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Projektet »I det ljusa Småland–  
en berättelse om Smålands trädgård«

Smålands trädgård är en del av 
det ljusa Småland och omfattar i 
huvudsak den sydöstra delen av 
Jönköpings län med närliggande 
områden. Området har under 
århundraden kallats Smålands 
trädgård eller Östra Härads 
trädgård på grund av att det är 
en naturskön sammanhängande 
bygd med höga biologiska vär
den, ett omväxlande landskap 
med höjder, dalgångar, sjöar och 
vattendrag. Ett område med både 
herrgårdar och bondgårdar.

Smålands trädgård beskrivs 
utifrån en vetenskaplig grund  
av författare med gedigna kun
skaper inom de områden som 
behandlas i boken. Huvudper
spektivet är Smålands trädgård  
med utsikt från Hästeryd, en 
säteri ladugård från medeltiden 
som ett  konkret, marknära 
exempel.

Det läggs stor vikt vid peda
gogiken för att främja kunskaps
bildningen och ge läsaren 
inspiration att själv gå till källor 
för att för egen del förkovra sig 
ytterligare i eget arbete om sin 
bygd inom de områden som 
beskrivs i boken.

Bokens innehåll
Vill man bättre förstå ett 
landskap bör man läsa av om
givningen, ta vara på minnen 
och kunskap. Det gör Olof 
Karlander och Marie 
Hafström (redaktion) när de 
tillsammans med andra väver 
en väv om Småland och Små
lands trädgård. Olof Karlander 
är ekonom med tidigare ledan
de befattningar i företag och 
organisationer. Marie Hafström 
är jurist och före detta general
direktör. De förvaltar en gård i 
Smålands trädgård sedan 50 år, 
som är en av många utgångs
punkter.

kap. 1  
Det ljusa Småland 
Småland är ett mångfasetterat 
landskap, format av naturens 
och människans kraft under 
 år tusenden. Med »grova 
 penseldrag« tecknar Olof 
 Karlander utvecklingen av 
landskapet, särskilt i det om
råde  som kallas »Smålands träd
gård«, en del av det ljusa Små
land. Frågor ställs om varför 
denna bygd är så framträdande. 
Svaren redovisas i de följande 
kapitlen. 

En bok för alla smålänningar 
och andra som är intresserade 
av landskapet Småland, även 
om utgångspunkten är Små
lands trädgård.

Boken riktar sig till personer, 
företag och organisationer med 
intresse för hur en bygd ut
vecklats under årtusenden och 
vad som kan hända i framtiden 
– med klimatperspektivet och 
med landskapsbegreppet. 

»Gloson« eller »gluffasuggan« var 
ett spöksvin, som visade sig vid 
juletid. För att skydda sig mot henne 
skulle man gå med benen i kors 
annars kunde det gå riktigt illa.

I Repperda i Alseda socken finns dessa säregna 1,5 km långa stenmurar, som byggdes som ett nödhjälpsarbete 
under svältåren 1867–1868. Ett uttryck för fattigdom från en tid som tvingade många att emigrera. 

I mitten av 1800talet var det inte ovanligt att bostäderna dekorerades av målare på plats. Denna kombination av 
frihandsmålning och schablonmålning på uppspänd papp finns från den tiden på Hästeryd.
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kap. 2   
Varför är det så bördigt? 
Till en del finns svaret i de 
geologiska förutsättningarna. 
Inlandsisen har rört sig över 
landskapet från nordväst till 
sydost och skapat en mosaik av 
bergarter med stora inslag av 
grönsten. Geologen Claes- 
Göran Alriksson, universi
tetsadjunkt vid Linnéuniversitet, 
berättar om vad som finns under 
markytan. 

kap. 3 
Spåren efter förhistoriens  
 människor 
En tid utan skriftliga källor stu
deras med hjälp av föremål som 
tappats, kastats bort eller offrats 
till gudarna. Gravar och odlings
lämningar är andra »skrifter«. 
Ådel Vestbö Franzén, fil. dr. 
i kulturgeografi och antikvarie 
vid Jönköpings läns museum ger 
en bild av en tid som vi har lite 
kunskap om.

kap. 4 
Äring och näring – landskap  
 och hävd från medeltiden  
 till ca. 1750 
Kartorna som upprättades över 
gårdar och byar från 1600talets 
mitt och framåt erbjuder en 
enastående möjlighet att ta in ett 
försvunnet jordbrukslandskap i 
drönarperspektiv. Människorna 
möter vi i häradsrättens pro
tokoll från den tiden, men kan 
vi även få syn på medeltidens 
människor är en annan fråga 
som Ådel Vestbö Franzén 
också belyser.

kap. 5 
Floran och insekterna 
Förändrade förutsättningar 
för floran och insekterna sedan 
1800 mot bakgrund av skiftes
reformerna, befolkningsexplo
sionen och teknikutvecklingen 
behandlar Roger Karlsson, 
amatörbiolog, som bland annat 
författat boken om Kärlväxter i 
Stenberga.

kap. 6 
Skogen tränger på 
Löv och barrträd har efter den 
senaste istiden successivt vand

rat in i södra Sverige. Från bör
jan var det tall och olika lövträd, 
under senare tid är det granen 
som tränger på.  Utvecklingen 
efter den senaste istiden be
skrivs av Cecilia Malmqvist, 
skog. dr., tidigare verksam vid 
Linné universitetet, och Harald 
Säll, universitetslektor vid 
Linnéuniversitetet

kap. 7 
Hur bodde man
Vi får vara med om en spännan
de resa från de första enklare 
boning arna till de mera stånds
mässiga säterierna. Fredrik 
Selldén, som är fil. mag. i både 
historia och konstvetenskap vid 
Linköpings universitet, har även 
engagerats i forskningsprojekt 
av  Kulturparken Småland.

kap. 8 
Vad säger namnen på byar,  
 gårdar och sjöar? 
Ortnamnsforskaren Staffan 
Fridell, professor emeritus i 
nordiska språk vid Uppsala uni
versitet, förklarar vad namnen 
på byar, gårdar och sjöar betyder 
och vilka slutsatser man kan dra 
av detta.

