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K G Rosendal

Något om det historiska
källmaterialet
Arkeologiska fynd i form av boplatser och
föremål finnes upp till 10.000 år gamla,
och kan ge viss men ej fullständig kunskap
om våra förfäders liv och leverne.

Runstenar kan ge viktiga upplysningar.
Den s.k. Jarlabankestenen vid Vallentuna
kyrka i Uppland är från 1000-talet och
avslöjar att hundaresindelningen då var
genomförd i Mälarlandskapen, men också
att Jarlabanke var en stöddig person, som
lät resa sten över sig själv medan han ännu
levde och dessutom påstod att han ägde
"hela detta hundare".

Språk- och ortsnamnsforskningen läm-
nar viktiga bidrag till förståelsen av
utvecklingen.

Den muntliga traditionen att hålla ättens
historia levande till eftervärlden någorlun-
da sannfärdigt höll i sig till 12 - 1300-talet
och nedteckningar av dessa historier har
gjorts av Odd Snorrason på 1100-talet och
Snorre Sturlason på 1200-talet.

Ingen av dessa källor kan ge fullständig
kunskap, men för att skildra häradsallmän-
ningarnas tillkomst är det viktigt att man
skaffar sig en bild av befolkningshistorien
som trovärdigt kan förklara senare utveck-
ling. Hur gör man då? Jo, de ofullständiga
kunskaperna parade med logik får i möjli-
gaste mån minska utrymmet för fri giss-
ning och förhoppningsvis kommer man då
sanningen rätt nära. Metoden kallas "hoft-

Sverige finns 56 häraden med
M allmänningar, vilkas verksamhet

regleras i Lag 18 april 1952 om
häradsallmänningar I ett par av dessa
häraden är den ursprungliga härads-
allmänningen uppdelad på socknar. De
förvaltas av delägarna enligt sagda lag
och omfattar tillsammans drygt 130.000
ha. De är belägna i de södra delarna av
landet upp t.o.m. Uppland -Västman-
land.

Av stort intresse är frågan hur och när
dessa häradsallmänningar tillkommit,
svårigheten ligger här i avsaknaden av
samtida skriftlig dokumentation. Denna
uppsats är ett försök att se hur uppkomst
och utveckling kan ha skett, mot bak-
grund av tänkbara orsaker.

I ett senare avsnitt lämnas en redo-
görelse för Häradsallmänningslagen och
för allmänningarna i nutiden.
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ning” , och är väl känd åtminstone av äldre
skogsmän, som använt den i många sam-
manhang, oftast med gott resultat, vill jag
påstå.

arna växte till byar, och bestämmanderät-
ten i byn innehades av en vald byålder-
man.

Men sammanhållningen inom stammens
gamla område behövdes fortfarande. Både
byarna och de områden, som ej upptagits
av byar, de s.k. ” almaeningerne" krävde
ett försvar och allt eftersom byarnas egna
marker blev för hårt utnyttjade uppstod
krav på gemensamma bestämmelser för
allmänningarnas nyttjande. Man behövde
också någon som kallade till ting där tvis-
ter skulle avgöras, någon som svarade för
att överenskomna lagar och bestämmelser
ej föll i glömska m.m. Inom den historiskt
sammanhållna kretsen av byar uppstod en
samhällsorganisation, som leddes av all-
mogens valda överhet. Detta kan ha varit
upprinnelsen till vår första kända territori-
ella indelning, som kom till, icke på grund
av yttre påbud, utan som ett resultat av,
utan som en bidragande orsak till denna
indelning.

Samlar- och jägarstadiet
Med ovanstående som grund kan man tän-
ka sig de första stadierna i vårt lands
utveckling enligt nedan: Våra förfader kan
vara de första människor som efter istiden
slog sig ner här men vi kan också vara ätt-
lingar till folkgrupper som kom några
tusen år senare. Under alla omständigheter
var det människor av samma ras som vi.
Deras hjärnor hade således genetiskt sam-
ma ” hårddisk" som våra fast ” programva-
ran” var en annan och inriktad på de pro-
blem, som då var livsviktiga.

Deras ledare hade säkerligen väl så goda
möjligheter att lösa stammens problem,
som våra ledare, att lösa landets förvisso
mera komplicerade frågor.

Dessa människor levde som kringströ-
vande samlar- och jägargrupper av en stor-
lek som var optimal med tanke på att ned-
läggandet av byte krävde samarbete av
ganska många. De lade också under sig
områden som var tillräckligt stora för
deras kringströvande liv.

Småningom började man hålla husdjur,
och senare började en extensiv odling ta
form, man började närma sig livet som
bonde.

Begreppen härad och hundare
” Land skiljer - vatten förenar” är ett tale-
sätt, som ända in i sen tid varit en realitet.
Kulturspridningen i vårt land följde också
i huvudsak två vattenbundna vägar, dels
utefter Östersjöns stränder österifrån via
Mälardalen till nuvarande Sörmland -
Västmanland - Närke, dels utefter Göta
älv in i de sydsvenska vattensystemen
Vänern - Vättern upp i nuvarande Värm-
land.

Både den östliga och den sydliga invan-
dringen skedde troligen samtidigt, men
med stor säkerhet helt oberoende av varan-
dra. Den östliga invandringen bör ha skett
under ständiga sammanstötningar och
kuiitruvcrsei med andra stamfolk från
områdena kring Östersjön, den södra
utgick ju helt från eller via Danmark och
bör ha skett under något fredligare former.

Det är av flera skäl helt naturligt att den

Bondekulturen
Det fasta boendet och ett alltmer utvecklat
jordbruk ställde helt nya krav som inte
funnits i den gamla jägarhorden. Tidigare
hade hela stammen flyttat när villebråd
och bete tröt, nu blev man tvungen att
utnyttja lämpliga platser inom stammens
område för fast bosättning i mindre famil-
jegrupper. Kring varje bosättning krävdes
också tillräckligt med mark för odling,
lövtäkt, bete, bränsle och jakt. Bosättning-
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indelning som småningom kom till stånd
skedde i hundare i det blivande Sveaväldet
och i häraden i Götaväldet. Enligt språk-
forskarna härledes nämligen begreppet
hundare via det äldre hund direkt till
urgermanskan, och har således ett östliga-
re ursprung än härad som är ett exklusivt
fornnordiskt ord. Hundare anses också ha
en starkare anknytning till krigsorganisa-
tionen "ledungen” och till räknebegreppet
"hundratal" medan "härad" kan ha en
betydelse av "bygd".

