145

Keillegren, Lilla, Stora 139

KZtllsby 47

Krillvik 3A5, 324

Kallo 34

Kzilsrcid 323
Kdndalen 11 1

Kdrna 41, 42

Kdrr 32, 54,85, 1 16, 125, 126,
130, 131, 136,137,140, l4l,
144, Il l, lll
Kdrr, Lilla, Stora lll,l72, lll
Kdrra 18,34,103, 105, 106, 131

Klrra, Inre,Yttre 106, 131

Kzirraby 233, 234, 235, 342
Kdrraby, Lilla 233, 235

Krirraby, Stora 234

Kdrrategen 106

K6rre hage 55
Kdrret 85

Kdmhede 306
Ktirrsgflrden 25

Keirrslycke 22,35
Ktirrslettt I5
Kdrrstegen l4l, 145

Kdrrsten 141

Kdrrson 7l
Kf,rrdngen 2,1J, 248, 261
Konnestorp 2ll ,235
Konnestorps odegArd 211

Koperod 1 15

Kopestad 209
Kcirnerod 94
Kornerod, Vrlstra 94
Kostelshed 173,lll
Ladhello rudhi nredra 123

Lagmansholmen 19

Lagmansikern 25

Lallerod 123

Lalund 123

Landerod 311 ,325
Laneberg 181, 182, 188

I-anehed ll3,17l
Lanehed och Rod ll4
Langelanda, A 16

Lavo l2l
Leby l2B
Ledum 222,235
Lefuerj 212

Legene 191,198
Lekstala 171

Lekstale I73,ll4
I.ekvall 133

Lerberg 313, 324

Lerbo 313, 340
Lerbeicks odegflrd l9J , 198,204
Lerhogen 236,261, 339
Lersik 264,, 333, 334
Lerflker 213
Lexby 26,35
Li 192,204
Liane 205, 206, 258, 21 5, 334, 335
Lid 22, 39, 39, 42

Lien 314

Lien-Valex 315
Ligald 264,333,334
Lija 192
Lijart 27 5

Lijne 264
Lilla ddegflrden 306
Lillastugan i Varp 307
Lilldal 74,83,84
Lille Simons iing 18,34
Lille-Rod 246
Lilleby 28,36,337
Lillegott 339
Lillegflrden 26

Lillehammar 57
Lilleskogen 258

Lilliingen 23

Lind 66

Lindholmen 3I9, 340
Lindjiirn 139

Lindfls 39

Linn Jernn 139

Liodhusum 287

Lirfls 72

Lislelycke 292
Listaskogen L47 , l7 6
Listaskogen, Norra, Sodra 147
Litegott 253

litla Riodri 246

Litledal 7 4
Liverod I43, 145, 263, 278,
282, 309,, 3ll, 324, 332, 335
Ljung 142
Ljturghog en 296, 304, 312, 3L3, 324
Loche 197

Lodna kiamrm 203
Lundane 334, 335
Lundekas 314

Lunden 108, 291, 304, 334, 335
Lundeskogen 335
Lunna 222,235
Lunnebrzicka l5I, 152
Lurureg6rden 3I
Lunneskogen 334
Lursring 299
Lyckan I97,198,204
Lycke I28, 17 4

Lycke, Lilla 223, 292, 304
Lyckflsen 292

Lyusby 223

Lflngaskog, Ovre 16

Lflngeberg 181, 182, 188

Langeby 284,303
Lhngegarde 48, 61,319
LflngekiLr, Vdstra, Ostra 18
Lflngelanda 87
Lflngeskog 315,
L6ngeskog, Ovre 315
Lflngevik 199,204
Langholmen 3l



357

Lflngo 315,321
Lflngon 197,198
Lflngon, Lilla 198, 204
Lflssbo 128

Lflssby 2l ,35
Lfltg6n 162

Ldnsmansflker(n) 25

Ldnsmansdngen 25

Ldresbo 134

Larje 24,25,26,35,331
Locke l9l ,223
I-ogen 118

Logfls, Lilla 169

I-onndal ll2
Lonnekdrr 204
Lonnekzirr, Lilla 203
Lonnekeirr, Lilla, Stora 204
Lonnghoffuenn 296

