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Vid en förundersökning för ett projekterat industriområde i Munkeröd i Ste- 
nungsunds kommun upptäcktes ett stort område med förhistoriska lämningar 
(STRÖMBERG & WEILER 1988). De arkeologiska undersökningarna på platsen in
leddes i en första etapp år 1988. De beräknas fortsätta under kommande år. Re
sultaten kommer att publiceras efter hand. Denna del i rapportserien är en meto
disk genomgång av möjligheterna att spåra forntida svedjebruk genom 
träkolsförekomster. I nästa del kommer svedjebruksfrågan behandlas vidare i 
samband med tolkningen av de påträffade lämningarna i området.

Kungsbacka 1989-01-16

Gundela Lindman



Inledning

När vårt land under 1900-talet hastigt omvandlades till ett industriland och be
folkningen hopades i städer och tätorter, bröts ett mångtusenårigt levnadssätt 
med jordbruk, boskapsskötsel, jakt och fiske som de viktigaste näringskällorna. 
Den historiska tidens näringsförhållanden är, åtminstone i stora drag, väl kända, 
antingen det rör sig om den självförsörjande gården eller byn, storgården som 
driftsform, kusttrakternas fiskebönder, fäbod väsendet eller torpväsendet, för att 
bara nämna några exempel på olika varianter.

Den konkreta utformningen av närings- och levnadsförhållandena under de 
olika forntida perioderna är i motsats till den historiska tiden dåligt känd. När 
det gäller jordbruket kan man peka på många olösta frågor. Man vet mycket li
tet om jordbrukets relativa betydelse i förhållande till andra näringskällor. I de 
fall jordbruk klart kan konstateras, t ex genom fynd av sädeskorn, är det ändå 
svårt att säga något om sättet att bedriva jordbruket. Hade man fasta åkrar eller 
be-drev man svedjebruk eller var det kanske en kombination av bådadera?

Pollenanalysema ger besked om människans påverkan på den naturliga vege
tationen, och via fynden av sädesslagspollen vet man säkert att åkrar funnits, 
men pollenanalysen avspeglar endast regionerna i stort och frågan om exakt var 
i landskapet åkrarna varit belägna står obesvarad. Man kan bara tala lite löst om 
att man förmodligen utnyttjade sandiga och väldränerade områden.

Den här skriften handlar om möjligheterna att spåra forntida svedjebruk. En 
av utgångspunkterna för att ta itu med detta ämne är att svedjebruk är en term 
som oupphörligt återkommer i arkeologisk litteratur. Det antas att det äldsta 
jordbruket under tidigneolitikum var en form av svedjebruk och att detta slags 
åkerbruk även förekom under senare perioder. Samtidigt är de konkreta empiris
ka beläggen mycket svaga vilket i längden är ytterst otillfredsställande.

Den andra utgångspunkten är att det är troligt att svedjebruk efterlämnar trä
kol. Eftersom träkol är ett material som inte förstörs kemiskt eller biologiskt 
utan kan bevaras intakt i årtusenden borde det finnas möjligheter att direkt kun
na spåra svedjebruk via träkol i marken och på så sätt kunna belägga både typen 
av åkerbruk och det exakta läget för åkrarna.

Omedelbart inställer sig en rad motargument. Hur skulle träkol kunna finnas 
kvar så länge i jorden? Är det inte söndersmulat och borta? Och hur skulle man 
kunna veta vad som är kol från svedjebruk till skillnad från kol från alla andra 
processer och aktiviteter som efterlämnar träkol?

Det är vanligt att man vid arkeologiska utgrävningar stöter på olika diffusa 
och svårtolkade kolförekomster, t ex i form av sot- och kolskikt, "kulturlager" 
med träkolsförekomster osv. Man vet inte vad detta står för. Är det boplatsakti
viteter, matlagning, skogsbrand, sentida lägereldar, eldsvådor eller ljungbrän
ning? Min tanke var att några av dessa kolförekomster kanske kunde vara de 
konkreta spåren av ett forntida svedjebruk.
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Syftet är här att granska frågan om vilka egenskaper svedjekol har och om 
det skulle kunna tänkas finnas möjligheter att på något sätt skilja olika typer av 
aktiviteter ifrån varandra. Genom att börja behandla dessa frågor skulle man 
kanske på sikt kunna peka ut platser där svedjebruk bedrivits. I så fall skulle 
man vinna intressanta kunskaper om var och hur åkerbruket försiggått och i för
längningen med större tyngd kunna diskutera frågor om markanvändning, lev
nadsvillkor och samhällsförhållanden.

Arbetet är upplagt på följande vis. Först redogörs för det etnografiska och 
historiska källmaterialet, med syftet att ge en grundval för ett antagande om vil
ka egenskaper svedjekol har. Efter en diskussion om detta antagande och de val
da analyspunktema, presenteras en jämförelsesamling. Den är uppbyggd av ett 
urval testlokaler för olika slag av aktiviteter och processer som efterlämnar trä
kol, t ex skogsbrand och röjningsbränning. Slutligen redovisas några förutsätt
ningar för det fortsatta arbetet att studera svedjebruket under forntiden.



Svedjebruk — de historiska 
och etnografiska källorna

Svedjebruk är en jordbruksteknik som varit spridd över hela jordklotet, såväl i 
tropiska som i subtropiska och tempererade områden. På en del håll har tekni
ken använts ända in i vår egen tid. I Finland var Axel Steen sberg närvarande vid 
en autentisk svedjebränning i Savolaks år 1949 (STEENSBERG 1955:23). Den sista 
svedjebränningen i Sverige sägs ha ägt rum i Långasjö socken i Småland 1938 
(KARDELE et al 1980:23).

Termen svedjebruk är långt ifrån entydig. Den får här stå för bruket att fälla 
skog, bränna den och därefter odla i askan under ett eller ett par års tid, varef
ter området lämnas att växa igen.