Enligt språkforskarna är 1000-talet den
absolut senaste tänkbara tidpunkten för
indelningen i härad och hundare, någon
tidigast tänkbara tidpunkt anser man sig ej
kunna ange.

storättade män räknar sin släkt ifrån, och
något från gamla kvad eller historiska dik-
ter som berättats för nöjes skull. Men även
om vi inte vet det med säkerhet, så känner
vi till att gamla frode män har hållit dessa
dikter för sanna". Längre fram skriver han;
"Det är nog vanligt bland skalderna att
rosa den mest, som de gör kvädet till, men
ingen skulle likväl ha vågat förtälja om
handlingar en man utfört, som alla, både
han själv och de som hörde på, visste var
lögn och löst tal. Det hade blivit uppfattat
som spott och icke ros".

Senare har också den fantastiska isländ-
ska sagan om Ingvar Vittfames vikingatåg
1036 - 1041 till Särkland som gick via de
ryska floderna till Svarta Havet och vidare
på floderna Rioni och Kura genom Kauka-
sus till Kaspiska Havet kunnat bekräftas,
bl.a. genom samtida skrifter från Georgi-
en. När denna historia, som ursprungligen
berättats av det fåtal överlevande som kom
hem igen visat sig vara i huvudsak sann,
höjer det givetvis trovärdigheten hos övri-
ga sagor från den muntliga berättartradi-
tionens tid.

Snorre Sturlason och den
muntliga berättartraditionen
Under förra hälften av 1200-talet vistades
islänningen Snorre Sturlason en tid i Sve-
rige. Han nedtecknade direkt efter den
muntliga berättartradition som då fortfa-
rande hölls levande. Ynglingasagan och de
yngre Kungasagor, som handlar om
utvecklingen i vårt land och i Norden.
Andra nedteckningar finnas, även av äldre
datum, men de sagor som i detta samman-
hang har största värdet är Snorres.

Ordet "saga" betydde egentligen den
"framsagda" sanningen om forna tiders
händelser, men olyckligtvis har det i sena-
re språkbruk fått en betydelse som motsats
till sannning.

Snorre Sturlason var tydligen övertygad
om sagornas sanningshalt, han skriver
nämligen i sitt förtal: "I denna boken lät
jag nedskriva gamla berättelser om höv-
dingar, som haft riken i Nordlanden och
som har talat det danska tungomålet, så
som jag hört frode (kunskapsrika) män
förtälja, och om deras släkttavlor, så som
man har lärt mig dem. Något av det finnes
i den förfädralängd som kungar eller andra

Ynglingasagan
Ynglingasagan handlar i första hand om
uppkomsten av Sveaväldet i Mälarområ-
det. Den börjar med Odin, som skall ha
varit en stor krigshövding i Store Svithiod,
som omfattade Ryssland ner till Svarta
Havet. Han lade under sig landområden i
norra Tyskland och hamnade slutligen i
Mälarområdet där han grundade ett höv-
dingadöme som fick namnet Manhem, han
dyrkades av sitt folk som en gud, och gav
upphov till asatron. Även om han i så fall
varken vore historiens första eller sista
exempel på en människas upphöjelse till
gud, så gör man nog klokt i att ta denna
första del av Ynglingasagan med en nypa
salt. Men den ger i vart fall en inblick i hur
man tänkte och hur "nyttobetonad" synen
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Yngltngesagaen

15.Domalde tok arv etter sin far. Visbur, og rådde over landene. I hansdager
blc det sult og nod i Svitjod . Da holdt svearne stort blot ved Uppsala. Den tors-
te hosten blotet de okser, men avlingen ble ikke bed re av den grunn. Neste host

Domalde blötes

blotet de mennesker, men avlingen ble den samme eller verre. Men den tredje
hosten kom svearne mannsterke til Uppsala den tiden blotene skulle va?re.

Hovdingene holdt da råd og ble emge om at kongen deres, Domalde, måtte
vsere skyld i uaret, og videre at de skulle blote ham for å få godt å r, gå mot
ham, drepe ham og farge stallame (offerstoinene) med blodet hans. Og det
gjorde de. Så sier Tjodolv:

Det honå te for
at sverdbc-vrerne
farget jorden
med kongens blod.

og landsh®ren
bar blodige v A pen
mot livslvstne
Domalde,

da svears folk,
kjed av uå r,
skulle otre
juters fiende.

var pä den överhet man valt. Ordet “ kung'*

hade pä den tiden närmast samma betydel-
se som "hövding*’, visade han sig inte mot-
svara förväntningarna så avsattes lian eller
råkade ut för något ännu värre. Kung
Domalde var rel. tidigt kung över Uppsala,

men han hade oturen att råka ut för miss-
växt. För att råda bot pä detta blotade han
första året oxar. Andra året blotade han
människor. Tredje året hade allmogen trött-
nat på honom, då blotade man Domalde.

Ynglingasagan kan också ge viss hjälp
vid dateringen av viktiga händelser. Första
gängen ett samröre mellan Svea- och

Götaväldena omnämnes är när Sveakung-
en Ane den gamle tvingades fly till Väster-
götland, det bör ha varit i början på 400-
talet, eftersom Ane blev mycket gammal
och var farfar till Ottar Vendelkråk som
anses ha levat omkring år 500.

Ynglingasagan omnämner också ett all-
varligt uppror av trälar, som troligen kan
dateras till slutet av 400-talet. Men andra
viktiga händelser kan man också få hjälp
med. Ingjald var Uppsalakung från 640-55
och förvärvade välförtjänt tillnamnet Illrå-
de på följande sätt. Då han tyckte att han
fått besvärande många medtävlare om
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Utvecklingen i historisk tid,

sammanfattning
• Häradsallmänningarnas tillkomst, lik-

som den regionala härads/hundaresin-
deliiingen oeh tillskapandet av våra för-
sta överheter har helt skett på grund av
allmogens egna behov.

• Den senaste tänkbara tidpunkten för det-
ta är senare hälften av 600-talet, den tidi-
gast möjliga är vid uppkomsten av fast
boende på kordbruk, vilket upp t.o.m.
Mälardalen verkar ha skett 200 år e.Kr.

• Allmänning var all mark som enligt
hävd tillhörde bygden, men inte uppta-
gits av byarna.