Lonnhult 202,204
Lose 2Bl ,303
Loska 232,235
Loske 281

Lossbo 223,235
Losse 281

Lostorp 38,42
Lostorp, Vdstra 38

Lovhammar 53, 62

Lovri 242,261
Lovfls 211,253
Maggeby 165, 166

Majoreberg 160

Marken 215
Massleberg 306,340
Massleberg, Lilla 306

Mastebrdckan 55

Medby I 87, 1 88, 322

Medby Nedergird 187

Medby Overgflrd 187

Medkoppen 310, '324

Medkoppen och Vigensrod 156,116

Medskogsbdcken 162

Medstugan 96

Mellan Busldtt 138

Mellan-Tingen 115

Mellang irrd 44, 4J , 61, I12, 116

Mellangflrden 19 , 28, 32, 45 , 52,

87,214,226, 22J ,2Bl ,301
Mellanrod 63

Mellby 210, 213
Melsrod 19 1

Mesterod 158

Metholmen 134

Mialkarudi 51

Mickelskogen 26J , 333, 334
Misterod 1 5 8

Mjolkerod 5J , 59,62
Mjolkfln 5l
Mjosund 39,734, 135

Mjoverod 165

Mollon lll
Mon 210,240
Monsdalen 210
Morik 68, 83

Morike Hale 68, 83, 338

Morlanda 342

Mossdalen 230
Mossen 123, 253, 339
Munkerod 53,, 54, 62, 326

Musland 333,334
Myckleby, Nedra, Ovra 9l
Myckleby preistgflrd 93

Myran 255
Myrarna 255

Myre 142, 145

Myre, Nedre 742, 143

Myrebo 32,36
Myren 166

Myretorp 2ll, 212, 213
Myrhagen 17 4, lll
Mflllsjo 151

Mflnedalen 210
Mflnsedalen 210
Mflrtensrod 333, 334
Mflrod 51, 54

Mredal rudinu 191

Mrdalbo 210
Mzillby 64, 126
Mzillegflrd 340
M[llegflrden 323, 325
Mtillerod 191,229,235
Molebacka 260,339
Molnebo 83

Molneby 85, 86, 87, BB, 89,

130,326
More 266, 281, 330, 331, 334
Morehogen 266,335
Mork 320, 322, 325

Morkedalen 321, 325

N{orken 332

Naddebacken 107,131
Nasslebacka 2J 7 , 282, 333, 334
Nasslerod zJJ, 282, 334, 335
Naverstad 330, 337 , 333, 334

Nedergflrd 51, 64, 69, J9, BA,

112,116
Nedergflrd, Soder 81

Nedergfrrden 22,23,32, 52, 67,
88, 1 23, 168, 227, 301, 319, 325
NedergflrdenYtfre Hjrilmvik 104

Niben 308,340
Nockerod 333
Nolby 41

Nolby, Lilla, Stora 47

Nolby, Sodra 41

Nolvik 32

Norby 2lB
Nordby 235. 322. 323. 325

Nordgflrd 63, J2, ll2, 124, 125,

13r,,259
Nordgflrden 99,249,251
Nordgflrden i Galto 308,,324

Nordgflrden Yttre Hjiilmvik 104

Nordkoster 319, 327 ,328,340
Nordmannerod 153, Ll6
Nordre Stenung 55

Nordvik I5,339
Norgflrd 44, 138, 216, 234

NorgArden 39, 45,274,226,287 ,

301,318
Nornds 333, 334

Norrf,ngen 237,232,235
Norslzitt 20

Nortagene 18,34
Norum 50

Nybygget 321
Nyckelfls 150, l5l, ll6
Nygflrd 220, 235 , 2J | ,

302,335
Nyrod 155

Nzis 91, 126, 12J , 130,314,324
Nds, Yttre 91, 130

Ndset 162

Ndsdngen 248
Ndvrekdrr l0l
Noddo 318,325
Nodebacke 101

Nosnf,s 51,54,61,62
Nosnds, Lilla, Stora 52

Nosterod 376, 324

Noteviken 91 , 130

Nothult 150

Notskdr 124

Notsktirstegen L24

Odennes 92

Olofshogen 43, 44

Olsby 12,83, 338

Ormo 40

Orreberg 288, 303

Orredalen 206, 242, 243, 247, 2BB

Orredalen, Notta, Sodra 288,289
Orrekleipp 292

Orrekdrr 79,80,84, 338

Orrerryrert 261 .335
Orreskog 288, 303

Orrevik l4l
Oset 271

Oslojorden 43

ottersldtt 128

Pannerod 55

Pilarna ll2,713
Pilarne 117

Pinnerod 306, 313, 324

Pjzixerod 254,262
Pj[xerod, Lilia, Stora 255,262
Postgflrden 25, 85

Prdstbacka 169, 710, 171

Prastebol 254
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Prdstegflrden 132
Prdstegrirde 193