Ordet svedning eller bränning kan åsyfta många andra typer av tillväga
gångssätt. Man kan t ex avse en första röjning av en plats, följd av upprättandet 
av permanenta åkrar. Det förekommer många olika blandformer där man brän
ner småskog eller buskar eller rentav forslar ris eller torv till platsen för att se
dan bränna den som ett slags jordförbättring. Till bränningsverksamheten kan 
också räknas ljung- och gräsbränning, samt olika typer av mossodling som ge
nomfördes med hjälp av eld (jfr bringeus 1963:9-16). Till de olika artema av 
svedjebruk hör även den ibland förekommande seden att avsiktligt sätta igång 
en skogsbrand, så att området sedan kunde användas för bete och odling.

Termen svedjebruk betecknar det tekniska förfaringssättet, men säger ingen
ting bestämt om odlingssystemet som helhet. Det förekommer samhällen där 
svedjebruk är den enda formen för åkerbruk, lika väl som samhällen där svedje
bruket är en kompletterande odlingsverksamhet, som bedrivs vid sidan av det 
ordinära åkerbruket på avgränsad inägomark.

Vid studiet av såväl de historiska som de etnografiska källorna rörande sved
jebruk bör man alltså hålla i minnet att ordet har en mångfald betydelser.

De skriftliga källorna över svedjebruk på olika delar av jordklotet är omfat
tande och mångskiftande. Förutom berättande källor finns det t ex lagtexter om 
förbud mot svedning, domstolsprotokoll om olaga svedningar samt ortnamnen. 
Kortare överblickar över de svenska och nordiska förhållandena har gjorts av 
Thorarinsson (1944:173-203) och Kardell et al (1980). En längre genomgång 
har gjorts av Steensberg (1955) och en omfattande sammanställning över känd 
litteratur om svedjebruksutövning av Conklin (1961).

Norden under historisk tid
Svedjebruk har förekommit fram till våra dagar i Sverige, Finland och Nor

ge. I Norden framstår Finland som svedjebrukslandet framför alla andra. Dan
marks tätbebyggda marker gav däremot inte samma förutsättningar för 
svedjebruk och på Island inverkade såväl bristen på skog som det fuktiga klima
tet, vilket avsevärt försvårade svedjebruk. Även i västra Norge inverkade klima-
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tet kraftigt på möjligheterna att bedriva svedjebruk. Det var generellt sett lättast 
att svedja i barrskog, men lövskogen svedjades också i stor omfattning, efter
som myllan var fin och näringstillgången riklig (thorarinSSON 1944).

Till de äldsta källorna om svedjebruk hör vissa ställen i den romerska littera
turen om germanernas åkerbruk. Här finns passusar som tolkats som hänsyft
ning på svedjebruk. Ett känt ställe hos Tacitus lyder "Arva per annos mutant, et 
superest ager". Det har översatts: Den ännu ej besådda jorden skiftar de varje år, 
och det blir mark över (Efter steensberg i955:119-120).

FKJ-' Vinjettbild trän Olaus Magnus "Historia om de nordiska 
folken".
Vignette from Olaus Magnus showing a burned field 
from the 16th century.

I sin bok "Historia om de nordiska folken" (1555) har Olaus Magnus två ka
pitel om svedjebruk med titlarna "Om svedjeland i skogarna" och "Om slika 
åkrars bördighet". Han prisar svedjelandens fruktbarhet: "Ur den aska, som på 
jordens yta blifver kvar efter torfvens, buskarnas och risets förbränning, uppstår 
nu en märklig fruktbarhet, så att, enkannerligen om man däri utsår vinterhvete, 
rofvor, vallmo, lin eller hampa, en rik och ymnig skörd alstras" (1555:39).

Svedjebruket i Sverige var främst en form av odling som bedrevs vid sidan 
av det vanliga åkerbruket. Det var ett sätt att skaffa sig en extra inkomst. Dels 
hade man den fasta inägomarken och dels tog man upp svedjeland på växlande 
platser i utmarkema. Svedjebruket bedrevs ofta vid sidan av ordinarie beskatt
ning och genom sin tillfälliga karaktär och de ständigt växlande platserna var 
det svårt för myndigheterna att utöva strikt kontroll över verksamheten. Detta 
förklarar varför svedjebruket har en såpass tillbakadragen ställning i de skrift
liga källorna jämfört med det ordinarie åkerbruket. Utan tvivel var svedjebruket 
ändå mycket vanligt förekommande. Det framgår bl a av de många domstols- 
målen om olaga svedjande (jfr KARDELL et al 1980:14-18).

Under medeltiden och en bit in på 1600-talet tycks svedjebruket ändå ha setts 
med positiva ögon av centralmakten. Genom svedning ökades uppodlingen och 
därmed på sikt också skatteunderlaget, eftersom jordbeskattning var den främsta 
formen för beskattning.
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Det var myndigheterna som inbjöd och uppmuntrade savolaksfinnama att 
under slutet av 1500-talet och början av 1600-talet slå sig ner i obebodda områ
den i Värmland och Dalarna. Invandrarnas främsta näringskälla var rågsvedjor- 
na.

Så småningom växte en alltmer negativ hållning fram gentemot svedjebruk. 
Det berodde på att skogen började få ett högt värde, framför allt genom bergs
hanteringens stora behov av ved och kol. Senare utvecklades även skogsindu
strin. Man införde förbud och regleringar för svedjebruk på krono- och 
allmänningsskog. Förbuden var också motiverade av att man fruktade de för
ödande skogsbränder, som ibland blev resultatet av svedjebränningar som man 
tappat kontrollen över.