• Ett enat Göta- eller Sveavälde fanns med
stor säkerhet icke vid häradsallmänning-
arnas uppkomst, och naturligtvis ej hel-
ler ett konungarike Sverige.

Sveaväldet i alla kungar över folkländerna,

bjöd han in dem och deras följen till arvs-
öl efter sin fader, Bröt Anund. Då alla var
druckna och gått till sängs slog han ring
om huset och brände alla inne inklusive sin
svärfar och rnåg. Kung Giaimiai av Södei-
manland som inte kommit klarade sig tills
nästa brasa som ordnades något år senare.
Det var första försöket att ena Sveariket.

Ingjald blev sedan infångad och då han
inte kunde komma undan tände han eld på
huset där han själv med följe samt dottern
Åsa befann sig, och därmed var det slut
med Ynglingaätten på Uppsalatronen.

Men Ynglingaätten var inte utdöd.
Ingjald Illråde hade en son Olof som i
Ynglingasagan framställs som den som
ursprungligen koloniserade Värmland, och
därvid fick tillnamnet Trätälja. Detta land-
skap är emellertid indelat i härad och for-
skarna anser att denna indelning är
ursprunglig, men Olof var ju av Sveaätt
där hundaresindelningen gällde. Ynglinga-
sagan har en förklaring även på detta. Vid
Ingjalds död hade Olof flytt till Götaland,
där han fick en fosterfar hos vilken han
sedan vistats. Men det kan naturligtvis
också tänkas att Värmland redan tidigare
varit koloniserat av Götar. Den absolut
senaste tidpunkten för indelningen i härad
och hundare som språkforskama anger till
år 1000 kan alltså flyttas tillbaka till något
årtionde efter år 655, om Ynglingsagan
accepteras som historiskt sann.

Landskapslagarna
De svenska landskapslagarna bevarades
genom muntlig tradition under den tid då
landskapet framträdde som administrativ
enhet och nedtecknades på 12- och 1300-
talet då konungariket Sverige redan börja-
de bli en enhet även i juridisk mening. Den
1296 nedtecknade Upplandslagen blev
sålunda vår första, av konungen godkända
lag, men den måste också antagas av de
berörda tingen, innan den blev giltig. Häl-
singelagen från förra hälften av 1300-talet,
som också gällde för hela Norrland och
Finland, är vår senaste landskapslag. Den
kan indirekt ha viss betydelse med avseen-
de på äganderätten till häradsallmänning-
arna. Den är nämligen den enda av land-
skapslagarna som känner begreppet “ her-
relöst land *’, vilket kan tolkas så att ägare
fanns till allt land i de sydligare landska-
pen då lagarna skrevs.

Ganska snart därefter började landska-
pens betydelse som administrativa enheter
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Handskrift av Östgötalagen från mitten av 1300-talet. På den här avbildade sidan börjar den s.k.
Edsöresbalken, d.v.s. de av kungen garanterade fridslagarna, och i första meningen på sidan fast-
slås det, att ” Dessa mål äro ( brott mot ) konungens edsöre".
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att avtaga, men de hade varit ett viktigt
steg på vägen vid utvecklingen från fristå-
ende häraden till centralmakt för riket.
Före landskapen fanns också en uppdel-
ning i s.k. folkland. Sveaväldet bestod
exempelvis av fyra sådana fulkland,
Roden, Tiundaland, Attundaland och Fjä-
drundaland, d.v.s. Roslagen utefter Öster-
sjön och de folkland som bestod av tio
resp. åtta och fyra hundaren i resp. norr,
sydost och sydväst.

När landskapslagarna nedtecknades
kom de uppenbarligen att innehålla en
blandning av bestämmelser från äldsta tid
fram till nedtecknandet. I en handskrift av
Östgötalagen från mitten av 1300-talet
finns sålunda den s.k. Edsöresbalken med-
tagen. Den berör kungens edsavläggelse
till folket, och är således av ganska sent
datum. Tidpunkten för landskapslagarnas
nedtecknande har således ingenting att
göra med uppkomsten vare sig av härad
eller häradsallmänning.

Äldre Västgötalagcn som fick skriftlig
form omkring 1220 är vår äldsta nu kända

Överheten:
Den av häradet valda - kunga-
makt - statlig centralmakt

Från början var alla våra värdsliga överhe-
ter valda. Men den uppgift, för vilken man
valdes, tycktes snart få träda i bakgrunden
för överhetens egna intressen: att sitta
kvar, att öka sin makt, att få egen vinning
m.m. Så var det då och så är det fortfaran-
de. Man började markera sin makt genom
att kalla sig kung. Då Vendeltid övergick i
Vikingatid kunde det räcka med att äga ett
skepp, då kunde man kalla sig ''sjökon-
ung” . Men makten har svårt att tåla med-
tävlare, ett bra exempel på detta är Ingiald
Illråde som redan nämnts. Allt eftersom
makten koncentrerades fick man svårt att
hålla sina väljare, allmogen, i schack.
Katolska kyrkan blev då en bundsförvant,
som gärna ställde upp och förklarade att
all makt kommer från Gud och ingalunda
från allmogen. Kröningen infördes vilket
tjänade både Kungens och Kyrkans syften.
Birger Jarl ville ju inte kalla sig kung men
höll sig ändå väl med Katolska Kyrkan
genom att under namn av korståg hemsöka
vårt finska broderfolk. Hans son, Magnus
Ladulås ville säkra Sverige som arvrike
och lät därför kröna sin drottning. Men
han skaffade sig också nya bundsförvanter
genom att införa Frälset i Sverige. Han
hade visserligen ” satt lås på bondens
lada", men frågan är om han inte i och med
detta också delade ut nycklarna. Gustav
Wasa kunde lägga beslag på Katolska Kyr-
kans pengar eftersom reformationen till-
handahöll en ny bundsförvant på det reli-
giösa planet, och Gustav II Adolf nyttjade
också protestantismen för egna syften.

Längre fram, på 1700- och 1800-talet
upptäckte staten att man kunde använda en
stark och högt uppsatt byråkrati som giss-
lan för att främja sina intressen, då folket
inte hade förståelse för dem. Vilken bety-

lag.