Preistejorden 165, 1 66, 184
Prdsterod 135

Prdsttegen 66

Prdstdngen 225, 226, 233, 235,
321, 342

Pudtzen 161

Pulsemon 219,335
Pulsevadet 205
Putten 218,235
Pflderod 332

PAelstorp 31 1

PAland 268,281
Pilserod 26J ,281,333
Pisten 205
Pflstigen 205, 213
P6velstorp 306, 3ll, 324

Quislan 312
Raffnebow 23L
Rafna brerghum 109

Rafneberg 109

Raftotflngen 290
Ragn(h)ildsholmen 291
Ragneholm 293

Ragnildsholmen 293

Raknebo 146, 148, 176

Ramberg 208,332,333
Ramneberg 109, 1 10, 13 1

Ramnebo(rg) 231

Ramsedalen 150

Ramshult l2B
Ramso 320,328
Ramson 48

Ramtveten 218,332
Ranebo 302,303
Rangeleby 231,235
Ranneberg 14

Rannd 320
Rassen 334,335
Refna 109

Rellen 315,324
Reorserod 88

Restadtegen 241

Resci 301

Reulserod 251 ,262
Rigsfls 196,204
Rimserod 330,331
Ringserod 99, 130

Rinnan 144,145
Rinnan, Norra, Sodra 144

Ris 168, 1 69 , lll
Rishe 294,304
Rished 202,204
Risdngen 318

Rison 15

Rior 31 1

Rjoder 31 1

Rjodr 311,324

Rockestad 257 ,262
Rodden 2L5
Rogstad 340
Rom 127,128
Rorrn L28
Rossekdrr 85, 86

Rothogen 266
Rudi 106

Rungstung 294,304
Rwsseker 86

Rygs aase 197

Ryk 181, 188,291,304
Ryland 297, 304
Ryland, Yastra 297

Ryodrom 88

Ryr 255 ,260,261,262,297 ,

302, 303, 304, 339, 341
Ryr, Lilla 255,262
Ryrs odegflrd 303

Rfldden 214,234
Rflden 215
Rflgerd 324

Rflgflrds odegflrd 306

Rflgflrdsdal 184

Rflgflrdskiin 160, 177

Rflhagen 50, 6l
Rfllanda t24, l3t, 164, I77
R6lserod 333, 334
Rerdd 225, 235

Rissekiirr 86, 130

R6sserod 147

Rflssholmen 147

Rflstaen 3L2
Rrimmedalen 109

Rtimne 313, 324, 332, 340
Riimnedalen 108

Roane 273,333,334
Rod 26,34,36, 4I, 50, 5I, 52,

6r, 63, 79, 80, 82, 84, 85, 99, 106,

ll2, ll7, 128, 130, l3r, 144,
145, r48,152, L54,160, r6L,
17 4, 17 6, 177 , L9l, 199, 200,
204, 205, 213, 229, 235, 245,

257, 26r, 262, 27 0, 282, 304,
3lt, 314, 3t9, 323, 324, 325,
331,332,333,338,340
Rdd, Lilla 63, l3l, 246, 26I
Rdd, Lilla, Stora 106

ROd, Stora l3l
Rdd, Sodra 26

ROd, Vf,stra 41,42,6L
Rdd, Yttersta 106, 131

Rdd, Ostra 85

Rddde 228,229,235
Roden 215
R6dsbuane 152
Rodsby 51

Rodshult 153

Rodstegen 98

R@sd 181

Ronning 23,35
Ronningen 234
Ronniing 69,83,337
Ronno 320,325,328
Ror 3 ll, 324, 330, 33L, 34I
Rora 30,, 36, 49, 71, 87 , 88, 100,

