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Kartering av fossila åkrar — en metodstudie 

Av Dan Carlsson 

Carlsson, D. 1977. Kartering av fossila åkrar — en metodstudie. (The mapping 
of fossil fields — a study of methods.) Fornvännen 72. Stockholm. 

The artide discusses two different ways of mapping prehistoric fields. The 
first method implies charting cultivated areas and, lynchets in the usual subjec-
tive way. The second method implies levelling of the investigated area and 
the mapping is left to a computer. The object of this study is to judge the 
accuracy and availability of the usual, time saving method, and the result 
shows that this method is fully acceptable when mapping prehistoric fields. 

Dan Carlsson, Västra Kyrkogatan 3, S-62I 00 Visby, Sweden. 

Vid studiet av det förhistoriska samhället är 
källmaterialet i huvudsak baserat på de i fält 
bevarade resterna av de till varje tidsepok 
hörande formdementen. I och med ett form
elements upphörande som en funktionell del 
i ett system omvandlas det och förlorar sin 
identitet. Därvid försvinner oftast möjlig
heten att under senare tider utläsa dess ur
sprungliga betydelse och sammanhang med 
övriga förhistoriska formdement. 

Vissa formdement eller delar av dem för
lorar sin funktion utan att övergå i något 
annat system och blir fossila (se Lindquist 
1968). Det är i huvudsak dessa senare form
element som är källmaterialet vid studier av 
förhistoriska samhällssystem och produktions
former. Det vi idag finner av förhistoriska 
formelement är alltså endast brottstycken ur 
en lång utveckling av en bygds struktur och 
organisation och därför är det av väsentlig 
betydelse att tolkningen av deras funktion och 
innebörd är "riktig". 

De formelement som hör ihop med bebygg
else och produktion är oftast de mest svår
tolkade, men samtidigt av mycket stor vikt 

när det gäller en analys av förhistoriska be
byggelse- och odlingsformer. Tillvägagångs
sättet vid registrering av agrara kulturland
skapsformer sker vanligtvis genom fältkarte
ringar, varvid formelementen registreras uti
från okulärbesiktning och inlägges på karta 
genom mätning av avstånd och vinkel från 
en given punkt. När formelementen är mer 
eller mindre otydliga ställs inventeraren inför 
tolkningsfrågor vilka blir avhängiga av den
nes kunskap och förtrogenhet med källmate
rialet ifråga. Här påverkas också inventeraren 
subjektivt utifrån sin hypotes rörande form
elementens funktion och innebörd. 

Inom forskningsprojektet Historisk Kultur
landskapsforskning vid Kulturgeografiska In
stitutionen i Stockholm pågår sedan en tid 
undersökningar på Gotland rörande kultur
landskapets utveckling under yngre brons
ålder — äldre järnålder (Carlsson 1975, 1976, 
Lindquist 1973, 1974). Bakgrunden till un
dersökningarna är upptäckten av förhistoriska 
åkersystem av en omfattning som hittills varit 
helt okänd i Sverige. De pågående undersök
ningarna pekar på en datering av dessa åker-
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Utdrag ur ek. kartan 518j Domerarve. 
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Åker 
Cultivated field 

Skogbeväxt mark 
Wooded area 

Förhistoriska åkrar 
Prehistoric fields 

K •'.•• Enstaka grav Single grave 

fc D Husgrund Prehistoric house foundation 

• B ^ Stensträng Stone fence 

Undersökningsområdet (UO) 
Investigated area 

Fig. 1. Undersökningsområdets belägenhet i förhållande till hela åkersystemet. Renritning Kerstin Olofs
son. — Situation of research area in relation to the whole field system. 
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system till yngre bronsålder — äldsta järn
ålder. Enstaka, smärre förekomster har tidi
gare karterats i Skåne (Hannerberg 1958). 