kap. 9 
Gården berättar 
Om jultraditioner, vargen och 
sjukvårdskorpralen Samuel Qvist, 
verksam som läkare i slutet av 
1800talet och början av 1900 
talet berättar Karin Nilsson, 
etnolog med inriktning på 
folklore, utbildad i Köpenhamn 
och Lund och tidigare verksam 
vid Kulturparken Småland.

kap. 10 
Historiska nedslag 
Dackefejden och den svenska 
militärstatens framväxt är två 
historiska företeelser, där den 
stora historien sammanfaller 
med den lilla och i hög grad 
påverkar landskapet. Peter  
Danielsson är fil. lic., tidi
gare vid Kalmar läns museum, 
numera hembygdskonsulent vid 
Kalmar läns hembygdsförbund.

kap. 11 
Klimatet och framtiden
Ett förändrat klimat påverkar 
förutsättningarna för land
skapet. Minskad nederbörd 
med långa torrperioder under 
sommaren ställer krav på hur vi 
sköter såväl skogen som odlings
landskapet. Johan Bergh är 
professor vid Linnéuniversitetet 
och har specialiserat sig på före
stående klimatförändringar.

Fler berättelser
Till detta kommer ett antal korta 
berättelser, som läggs in mellan 
kapitlen. Pär-Olof Högstedt, 
sonson till skalden Pälle Näver, 
skriver om sin farfar, Skrattet 
i skogen, Torparkvinnor och 
Skogens väsen. Karin Nils-
son skriver om Humle, Myter, 
sanningar och sägner om Nils 
Dacke, Husbygge och folktro 

och Pottaska. Gunilla Nord-
berg belyser emigrationen och 
Bengt Winbladh uppmärk
sammar historien om Silverber
get i Näshults socken.

Genom denna tvådimensio
nella struktur kombineras ett 
populärvetenskapligt angrepps
sätt med korta berättelser som 
kan kopplas till huvudavsnitten.

Dick Norberg, flerfaldigt 
belönad med »Svensk Bok
konst«, dessutom med bland an
nat »Schönste Bücher aus aller 
Welt«, svarar för fotografering 
och formgivning.

Nils Dacke, här av konst nären 
framställd som en bonde
hövding i praktfull dräkt. 

När dimmorna vid sjön Värnen 
lättar gryr morgonen. En upplevelse 
för den som tidigt slår sig ner vid 
strandkanten när naturen vaknar.

På följande sidor: Exepel ur boken

I det ljusa Sm
åland
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Det ljusa Småland
text  Olof Karlander 

D
et ljusa Sm

åland

Småland är ett mångfasetterat landskap, 
format av naturens och människans kraft 
under årtusenden. Med grova penseld-
rag beskrivs utvecklingen av landskapet, 
särskilt i det område som kallas Smålands 
trädgård, en del av det ljusa Småland. 

Området omfattar de sydöstra delarna av 
Jönköpings län och de västra delarna av 
Kalmar län. I slutet av avsnittet ställs frågor 
om Smålands trädgård, som behandlas i de 
följande avsnitten. Avsnittet följs av en pre-
sentation av gården Hästeryd i Nye socken, 
som är en utgångspunkt.

Småland (1240 Smalandiis) är ett sam-
lingsnamn för de små landen, som låg mellan 
götalandskapen och Danmark.  

De små landen var befolkade redan under 
stenåldern och troligen följde man vatten-
dragen när man sökte sig allt längre inåt lan-
det. Att det fanns kontakter och någon form 
av byteshandel mellan småländska höglan-
det och omvärlden visar bland annat fynd av 
redskap av flinta, en bergart som inte finns 
naturligt i Småland. 

Det Småland vi känner idag är däremot 
inget litet landskap. Det är till ytan Sveri-
ges näst största efter Lappland. Storleken, 
topografin och befolkningens lokalisering 
med många små samhällen utan en själv-
klar metropol har präglat skapandet av 
offentliga och kyrkliga verksamheter. När 
Sverige  organiserades på 1630-talet under 
Axel Oxen stiernas ledning, bildades Kal-
mar, Kronobergs och Jönköpings län. Trots 
flera försök under snart 500 år har ingen i 
grunden lyckats ändra detta. Den kyrkliga 
verksamheten organiserades under 1100-talet 
i två stift, Linköpings och Växjö. I början av 
1600-talet bildades Kalmar stift som runt 
300 år senare slogs ihop med Växjö.

Det ljusa Småland
Det finns områden i Småland som präglas av 
det senaste århundradets gran- och tallplan-
teringar, områden som kan uppfattas som 
mörka, slutna och fattiga på arter. När man 
idag hör uttrycket »i mörkaste Småland« 
syftar det oftast på detta. Innebörden var 
dock ursprungligen politisk och avsedd att 
kritisera det konservativa kulturklimatet 
och gammelkyrkligheten i stifts- och resi-
densstaden Växjö med omnejd i slutet av 

Till Småland eller de små landen räknades under 
medeltiden: Kinda, Tveta, Vista, Vedbo, Tjust, 
Sevede, Aspeland, Handbörd, Möre, Värend, Finn
veden och Njudung. Under en kortare tid under 
tidig medeltid hörde även Ydre i södra Östergöt
land till de små länderna. Det påstås, men är mera 
 osäkert, att även Öland och Blekinge räknades dit.
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Ebit volorepe et, offici qui derionse nate 
eum consedi tatemque volleca tibusa 
volenditi corestius, ulparumet harunti 
onsequiat la diatur se laborempos quam, 
officab orporru ntibus.

Småland (1240 Smalandiis) är ett samlings-
namn för de små landen, som låg mellan 
götalandskapen och Danmark. Dit räknades 
Kinda, Tveta, Vista, Vedbo, Tjust, Sevede, 
Aspeland, Handbörd, Möre, Värend, Finn-
veden och Njudung. Under en kortare tid 
under tidig medeltid hörde även Ydre i södra 
Östergötland till de små länderna. Det på-
stås, men är mera osäkert, att även Öland 
och Blekinge räknades dit. 