Från början var all mark, som ej uppta-
gits av byar, allmänning. Då fanns enkla
regler för gränsbestämning: "Nu ligger där
en by, gammal och med högar från hedna-
tid; nu tvista de om gränsen. Då skall man
stå på äldsta odlings kant och ropa då
dagen är som dövast, det är mellan Botolf-
mässodag och midsommar; så långt skall
byn äga som ropet hörs i gräns mot all-
männingen". Men byarna utvecklades och
behövde mer mark, i sådant fall sade Öst-
götalagen: "Nu har by byggt närmare all-
männing och fått laga hävd på sin intaga.
Då har byn vitsord; allt det som är utanför
dess gård och laga hävd, det är allmän-
ning". För att få häradets tillstånd att ta
upp en intaga på allmänningen fordrades
att man erlade en viss s.k. "avrad" till
häradskistan.
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Drottning Christina utfärdade år 1647
vår första ” Ordning och Stadga om Sko-
garne i Riket” . Beträffande häradsallmän-
ningama stadgas där bl.a.: att gränserna
skola rösas och beskrivas, att förteckning
skall upprättas över torp och andra intagor,
varvid de som svara för mindre än 1 /4
mantal skola bortdömas och rivas. Vidare
finnas bestämmelser om hur man får till-
stånd att odla mark på allmänning, och hur
den bestraffas som svedjer och odlar utan
tillstånd. Med 1647 års skogsordning
påbörjas också en lagstiftning, som med
tanke på den alltmer synliga bristen på
skog, inskränker rätten att nyttja häradsall-
männing till att omfatta husbehovet. Ar
1689 kom Kungl. brev om s.k. rekogni-
tionsskogar. Christinas skogsordning är
visserligen hård mot dem, som ej utvecklat
sina intagor, men uppvisar dock en anda
” att hwar med skäl sin Rätt må bruka” .

1600-talets lagstiftning handlade i övrigt
mycket om att knyta rättigheter och skyl-
digheter i allmänningarna till jordatalet
eller hemmantalet som det kallades efter
1630, man talade ej längre diffust och vars
och ens ” ägande” . I 1734 års skogsordning
blev det skarpare tag. Där säges: ” Lands,
härads och sockneallmänningarne lämnas
framgent inbyggarne uti landet, häradet
eller socknen, av högre och lägre stånd, till
hustarv, med fiskande, där så lägenhet fin-
nes, mulbete, timmer och vedbrand, till
deras nödtorft med sparsamhet att nyttja,
men icke till avsalu eller att utdödas” . Här
bör man lägga märke till två saker: dels att
de uråldriga häradsallmänningarna tillde-
las häradsborna som enbart nyttjanderätt
av en statsmakt som inte fanns då härads-
allmänningama kom till, dels att jakten
undantogs, den ansågs tillhöra kung och
frälse. Man kan säga att 1700-talet bygger
upp en helt ny uppfattning om häradsall-
männingama, nämligen att de äro ” Krono-
nes tillhörigheter” trots vad som säges i
Magnus Erikssons landslag. 1741 kommer

delse detta hade för häradsallmänningarna
kommer att visa sig då dessa århundraden
behandlas här nedan.

Ägande- och nyttjanderätts-
frågoma genom tiderna
Att häradsallmänningarna ursprungligen
var de markägande häradsbomas gemen-
samma egendom är ställt utom varje tvivel,
var och en hade då rätt att utnyttja sin del
av allmänningens nyttigheter. För ängs-
slåtter gällde dock särskilda bestämmelser.
Avradspengama i häradskistorna och övrig
avkastning utgjorde givetvis en lockelse
för kungamakten, och redan på kung Sver-
ker den äldres tid, 1130 - 1156, hade
kungamakten börjat hävda rätt att ” niutha
tridhiung” av häradsallmänningarna. Men
i stort sett hade inte häradsallmänningarna
så mycket besvär av den spirande kunga-
makten från mitten av 1000-talet fram till
Knut Eriksson 1169. Kungarna var nämli-
gen under den tiden, med ett par undantag,
fullt upptagna med att ha ihjäl varandra.

Magnus Erikssons landslag, som var vår
första allmänna landsbygdslag, bekräftade
häradsbomas äganderätt och stadgade bl.a.
att: ” Alla avgälder som komma från
häradsallmänning, skola delas mellan all-
mogen efter som var och en är jordägande
i häradet, och Konungen skall hava sin tre-
djedel” .
omkring år 1350 och antogs därefter av
tingen ute i landet.

Tiden från Magnus Erikssons landslag
och ända fram till Gustav II Adolfs död i
30-åriga kriget var kungamakten och rid-
darskapet helt upptagna av inre och yttre
stridigheter. Häradsallmänningarna levde
vidare enligt den urgamla hävden och
Magnus Eriksson landslag i 280 år. Under
den tiden hade bergshanteringen kommit
igång på allvar och hade nu ett närmast
omättligt behov av skog för att säkerställa
framställningen av kol.

Den godkändes av kungen

-90-



«* -v;•>fe*

^ ftria
0~Åwcr

3/. M*r-> > *•. u

///i .-|\ 9// /IM.=•«
V i»

„ Mv4 5S E
' t

f

t- Hs
> / r I

1 •hnlk •CotVft-
« M/M -MAMAU*U

iflvål/tomar/icn j; *fystnijs
. «yÄ- Ufloeft*ny fAuA -finJbJnpn.cj mtåv*

^fxuttih xfcxJtftö J?nutaitai*,
, a^*nd& i ^+sA-tfgu/£ Atornad %Ar /75^*7 flAAc7: JiAl. ffeorcj Ai//iwf/ js~~

H .4Äl/ "94 > -JJgjgfr* /1 \
•jfi \.*3i! C \

B u v
n ; K& •• >

X y-- ve*c <-u .-
C*\—~V ~1£S ; /

• C. • >/'$ \§;U^ w ;)<5y "

w
7

t***** ”

/ fV

1 s*. Ju

/

i
ggC ) ML / .

IZvVfåX

I

« ?

/! V
'i •

jr ^ / >
3& «sJM i/ ^w '

•i1 Må V*"-'/ ' . / .