Linné hade en positiv syn på svedjebruket: "av den eljest onyttiga skogen får 
smålänningen en härlig säd samt därefter några år gott bete". Hans åsikter blev 
emellertid orsak till en häftig konflikt med hans gynnare och understödjare Hår- 
leman, vilken ansåg att svedjebruk var i högsta grad fördärvligt. Linné tving
ades att i ett av sina verk utesluta ett avsnitt om svedjebruk och i en ny utgåva 
ersätta det med ett neutralt kapitel om gödsling. (Jfr ROMELL 1966:187-188).

En annan källa till kunskap om den historiska tidens svedjebruk är lantmäte
rikartorna där ibland "svedjeland" eller "svedjeåker" markerats. Av naturliga 
skäl visar de endast de områden som var svedjeland just vid kartläggningstillfäl- 
let, men genom att jämföra kartor från olika tidpunkter kan man få en uppfatt
ning om vilka stora arealer som utgjort svedjeland i vissa områden. Sådana 
undersökningar har utförts av Weimarck i nordöstra Skåne (1953).

I våra ortnamn förekommer efterled som syftar på svedning eller bränning. 
Exempel på sådana är -sved, -svedja, -fall (= plats där man fällt träd), -bråte 
(= samling av fällda träd), -bränna och -bråne (FRANZÉN 1939:156). Åtskilliga av 
dessa har varit produktiva efterleder långt fram i tiden. Allmänt anses de härröra 
från medeltiden och framåt.

Beteckningarna varierar beroende på var man befinner sig. I Bohuslän är än- 
delsema -bränna, -bråte, -kas och -svede vanligast. Efterleden -kas syftar ur
sprungligen på en hop av sammanlagda ting, dvs den hög av fällda träd som 
lagts på tork för att sedan kunna brännas (DROUGGE 1938:276). En del av -kas- 
namnen i Bohuslän utgörs av sådana där det första sammansättningsledet anger 
den gård till vilken kasen hör, t ex Grorödskasen eller Åserödskasen. Den od
ling som ägt rum på kasen illustreras av sådana namn som Bönekasen, Havreka- 
sen, Rågkasen eller Linekasen (atlestam 1942:32-33). Även namn som 
Ängekasen, Hästekasen och Kokasen förekommer, vilket tyder på att det sved
jade området här utnyttjades som betesmark.

En skildring av hur svedjebruket gick till kan bara bli ett exempel av många 
olika varianter. Det finns lokala och tidsmässiga särdrag. Ifråga om verksamhe
tens huvuddrag är dock överensstämmelsen stor.

De invandrade finnarna i Värmland och Dalarna (LÖNBORG 1902) bedrev sin 
svedjebruksverksamhet på höglänt, stenig mark som tidigare inte odlats. Man 
undvek mossar och myrar, dels för att det var svårt att få det att brinna på sådan 
mark, och dels för att frostrisken var betydligt större i sådana områden. Träden 
avverkades på våren ena året och fick torka till nästföljande år. Svedjan brukade 
tändas i april-maj eller eventuellt inte förrän vid midsommartid. Man brukade 
samlas för att gemensamt passa elden. Själva an tandningen omgärdades av en



Flg. 2 Andelen svedjad mark (streckad) inom Lönsboda är omkring 4 gänger så 
stor som arealen permanent åker (svart). Efter Weimarck 1953:113. Ut
bredningen visar åkrarna vid ett kartläggningstillfälle.
The amount of burned land (hatched) within Lönsboda is about 4 times 
as large as the area of intensively cultivated fields (black).

del riter. Efter bränningen luckrades marken mellan stenarna och man sådde 
omedelbart så fort askan svalnat tillräckligt. Man satte rovor eller sådde råg un
der en eller två säsonger och utnyttjade därefter området för kreatursbete under 
några års tid. Det hände att man brände om igen på samma plats genom att tillfö
ra brännbart material från omgivningen. Till slut övergavs svedjan. Det dröjde 
minst 30-50 år tills skogen vuxit upp igen.

Från Hjärtums socken i östra Bohuslän finns en skildring av svedjebruket 
som det bedrevs ända in på 1860-talet (SVENUNGSSON 1930:161-162). Den siste 
utövaren i denna socken var en man, Torkel Mårtensson, som röjde den befintli
ga skogen i ett område som än idag kallas Torkels kas. Efter bränningen av ris 
och bråte, kvistar och ljung bereddes marken och besåddes med råg. För mark
ens beredning användes krokpinnar eller hackliknande verktyg samt kasrivor, 
med vilka man även myllade ner utsädet. Skörden skars för hand med skära el
ler lie och det sägs att det var ett tidsödande arbete att gå med skäran mellan 
stenblock och stubbar.

I folkminnesarkiven finns uppteckningar av vad personer berättat om svedje
bruk som de själva varit med om (kardell et alt 1980). Det framgår bl a att plat
sen för svedjan valdes efter vissa kriterier. Man föredrog sluttande mark, gärna 
mot söder (weimarck 1945:188). Lågt liggande mark, liksom blockmarker und-
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veks. Man hägnade svedjeåkem med enkla gärdslen för att boskapen, som beta
de fritt i skogarna, inte skulle trampa in och förstöra skörden.

Uppgifterna är helt samstämmiga rörande svedjebrukets stora lönsamhet 
jämfört med det vanliga åkerbruket. Dåtida permanenta åkermark gav ofta inte 
mer än två till tre gånger utsädet. Sällan var skördeutfallet så stort att man fick 
fyra gånger utsädet. Uppgifterna om skördeutfallet på svedjeåkrama varierar. 
En uppgift omtalar att rågen på svedjefallet gav sjunde komet. En värmländsk 
finnbonde lär ha fått ända upp till 80: e komet från sitt svedjeland (lönborg 
1902:393-394). I Skåne uppges avkastningen till i normala fall 20 gånger utsädet 
(WEIMARCK 1953:116).