101 , 130

Rclra, Nedre 49, 6I
Rora Nordgflrd 72
Rdra Scirg6rd 71

Rcira, Vzistra 87 ,341
Rcira, Ostra 87, 88

Rcira, Ovre 49

Rcirane 330

Rorby 193, 194,204
Rcirby Norgflrd L94
Rdrehog 101

Rcirkiirr 162, 163,177
Rormyr L65

Rorvik 66,82,234,284
Rdrvik Ostergfird 202, 204
Rorviks odegflrd 303

Rdrviksiingen 234

Roriing 301,304
Rorzingen 288, 301, 303
Roset 22

Rossebol 148

Rosselvik 7 4, 83

Rdstan 247 ,257 ,261,262,279,,
282, 312, 324, 334, 335
Rostan, Lllla 247

Salen 315
Samnerod 150

Sandarud 254
Sandbacka 60

Sandbacken 169

Sandbriicke 179, 188

Sandbiicken L35

Sanden 33

Sandlid 39

Sandsholt 265
Sandvik 134
Sandeker 245, 257, 258, 261,
262,323,340
Sandaker, Vdstra 245, 26I
Sanna I32
Saudagarda holt 322

Saudagarda holte 325
Scharerur 73

Schebrek o dyl 243

Seeboe 247

Senestad I79,180, 188

Shinderod 168

Sigelhult 146, 147 , Il6
Sigfridshogen 264,333
Signerod 69 , 7 0, 83 , I57 , 333 ,

334,338
Simonsiingen 18
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Sirod 68

Siverbo 156, 299,, 302,304
Sieilveide 122

Sjohallen 135

Sjokiirr 268, 282, 335
Sjosfls 39

Sjoiindan 153, 162

Sjoiingen 115

Skaaer 73

Skackestad 27 3, 282, 330, 331, 332

Skafterod l4l,l45
Skal 178,301
Skala 90

Skaleberget 308

Skallerod 2J 6, 282,, 334, 335

Skalmebacken 113, lll
Skalmerod 283, 303
Skalsklflvan 308

Skar 301

Skard 301 ,324
Skaren 13, 84

Skarsbo 23, 24, 35, 331

Skatterud 222

Skattkeirr 313
Skaverod 168,, 321 , 325

Skee prdstgflrd 315, 324

Skellisneis 268

Skeppstala 123

Skickerod 284,303
Skindelsrod 168

Skinnarebrdcka 22,35
Skinnareviken 23

Skinnebrdcka 337

Skinnebrdckia 243

Skirerbudom 17 5

Skodre 184

Skogane 214

Skogen 41, 42, 136, l5J, 164,

199, 200, 201, 204, 205, 208,

209, 210, 2ll, 213,214, 215,

253 , 254, 258, 260, 26J , 2J I ,

313,330, 331 , 335 , 339

Skogen, Lilla 213
Skogen och Mflsen 253

Skogen, Stora 256

Skogome 20, 34

Skogsdngen 212

Skomakaregflrden 29,36
Skotten 156

Skottene 156, ll 6

Skralundi 194

Skrammestad 2J 0, 282, 330,

331,334
Skrapeland 206, 213
Skruckan 253, 262

Skrflland 193, 194,204
Skrtiddaregflrden 21

Skrriddartorpet 300, 304

Skrzippfls 57

Skroperod 56

Skyggetorp 165

Skfldene 1 84

Skfldene odegflrd 184

Skfldene Odegflrden 184, 188

Skfldet 211,335
Skflgedal 299,304
Skflgelid 309,3 1 1, 324, 340

Skfllldal 4l ,61
Skfllviserod 18, 34

Skflnerod 201 ,213
Skir 41, 5J , 65,13, 82,84
Skflr, Lllla 4I
Skflr, (Nordre), Sodra, Ostra 5l
Skflren 13,338
Skflrperod ll3,lll
Skflrtveten 150

Skflttene 245

Skfltterod 222

Skeiggered 23, 24, 35, 331

Skdlebacken 161

Skdlebreicka 243, 244, 261

Sk[lelyckan 95

Skeileryr 154,176
Skzilln[s 2Bz

Skrillsnzis 268,331
Skiillzickerod 142

Skiir 308

Sktirbo lJ 5, 111

Skdrholmen 227 , 228, 235

Skzirholmen, Lilla 221

Skdrholmen, Vlstra, Ostra 221

Sktirk2ill 234

Skeirperod 234

Skorsbo 135

Skortorp 102, 104, 130

Sladalen 2l 1

Slzibo 45

Sldtterna l48,116
Smariso 3ll
Smeberg 330, 331

Smedberg 269
Smedby 126

Smederod 54,62
Smedjegflrden 21

Smevik 332

Smita rudi 54

SmAbrdnnane 155

Smflris 311 ,325
Snickaretegen 94

Snuberod 21 I
Snufvercid 211

Snuverod 21 I
Snoret 260,339,341
Snoverod 21 1,330
Solberg 44,306,324
Solbrdcke 233, 235 , 269 , 2J0,