: L*+C -
’

-

4 4 •’.ir /f

^ir.‘it -=-• i**» :>v7 »

L Å ^ r
: -*'

C ;* N•r 4
* Tb ‘

•"

? O)iS| 'K i :
* *C i

t
•= Ov>-

% V/
-• ••v i«Ä .

t

WÂ
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1740 års förordning: att fördelas ” till höets formerande ” .
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en förklaring till en förordning av 1740,
som säger att "obrukbara kärr och mossar
å vilka icke växer någon duglig skog, sko-
la fördelas hemmanen emellan till höets
formerande". Dessa kärr, som ofta delades
upp i smala remsor, blev så småningom
otjänliga även för höproduktion, och före-
kommer nu sporadiskt på vissa allmän-
ningar som tillsynes omotiverade enklaver.
I en del fall ha de återköpts. Under indel-
ningsverkets tid förekom det också att
Kronan gav tillstånd till större gärdar att
uppföra knekttorp på häradsalImänningen.
Enligt skogsordningarna 1793 och 1805
skulle delägarna i häradsallmänning "efter
förmedlat, (oftast sänkt ), hemmantal bestå
kostnaden för geometrisk avfattning av
häradsallmännings område samt dess läg-
gande på karta". De liberala strömningar-
na efter 1809 års statskupp satte dock sina
spår i lagstiftningen för häradsallmänning-
ama. Genom ett riksdagsbeslut 1823 och
ett följande Kungl. Kammarkollegii Cirku-
lär den 14 april 1824 återgavs delägarna
äganderätten till häradsalImänningarna, de
skulle kunna säljas eller delas mellan del-
ägarna. 1700-talets uppfattning om härad-
sallmänningarna som statens egendom,
vilken endast med nyttjanderätt upplåtits
till häradet gällde dock inte den statliga
byråkratin till långt in på 1800-talet. Så
sent som i 1805 års skogsordning infördes
en förmånsordning för timmer och bygg-
nadsvirke där statens militära, civila och
ecklesiastika boställshavare stod i första
rummet liksom virke till allmänna broar
och byggnader, därefter kom delägare som
sökt virke för reparation av äldre hus och
sist delägare som sökt virke för nybygg-
nad. Timmer dugligt till skeppsbyggnad
och mastträd, s.k. storverkesträd hade sta-
ten redan tidigare förbehållit sig rätten till.
Om man hade egen skog fick man ingen
utsyning och hade man "farit illa" med den
egna skogen så att den tagit slut fick man
ingenting heller. Till och med för vedbrand

måste man inhämta Landshövdingens till-
stånd. Nu var också nyttjanderätten starkt
beskuren.

Genomförandet av
1824 års cirkulär
I Svenska Skogsvårdsföreningens Tid-
skrift 1930, har docenten, sedermera pro-
fessorn i rättshistoria, Åke Holmbäck
publicerat "Frågan om äganderätten till
häradsal Imänningarna från 1800-talets
början till nutiden". Han ägnar där 71 fak-
taspäckade sidor åt ovanstående rubrik och
nästföljande kapitel. Här lämnas endast en
mycket summarisk redogörelse, varför den
som har ett speciellt intresse av hur det
skedde i de skilda länen hänvisas till
nämnda källa.

Som nämnts hade den statliga byråkrati-
en vid 1800-talets början den uppfattning-
en att häradsallmänningama var statens
egendom, att delägarna endast ägde en
andra klassens nyttjanderätt till mulbete,
fiske och skog som gällde först då statens
behov tillgodosetts. Staten ägde genom
Landshövding och Jägeristat ett fullstän-
digt inflytande över förvaltningsfrågorna.
Nyttjanderätten till skog ansågs ej gälla för
dem, som hade egen skog.

1824 års cirkulär kom nu med helt nya
regler för häradsallmänningama. De skul-
le ställas under delägarnas egen disposi-
tion för delning mellan socknarna eller
hemmanen, dock först efter Kungl. Maj:ts
godkännande i varje enskilt fall. För sock-
enallmänningar fanns redan frihet till upp-
delning på hemman. Det är fullt förståeligt
att cirkuläret togs emot med mycket stark
kritik. De flesta landshövdingarna hade
invändningar, skogs- och jägeristaten var
helt emot det och t.o.m. bland allmän-
ningsfolket fanns många som inte ville ha
någon delning eftersom man inte visste om
den skulle ske endast mellan skogslösa
hemman eller mellan alla, om den skulle
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ske enligt förmedlat eller oförmedlat man-
tal o.s.v. Hovjägmästaren I. A. Ström,
sedermera adlad af Ström och känd som
Kungl. Skogsinstitutets grundare, tog 1822
avstånd från de tankar som ledde till 1824
års cirkulär och deltog även senare i kriti-
ken. Uppdelningen av häradsallmänningar
upphörde efter c:a 20 år. Resultatet av den
reglering av häradsallmänningsmarkerna,
som förutskickats av 1824 års cirkulär blev
att drygt 78.000 ha försvann. Därav hade
dock drygt 1.500 ha omdisponerats tidiga-
re eller gått till ändamål, som staten ville
gynna. 11.500 ha blev sockenallmänning-
ar, varav 2.500 ha med förbud att delas ut
eller säljas. Intill år 1870 redovisade skogs-
styrelsen att sammanlagt något över
102.000 ha rena häradsallmänningar fanns
kvar efter regleringen.

männingens bevakning och skötsel
under villkor att reglemente och hus-
hållningsplan fastställts och av dem
bekostats. Skogsstaten skulle dock
övervaka att bestämmelserna följdes
och om ickc kunde K.B. ställa allmän-
ningen under skogsstyrelsens förvalt-
ning.

7/ Över mulbete, som fick upplåtas på
häradsallmänning, fick allmännings-
styrelsen förfoga.

8/ Sedan kostnader för skogsvaktares
löner och deras bostäders underhåll
och andra av hushållningsplan och sär-
skilda föreskrifter föranledda kostna-

der först guldits skall undantagas det
virke som erfordras till broar och hära-
dets gemensamma byggnader, därefter
får vad som återstår fördelas i natura
eller pengar efter oförmedlat hemman-
tal.

1866 års förordning angående
hushållningen med de
allmänna skogarna i riket
I 1866 års förordning kom äntligen nya
bestämmelser för häradsallmänningarna,
vilka kan sammanfattas:
1/ De skulle bibehållas oförminskade.
2/ De skulle skötas efter vetenskapliga

regler avseende skogens framtida
bestånd och högsta avkastning. Hus-
hållningsplaner skulle fastställas och
meddelas av skogsstyrelsen och gälla
även bete och slåtter.

3/ Delägare voro, där ej annat bestämts,
de som i häradet bygga och bo efter
deras oförmedlade mantal.

4/ Om mulbetes- eller slåtterrätt fanns på
grund av urminnes hävd eller upplåtel-
se skulle denna tills vidare bestå.

