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1. Höjdbons gårdstomt och fägata.
Husgrunder efter gård som ﬂyttades hit efter laga skiftet 1833. Söder om
husgrunderna ﬁnns en ovanligt bred fägata. Här drevs djuren till betet på
utmarkerna i söder.
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2. Fossil åker
Ålderdomliga, ﬂacka röjningsrösen. Mellan
rösena har marken troligtvis odlats under
medeltiden. Odlingsytorna är mycket små
och har bearbetats med årder en föregångare till plogen. Årdern drogs för hand eller
med hjälp av oxar.
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En lång historia
Här i Tommered kan man se spår i landskapet från åtminstone medeltid till nyare tid. Kanske har marken brukats redan på järnåldern och fynd av ﬂintföremål
från stenåldern vittnar om att området har en ännu äldre historia.
”Tomme röjde marken”
Hur gammalt Tommered är vet vi inte med säkerhet, men namn som slutar på
-red (= röja) anses ha tillkommit under medeltidens början och syftar på nyröjning av mark. Under denna tid växte befolkningen kraftigt och en rad nya
gårdar kom till. ”Tomme” är ett mansnamn – ursprungligen förmodligen Thormond – kanske namnet på den förste brukaren av gården.
Tre bönder 1729
I Hallands landsbeskrivningar från 1729 får vi veta att det fanns tre bönder i
Tommered. Hushållen hade varsin mangårdsbyggnad i gott skick, varsin kåltäppa (köksträdgård) och humlegård. Det var lag på att man skulle odla humle
som betalades i skatt. Humlen användes vid ölbryggning, man ville komma
ifrån den dyra importen. Bönderna i Tommered hade del i en liten sågkvarn och
det fanns en skvaltkvarn ”till ringa nytta”. Bete till djuren hade man i sockenallmänningen i skogen söder om gården.
Laga skifte 1833
Vid laga skiftet 1833 får de tre hushållen i Tommered sin mark fördelad på tre
olika skiften (A, B och C på kartan) och under senare delen av 1800-talet kommer de tre gårdarna att ﬂytta till nya platser. I dag återstår Höjden och Hägnaden. Det är ett typiskt skogsbygdslandskap som möter i 1833 års karta. Åkermarken har liten omfattning och präglas av småskalighet, med ﬂera små tegar
utspridda i den annars dominerande slåttermarken. På ett par ställen ﬁnns
tydliga långsmala tegar.
Stenmurarna
Det ﬁnns många stenmurar i Tommered. De representerar olika skikt i områdets
historia. Längst ner i söder ﬁnns gränsen mellan inägor och utmark. Rakt över
den gamla bytomten löper en av laga skiftets gränslinjer och utmed åkrarna
ﬁnns prydliga murar av senare datum. Många växter och djur lever i stenmurar eller i dess närhet. I ett odlingslandskap där marken runtomkring används
på ett intensivt sätt kan stenmurar och rösen vara de sista livsmiljöerna för
utrotningshotade djur och växter. I muren lever insekter som humlor medan
kräldjur och grodor övervintrar. Vissa snäckor kan leva hela sina liv i stenmurar.
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”Toften”

B

Hägnaden
Höjden
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Kartan ovan upprättades inför laga skiftet 1833. Ljusa områden är åker, de mörka är i
huvudsak äng. Dagens vägar och bebyggelse (svart färg) har lagts över den gamla kartan. Bilden nedan är en ﬂygbild över motsvarande område idag.