282,331
Solfflroffuenn 11

Solhem 235, 321, 342

Solhem Nedergflrd 225

Solhem Sorgflrden 226

Solhem, Ovre 226
Solhogen J7,84, 338

Solhoghenom 77

So1lid 275,282
Sol(l)um 85, 130

Soltvet 307

Sommaren 268,335
Sparud 223

Spjiirr 64, 65, 82, 327

Spoltorp 306, 311,324
Sptnebacken 132
Spflrod 223,235
Stabiickehult 27 l, 282, 333, 334
Stackekiirr 209

Stackekiirr, Lilla, Stora 209

Staffansholmen 82

Stakku kia:re 209
Staksiing 320
stala L23

Stan 261,262, 339,341
Stare 310, 316,324,340
Stavsundsholmen 82

Staxiing 185, 188,320
Stenarsb on 254, 262
Stenarsrod t32, I35
Stenbacken 135

Stenb[cken 135

Stendammmen 142

Steneby 31, 36

Stenflaten 48, 61

Stengrimsrod 332

Stenhog en 245
Stenkleven 242

Stenk?irr 202,203, 204

Stensbo Il3,lL4, l3l
Stenshult 95, t36, t44
Stenshults kvarn 136

Stensryr 258,262
Stiarnukia:re 203
Stjiirnero d 263, 281

Stjiirnukan 203
Stj iirtser 6d 263 , 281 , 331 , 335

Stora Nosniis odegiirde 52

Stor-Vigansrod 156
Storbergane 236, 237 , 261, 339
Stordal 67

Storekzirr 172

Storskogen 258

Strand 123, 17 5, 177 ,, 3L2

Sffand, Ovre L23

Strandkiirr 187, 188

Strandnorum 50, 61

Strandnorum Nedergflrd 5 1

Strandtegen 123, 124, l4l
Strandtingen 23

Strubo 221
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Strupa 227

Strupen 27 ,30,31,36,22J ,228,
235

Strupdngen 2l ,28
Strykesten 153

Strflnge 23

Strfldngen 23

Strdngen 314,324
Strdngen, Ovre 3I4
Strom 96
Strommane 238
Strommen 320,321 ,339
Stromstad 320,321
Stuben 30

Studerfls 2ll
Stugetomt 320
Stulerfl 211

Stumperod L91

Sturcid 153

Stuverod 721, 254, 258,,

262, 30J , 321, 325
Stuvercid , Lrlla, Stora l2l
Stuvercidstorp 254

Stuv[ngen 217 ,234
Styrdal 64
Styrso 319,, 328
Stdmmen 160, 1 61, l7l
Stdmmorna 161

Storreberg 326
Stotekleven 58
Sundby 321,325
Sundhult 330

Sundsby 63,81,338
Sundshult 268, 28I , 331
Sundsvik 342
Sunna 82,84
Surte 22,35
Surtung 297,295, 304
Svallen 50, 61

Svandal 288,303,
Svandal, Sodra (Sondre) 288
Svanvik 64, 82, I2l, 338
Svenneby 196,204
Svenneby, Lilla 197

Svenneby, Nedre, Ovre l9l
Svennungsrod 2J8, 282, 332
Svensercid 153, 162, 169, L96,
204,302,303
Svenserdd, Nedre lll
Svenserod Przistgfirden ll7
Svenserdd, Ovre 162
Svenshult 273,335
Svensrod 273

Svinbohult 157

Svinskflren 70, 84
Swrtorp 104
Swaeinaby 196

Sv[lte 219
Svdlte, Lilla 2I9, 235

Sydkoster 340
Syger 320
Systerod 241, 26I
Sflgebacken 162
Sflgemarken 333, 334
Sigen 135, 136, 145

Sflgetorpet 135

Slby 83

Srickebeick 103

Sdlebrflten 258
Seilelund 258
S2ilevik 122

Seilten 301 ,324
Stim 192, 204, 288, 303, 330, 331
Sdm, Nedre 2Bl ,303
Szimberg 299, 304
Sziter 241
Sdters.jon 241
Szivelycke 48