Äkersystemen kännetecknas av ett rutmön
ster av små, oftast fyrkantiga svagt konkava 
åkerytor i storleksordningen 2 0 x 3 0 och 
3 0 x 4 0 meter omgivna av mer eller mindre 
kraftiga jordvallar. Begränsningsvallarna runt 
åkcrytorna är vanligtvis mest markanta i 
centrum av odlingssystemet för att mot dess 
periferi bli otydliga. Terrängens beskaffenhet 
och vallarnas höjd är de faktorer som är av
görande för tolkningen av åkersystemens ut
bredning och innehåll. Eftersom åkerbegräns
ningarna är helt stenfria och enbart består 
av jord, är det i många fall problematiskt 
att avgöra exakt var en valls krön är beläget 
och ibland om det överhuvudtaget är frågan 
om en vall. 

Vid en vanlig fältkartering innebär tolk
ningen av formelementen en subjektiv värde
ring. Svårigheterna blir som störst när vallar
na är låga och växtligheten kraftig. Ju sva
gare vallarna är ju kraftigare subjektiv tolk
ning. Generellt kan man säga att avgräns-
ningen av ytterkanterna av fossila åkersystem 
rymmer den största osäkerhetsfaktorn, då det 
vanligtvis är här formerna är som otydligast. 
Vidare styrs förmodligen inventeraren av sin 
hypotes rörande formelementens utseende och 
funktion. Som motvikt mot dessa möjliga fel
källor kan man anföra inventerarens erfaren
het av formelementen i fråga. En längre tids 
kartering och registrering av fossila åkerspår 
bör rimligtvis ge större säkerhet vid tolk
ningen. 

För att kontrollera riktigheten av den "tol
kade" bild som en vanlig fältkartering ger 
upphov till genomfördes en kartering av 
fossila åkrar på två skilda sätt inom ett områ
de beläget vid Anningåkra i Havdhem socken 
på syd-västra Gotland (fig. 1). Undersök
ningsområdet ( U O ) , ca 3 ha stort, är en del 
av ett större sammanhängande åkerområde. 
Området utvaldes mot bakgrund av att det 
i hög grad består av öppen mark, vilket an
sågs vara en förutsättning för att en höjd-
nivdlering skulle kunna genomföras utan ett 
alltför tidsödande arbete. 

Inom U O finns ett fähus och intill detta 

resterna av en gödselstack och ett utfodrings
ställe för kreatur, vilket gör att ett område 
30—40 m norr och nord-ost om fähuset är 
mycket påverkat av sentida verksamhet (fig. 
2 ) . Detta har i hög grad utplånat de fossila 
odlingsspåren inom denna del av U O . Enligt 
lantbrukaren på platsen har ett flertal djur 
nedgrävts inom U O och dessutom har sand 
tagits från vallarna på flera ställen. Längs 
västra begränsningslinjen av U O går en bruk-
ningsväg, som där den passerar vallarna grävt 
sig ned i dessa och utjämnat reliefen. Särskilt 
märkbart är detta strax väster om fähuset, 
där vägen går på och längs en vall. I syd
västra hörnet av U O finns vidare ett område 
med odlingssten, vilket stör tolkningen av 
åkersystemet här. Den nordligaste delen av 
U O består av en gammal bäckfåra vilken 
eroderat marken och omöjliggör identifiering 
av odlingsytorna inom denna del av U O . Vid 
kanalisering av vattendraget har det tidigare 
bäcktillflödet torkat ur. 

Avsikten med metodstudien var att kon
trollera hur pass tillförlitlig den bild blir som 
erhålls vid en kartering på vanligt sätt, d. v. s. 
där man utifrån okulärbesiktning identifierar 
de olika formelementen och inlägger dessa på 
en karta i lämplig skala med hjälp av avstånd 
och bäring från valda fixpunkter. 

Vid karteringen av åkersystemet är det två 
gränslinjer som eftersökts. Dels gränslinjen 
mellan åkeryta och vall och dels linjen som 
markerar vallens krön (fig. 3 ) . 