3. Anders Perssons gård
Terrassmurar och husgrunder efter Anders
Perssons gård som byggdes 1860 och brann
ner 1914. Tomten bär minnen i trädgården
från tidigare användning. Det ﬁnns ﬂera arter som sannolikt är från den tid när gården
användes som bostad. Nämnas kan påsklilja,
revsuga, sibirisk blåstjärna, snöbär och syren. Påskliljan har odlats i landet sedan 1500-talet och är inte ovanliga vid olika
bostadslämningar. Rysk blåstjärna är känd i odling hos oss sedan 1830-talet.
Det ﬁnns många trädarter på tomten. Den östra delen av gårdstomten har en
mycket rik lundﬂora med arter som desmeknopp, dvärgvårlök, ormbär, storrams, vildkaprifol och vitsippor.
4. Medeltida placering
Under medeltiden låg bebyggelsen troligen där den största mängden samlad
åkermark ﬁnns. Här ﬁnns också en ”knutpunkt” för det gamla vägnätet. I beskrivningen till kartan ﬁnns namnet ”Toften”. Toft är danska och betyder tomt.
Idag kan vi inte se några spår efter denna bebyggelse. Kanske var det här Thormond ”Tomme” bosatte sig.
5. Gårdstomten 1833
Här ﬁnns grunder till ﬂera hus
både bostadshus och ekonomibyggnader. I den sydligaste delen ﬁnns husgrunder från tiden
före laga skiftet. Grunderna här är
låga och saknar källare. Norr om muren ﬁnns lämningar som är från tiden efter
laga skiftet. Dessa grunder är kraftigare med källare. Stengärdesgården är laga
skiftesgränsen från 1833 mellan skifte B och C.
Varför är det så lite åkermark i bebyggelsens omedelbara närhet på kartan från
1833? Det troliga är att man ganska nyligen ﬂyttat gårdarna till detta läge intill
utmarken. I perioder då boskapsskötsel var viktigare än jordbruket ville man
förkorta transporterna av djuren till betet på utmarkerna.
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ANDERS PERSSONS GÅRD
Här på de välbyggda terrasserna i den sluttande
terrängen låg tidigare en gård. Gården måste ha
varit ståtlig på sin tid. Terrassmurar och husgrunder är lätta att se än idag. Enligt en inskription
i muren byggdes gården 1860. Den brann ned
1914. Gården fanns så kort tid att den inte ﬁnns
med på några kartor. Bäcken som rinner genom
gårdstomten användes för att driva ett tröskverk.
Tomten bär minnen i trädgården från tidigare
användning. Det kan noteras att det ﬁnns ﬂera
arter som sannolikt är från den tid när gården
användes som bostad. Nämnas kan påsklilja, revsuga, sibirisk blåstjärna, snöbär och syren. Påskliljan har odlats i landet sedan 1500-talet och är
inte ovanliga vid olika bostadslämningar. Rysk
blåstjärna är känd i odling hos oss sedan 1830talet. Det ﬁnns många trädarter på tomten. Den
östra delen av gårdstomten har en mycket rik
lundﬂora med arter som desmeknopp, dvärgvårlök, ormbär, storrams, vildkaprifol och vitsippor.

I början av 1700-talet fanns det tre bönder i Tommered. Rester av den gamla gårdstomten kan
man se längre söder ut där vägen svänger. Efter
laga skiftet ﬂyttades gårdarna ut till nya lägen. Ungefär samtidigt etablerades nya gårdar varav Anders Persons gård var en och Höjdbons gård som
låg längre väster ut en annan. Av gårdarna som
ﬂyttades ﬁnns idag Höjden och Hägnaden kvar.
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FOSSIL ÅKER
Denna plats kallades för Stenhultet i en beskrivning från 1833, vilket inte är helt oväntat
eftersom marken är mycket stenig. Här ﬁnns
rester av gammal åkermark som troligtvis senast var i bruk under medeltiden.
De gamla åkertegarna kan man bland annat
se genom de tydliga terrasskanter och hak
som delar av dem. Det visar att brukningen
har varit så pass långvarig och intensiv att
erosion uppkommit. Ett annat tecken på odling som ﬁnns här är att marken har rensats
på sten som lagts upp i de ﬂacka röjningsrösen som ännu ﬁnns kvar. Stenmuren som löper tvärs över den fossila åkermarkens mellersta del visar att marken inte varit i bruk på
mycket länge. Odlingsytorna är mycket små
och har bearbetats med årder en föregångare till plogen. Årdern drogs för hand eller
med hjälp av oxar.

Om man tänker bort skogen skulle landskapet
med terrasserna kanske sett ut så här.
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