Srivelycke Mellang6rden 48
Sdvholmen 40

Sobacken 209
Sobben 95
Sobbon 236

Sobskinn 2I7
Sobskinns Odegflrd 217
Soby 310,324
Sodergirden 27, 28, 99, 314
Sodergflrdsholt 322
Soderhult 240
SogArd 264, 265, 287, 288, 303,
330, 331, 334
Solftrogen 71
Sgllehoff 77
Sonderrod 26

Sonnerhult 240,261
Sorbo 247 ,248,261
Sorby 66,82
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.1-cistad, Nedre, Ovre 313
Tjostad, Norra 313
Tjostelsrod 14\
Tjostelsrod, Nedra, Ovra l4l
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T6llerod 137 , 144

Tflngegodset 88,130
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Vindoppen 195

Vindreid 225
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Yt-tergird 124, 13I
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A 56, 59,62, l3l
Aboland 259, 262
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Aboland, Norra 259, 262

Aboland, Stora 262

Aker 38 , 42, 47 ,, 48 , 6l , 93 , 94,
1 30, 140 , 145, 1 60, 1 61, 166,
110,177,187, 188

Ak"r, Lilla l7 O , 77 1 , 1l l
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Ak"., Ovre 160

Akervik 72

Atier kyrkoring 131

Atan t37 , 140

Atarr kyrkozing 131

Alebacka 136

Al"b.a"ku L36, l3l , 144
Alesl6n 162
Atgara 92,9J , l3o
Alleberg 132

A, 2Ol , 208, 2I3, 2l I , 335
Annerod 233, 258, zJJ, 282,
305, 3lJ ,, 321 , 325 , 340, 343
Annerod, Norra, Sodra 305

Areberg 288

4."g.", 59, 62

Arhult 218,282
Asebrdnnan 56

Aseby 45, 61,72, 83

Asen 86, 87, 143 , 145 ,, lJ 5 ,

ll6, lll ,260
Aserod ll3, IJJ , 238, 261,
334,335,339
Aslerod 225

Asnerod 256,261
Asten 90,341
Aanar kronodng 131

Ackrevallen 103

Ackrorn a 45 , 103, 301

Aggestorp 51,61
Algeland 2J l, 2J3, 282,

330,331
Algeland, Vdster, Oster 211

Allelien 2J l, 282, 330
Allingserod 19, 80

Alserod 2J 8, 282, 334, 335
Alvegflrden 28

Alvetegen 23

Alvevallen 231

Amterod 68,83,338
Ang 128

Angen 245

Angen under Oberget 158

Angends 238
Angholmen 100

Angsmarken 172

Angfls 85, 8 8, 130, 238, 239 ,

240,261 ,339
Angon 149

#-ppla slette 195

Aspelunden 332

Asperod 146, l4l, 149, lJ6,
267 , 330, 331, 334

Asperod, Ostra 746, 116

Asperod, Ovre 146, ll6
Oberg 299
Oberget 158

Obergseingen 158

Oby 296

Obiirsberget 158

Odalen L07

Odby 296,304
odd6 3r2, 3t9, 325, 340
Ode Jager 44
Ode Kyrkofjiill 76
Oae mngelanda 76,85,87, 89, 130

Odebacka ll3, ll4, l3l
Odebacke 113, 118

Odebdn 170, 177

Odegirdarna 188, 200, 237 , 239,
261, 262, 266,307, 308

Odegflrd arrrta, Nedre, Ovre 261
Odegirden 8 l, 107 , 137 , I39,
145,146, 151, 158, 159, 169,

170, L72, r77 , 180, 181, 188,
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203, 204, 206, 218, 219, 23r,
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265,266, 267 , 268,269, 280,
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Odegflrdsberget 158, 267
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Odegflrdsflaten 216, 226, 2+1, 256
Odegflrdshagen I37, 151, 24t,
265
Odegflrdshogen 253
Odeg6rdskilen 284
Odegflrdskullen 267

Odegflrdslider 284
Odeg6rdslyckan 140, l4J ,241,
256,261
Odegflrdssiken 256

Odegflrdsudden 284
Odegflrdsvallen 265
Odegflrdsflkern I47
Odegflrdsangen 226
Odegiirde 4l
Odegiirdet J9,83, 85, 94, 1.02,

110, 130, 131
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Odehn 230
Odejorden 86

Odemark 113
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Odetagene 19, 34, 35, 337
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Odsm6l 132, 133, L35,2J7 ,278,
332