5/ Delägarna skulle årligen genom sock-

enombud välja allmänningsstyrelse,
som utövar delägarnas beslutanderätt
enligt av K.B. fastställt reglemente.

6/ Delägarna ägde rätt att övertaga all-

I och med 1866 års förordning borde ägan-
derättsfrågan vara slutgiltigt löst, men for-
mellt kan möjligen invändas att det borde
ha skett genom lag och ej genom förord-
ning.

Sveriges
Häradsallmänningsförbund
bildas
1915 framlade Kungl. Maj:ts sakkunniga
för de allmänna skogarna i södra och mel-
lersta Sverige ett betänkande, som bl.a.
innbar att häradsallmänningarna i förvalt-
ningshänseende skulle sammanföras med
de eklesiastika skogarna. Förslaget väckte
stor oro i allmänningskretsar, och i juni
1916 samlades ombud för allmänningama
för att diskutera vad som kunde göras.
Mötet resulterade i tillsättandet av en
arbetsgrupp bestående av Hrr Gösta Seder-
holm, E.G.Hj Petersson, Åke Joachims-
son. W Risberg, G.Gison Lewenhaupt och
A. Lundblad.

- 93-



Som sekreterare i gruppen fungerade
lektorn vid Skogshögskolan, J.A. Amilion
under större delen av utredningen. Resul-
tatet presenterades i en skrift "Sveriges
Häradsallmänningar" vilken i juni 1918
överlämnades till kungl. Maj:t. Skriften
innehåller en noggrann beskrivning av
häradsallmänningarna avseende skogstill-
ståndet, skötsel och ekonomi, ett omfattan-
de tabellverk, och utmynnar i utredningens
förslag till förvaltning.

Dessutom innehåller den ett avsnitt där
professor Holmbäck redogör för de preli-
minära resultaten av sin avhandling om
häradsal1männ i ngar.

Sveriges Häradsallmänningsförbund bil-
dades i september 1918 och härtill uppgift
"att åstadkomma samarbete mellan landets
häradsallmänningar för att därigenom
befrämja utvecklingen av deras skogsbruk
efter sunda ekonomiska, administrativa
och skogliga riktlinjer och därvid tillvara-
taga allmänningsdelägames intressen. En
av Förbundets åtgärder blev att engagera
professor Holmbäck för att utreda frågan
om äganderätten. Utredningen blev klar
1929 och överlämnades då till Kungl.
Jordbruksdepartementet. Den bidrog starkt
till att en särskild Lag om häradsallmän-
ningar kom till 13 maj 1932.

En av förbundets viktiga uppgifter har
varit att handha reglementsfrågoma. Detta
har resulterat i ett normalreglemente som
fastställdes av Kungl. Maj:t i dec 1953.
Förbundet har också verkat i ett par all-
männingsutredningar, dels i samband med
tillkomsten av 1952 års Lag om Häradsall-
männingar genom dåvarande sekreteraren
jägm Hans Hedlund och forstm Harry
Berglund, dels i 1980 års allmänningsut-
redning, för vilken redogöres på särskilt
avsnitt. Nämnas bör också arbetet med att
åstadkomma en enhetlig, och i möjligaste
mån jämförbar statistik över verksamhet
och resultat på häradsallmänningarna,

samt den upplysningsverksamhet, som

bedrives i samband med möten och exkur-
sioner. Förbundet har också ett exkursions-
utbyte med sin norska motsvarighet. Norsk
Almenningforbund.

Förbundets första ordförande var
Godsäg. Gustaf Sederholm och sekretera-
ren Lektor J.A. Amilon. Nuvarande
ordförande är Friherre Ulf Hermelin och
sekreteraren Jägmästare Ulf Eliasson.

Lag 18 april 1952
om Häradsallmänningar
Denna lag trädde i kraft 1 jan. 1954 och
ersatte dä 1932 års lag. Den gamla lagen
kompletterades och förbättrades på några
punkter, men blev i stort sett oförändrad.
Efter en lindrig omarbetning fick den nya
häradsallmänningslagen följande disposi-
tion:

§§ 1 -7 Allmänna bestämmelser om
häradsallmänningar. Delak-
tigheten i allmänning följer i
princip fastigheter med mantal
inom det ursprungliga häradet.
Allmänning skall hållas oför-
minskad, får ej intecknas eller
tags i mät för fordran.
Om avlösning av rätt till del-
aktighet i allmänning. Om del-
ägande fastighet ej längre taxe-
ras som lantbruksenhet kan del-
aktigheten avlösas mot pengar.
Om avyttring och införlivning
av mark. Avyttring kan ske, om
det är till avsevärd förmån till
delägarna, om det ej är till men
för skogsbruket eller om syn-
nerliga skäl föreligger. Allmän-
ningsstämma beslutar om för-
vän’ av mark. men om förvärvet
efter 3 år fortfarande är i all-
männingens ägo skall det inför-
livas under allmänningslagen.

8 8

§§ 9-17
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ningen skall fonderas som Extra avverkning
för att användas på ungefär liknande sätt
som kapitalinkomst. Där finns också
bestämmelserom hushållningsplan. I §§ 46-
47 finnes bestämmelse om skogvaktare och
om skogsförvaltare och. genom tilläggsbe-
stämmelse, att häradsallmänningar kan gå
samman och bilda gemensam förvaltnings-
organisation, som kan vara egen juridisk
person, och att skogsförvaltaren i sådant fall
skall ha högre skoglig utbildning.

I ovanstående här uppräknade bestäm-
melser har endast de berörts, som i gällan-
de lag och reglemente har exklusiv bety-
delse för just häiadsallmänningarna. Med
all önskvärd tydlighet framgår att lagstifta-
ren bemödat sig om att bevara långsiktig-
heten i häradsallmänningarnas verksam-
het, bl.a. genom fonderingsbestämmelser-
na för Extra avverkning och kapitalin-
komst. Svårigheten att genom markförsälj-
ning frigöra kapital för annan kortsiktigt
mera räntabel verksamhet är också påfal-
lande, och så bör det vara. Iläradsallmän-
ningarnas uppgift bör vara att genom
skogsbruk och annan areell näring på
ursprungliga och inköpta marker uthålligt
skapa största möjliga tillskott till de delä-
gande jordbruksfastigheterna.