Resultatet av karteringen är kartbilden fig. 
4. Här nedan följer en beskrivning av åker
ytor och vallar så som dessa framträdde vid 
karteringen. För siffer- och bokstavsbeteck
ning hänvisas till fig. 4. 
Yta A omges av tydliga vallar på alla sidor. 
Vall 1, 3 och 4 är klart framträdande vad 
gäller yta A. Undantag utgör den västra de
len av vall 4, där själva avgränsningen mot 
åkerytan är något osäker. Detsamma gäller 
för vall 2 som in mot yta A är diffus och 
ojämn. 

Yta B är kraftigt konkav och med distinkta 
vallar runt om, dock något osäker i söder 
förmodligen beroende på brukningsvägen. 
Ytorna C och D är endast svagt konkava och 
vallarna runt ytorna är dåligt utbildade vilket 
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Fig. 2. Undersökningsområdets norra del. I bildens mitt kan man urskilja flera svagt skålformade åker
ytor omgivna av kraftiga jordvallar. Foto förf. — N. section of research area. At centre of picture 
several weak bowl-shaped field surfaces can be made out surrounded by massive earth walls. Photo 
author. 

innebär viss osäkerhet vad gäller gränsdrag
ningen mellan åkeryta och vall. 
Yta E är kraftigt påverkad av sentida verk
samhet vilket gör gränslinjen mellan åkeryta 
och vallar mycket osäker. Undantag utgör 
vall 3 vilken har en klar gränslinje mot åker
ytan. Förbindelselänken mellan vall 4 och 7 
är omöjlig att spåra vid okulär besiktning. 
Yta F framträder klart mot vallarna 8 och 9, 
däremot är avgränsningen mot vall 7 osäker. 
Ytorna G, H, I , J och K omges alla, med någ
ra få undantag av lätt observerbara vallar. 
För yta G gäller samma som för yta E, att 
den i dess syd-västra hörn är starkt påverkad 
av sentida verksamhet. Vall 14 som avgrän
sar ytorna I, J och K mot norr är vad gäller 
ytorna I och J bred och diffus och saknar 
egentligt krön. Vidare är vallen svagt utbildad 
vid östra hörnet av yta K. 
Yta M är störd av den torrlagda bäckfåren 
och utseendet av den ursprungliga åkerytan 

Fig. 3 

Fig. 3. Valda karteringslinjer i terrängen. A = 
vallens krön. B = gräns mellan åkeryta och vall 
(höjdskalan överdriven). Renritning Elisabeth Hed
lund. — Chosen survey lines in the terrain. A = 
bank crest. B = border-line between field surface 
and bank (height exaggerated). 

är omöjlig att avgöra. Begränsningen mot 
vallarna 14 och 15 är dock tydlig och distinkt. 
Däremot är avgränsningen mot vall 19 osäker. 
För yta L gäller angående avgränsningen mot 
vall 14 vad som sagts i anslutning till ytorna 
I och J. Området mellan ytorna L, M och N 
är, synes det, orört vilket gör att "vallarna" 
15, 17 och 18 inte är vallar i egentlig bemär
kelse, utan mer att betrakta som terrasskanter. 
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Efter att en fältkartering genomförts och 
varje enskild begränsningsvall och åkeryta 
beskrivits, utfördes den andra fasen av metod
studien. Den innebar att hela U O , bortsett 
från den nordligaste delen som var kraftigt 
störd av den gamla bäckfåran höjdnivdlera-
des. Mätningarna utfördes efter ett rutnät 
med 2 m mellan mätpunkterna och den rela
tiva höjden registrerades med en noggrann
het på ± 1 cm. Sammanlagt höjdnivdlerades 
5.700 punkter inom en drygt 2 ha stor yta. 