Ogardsknatten 322

Ogarn 265, 306, 314, 317 ,

32L,324,325
Ogflln 267

Ogfllsberget 267

Ogfllsfrkrarna 267

Ogfuden 139, 159, 216, 228
Ogflrdslera 199

Ogflrdslia 228
Og6rdsmarken 322

Ogiirdet 79, 94, ll0
Olserod I07
Olserdd Nedergflrd 107

Olserod Overgflrd 107 , l3l
On 230, 231, 232, 235, 289, 303
On,Lllla 231
Ona 182,183, 188

Onne 9L,236,261,339
Onnerdd 65,66,83,338
Orekiirr 79

Oresbo 133

Ormjzilt 332

Orod 51

Ossby 300, 304

Ostad 263, 264, 28L, 330, 33I,
333,334
Ostergfird 47,71,106, 124, l3I
Ostergflrden 23, 26, 35, 40, 41,
44, 4J, 48, 55, 7 6, 86, l2l, 221,

227,249, 251,30r,314
Ostergiirde 3L

Osterhog 23

Osterhogstingen 23

Osterod 63, 184, 188, n 0, 282, 332

Ostgflrden 323, 325
Overgren 1,34, 135

Overgflrden 22, 52, I04, L23,

168,227
Overtriitte giirde 87, 130
Oxnedalen 264,28I,335
Oxnds 18,34
@ydabanom 170
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KATLoR ocH LrrrERATriR

Ornycrra. rAlr.on

G0rrsonc:
Landsarkivet

Jb 157 3 = Jordebok 151 3-157 4 (original och mikrofilm) .

Jb 1659 = Jordebok 1659 tr
Kyrkans jb 159711645 = Jordebogh paa Hodahls, Nessings, Lommelands och Priiste-
bolens Tiender, Landskyld, Bygsel etc [...] Anno 1645 (Skee kyrkoarkiv O II:l).
Margareta Huitfeldts jb 1660.
Richtig optegnelse = Richtig optegnelse paa den landskyld som af uhrgammel tid
hafuer ligget och ligger til Skee Prestebohl med bcixel och uden bdxel; av Peder
Tollesson. 1685 (Giiteborgs och Bohus l2ins landskontor G IX ab:l).
Vafie hzirads dombricker 1660 tr

Lantmiiterienheten
Kartor frAn Griteborgs och Bohus liin.

SrnNuNcsuNn:
Girdsarkivet i Hcigenorum.

Srocrnor,ur:
Riksarkivet

Jrp 1665 = Jordrarmsakningsprotokollet 1665 (del 2 av jb 1665) .

Lr 1663 = Liinsriikenskaper 1663 fran Inlands ftigderi.

K0ppmraurN:
Rigsarkivet

Extraskattemantal 1610 = Baahus og Viken, Lensrdkenskaper, Extraskattemantal 1610
ff (p6 mikrofilm i landsarkivet i Griteborg).
Gt (gerdtaga) = Gaardtage, Sagefald [...] iren 1603-1658; (pfl mikrofitm i landsarkivet
i Griteborg).
Jb 1580-1625 = Jordebcicker fren 1580 nl rc25 (pi mikrofilm i landsarkivet i
Giiteborg).
Mantal pfl slottsarbete 1611, Norrvikens frigderi; (pfl mikrofilm i landsarkivet i
Gdteborg).

Tnycrra KALLoR

Akershusregisteret af 1622.Udg af Den norske Kildeskriftkommission ved G. Tank.
Kristiania 1916.

Biskop Jens Nilss6ns Visitatsb6ger og Reiseoptegnelser 1574-97 . Udg [...] ved Yngvar
Nielsen. Kristiania 1 885.
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DN = Diplomatarium Norvegicum. Christiania 1849-.
EK = Ekonomiska kartan 6ver Gciteborgs och Bohus liin. Stockholm 1938.
Jordebok for Bihus lenca1542 og forViken 1544.I: NRI. 5:1. Utg [...] vedAme Odd
Johnsen. Oslo 1966.
Jordebok for Bflhus len 1568. I: NRJ. 5:2. Udg [...] ved Arne Odd Johnsen. Oslo 1972.
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Orusts och ;-tims hiirads dombok. Del I 1662-1667.Utg av Folke Almegius. Allmag
1980.
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Oslo Bispedpme omkring Aar 1400 [...] udg ved H J Huitfeldt. Christiania 1879.
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