Förklaringen till den höga avkastningen på svedjeåkrama ligger i att askan 
innehåller mineralpartiklar i form av mer eller mindre lösliga oxider som ome
delbart efter branden bildar näringsämnen för det växande. Det är därför som 
vissa kväveälskande växter, t ex hallon, snabbt täcker avbrända ytor (limbrey 
1975.118). Effekten är dock kortvarig eftersom näringsämnena snabbt urlakas och 
sköljs bort. På sikt är svedjebruket därför skadligt. Vegetationen skyddar inte 
längre markytan och erosionen ökar. En annan negativ effekt är att mikroorga
nismer, som är viktiga för balansen i jorden, dödas vid bränningen.

Etnografiska skildringar
De etnografiska skildringarna härrör från områden som är mycket annorlun

da jämfört med förhållandena i den nordiska regionen. Klimat, vegetation och 
växtbetingelser skiftar. I de tropiska områdena kan flera skördar tas om året och 
grödorna är annorlunda, t ex förekommer både majs, maniok, taro, ris och jams 
som grödor vid tropiskt svedjebruk.

Den samlade litteraturen visar stora variationer mellan olika tider, platser och 
kulturer. Skillnaderna gäller t ex redskapen, tekniken, hägnadema, grödorna, 
bebyggelsestrukturen och befolkningstätheten (CONKLIN 1961). Men även om 
skillnaderna kan vara stora är de grundläggande dragen i sättet att bedriva sved
jebruk desamma.

För att ge en uppfattning om hur ett utomeuropiskt svedjebruk kunde gå till 
skall några exempel återges (efter steensberg 1955:67-77).

I ett område mellan Ontario och Huron bodde huronema, som levde nästan 
uteslutande av majsodling. Man ringbarkade träden och kvistade dem. Efter 
bränningen såddes majsen med hjälp av en grävkäpp. Huronema flyttade sina 
byar vart 10-12:e år, eller i särskilt gynnsamma fall efter 20 år, för att få till
gång till nya områden att svedja där marken inte var utpinad.

I delar av Mellan-Amerika kallades majsröjningama för milpas. Tarahumara- 
indianema i det bergiga nordvästra Mexiko ringbarkade fumträden på en areal 
av ca 20 acres. Sedan fick de torka i två till tre år varefter de höggs ner. Efter yt
terligare nio till tio månaders torkning kunde milpan brännas. Vid arbetet på 
majsodlingama slöt man sig ofta samman i grupper på ungefär 20 personer och 
hjälptes åt att beså varandras stycken. Åkrama låg ofta avlägset. Man kunde få 
bära skörden i upp till 50 miles (= 8 mil) i en korg på ryggen. Till både röjning, 
bränning och sådd hörde olika slags rituella handlingar. Man vakade natten före 
bränningen och bad andarna om ursäkt för att man störde och förolämpade de
ras själar.
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I Brittiska Honduras iordningställde man en milpa på tre till fyra acres om 
året. Förutom sin milpa hade varje familj ett litet stycke jord som odlades per
manent i närheten av byn. Före svedningen bad man till vindarna för att de skul
le hjälpa till, och vid sådden tog man av den sist skördade säden från föregående 
år och blandade den med utsädet, eftersom man trodde att majsanden hade tagit 
sin tillflykt till denna säd.

På en plats vid övre Mekong i norra Laos brukade man vid svedjebruket 
samlas i röjningsgrupper på två till tio familjer. Man startade vid foten av en 
sluttning och arbetade sig uppåt. Både kvinnor och män deltog. Ett brandbälte 
upprättades runt svedjan och man flyttade ett vakthus till området. Efter olika 
slags ceremonier tändes svedjan. Eftersom inte allt brann upp samlades den 
obrända veden till små bål som tändes på nytt. Vid sådden utnyttjades en så- 
käpp, med vilken man gjorde små hål där ett par riskom stoppades ner. Därefter 
trampades hålet till med hälen. Ibland gjordes hägnader till skydd mot bufflar 
och andra djur.

Experiment
De historiska och etnografiska källornas uppgifter om svedjebruk har inspi

rerat till experiment i nutiden. Sådana har ägt rum i t ex Danmark, England och 
Sverige. I första hand har experimentens syfte varit att studera skördeutfallet 
och man har också studerat svedjebrukets inverkan på jordmånen.

I de danska experimenten i Draved (steensberg 1979:34-45) brändes löv
skog, varefter man sådde säd. Skördeutfallen blev mycket dåliga, vilket med 
stor sannolikhet berodde dels på de otillräckliga kunskaperna om hur man skulle 
bete sig vid sådden då man placerade alldeles för många kom i varje hål, och 
dels på att det rådde ett ovanligt regnigt väderleksläge vid tidpunkten för experi
menten.

I de brittiska experimenten på Butzer Ancient Farm (Reynolds 1977) var 
skördeutfallet något bättre, men inte påfallande högt. Under tre på varandra föl
jande år var skörden tio, nio respektive sex gånger utsädet. Odlingen skedde 
dock i mycket liten skala.

Inte heller de svenska experimenten (kardele et alt 1980) gav de resultat man 
väntat sig. Skördeutfallet betecknas som missväxt och de mycket höga skördetal 
som omnämns i svedjebrukslitteraturen kunde inte verifieras. På vissa mindre 
delar av svedjebmksområdet var dock utfallet ganska gott, upp till elva gånger 
utsädet för potatis och åtta gånger utsädet för råg. En faktor som också måste 
nämnas är att svedningen ägde rum i en granskog där de större stockarna trans
porterats bort före bränningen. Utgångsförhållandena kan därför inte anses jäm
bördiga med dem som rådde i en autentisk svedjebrukssituation.

Experimentens något nedslående resultat avspeglar framför allt att det krävs 
erfarenhet och handlag för att vara en lyckosam svedjebrukare. Det är många 
detaljer i hanteringen som är okända för nutiden och som kan ha lärts från gene
ration till generation i äldre tider, både beträffande bränningen, sådden, bearbet
ningen och vården. Dessutom har man i nutiden inte tillgång till ett utsäde som 
är speciellt lämpat för svedjebruk.