De uppmätta värdena ligger till grund för 
en isaritmkarta. Upprät tandet av denna har 
helt skett i dator (fig. 5) . Programmet, kan 
sägas bestå av .två delar, där den första delen 
framställer en isaritmkarta från ett program 
utarbetat av Hans Hertling på Kulturgeogra
fiska Institutionen vid Stockholms Universi
tet. 

"This program, Tsocol', produces isarithmic 
maps in color from a matrix of known and 
unknown ('missing') values. The interpola-
tion procedure is of the spline type, using a 
smoothly fitted curve. The relative area of 
each class is also computed by the program. 
The procedure used is very fast and gives 
fairly correct results also at the borders of 
the matrix (map) . The most important re-
stridions imposed are that input data must 
be in floating-point form and that the size 
of the input matrix must not exceed 80 X 50 
cells. 

Class limits and/or color codes may be spe
cified by the user, or determined by the pro
gram. The output is a hard-copy color map 
of sice A 4, with additional information on 
the printer. 

The desired scale may, optionally, be speci
fied, even for each axis independently. The 
map may, optionally, be saved on tape for 
further manipulation. The second part of the 
program utilizes the 'Hard-copy color display 
system' of the Lund Institute of Technology, 
particularly the 'Colmap' routine, developed 
by Thomas Johanson, Ldc." 
(Programkatalog, Kulturgeografiska institu
tionen, Stockholm). 

På grund av programmets begränsning till en 

matris om 50 X 80 positioner delades materia
let upp i två kartor.1 Vid sammansättningen 
av dessa förekommer det vid gränslinjen 
smärre anomalier på grund av datorns inter
polering mellan värden vid matrisens ytter
kant. Vid valet av klassgränser för isaritm-
konstruktionen har framför allt två aspekter 
varit vägledande: 

1. Valet av klassvidden måste ske så att även 
en mycket låg vall framträder, men samtidigt 
så att inte ojämnheter i form av exempelvis 
stubbar, trädrötter eller grästuvor ger utslag. 

2. Valet måste också ske så att antalet klasser 
inte blir för stort för att kunna urskilja varje 
klassgräns för sig, men inte heller för litet 
vilket skulle innebära att information gick 
förlorad. 

Mot bakgrund av ovanstående restriktioner 
valdes klassgränser med intervall om 10 cm. 

Det avslutande momentet i undersökningen 
blir att jämföra samstämmigheten mellan de 
två mätmetoderna. Som synes av kartan, 
fig. 5, är överensstämmelsen påfallande god. 
Samtliga ytor och vallar på kartan 4 återfinns 
på den höjdnivdlerade kartan. Utöver detta 
kan vissa svaga antydningar till vallar märkas 
som inte registrerades vid fältkarteringen. 
Vall 19 har förmodligen anslutit till vall 14. 
Inom yta K finns det antydningar till vallar 
mellan vall 9 och 14 och mellan vall 8 och 
11. Vid samtal med den äldre brukaren på 
gården, omtalar denna att det tidigare inom 
det karterade området försiggått smärre od
ling och det är tänkbart att denna har skett 
inom yta K och i det närmaste utplånat de 
vallar som vid höjdnivdleringen framträder 
som svaga eventuella åkervallar. Vidare tycks 
vall 7 böra förlängas och inrama yta C. I öv
rigt är samstämmigheten fullständig. Av
gränsningen mellan åkeryta och vall och 
linjen markerande vallens krön visar också 
godtagbar öveiensstämmdse. 

Av resultaten framgår det att användandet 
av den vanliga karteringsmetoden ger ett ti 11— 

1 Det ursprungliga datorprogrammet har fram till 
idag omarbetats och kan användas för betydligt 
större matriser än 50x80 positioner. 
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Fossilized fields at Anningåkra 1*11, 
Havdhem parish, Gotland. 