De små landen befolkades inte förrän 
under medeltiden. Från början bosatte man 
sig utefter kusten men också i närheten av 
de många vattendragen med upprinnelse 
på småländska höglandet. Landskapet med 
sina dalar, höjder och många sjöar främjade 
inte rörligheten. Kontakterna mellan de små 
länderna var därför få. 

Det Småland vi känner idag är däremot 
inget litet landskap. Det är till ytan Sveri-
ges näst största efter Lappland. Storleken, 
topografin och befolkningens lokalisering 
med många små samhällen utan en självklar 
metropol har präglat skapandet av offentli-
ga och kyrkliga verksamheter. När Sverige 
organiserades på 1630-talet under Axel 

Landio escil ea doluptas vera dolendae invelesequi 
blab inum im hiti doluptas rem quis dolectiis mi, 
nusam experup taecum ut voles iliat audam hitam 
quo cum et elit officab oriore, cum.

Landio escil ea doluptas vera dolendae invelesequi 
blab inum im hiti doluptas rem quis dolectiis mi, 
nusam experup taecum ut voles iliat audam hitam 
quo cum et elit officab oriore, cum.
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Gustav Vasa intresserar sig 
redan 1544 för silverberget 
i Näshult. Att fyndigheten 
väckte kungens intresse var 
kanske inte så konstigt om 
man tänker på vilka stora 
summor Dackefejden strax 
innan hade kostat landet. 
Kung Gustav sökte med ljus 
och lykta efter nya möjligheter 
att fylla skattkammaren. 

I april samma år meddelas Nils 
Persson, storman på Holma i 
Lemnhult, senare adlad Silver
sparre, brevledes att två karlar 
kommer från »Saleberget« (Sala 
silvergruva) för att undersöka 
silverhalten i »sölfstrecket« 
och han anmodades att »skicka 
till karlarna ved«. Nils Persson 
skulle meddela kungen resul

tatet men också undersöka om 
liknande fyndigheter kunde 
finnas »j then Landzändan«.

Bergbrytningen vid den tiden 
gick till så att ved tändes i anslut
ning till berget och fick brinna 
tills berget blivit ordentligt upp
hettat. Därefter hälldes vatten 
på så att berget blev sprött och 
brytningen kunde påbörjas. 

Kungen blev inte nöjd med re
sultatet av undersökningen och 
redan i slutet av maj samma år 
skriver han till Nils Persson, nu 
titulerad fogde i Östra och Upp
vidinge härad, »att man icke lagt 
sic sådana flijtter om saken til 
effentyrs krafft (krävt)«. Fogden 
anmodas skicka två halvtunnor 
av näshultsmalmen sjövägen till 
Stockholm där man kunde kon
statera att silverhalten var liten. 

Silverberget »Sölfstrecket«  i Näshult
text Bengt Winbladh

Intressant är ändå att kyrkoher
den i Näshult, Kebbo Birgeri, 
1582 uppbar skatt från »the gode 
Mennz som herwåre och bru
kade Silffbergit (Silverberget).« 
Det innebär att driften kom i 
gång trots de dåliga prognoser 
som ställdes i Stockholm. 

Att intresset för gruvan höll i 
sig visar också de talrika inmut
ningar som gjorts under årens 
lopp. Det står bland annat att 
läsa i Hwetlanda Posten 1896  
under rubriken »En silvergruva  
 i Östra Härad«: »I slutet av 
förlidet år inmutades å Näshult 
Säteris ägor befintlig malm
fyndighet, Gruvan i Näshult 
kommer att arrenderas av dispo
nenten Räf på Trollebo, som låtit 
i Tyskland undersöka malmen 
och funnit att den innehåller 
silver i sådan myckenhet, att 
gruvans bearbetning kommer 
att löna sig.« Någon gruvdrift 
kom aldrig till stånd, trots de 
positiva besked man fått. Gru
van ruvar alltså fortfarande på 
sin hemlighet och en dag kanske 
den, med sin märkliga historia, 
åter mutas in. 

   

Förhoppningar om att starta en 
silvergruva i Näshult har grusats två 
gånger. Frågan är om de kommer att 
infrias någon gång eller om gruv
hålet även i framtiden ska minna 
om ett gruvligt misslyckande?

Dackefejden kostade kungen stora 
summor och behovet av silver, inte 
minst till myntslagning, var stort. 
Här ett silvermynt, inte mycket till 
silverglitter eftersom det till hälften 
är ett kopparmynt, 1 mark, 1543. 
Framsidan: bild av  Gustav Vasa i 
rustning med äpple i vänster hand 
och svärd i den högra. Frånsidan: 
Text på latin: »Salig är den som 
fruktar Herren«. 

Silverberget »Sölfstrecket« i N
äshult
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Smålands naturalhistoria” (1770) skrev:

Småland är ett ojämnt land av berg och 
backar, dälder och vatten, som mer liknar 
Norrlands provinser…

När det gäller vattenavrinningen från 
Höglandet, sker det via tre större åar, dels 
Mörrumsån och Emån, som lämnar sitt vat-
ten till Östersjön, dels Lagan som mynnar 
i Kattegatt. I det inre av Höglandet finner 
vi alltså källorna till dessa åar. På sin väg 
genom landskapet har åarna genom histo-
rien skapat möjligheter för bosättning. I de 
krönta lägena ligger gårdarna majestätiskt 
utblickande. Ner mot dalgångarnas botten 
ligger sedan övriga gårdar och torp spridda. 
Här möts besökaren av ett mosaikartat land-
skap, som under århundraden präglats av 
samspelet mellan den vilda floran, människ-
an och hennes husdjur - natur och kultur.