Svedjebruk under förhistorisk tid

Inom den arkeologiska forskningen har man närmat sig forntidens svedjebruk 
på huvudsakligen tre sätt: genom den pollenanalytiska metoden, genom att iakt
ta träkol i marken och genom att peka på historiska och etnografiska paralleller.

Flg. 3 Detalj av Iversens diagram från Ordrup mose. Efter Iversen 1941. 
Detail of Iversen's diagram from Ordrup bog.

Den pollenanalytiska metoden utvecklades av skandinaviska forskare under 
1900-talets första decennier och har efter hand fått stor omfattning och betydel
se. Till en början användes den som ett instrument för att studera strandlinjeför
skjutningar och för att beskriva vegetationshistorien. Iversen var den förste 
(1941) att ställa frågan om huruvida människans aktivitet skulle kunna spåras i 
pollendiagrammen. Han ansåg att jordbruksverksamhet och inte bara naturliga 
processer hade påverkat vegetationsutvecklingen. Hans tanke var att den krafti
ga förändringen i trädpollenkurvoma under subboreal tid, vilken var kombine
rad med en plötslig stigning i örtpollenkurvoma, skulle sättas i samband med 
människans röjningar i skogarna. Att röjningarna skett med eldens hjälp tycktes 
också stå klart, eftersom ett skarpt avgränsat träkolslager sammanföll i tiden 
med ekblandskogens miniminivå (1941:10). JfrFig 3.

Även i den västsvenska regionen gjordes pollenanalyserna till en början hu
vudsakligen med sikte på strandlinjeförändringar, så som t ex i Sandegrens un
dersökningar på Sandama och Mömers studier i Viskadalen (jfr fries 
1951:15-16). Även en del senare pollenanalytiska studier har denna problem in
riktning.

Med Iversens arbete som förebild vinklades så småningom även i den väst
svenska regionen intresset mot människans påverkan på vegetationsutveckling
en. Fries redovisar (1951) ett antal pollenanalyser från mellersta Bohuslän och 
Dalsland. Han ansåg att den brutna bohuslänska terrängen försämrade möjlighe-
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tema till en representativ pollenstatistisk avspegling av kulturmarkernas pollen
produktion. I de övre lagren från historisk tid iakttog han, i det inre av Bohus
län, kraftiga svängningar mellan å ena sidan barrträds- och å andra sidan björk- 
kurvorna, vilket han såg som ett utslag av det här in i sen tid förekommande 
svedjebruket (1951:31).

De tidigaste kända indikationerna på åkerbruk enligt de senaste gjorda pol- 
lenanalysema i det västsvenska området är daterade till ca 4000 f Kr (diger- 
FELDT & WELINDER 1985:112) i en profil från Hullsjön. Landnamsperioden är 
påvisad i Väst-Sverige på fyra platser, nämligen Kroppsjön, Hullsjön, Dalstor- 
pasjön och Tranemosjön med dateringar mellan 3200 och 2500 f Kr (FURING- 

STEN 1984:176). Enligt Furingsten kan de utförda pollenanalysemas resultat 
beträffande Väst-Sverige sammanfattas i fyra expansionsskeden av mänsklig 
påverkan av landskapet under den förhistoriska tiden. Dessa, som för övrigt i 
huvudsak sammanfaller med de expansionsskeden som Berglund presenterat för 
det sydskandinaviska området, utgörs av:

1. tidigneolitiskt landnam
2. mellanneolitikum - äldre bronsålder
3. äldre järnålder och
4. vikingatid - äldre medeltid.
Det tredje expansionsskedet anses höra samman med en utökad betesgång, 

något som också framkommit i ett pågående projektarbete (HŁLEFORS, 
muntl) där en serie pollenprover analyserats från ett antal västsvenska lokaler 
kring Göta älv. Här märks en påtaglig uppblomstring i form av en expansion av 
betesmarkerna under romersk järnålder.

Digerfeldt & Welinders undersökning av området kring Hullsjön visade en 
expansion under senneolitikum - äldre bronsålder innebärande ett mera inten
sivt utnyttjande av lågt liggande lermarker. I denna undersökning har man kom
pletterat analysen av pollenkorn i borrkämoma med att räkna lerpartiklar. Det 
anses att den ökade erosion som inträder vid uppodling av marken avspeglas i 
en ökning av den minerogeniska sedimentationen (1985:112).

Ett pollendiagram från Orust (DENNEGÅRD & JANSSON 1987) visar de första 
skogsröjningarna under mellan- och senneolitikum. Vid övergången till bronsål
dern märks en ökad påverkan och en märkbar expansionsperiod är perioden slu
tet av bronsåldern - början av förromersk järnålder. Under äldre romersk järn
ålder är expansionen långsam och kontinuerlig, medan en distinkt och kraftig 
expansion äger rum under övergången mellan äldre och yngre järnålder.

När man skall ta ställning till den pollenanalytiska metoden som ett instru
ment för att belägga svedjebruk bör man beakta flera olika problematiska sidor.

Som vi vet har åtskilliga invändningar rests mot arbetsmetoden och de slut
satser som dragits. Tauber (1965) påpekade bl a att tolkningen av pollendia
grammen förutsätter en detaljerad kännedom om hur pollen sprids och lagras på 
undersökningslokalen. Spridningen påverkas t ex av om området är skogbevux- 
et eller ej. Olika arters pollenkorn sprids med större eller mindre lätthet vilket 
påverkar pollendiagrammen. Det är inte heller självklart att förändringarna i 
pollenkomens procentandelar beror direkt av förändringar i den omgivande ve
getationen.