Vallens krön 
Top of lynchet 

*• _ Begränsningslinje mellan åkeryta och vall 
Limit between cultivated area and lynchet 

Odlings terrass 
Terrace 

Sentida hus 
Standing building 

Brukningsväg 
Road 
Sandtäkt 
Sand pit 

Område stört av sentida verksamhet 
Disturbed area 

Odlingssten 
Stone heap 

Gammal bäckfåra 
Old stream furrow 

Upprättad W t 
av Dan Carlsson 

0 10 ZO 30 W SOm 
i i • 1 i 1 

Fig. 4. Karta över U O upprättad utifrån vanlig, subjektiv fältkartering. Renritning Kerstin Olofsson. 
— Map of research area made by ordinary subjective field survey. 
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Fig. 5. Isaritmkarta över U O 
upprättad utifrån en höjdnivelle-
ring av området med 2 m mellan 
mätpunkterna och en noggrannhet 
om + 1 cm. Ekvidistansen mellan 
varje färg är 10 cm. Framställd 
vid Kulturgeografiska Institutio
nen vid Stockholms Universitet av 
förf. En sammanställning av fig. 
4 och 5 visar en mycket god över
ensstämmelse mellan de två karte-
ringsmetoderna och endast smärre 
skillnader kan registreras. — Isa-
rithmic map of research area 
made from levelling of the area 
with 2 m between measurements 
and an accuracy of + 1 cm. 
Equidistance between each colour 
is 10 cm. Made at Stockholm Uni
versity Cultural Geography Insti
tute by the author. A correlation 
of Figs. 4 and 5 shows a very 
good correspondence between the 
two mapping methods and only 
minor differences can be regi
stered. 

n 
a 
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fredsställande resultat. Viss osäkerhet uppstår 
vid mycket svaga och låga vallar. Terrängens 
beskaffenhet är dock här av avgörande bety
delse, vilket innebär att kartering i tät skog 
försvåras väsentligt. En avgörande faktor vid 
valet av karteringsmetod är tidsåtgången. För 
att fältkartera U O åtgick V/2 dag och för 
höjdnivdleringen var tidsåtgången hela 8 
dagar. Vid kartering i tät skog ökar tidsåt
gången märkbart på grund av nödvändighe
ten att ofta flytta karteringsinstrumentet. En 
höjdnivdlering i tät skog förefaller med av
seende på tidsåtgång praktiskt taget omöjlig. 

Som slutsats av ovan förefaller användan
det av fältkartering för registrering av fossila 
åkersystem vara acceptabelt med tanke på 
att den objektiva höjdnivdleringen är mycket 

tidsödande och praktiskt taget ogenomförbar 
i tät skog. 
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The Mapping of fossil Fields — a Study of Methods 

Mapping and interpretation of prehistoric 
remains in the field depends usually on a 
subjedive interpretation of form-element 
appearance, size and form. T o control the 
accuracy of the interpreted picture as given 
by ordinary field surveying, mapping of 
fossil fields was carried out in two different 
ways in the same area in Havdhem parish 
in SW Gotland (Fig. 1). 

Mapping was first carried out in the ordi
nary way, that is, by ocular inspedion to 
identify the different form elements and place 
these on a map in suitable scale by means 
of distance and bearing from chosen fixed 
points. Two border-lines were sought in 
the surveying: the border-line between field 
surface level and field bank, and the line 

marking the field bank crest (Fig. 3) . The 
result of the survey is map fig. 4. 

The other method was to level the whole 
area with 2 m between measuring points and 
with a measurement accuracy of + 1 cm. 
The measured values were worked through 
by computer and an isarithmic chart was 
eonstrueted with an equidistance of 10 cm. 
The final stage was to compare the two 
methods (Figs. 4—5). Correspondence bet
ween the two maps is almost total and the 
result shows that the use of field surveying, 
according to the current model, is fully accep
table, among other things considering that 
objedive levdling is very time consuming and 
praetically impossible in dense forest. 
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