Både jordbruksnäringen och den vilda 
floran är beroende av biotiska faktorer, som 
näring, vatten och ljus. Hela området består 
till stora delar av mager mark med undantag 
för marker med brunjord. Det varierade 
landskapet har aldrig tillåtit ett storskaligt 
jordbruk som i de syd- och mellansvenska 
slättområdenas sädesodlingar. På Hög-
landet döljer sig ett historiskt småskaligt 
jordbruk som aldrig gjort anspråk på att 
vara en kornbod för landet. Karaktäristiskt 
är också att man som jordbrukare haft flera 
näringsgrenar att förlita sig på såsom fiske, 
skogsbruk och hantverk av olika slag. Detta 
utgör fonden för florans förutsättningar i 
samspela med människan. Det präglar även 
sammansättning och utbredning av de vilda 
växterna över tid. Här bodde man och levde 
sina liv, odlade och överlevde på äringen*. 
Övrig mark, skogen, blev först på 1800-talet 
utsatt för mer systematiskt brukande.

Utsikt över en trakt – Smålands Trädgård
I begreppet trakt** syftar jag på både bygd 
och skog. I denna redogörelse är de varan-
dras motsats. Med bygd betecknas här den 
av människan bebyggda och brukade mar-
ken medan skog utgjorde en råvaruresurs, 
men som även brukades som extensiv betes-
mark på sommarhalvåret. Riktar man blick-
en mot bygden i Smålands trädgård - de fyra 
socknarna Nye, Näshult, Skirö och Stenber-
ga - har vi det område som skall beskrivas ur 
ett floraperspektiv. Skogen lämnas alltså till 
största delen därhän i denna beskrivning. 

Agrarhistorik översikt
Även om jordbruksreformer varit på väg, 

bland annat genom Rutger McLeans arbete 
på godset Svaneholm i Skåne under sent 

Landio escil ea doluptas vera dolendae invelesequi blab 
inum im hiti doluptas rem quis dolectiis mi, nusam 
experup taecum ut voles iliat audam hitam quo cum et 
elit officab oriore, cum.
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För att förstå den vilda florans och in-
sekternas utveckling i landskapet måste 
vi känna till de politiska besluten om 
skiftesreformerna för jordbrukets effekti-
visering på 1700-talet, befolkningsexplo-
sionen under 1800-talet med vidhängande 
hemmansklyvningar, samt den pågåen-
de teknikutvecklingen. Denna process 
förändrade för alltid det svenska odlings-
landskapet och därmed de vilda organis-
mernas förutsättningar och livsrum.

I landskapsmåleriet har många nyanser trol-
lats fram ur konstnärers paletter. Hos dem 
har olika bilder framträtt allt efter målarens 
ögon. En som till yrke hade att granska, 
undersöka och beskriva landskapet, var den 
i Sverige vittbereste Mårten Sjöbeck Han 
var anställd hos Statens Järnvägar för att 
fotografera och dokumentera landskapet 
från resenärens utsiktsplats. Under en resa 
genom landet 1933 skrev han:

ängsskötseln liknar trädgårdsskötsel, där 
gräset träder tillbaka för blommande örter. 

Där konstaterade han att ängen såväl är en 
natur- som kulturyttring. Även andra förfat-

Floran i Smålands trädgård  

tare har gripits av ängens bedårande skön-
het, när den står försynt prunkande. Poeten 
och akademiledamoten Sten Selander re-
flekterade över detta när han om lövängen 
i boken ”Det levande landskapet i Sverige” 
(1955), skrev, 

– den överdådigt granna blomfloran likväl 
som den parkartade harmoniska väx-
lingen mellan solöppna gläntor, hassel-
buketter och lummiga träddungar”, och 
avslutar, ”en försvunnen harmoni mellan 
natur och kultur. 

Så målande kan man beskriva ängens ännu 
kvarvarande fragment av ett i gångna tider 
så vanligt inslag i det svenska odlingsland-
skapet. Ängen hade aldrig uppstått utan 
människans ”kultur”! Ängen som bruk-
ningsenhet är nu försvunnen ur det svenska 
odlingslandskapet, men lever kvar i form av 
reservat eller i privat hävdande på många 
platser i vårt land. Likväl som de fasta forn-
lämningarna har sitt rättmätiga skydd, har 
även ängen i viss mån erhållit detta skydd, 
men först i vår tid.

Småländska höglandet
Innan vi närmare granskar odlingsland-
skapet behöver vi bekanta oss med de stora 
konturerna av landskapet. Det Småländska 
höglandet påminner om det norrländska 
bergkullelandskapet. Vida vyer, grönskande 
dalgångar och skuror (* förkastningsbran-
ter), som likt yxhugg skär genom landska-
pet. Det var en iakttagelse Carl von Linné re-
dan gjort, när han i sin lilla betraktelse ”Om 

text  Roger Karlsson
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Ortnamn är namn på allt som kan fäs-
tas på en karta: byar, gårdar, sjöar, berg, 
skogar, åkrar osv. När man forskar om 
ortnamn försöker man fastställa namnets 
äldsta betydelse. Oftast beskriver namnet 
något som var kännetecknande för plat-
sen vid tiden för namnets bildning. För 
att tolka ortnamn behöver man känna 
till så gamla skrivningar av namnen som 
möjligt, eftersom namnen förändras över 
tiden.

Ortnamnens ålder
Så länge mänskligt språk har funnits så har 
också ortnamn funnits. Man måste haft 
namn på olika geografiska lokaliteter som 
man har relaterat till och förstås också namn 
på boplatser. Många namn har under histo-
riens lopp försvunnit och ersatts av andra 
när kulturlandskap och bosättningsmönster 
förändrats. Vi har sannolikt kvar namn på 
stora sjöar, åar och öar som går tillbaka till 
bronsålder, men inte bynamn från den ti-
den. Från äldre järnålder har ett fåtal bebyg-
gelsenamn bevarats, mest namn på bygder 
som övergått till att bli namn på byar. Det 
är först från yngre järnålder, tidigast några 
hundra år före vikingatid, när den nuva-
rande typen av kulturlandskap med fasta 
bebyggelser och inägomark etableras, som 
vi kan räkna med att ett stort antal bynamn 
bevarats in i vår tid.