Flera av de metodiska problemen kring den pollenanalytiska metoden och 
dess användning för att bekräfta förekomsten av röjningar och odlingar under
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förhistorisk tid har systematiskt presenterats av Berglund (1985). Han framhål
ler bl a att de odlingsindikatorer som använts har olika naturlig förekomst i barr
skogs- och lövskogsregionema och att de är etablerade med hänsyn till ana
logier med nutida växtsamhällen, vilket är en metodisk svaghet. Det finns också 
problem med att särskilja arter och släkten säkert ifrån varandra. Ytterligare en 
felkälla är att det kan vara mycket svårt att skilja vissa vilda gräs från de odlade 
varianterna. Till detta kommer att det statistiska underlaget för undersökningar
na ibland inte är tillräckligt stort.

En tungt vägande invändning, som ännu inte fått tillräckligt stort gehör, är att 
människan som orsak till förändringen av vegetationen under forntiden troligen 
kraftigt har överskattats. Många av de förändringar som antages ha varit ett re
sultat av människomas röjningar kan med lika stor sannolikhet tillskrivas natur
liga processer som t ex stormfällning, skogsbränder, klimatförändringar osv. (Jfr 

t ex ROWLY-CONWY 1981). Som ett konkret exempel kan nämnas att förekomsten 
av ömbräken, Pteridium, vilken brukar tas som intäkt för att marken blivit av
bränd, inte alls gynnas enbart av röjning genom eld, utan också gärna växer där 
vanlig röjning skett.

Vid sidan av de rent metodiska problemen med pollenanalysema är det vik
tigt att hålla isär om man enbart anser sig ha visat förekomst av betning eller od
ling, eller om man anser att odlingarna och betesmarkerna har röjts just med 
svedning. Ofta kan denna punkt vara något oklar och svävande. Uppenbarligen 
säger en kulturpåverkan, avläst i pollendiagrammet som "flera öppna ytor", ing
enting om huruvida de öppna ytoma är svedjor, fasta åkrar, röjning för bete el
ler fodertäkt, för att nämna några tänkbara alternativ.

Några av de forskare som varit inne på detta problemområde är Troels-Smith 
(1953:16), som antog att det på den tiden omdiskuterade "almfallet" under tidig- 
neolitikum orsakats av fodertäkt och Mikkelsen & Høeg, som i en kritisk 
granskning av Iversens modeli (1979) påpekar skillnaden mellan att röja skog 
för bete och att bedriva svedjebruk. De anser att boskapsskötsel troligen varit 
den viktigaste näringsformen under tidigneolitikum.

I Iversens modell ingick, som ovan nämnts, inte bara växlingarna i träd- och 
örtpollenkurvoma, utan variationerna var även kopplade till förekomsten av trä
kol under samma tid. Kanske kunde man då tycka att det är onödigt att tvivla på 
svedjebrukets förekomst. Men även i samband med träkolsförekomstema i pol- 
lenprovkämoma uppstår problem med tolkningen. Ett av de problemen blir man 
varse redan i Iversens framställning. Han omtalar nämligen att träkol förekom
mer i lager långt tidigare än den förmenta första röjningsbränningen under tidig
neolitikum. Detta träkol förbigår han snabbt med en diffus hänvisning till 
mesolitiska boplatser. Ur metodisk synpunkt kan det inte vara godtagbart att 
bortse från detta kol, som principiellt sett skulle kunna vara svedjebrukskol lika 
väl som det från tidigneolitikum.

Förekomst av kol i en del mesolitiska lager har även påvisats av Mikkelsen 
& Høeg, vilka tolkar det som resultat av röjning för bete redan under mesolitisk 
tid (1979).

Sedan 1960-talet har man studerat mikroskopiska kolpartiklar i pollenprov- 
kämoma (TOLONEN 1986), främst med sikte på att studera samband mellan 
skogsbränder och vegetationsförändringar och klimatförändringar.
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Någon systematisk redovisning av träkolsförekomstema i de västsvenska 
pollenprovkämoma förekommer inte, vilket gör det mycket svårt att få grepp 
om sambandet mellan odlingsindikatorer och träkolsförekomster och ännu svå
rare att göra jämförelser mellan olika utförda pollenanalyser. Inte heller får man 
reda på om det förekommer både makroskopiskt iakttagbara kollager och mik
roskopiskt iakttagbara kolfragment i pollenprovkäman. De spridda upplysningar 
som ges i förbifarten är omöjliga att utvärdera. Detta beror på att frågan om ko
lets tolkning har varit mindre aktuell och att undersökarna inte haft problemen 
med t ex skogsbrand, röjningsbränning, boplatskol och dylikt för ögonen. Atle- 
stam (1942:49-53) redovisar kolförekomster i en del av sina pollenprov, men 
vad det är för slags kol är en fullständigt öppen fråga.

Ur många synpunkter är träkolsförekomstema i pollenprovkämoma alltså 
problematiska. Man har ingen garanti för att det rör sig om just svedjekol. Det 
kan lika väl röra sig om skogsbrandskol, kol från boplatsaktiviteter osv.

En annan typ av källmaterial för svedjebmk utgörs av träkoisbitar i marken.
Redan tidigt gjordes iakttagelser av detta slag. Semander var troligen en av 

de första, när han vid undersökningar av lövängen i Bjärka-Säby (1925:76-78) 
utförde grävningar på platser där man enligt en lantmäterikarta hade haft svedje
land och fann träkol vilket bekräftade kartans uppgifter.

På Grönland påträffade Iversen (1934:345-346) vid grävning, dels i en torv
mosse och dels på den intilliggande nordbo-boplatsen i Ujaragssuit, ett kolskikt 
vilket han tolkade som spåren av en avbränning av den ursprungliga vegetatio
nen. Kolskiktet var av någon cm’s tjocklek och bestod av kol från dvärgbjörk 
och vide.

Även Hatt (1937:94) omtalar brandlager innehållande finfördelat träkol, som 
han tolkade som rester av en svedning av den vilda växtligheten.