1952 års Lag om häradsallmänningar
har många förtjänster, den är klar och
redig, och ger regelmässigt entydiga svar
på de frågor som kan ställas, något som ej
alltid kan sägas om nyare lagtexter. Man
skulle kunna säga att lagen utformats med
målsättningen att framtidens ägare till
lantbruksfastighet skall kunna påräkna
samma stöd till sin fastighet som dagens.

§§ 18-22 Om avkastning och annan
inkomst av häradsallmänning.
Inkomst från avyttring eller
inlösen av allmänningsmark är
kapitalinkomst och skall använ-
das eller fonderas för inköp av
ersättningsmark eller för grund-
förbättring i allmänningen.
Övrig behållen avkastning fon-
deras eller utdelas till delägarna
enligt oförmedlat mantal. Det
ankommer på allmänningsstäm-
man att besluta härom.

§§ 23-38 Om allmänningsstyrelse, revi-
sorer och allniänningsstäninia.
Allmänningsstyrelsen har be-
slutanderätten i alla löpande
förvaltningsfrågor och ansvarar
inför delägarna på allmännings-
stämman för sina beslut och
åtgärder men kan, om man så
vill, efterhöra delägarnas
mening på stämma. Styrelsen
kallar normalt till stämma och
tillhandahåller förslag och un-
derlag för de beslut som del-
ägarna skall fatta.
Delägarnas beslutanderätt ut-
övas normalt av på delägar-
stämma valda distriktombud i
varje socken, men varje enskild
delägare har rätt att själv rösta
för sitt mantal.

§§ 39-41 Om reglemente.
§§ 42-43 Om laga domstol.
§§ 45-46 Om vissa till socknar hörande

allmänningar. Sockenallmän-
ningar av häradsallmännings
natur som blev till vid regle-
ringen enl 1824 års cirkulär.
Om överklagande. 1980 års allmänningsutredning

1977 började man på Jordbruksdeparte-
mentet förbereda en utredning, vars
huvudsakliga ändamål angavs vara att
åstadkomma bättre överensstämmelse
mellan allmänningslagarna och senare till-

§ 47

Dessutom finnes reglemente 4 dec 1953,
som i §§ 23, 27, 28 och 29 stadgar att
avkastning från avverkning, som övergår
långsiktigt uthållig produktion på allmän-
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kommen lagtext rörande fastighetsbild-
ningens område. Då utredningsdirektiven
förelåg visade det sig att man avsåg en för-
utsättningslös granskning av häradsall-
männingslagen och dess bestämmelser om
förvaltning och förmånstagarkrets. Häri-
genom kom ju även äganderättsfrågan att
beröras. Utredningen startade som en-
mansutredning i början av 1980. Utred-
ningsmannen hade till sin hjälp en refe-
rensgrupp, där bl.a. Häradsallmännings-
förbundets dåvarande sekreterare, jägm
Vilhelm Jakonantti ingick, och nedlade ett
framgångsrikt arbete.

Utredningsmannen utgick från följande:
1. Äganderätten var egentligen en av staten

upplåten nyttjanderätt, som kunde förän-
dras, d.v.s 1700-talets syn.

2.Gemensam lagstiftning förutsattes med
de långt senare tillkomna och ägande-
rättsligt svagare sockenallmänningarna i
Norrland och Dalarna.

3.Häradsallmänningslagens strikta be-
sluts- och ansvarsfördelning skulle luck-
ras upp med tillskapande av en fullmäk-
tigeförsamling, som skulle besluta även
i förvaltningsfrågor, och beslutsordning-
en skulle anpassas till föreningslagen.

4.Häradsallmänningarnas betydelse för
delägarna ifrågasattes, de borde i stället
få en mera allmännyttig funktion.

Utredningen lades sedermera ned vad
avsåg häradsallmänningama.

Man kan inte undgå att fundera över var-
för just äganderätten till häradsallmän-
ningarna under så lång tid kommit att vara
ell sådant tvisteämne mellan staten och
delägarna att den fortsätter att spöka även
sedan den lagfästs.

Möjligen snuddar Vilhelm Moberg i sin
bok "Min svenska historia" vid svaret på
denna fråga, då han på sidan 451 berättar
att en italiensk jurist, Johannes Basarius,
på 1200-talet skapade en rättsteori enligt
vilken staten alltid anses ha den ursprung-
liga äganderätten till all mark, och att den
sedan upplåtits till adeln med full ägande-
rätt, dominium direetum, och till bönderna
med endast bördsrätt, dominium utile.
Man tar kanske inte helt fel om man antar
att Basarius själv räknade sig till adeln.
Hans teori blev till allmän rättsuppfattning
i det feodala Tyskland och kom på den
vägen till Gustav Wasa redan på 1530-
talet. Han hävdade att all allmänningsjord
tillhörde kronan, ett uttalande av honom
den 20 april 1542 säger: "Förty att sådane
ägor som obygde liggie, hör Gud, oss och
Sverigis Crone till och ingen annan". Gus-
tav Wasa inplanterade sedan den nya rätts-
uppfattningen genom Kungl. Brev till fog-
dar och allmoge. Detta gjorde, tillsam-
mans med 1700-talets skogsordningar som
inskränkt delägarnas rätt till enbart andra-

handsrätt till husbehov, att de styrande mer
och mer kom att betrakta staten som rätter
ägare till häradsallmänningama, och den-
na uppfattning har levt kvar trots att 1932
häradsallmänningslag förklarat den felak-

Från Häradsallmänningsförbundets sida
hävdades:

1. Äganderätten har aldrig i lag bestritts.
2.Häradsallmänningama har historiskt en

helt annan bakgrund än sockenallmän-
ningarna i Norrland och Dalarna och har
alltid haft annan funktion än dessa.

3.Häradsallmänningslagens beslutsord-
ning ger delägarna god säkerhet för rik-
tiga beslut och dessutom möjlighet till
personlig röstning vid stämma.