Ortnamnen i den del av Njudung som 
kallas Smålands trädgård har däremot till 
största delen tillkommit under medeltiden 
när stora, tidigare obebodda skogsområden 
nykoloniserades och mark röjdes för åker 
och äng samtidigt som man etablerade bo-
sättningar. I trakten saknas tydligt förkristna 
och förmedeltida ortnamnstyper som löv, 
lösa, hem, tuna, inge och stad. Dock kan 
några få namn av annan typ i trakten antas 

text  Staffan Fridell

Landio escil ea doluptas vera dolendae invelesequi blab 
inum im hiti doluptas rem quis dolectiis mi, nusam 
experup taecum ut voles iliat audam hitam quo cum et 
elit officab oriore, cum.

Vad säger namnen på byar, 
gårdar och sjöar?
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Bollslätt: Landio escil ea doluptas vera dolendae invele-
sequi blab inum im hiti doluptas rem quis dolectiis mi, 
nusam experup taecum ut voles iliat audam hitam quo 
cum et elit officab oriore, cum.

härröra från vikingatiden. Man misstänker 
då i första hand namn på större byar som 
t.ex. Boda, Hasselås, Mörsebo och Skirö.

Land, härad och socken
Småland betyder egentligen ’de små landen’ 
och syftar på de sammanlagt 13 områden 
eller ”land” som under medeltid utgjorde 
Småland. Ett av dessa var Njudung med ett 
namn som brukar tolkas som ’klump’ med 
syftning på utseendet av Tjustkulle vid Vet-
landa. Njudung var redan under medeltiden 
uppdelat på Västra och Östra härad. Några 
forskare har argumenterat för att Östra hä-
rad i ett äldre skede inte hört till Njudung 
utan i stället varit en del av Aspeland, men 
det är osannolikt.

Begreppet Smålands trädgård åsyftar 
i första hand fyra socknar: Nye, Näshult, 
Skirö och Stenberga. De tre sistnämnda 
har namngetts efter kyrkbyn, medan Nye 
(Nyokirkio sokn 1402) fått sitt namn efter 
en ”nykyrka”, en sannolikt under 1300-ta-
let nybyggd kyrka i socknen. Tidigare hade 
samma socken kallats för Myrisbodom 
(1290) efter dess kyrkby Mörsebo.

Namnvariation och namnbyte
Många ortnamn har både en mer officiell, 
skriftspråklig form och samtidigt en vardag-
ligare, talspråklig. Ofta har de båda former-
na existerat parallellt under flera hundra år. 
Exempel från trakten är Biltingaled – Biltu-
ale, Störstorp – Störarp, Väringsnäs – Vär-
snäs och Ödmundetorp – Ömnatorp.

Ibland har man bytt ut ett namn mot ett 
annat därför att det gamla namnet har upp-
fattats som nedsättande eller stötande eller 
inte tillräckligt fint: Ballaby har blivit Vallby, 
Kåljutan har blivit Strömsberg, Rackaberg 
har blivit Löneberg, Snuggarp har blivit 

Skönberga och Yxnaberga har blivit Ekhol-
men.

Hästeryd och andra röjningsnamn
Hästeryd är ett typiskt medeltida nybyg-
gesnamn. Äldsta belägg är Hæsteryd 1500, 
men det står i Arvid Trolles jordebok som är 
ökänd för sina opålitliga ortnamnsformer. I 
kronans jordeböcker skrivs namnet i stället 
Hestarediw 1541, Hesterödie 1551, Heströ-
dia 1558, vilket visar att det ursprungliga 
namnet var Hæstarydhia med efterleden 
rydhia (som i nutid skulle bli rödja) som är 
en variant till och besläktad med det van-
ligare ryd. Båda orden betyder ’röjning’. 
Förleden i Hästeryd är precis vad den verkar 
vara, nämligen ordet häst. Man kan jämföra 
med Hästeryd i Malmbäcks och Frinnaryds 
socknar samt med Horsaryd i Lannaskede 

Biltingaled: Landio escil ea doluptas vera dolendae 
invelesequi blab inum im hiti doluptas rem quis 
dolectiis mi, nusam experup taecum ut voles iliat 
audam hitam quo cum et elit officab oriore, cum.
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och använda dem när man 
verkligen behöver, som en 
fond tills det blir dåliga tider. 
Folk säger att vi är snåla, men 
det är vi inte! Vi är sparsam
ma och det är en viss skillnad. 
Marken och naturen har 
alltså format oss. Och naturen 
här är så vacker, så otroligt 
vacker. När man går här ute 
i markerna och bor som jag 
nära jorden och skogen här i 
sunnanbrynet och går ut en 
sommardag och ser alla väna 
blomster och går riktigt nära 
så ser man att de har ett sär
skilt liv och detta liv fungerar 
efter lagar om skönhet och 
harmoni. De flesta av oss går 
bara förbi och uppmärksam
mar det inte. Vi lyssnar inte 
till vårt eget hjärtas längtan. 
Den längtan många har idag 
har blivit facetterad efter guld, 
efter ekonomi och status, så 
att vi har tappat riktningen 
i livet. Dessa värden, som vi 
tappat bort, är faktiskt det 
mest värdefulla för själen 
och måendet. Vi tror oss 
behöva fara utomlands för 
att se och uppleva världen 
och människorna, fast vi bara 

öde, tvingats slita sina skor på 
trottoarer i mögelgrå gränd
kvarter. 

Farfar gick omkring i en diktar
värld och blandade natur och 
kultur. Ibland diktade han sin 
värld och ibland diktade den sig 
själv. Han kved aldrig fram sina 
dikter i vånda. Han rörde inte 
vid hopplöshet och sorg utan 
lyfte fram glädjen och kärleken 
i allt han såg. Hans famn var 
öppen och hjärtat var varmt, och 
det känner man här än idag.