Thorarinsson (1944) har redovisat träkolsförekomster på Island, vilka han 
tolkat som rester av den inledande svedningen under landnamstiden. Vid ut
grävningen av Skeljastadir-tunet samt på Stöng, iakttog han att de nedersta ved- 
kolsförekomstema på flera ställen bildade "ett tämligen distinkt skikt, någon cm 
mäktigt".

Träkolsrester, som tolkats som skogsröjning i samband med uppodling, har 
även redovisats av t ex Hagen (1953:237). Han hävdar att åkerbruket under äld
re järnålder delvis baserades på svedning och i profilsnitt från åkrama på Soste- 
lid, samt även i åkrar på Jaeren och i Telemark, konstaterades en mängd 
kolpartiklar.

Inte heller dessa exempel på träkolsförekomster i jorden kan odiskutabelt an
ses belägga att ett svedjebruk förekommit. Också här finns möjligheten att det 
rör sig om skogsbrand eller andra mänskliga aktiviteter än svedjebruk. Fördelen 
med denna typ av belägg är dock att träkolet tillkommit just på den plats det på
träffats. Det kan inte, som i fallet med mikroskopiskt små kolpartiklar i pollen
provkämoma, ha färdats långa sträckor med vinden. Dessutom har det i en del 
fall funnits möjlighet till jämförelse med skriftligt material, vilket ger tolkning
en ett gott stöd.

De flesta arkeologiska studier som berör svedjebmk brukar stödja sig på his
toriska och etnografiska paraleller. Harris studie (1972) kan tjäna som exem
pel. Han beskriver svedjebruket som en teknik som kräver stora markområden 
och mycket arbete, samtidigt som han anser att det är en mycket produktiv me-
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tod. Därefter studeras svedjebrukets inverkan på bosättningsmönstret. Det är 
emellertid värt att lägga märke till att trots de omfattande utläggningarna i äm
net har han inga som helst konkreta bevis för att man faktiskt utövat svedjebruk 
i det aktuella undersökningsområdet. Istället hänvisas helt löst till svedjebruk i 
olika tropiska områden i olika delar av världen.

Historiska och etnografiska analogier är ytterst värdefulla som modellförebil
der, och ingen kan bortse från det faktum att svedjebruk är en synnerligen 
spridd och ofta utnyttjad form för åkerbruk. Generellt sett behöver man inte bet
vivla att man även under de forntida perioderna ibland bedrev sitt jordbruk i 
form av svedjebruk. Men det faktum att vissa invandrade finska folkgrupper be
visligen bedrev svedjebruk i norra Värmland under slutet av 1500-talet ger ing
en som helst information om huruvida svedjebruk bedrevs t ex i västra 
Västergötland under äldre bronsåldern.

Diskussionerna om svedjebruk under forntiden skulle också bli mer balanse
rade om man försökte finna belägg som visar att svedjebruk inte förekommit. 
Det har Sølvberg (1979:81) gjort i en studie av jordbruket i västra Norge under 
perioden 600-1350. Där diskuterar han bl a vad redskapstyper och skriftliga 
källor kan visa som talar emot förekomst av svedjebruk. Han menar att ortnam
nen inte entydigt visar att svedning försiggått, och att de ställen i Frostatingslo- 
ven och Landsloven som brukar dras fram som tecken på svedjebruk troligtvis 
syftar på svedning för nyodling hellre än ett systematiskt svedjebruk som od
lingsform.

Jag har nu kortfattat pekat på några problem med det material som arkeolo
ger brukar använda som belägg för forntida svedjebruk. Men problemen behö
ver inte leda till pessimism, utan bör istället utmana till försök att arbeta med 
frågan och söka möjligheter att belägga svedjebruk empiriskt.



Svedjekol

En av huvudtankarna i det här arbetet är att det borde vara möjligt att finna kol i 
jorden från forntida svedjebruk och på så sätt kunna påvisa denna typ av jord
bruk.

Men det finns olika aktiviteter vid sidan av svedjebruk som kan efterlämna 
träkol. Därför blir det nödvändigt att försöka finna kriterier som särskiljer sved
jekol och som kan göra det möjligt att skilja olika typer av träkolsförekomster 
från varandra. Mot bakgrunden av vad som är känt om svedjebruk skall jag i det 
här kapitlet diskutera vilka speciella egenskaper man kan förvänta sig att just 
svedjekol skall ha.

Trädslag
Hur ligger det till med frågan om vilka slags trädslag som ingår i efterlämna

de träkolsförekomster? Kan ett studium av vedartema bidra till en tolkning av 
vilken aktivitet eller process en träkolsförekomst härrör ifrån?

Med hjälp av vedartsanalys är det möjligt att rekonstruera ett områdes vege
tation (BARTHOLIN et alt 1981) genom att bestämma trädens arter. Welinder har 
framhållit vikten av att göra sådana analyser för att undvika fel i samband med 
14C-dateringar. Man kan undvika att datera ek som ofta har en hög ålder, och 
man kan avgöra om det insamlade kolet verkar stämma med den vegetationsfas 
det arkeologiska materialet härrör ifrån (welinder 1977). Om man t ex finner 
bitar av gran på mesolitiska boplatser är det uppenbart att träkolet inte kan höra 
samman med boplatsaktiviteten, eftersom granen inte invandrat till Sverige vid 
denna tid. På så sätt skulle man kunna undvika kol från senare tiders röjningar 
och svedjebruk.

De följande undersökningarna berör material från Väst-Sverige, och det är 
därför intressant att se på den västsvenska vegetationshistorien för att avgöra 
om där finns något som skulle kunna bidra till att underlätta en tolkning av på
träffade träkoisbitar.