4.Allmänningsutdelningens betydelse för
delägarna visades för delägarna genom
ett stort insamlat material.

tig-
Häradsallmänningama
och deras ägare
Allmänningsmarkerna hade säkerligen
mycket stor betydelse redan i äldsta tid.
Byarna hade antagligen inte upptagit mer
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mark än vad man från början ansåg sig
behöva, och den blev snart otillräcklig. På
allmänningen fanns då möjligheter, dels
att hämta de förnödenheter som fattades,
föda för människor och boskap, vedbrand
in.in., dels också reservmark som gav
byarna möjlighet att expandera men också
gav möjlighet till anläggning av helt nya
gårdar och byar. Systemet med intagor på
allmänningen var säkert av mycket stor
betydelse, då det gav möjlighet till att bry-
ta ny mark inom den gamla gemenskapen,
och ej sågs som ett intrång. Så småningom
gav det också häradet tillgång till ” avrad-
spengar", som tidigare nämnts. Skogsbetet
var också av stor betydelse, liksom vinter-
foder som kunde skördas. Kristoffers
landslag från 1442 stadgar att betesdjur ej
får släppas ” före allmännings slåtterdag,
som är St. Peters dag” d.v.s. efter 1 augus-
ti enligt vår tideräkning. Av detta kan man
förstå att mängden vinterfoder var av stor
betydelse och att det var en bristvara.
Under första hälften av 1800-talet släpptes
betesdjuren på Lysings häradsallmänning
den 1 juni, och fr.o.m. 1866 den 15 maj.
1855 var betesavgiften för häst IRd 16Sk
banco och 32Sk för ko. Desutom skulle
den som hade hand om inmärkningen ha
2Sk för häst och ISk för ko.

Lysings beteskassa fanns kvar till 1918,
den användes för vissa allmänna ändamål,
bl.a. för uppsättandet av vägvisare inom
häradet. Häradsallmänningarna gav också
tillgång till virke för byggnads- och repa-
rationsändamål även om detta under 17-
och 1800-talen var starkt begränsat. Gan-
ska snart efter 1824 års cirkulär började en
del allmänningar att tillkämpa sig ett visst
inflytande. Från mitten av 1830-talet hade
åtminstone i Östergötland s.k. allmän-
ningskommittéer börjat arbeta och det
förefaller som om man då också tog över
ansvaret för skogvaktarnas avlöning.

För att fortsätta med exemplet Lysings
häradsallmänning, så är den första bevara-

de protokollsboken från 1850-talet. Av den
kan utläsas att allmänningskommittén
1865 avslog begäran om utsyning av bygg-
nadsvirket till eklesiastikt boställe ” då all-
männingen nu är överlåten till Häradets
disposition". Men man var inie lika njugg
i andra fall. Sålunda beslöt man att för del-
ägarnas räkning förskottera s.k. samman-
skottsmedel för häradets gemensamma
kostnader, att tillstyrka ” c:a etthundra tolf-
ter byggnadstimmer” till Hästholmens
hamn, virke till läkarbostad i Backasand
m.m. Men nu fick man be Landshövding-
en godkänna sådana gåvor, som han förut
själv hade delat ut.

Sedan hushållningsplan fastställts fick
man också regelbunden utsyning från de
utstämplade trakthyggena. För 1860 blev
denna utsyning 70 kubikfot per mantal.
Övrigt avverkat virke såldes på öppen auk-
tion, och betalningen gick till allmän-
ningskassan. Utsyningsdagarna och även
avverkningen på vintern av utsynat virke
var sociala begivenheter av stort mått i
synnerhet för slättböndema, som då i stora
karavaner drog ut på allmänningen.

Naturatutdelningen dog småningom ut,
och ersattes med utdelning i pengar, men
förekom på vissa allmänningar till
omkring 1970. Utdelningen sker, som
nämnts, per oförmedlat mantal, och man
hör ofta, även bland delägare, att jämförel-
se mellan olika allmänningar sker utifrån
utdelningstalet. Detta är naturligtvis fel
eftersom en liten allmänning med ett stort
antal delägande gårdar med höga mantal
alltid måste få ett lågt utdelningstal i
Kr/mtl, hur väl den än skötes. En rättvisa-
re jämförelse erhålles om man slår ut tota-
la utdelningen på allmänningens produkti-
va skogsmarksareal, men även en sådan
jämförelse har stora svagheter beroende på
skillnader i bonitet, grusförekomster m.m.
För att lämna någon uppgift om allmän-
ningarnas betydelse för delägarna idag kan
nämnas att de större förvaltningsenheterna
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samma utveckling skedde också i Närke
och Södermanland. Sedan har man gått
vidare och för närvarande arbetar nära
46.000 ha, av totalt 130.000, tillsammans i
tre olika förvaltningsbolag, vart och ett
med särskilt anställd personal, och delvis
egen maskinpark.

inom Närke, Södermanland och Östergöt-
land under 1997 i medeltal delade ut c:a
725 kronor per ha produktiv allmännings-
mark efter fonderingar m.m.

Skogsbruket
Skogsbruket pä häradsallmänningarna
stod under skogs- och jägeristatens överin-
seende fram till slutet av 1800-talet. Detta
gör att man vad hushållningsplaner och
föryngringsmetoder m.m. legat väl fram-
me. På vissa allmänningar framträder ännu
i dag de gamla trakthyggeslinjema på
kartorna och i beståndsgränserna, och
märken av beståndsplantskolor från mitten
av 1800-talet kunde ännu på 1980-talet
tydligt urskiljas.

Hyggesbruket var från 1850-talet ge-
nomfört på praktiskt taget alla härads-
allmänningar. Däremot kan man säga att
sparsamheten med gammal skog, i synner-
het granskog, på många häradsallmän-
ningar varit alltför stor under 1800-talets
byråkratiska dominans. På en del hall fick
man långt in på 1900-talet ägna sig åt
dessa överåriga och delvis rötskadade
bestånd, och detta gav kanske under en
period intrycket att allmänningsskogama
verkade ålderdomligt skötta. Men det var
ett resultat av de förutsättningar som 1800-
talet skapat och den tiden är nu över. 1 dag
kan häradsallmänningarna glädja sig åt ett
produktivt skogsbruk i god balans. Möjli-
gen kan man tycka att vissa av 60- och 70-
talets trender, t.ex. höjning av förbandet
vid tallplantering, följts onödigt väl, men å
andra sidan tillämpades även på den tiden
metoden med självföryngring under frö-
träd där så var möjligt på allmänningarna.

Förvaltningsmässigt har också en
utveckling skett. Redan vid tillkomsten av
1932 års lag hade allmänningarna i Öster-
götland enats om att dela upp sig i tre för-
valtningsgrupper, och att i varje grupp
anställa gemensam skogsförvaltare, och

Slutord
I denna, de snabba förändringarnas värld,
är det en stimulerande tanke att Sveriges
häradsallmänningar fortfarande fyller sin
uppgift till delägarnas fromma - samtidigt
som de är vårt kanske äldsta kulturminnes-
märke.
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