Ur »På tunet framför diktarlyan«
Min barndomsbygd, du kära, 
hur rik och skön du är!
Här bröts av våra fäder
den mark som skördar bär …
Ack, må vi vårt kulturarv 
förvalta vekt och ömt
att barn och barnbarn anar
den dröm vi själva drömt! 

behöver gå av vägen här, där 
vi befinner oss, och stanna 
upp. Det är först då man kan 
ta in och känna samklangen 
med allt skapat. Då blir man 
lycklig, nästan uppfylld av 
en religiositet över allt det 
vackra som finns. Människor 
behöver komma ifrån det 
destruktiva i livet och öppna 
ögonen för det vackra som 
vädjar till det innersta som 
vi människor har. Den som 
vandrat här i trakterna, i det 
ljusaste Småland, och lärt sig 
öppna ögonen för det vackra 
och sköna kan aldrig bli så där 
ångesthuttrande rolös och 
fattig som den, som av ett hårt 

Inredningen i diktar
stugan är bevarad 
som den var när Pälle 
låste dörren för sista 
gången.

På Gölaberget, några hundra 
meter från diktarstugan, samlade 
Pälle Näver kraft och inspiration 
under hela sitt liv. 
Samma plats idag på den stora 
bilden. Här möts natur och kultur 
i vackraste poesi.   
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Min farfar, Pälle Näver (1897–
1986), hette egentligen Josef 
Högstedt. Han var diktare 
och verkade och levde sitt liv i 
Stenberga socken i östra delen 
av Vetlanda kommun mitt i 
Smålands trädgård. 

Pelle Nävers dikter publicerades 
i som mest 33 tidningar i hela 
landet och 4 svensk-amerikan-
ska tidningar, en dikt varje vecka 
under 44 år. Han hade en sällsynt 
blick för det vackra i vardagen 
och undren i vår natur och 

förmedlade det i rim och meter. 
Därtill hade han en personlighet 
som få andra och spred ett ljus 
och en värme kring sig. I Sten-
berga med omnejd, med bas i 
hans diktarstuga Vättehult, fann 
han sin poetiska inspiration i 
naturen och i de människor han 
mötte. 

Naturen har format oss
Pälle Näver talade om trakten 
som det ljusa Småland. Talesät-
tet om det mörka Småland och 
påståendet att vi smålänningar 

Rimsmidaren Josef Högstedt 
alias Pälle Näver 

text Pär Olof Högstedt 

skulle vara snåla bemötte han på 
följande underfundiga sätt: 

Jo, här på det småländska 
höglandet är det inte så frukt-
bart, det är kärvt och stenrikt 
som här i Stenberga. Här har 
förfäderna fått kämpa för att 
bryta mark, man har därför 
blivit ihärdig. Vi har fått göra 
skäl för våra slantar och har 
förstått vad det är värt. Vi har 
därför lagt ekonomiska aspek-
ter på tillvaro och världsbild 
och funnit att slanten, kronan, 
har två olika sidor. Den är 
rund men även flat. Den runda 
slanten har lätt att trilla i väg 
och försvinna i en springa 
 eller ett onödigt utlägg. Men 
om man lägger den på den flata 
sidan så blir den kvar. Man 
kan lägga slantarna på hög 

1934 antog Josef Högstedt pseudo-
nymen Pälle Näver och blev författare 
på heltid.

I sitt »drömloft« på andra våningen 
i diktarstugan hade han sin arbets-
plats.

I sin älskade diktarstuga, Vättehult, 
tog han varje sommar emot tusen-
tals besökare. 
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Dackefejden och den svenska militärsta-
tens framväxt är två historiska episoder 
där Den stora historien sammanfaller 
med Den lilla historien och i hög grad på-
verkar det geografiska området Smålands 
trädgård.

Förspelet till Dackefejden
Efter tiotalet år på Sveriges tron började 
Gustav Vasa göra verklighet av sin ambition 
att skapa en stark centralstyrd stat. I det 
svenska rikets utkant låg landskapet Små-
land, som fostrat ett styvnackat folk som var 
vana att sköta sina egna angelägenheter.

När överhetens tryck hårdnade vill den 
småländska allmogen förhandla. Med 
ordets makt skulle de få kungen på bättre 
tankar. När det inte hjälpte skärpte små-
länningarna tonen vid såväl förhandlingar 
som skriftlig kommunikation och krävdes 
det infann man sig beväpnad till förhand-
lingsmötena. Vid mitten av 1530-talet mull-
rade det betänkligt.

Det var nu som Nils Dacke och hans 
vapendragare Jon Andersson klev fram ur 
historiens dunkel genom att dräpa en fogde 
i Södra Möre. Oroligheterna stillades nöd-

torftigt även i Östra härad genom en räfst 
som Gustav Vasa lät genomföra 1537.

Räfsten blev inledningen på ett ökat grepp 
om den småländska landsändan. För Östra 
härads del innebar det att Erik Månsson och 
Anders Karlsson blev fogdar i Östra härads 
fögderi 1537 respektive 1539. 

En annan del som verkade irriterande på 
den småländska bondebefolkningen var den 
av kungamakten förda kyrkopolitiken vilken 
bland annat tog sig uttryck i den konfiske-
ring av kyrksilver som utfördes i Småland 
1541. 

Sammantaget fick allt detta tusentals bön-
der att ta ett ännu kraftigare tag om vapnen i 
väntan på en utlösande gnista och en ledare, 
som kunde vrida klockan tillbaka till »den 
gamla goda tiden«.

Dackefejden 1542–43 – en kamp för det  
 som gammalt och fornt hade varit
I midsommartid 1542 kom den tändande 
gnistan då tre fogdar och en frälseman 
i Södra Möre blev bragda om livet av en 
bondeskara under Nils Dackes ledning. 
Våldsdåden hade inslag av släkthämnd, men 
här fanns som ett missnöje med tingens ord-
ning. Oron spred sig raskt i södra Smålands 
skogsbygder. Lokalsamhällets mera etable-
rade bondskikt höll sig avvaktande och sök-
te framtvinga en reträtt från centralmakten 
genom förhandlingar. Själva målsättningen 
var dock densamma för alla och kan bäst 
sammanfattas med orden det som ”gammalt 
och fornt hade varit”. I klartext innebar det 
att allmogen ville tillbaka till den goda tiden 

text  Peter Danielsson

Historiska nedslag – Dackefejden                   
      och den svenska militärstaten
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och Näshult och delar av socknarna Alseda, 
Lemnhult och Virserum. Det är en bygd 
med höga biologiska värden och byggnader 
med stora kulturvärden. Det är en del av ett 
grönstensområde som bidrar till särarten 
och den rika naturen.  Jordar på en berg-
grund av grönsten påminner om kalkjordar, 
som är representerade i Värmland och Små-
land. Sådana jordar kallas också hyperitmar-
ker och gynnar ädellövskog och bidrar till en 
artrikedom. 

Sjöarna är många, störst är Saljen, mitt 
i Smålands trädgård. Den binder, genom 
att den är lång och inte så bred, samman 
bygderna runt sjön, som också kallas Sal-
jenbygden. När befolkningstillväxten under 
1800-talet krävde mer odlingsbar mark, var 
Saljen en av sjöarna i trakten där vatten-
nivån sänktes för att få tillgång till bördig 
jord. Ett annat exempel på en omfattande 
sjöreglering är Smedbälgen. 1876 och 1960 
sänktes vattennivån där för att utöka od-
lingsmarken. Vid det senaste tillfället utö-
kades åkerarealen runt sjön med 75 hektar 

bördig jordbruksmark. Sänkningen har varit 
en förutsättning för att två av de största går-
darna i Smålands trädgård, Farstorps Gård 
och Vasen Lantbruk båda i Nye, än idag ut-
vecklas och brukas med inriktning på mjölk- 
och köttproduktion. Smedbälgen är också 
tillsammans med Skirösjön den främsta 
fågelsjön i Smålands trädgård. Kring Smed-
bälgen har en fjärdedel av alla fåglar som 
registrerats i Sverige noterats. Årligen häck-
ar trana, brun kärrhök och den röda gladan 
här. Sångsvan, vattenrall och rördrom före-
kommer också.

Stormaktstiden präglade området
Under stormaktstiden på 1600- och 1700-ta-
len utvecklades Östra härad till del av en 
militärstat som på så många andra håll i 
Sverige. Denna period har i hög grad satt 
sin prägel på Smålands trädgård och spåren 
är tydliga än i våra dagar. Ett stort antal bo-
ställen brukades och beboddes av officerare 
och underofficerare. Rusthåll och soldattorp 
etablerades efterhand och för kavalleriet in-
fördes rusthållningssystemet. Detta innebar 
att en gård eller en grupp av gårdar bildade 
ett rusthåll, som skulle hålla med ryttare, 
häst och utrustning. Med detta följde be-
frielse från skatt, liksom från skjuts- och 
inkvarteringsskyldighet. Befäl och beställ-
ningsmän, som var meniga och underbefäl 
med särskild kompetens, avlönades med 
indelning, det vill säga de fick ett boställe 
där de kunde bruka jorden. Beställnings-
männen vid Smålands kavalleri fick torp i 
stället för indelning, sannolikt beroende på 
brist på lämpliga gårdar. Småland hade både 
ett kavalleriregemente och tre infanterire-
gementen, som alla skulle ha boställen till 
befälen och beställningsmännen.

En sätesgård beboddes av en storbonde 
eller annan jordägande bonde som var frälst, 
det vill säga befriad, från skatt och därmed 
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Adeln i Smålands trädgård
När vi tänker på adeln tänker vi ofta på de 
förmögna och mäktiga familjerna som satt 
i riksrådet och som hade ett stort inflytande 
över utvecklingen av landet. Denna så kall-
lade högadel var endast en mycket liten del 
av adeln bestående av ett 30-tal släkter. De 
allra flesta adelsfamiljerna tillhörde istället 
lågadeln eller knapadeln som den mera 
träffande kallades. De levde under enkla 
omständigheter och verkade på det lokala 
planet där de ofta hade stort inflytande 
genom ett till bygden i övrigt förhållandevis 
stort jordinnehav, som makten vid den tiden 
vilade på. 

Inflytandet förstärktes också av att 
familjerna gifte in sig i varandra. Efterhand 
alltmer ståndsståndsmässiga byggnader och 
marker, som präglats under århundraden av 
djurhållningen för mjölk- och köttproduk-
tion, som vid den tiden gick under begrep-
pet ”avel” i jordeböckerna, har bidragit till 
att området kallas Smålands trädgård.

Landio escil ea doluptas vera dolendae invelesequi 
blab inum im hiti doluptas rem quis dolectiis mi, 
nusam experup taecum ut voles iliat audam hitam 
quo cum et elit officab oriore, cum.
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tillhörde ”frälset”. Ur frälset utvecklades 
sedermera adeln. Att hålla häst och utrust-
ning för krigstjänst i de ständiga striderna i 
gränstrakterna till Danmark medförde fri-
het från de skatter som kronan krävde. Ge-
nom särskilda privilegier för adeln/frälset 
från 1569, 1612 och 1644 skapades ett regel-
verk som omfattade befrielse från skatt, så 
kallade sätesfrihet, och hur säterierna skulle 
vara byggda. 

Det adliga frälset fick som konsekvens att 
kronan utnyttjade de självägande skattebön-
dernas skattekraft till det yttersta. Senare 
reduktioner och indragning till staten av 
jordegendomar från adeln var ett sätt att 
åstadkomma en bättre balans mellan sta-
tens, adelns och de självägande böndernas 
intressen. 

Säterierna fick under 1600-talet ett kraf-
tigt uppsving när behovet av soldater till 
häst ökade. De skattebefriade gårdarna, sä-
terierna och deras underliggande hemman, 
urholkade kronans skatteintäkter så mycket 

att nya säterier förbjöds och att sätesfriheten 
avskaffades helt 1810. Därefter kunde även 
personer som inte tillhörde adeln köpa säte-
rier. Hästeryd säteriladugård är ett exempel 
på det.

Ett krav för att få sätesprivilegier var att 
gården var ”så bebyggd och kultiverad att 
den såsom ett adligt säte kunde bebos” eller 
som man brukar kalla ”ståndsmässig”. Ofta 
var dock säteribyggnaderna under 1600-ta-
let måttfulla, knappast ståndsmässiga, men 
ofta vackert belägna vid en sjö eller på en 
hög höjd med utsikt. De flesta säterierna i 
Smålands trädgård tillhörde lågadeln och 
byggnaderna skiljde sig i allmänhet inte från 
skatteböndernas. Byggnaderna var ofta enk-
la, ibland inte ens rödfärgade och vissa med 
torvtak. Några har under 1700- och 1800-ta-
len fått en mera ”ståndsmässig” karaktär 
och finns fortfarande kvar.

I Smålands trädgård finns ett antal säte-
rier, som fick sina säterirättigheter fram

för allt under 1600-talet. I bilaga 2 finns 
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För att närmare beskriva 
utvecklingen i Smålands 
trädgård med en enskild gård 
och dess förändringar under 
de senaste 150 åren har vi valt 
att utgå från säteriladugår
den Hästeryd. Den gården, i 
samma släkt sedan 1888, är ett 
exempel på en gård, där större 
delen av markerna nyttjas för 
odling eller bete.

Utsikt från ett tun 
Vi står på tunet, som är mycket 
mer än en vanlig gårdsplan. En 
plats som för tankarna långt till
baka i tiden, om hur gården se
dan urminnes tider har formats 
och hur byggnaderna har place
rats. Ordet ”tun” kommer från 
fornnordiskan som talades fram 
till slutet av vikingatiden. Ett tun 
är en plats vald med omsorg för 
att slå upp sina bopålar på. Ofta 
är marken jämn, belägen högre 
än omgivningen och gårdens 
centrum. Utsikten är god i alla 
riktningar. Från tunet är det lätt 

     Hästeryd säteriladugård 
– en utgångspunkt

text Olof Karlander

Landio escil ea doluptas vera 
dolendae invelesequi blab inum im 
hiti doluptas rem quis dolec. Ebit 

att följa arbetet på gården och 
försvara sig mot inkräktare. 

Här har människor bott i 
minst 250 generationer, sedan de 
första bosättarna kom söder
ifrån för över 5 000 år sedan.    
En del av den historien kommer 
vi att berätta. Det vi ser från 
tunet idag som har skapats av 
människor är i ett historiskt 
perspektiv inte så gammalt, 
som mest några hundra år. 
De äldsta delarna av det som 
byggts på gården går tillbaka till 
1600 talet. Ortnamnet Hästeryd 
kan vi i skrift härleda till cirka år 
1500 (Haesteryd).  

Gården
Hästeryd är en ensamliggan
de större gård i svagt kuperat 
odlingslandskap med åker och 
ängsmark med anor långt till
baka. Mycket som finns på går
den finns också representerat i 
trakten. Hästeryd är en utgångs
punkt eller snarare utsiktspunkt 
för betraktelsen av Smålands 

volorepe et, offici qui derionse nate 
eum consedi tatemque volleca tibusa 
volenditi corestiu.
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Smålands trädgård ligger högt över havet. 
Landskapet är starkt kuperat. Klimatet är 
närmast kontinentalt. Hur har det kunnat 
bli så bra förutsättningar här för jordbruk 
och skogsbruk? I det här kapitlet ska vi ta 
en tur bland mullrande vulkaner, skim-
rande grönstenar och mäktiga inlandsisar 
för att hitta spår och försöka förstå vad 
som har gett upphov till det rika och bör-
diga landskapet vi ser idag.

Varför är det så bördigt  
        i Smålands trädgård?

Mineraler och bergarter
Ta upp en sten från marken. Titta på den 
noga. Du kommer att se olika färger, möns-
ter och strukturer. Det går förmodligen 
att urskilja vissa större korn, några av dem 
kanske till och med glimrar i ljuset. Det du 
håller i handen är med stor sannolikhet en 
liten bit av Smålands vanligaste berggrund 
som heter granit eller lite mer precist små-
landsgranit, eftersom det finns en faslig 
massa olika graniter i landet. De olika fär-
gerna och kornen i stenbiten är olika mine-
raler. Granit byggs upp av huvudsakligen 
tre mineralgrupper; kvarts, fältspater, och 
olika glimmermineral. De olika mineralen 
består i sin tur av olika grundämnen. Kvarts, 
som till färgen är ett ljust, vitt eller gråvitt 
mineral byggs upp av kisel och syre. Det är 
inte helt ovanligt att man kan hitta en bit 
av ren kvarts och den brukar man kalla för 
just kiselsten. Det dominerande fältspats-
mineralet i smålandsgranit är kalifältspat, 
som är laxrosa till färgen och som förutom 
kisel även innehåller aluminium och kalium. 
I mer eller mindre omfattning finns också 
olika glimmermineral, främst biotit. Det är 
ett svart mineral som förutom ovan nämnda 
grundämnen även innehåller magnesium 

text  Claes-Göran Alriksson
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En bok för alla smålänningar och andra som är 
intresserade av landskapet Småland, även om 
utgångspunkten är ett antal socknar i Smålands 
trädgård.

Boken ger en vidsträckt inblick i ett land
skap som inte tidigare varit så känt.

Boken är en unik landsskaps beskrivning 
och ger en helhetssyn på landskapet.

Med sina olika kapitel ger den tydliga 
beskrivningar från olika ämnesområden och 

Bokförlaget Arena
Malmö

info@arenabok.se
www.arenabok.se

olika tider. Den ger sammantaget en helhets
bild av ett landskap, dess förutsättningar och  
de människor som levt och lever där.   
De olika författarna har god insikt i sina 
ämnen och  kapitlen speglar såväl naturgivna 
förutsättningar om berggrund, jordarter, växt 
och djurliv, byggnadsstilar och ägarförhål
landen, som det historiska och förhistoriska 
skeendet genom arkeologi och kulturgeografi. 

Beställ
Boken är mycket rikt illustrerad, omfattar ca 
300 sidor i hårda pärmar i format 200× 300 mm 
och levereras sommaren 2023.

Du kan beställa och förköpa boken till 
 reducerad pris 230 :/ex exkl. moms (6%) och 
fraktkostnad. 

I det ljusa Småland  
 – en berättelse om Smålands trädgård

Maila din beställning med önskat antal . . . . 
samt leverans och fakturaadress till  
info@arenabok.se