Under neolitikum och bronsålder (den subboreala tiden) råder ett torrare och 
mera kontinentalt klimat än nu. Vegetationen kännetecknas av täta ekblandsko
gar där ek och björk dominerar. När den postglaciala värmetiden upphör unge
fär vid tiden för järnålderns början och ersätts av den subatlantiska periodens 
klimat sätter bok, gran och tall alltmer sin prägel på vegetationen. Klimatet blir 
fuktigare och kyligare och granen invandrar från nordost. Det antas att granen 
nått mellersta Bohuslän först något eller några hundra år e Kr och att Göte- 
borgs-området fick sina första sammanhängande granskogar ännu något sekel 
senare. Granen har krav på en viss längd av vinterkyla och skyr därför de direk
ta kustområdena, som har en alltför mild vinter, men i stort kunde den lätt kon
kurrera ut mera ljus- och värmeälskande träd (HILLEFORS 1980:76-77).



Fig. 4 Spontana skogsbränder inträffar sällan eller aldrig i väl uppvuxna 
lövskogar inom den nordvästeuropeiska klimatzonen.
Spontaneous forest fires seldom or never occur in deciduous forests 
in Northwest Europe.

Som synes är det svårt att hänföra en viss trädslagssammansättning till en 
viss tid. Det är endast gran och i någon mån bok som kan ge någon vägledning 
genom deras sena inkomst i området. Någon exakt datering av invandringen går 
dock inte att göra. I övrigt förekommer lövträden och de övriga barrträden i mer
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eller mindre omfattning under alla tidsperioder. I Bohuslän finns enklaver av 
den ursprungliga ädellövskogen som bevarats ända in i vår tid.

Till yttermera visso finns det inte möjlighet att knyta svedjebruk till en viss 
typ av skogsvegetation. Svedjebruk är en åkerbruksteknik som finns dokumen
terad i alla typer av skogsvegetation. I litteraturen ges exempel på svedjebruk i 
såväl lövskog som barrskog och blandskog. Lövskogen var ofta eftertraktad för 
svedning eftersom jordmånen var god och lövträd ger särskilt näringsrik aska. 1 
Norden var barrskogen förhärskande i senare tid, men i områden där svedning 
skett brukade en ungskog av asp och björk växa upp, eftersom dessa trädslag är 
snabbare att etablera sig än barrträden. (Jfr UGGLA 1958). I fall av upprepat sved
jebruk blev det därför främst denna slags vegetation man svedjade.

En viktig och helt avgörande skillnad finns emellertid mellan lövskog och 
barrskog, som gör att det är av stort intresse att försöka fastställa vilka trädslag 
som ingår i en träkolsförekomst. Skillnaden är att antändligheten är helt olika. 
Barrskog är lättantändlig och särskilt efter torrperioder är den mycket eldfängd. 
Markvegetationen består mest av lavar, barr och ris vilket snabbt ger elden fäste 
och näring varefter den lätt sprider sig vidare från träd till träd. Lövskog är där
emot mycket svåran tändlig. Markvegetationen är fuktig och de färska löven 
brinner inte på samma sätt som barr. Skillnaden mellan det utbredda svedjebru
ket i Finland, Sverige och östra Norge jämfört med Danmark, Island och västra 
Norge beror troligen på en större mängd lövskog i kombination med ett fuktigt 
kustklimat i de sistnämnda områdena. Svedning i lövskog var mycket mera 
svårgenomförbart. Man var tvungen att noggrant preparera träden, antingen ge
nom ringbarkning eller genom att fälla dem. Ändå kunde det vara svårt att få 
svedjan att brinna. Det framgår inte minst av Steensbergs svedjebruksexperi- 
ment i Danmark, där man hade påtagliga problem att överhuvudtaget kunna ge
nomföra bränningen.

Skillnaden i antändlighet mellan barrskog och lövskog framgår mycket klart 
i litteraturen kring skogsbränder. Skogsbrand utbryter under nuvarande klimat
förhållanden praktiskt taget aldrig i ren lövskog (Jfr HJORTH 1958:10, ELIASSON et 

alt 1979, PAGE 1984:25). Det enda undantaget gäller ren bokskog som har en mark
vegetation av tjocka lager av torra blad. En brand i en bokskog blir dock nästan 
aldrig mer än en låg löpbrand som berör marken utan att bita sig fast i träden.

Av detta kan man dra slutsatsen, att i de fall man påträffar träkol enbart från 
lövträd, är det till nästan hundra procent sannolikt att människor haft sin hand 
med i spelet. Någon måste ha torkat träet. Annars hade det inte börjat brinna. 
Brand i lövskog kan inte vara en skogsbrand och denna tolkning måste i sådana 
fall uteslutas som förklaring till träkolets ursprung.

Kolets spridning över ytan
När man svedjar bränner man Fällda och torkade trädstammar tillsammans 

med småbuskar, grenar, kvistar och ris. Det måste betyda att kol och aska ligger 
ojämnt utspritt över området efter den avslutade bränningen. Vissa fläckar, t ex 
där tunna kvistar brunnit, är troligen helt kala. På andra ställen har tjockare gre
nar och stammar brunnit och en mängd träkol kan ha blivit liggande. I litteratu
ren över svedjebruk kommer det ofta fram att svedjebrukaren hade problem 
med att få hela området fullständigt avbränt. Det kunde hända att elden tog sig
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dåligt, t ex för att marken var fuktig eller för att veden inte torkat ut tillräckligt. 
En hel del obränt skräp kunde bli kvar och endast en mindre del av ytan var 
täckt med aska. Det förekommer också uppgifter om att man lämnade en del 
större träd som fröträd och likaså blev stubbarna oftast kvar obrända (STEENS- 

BERG 1980:62).
I vissa fall försökte man råda bot på den dåliga avbränningen genom att man 

samlade halvbrända grenar och stammar i små bål och tände eld omigen (t ex 

steensberg 1955:68,73). Man var angelägen att ta tillvara allt brännbart material 
för att få ut så mycket som möjligt i form av näringsrik aska. Men lika ofta gjor
de man sig inte detta extra besvär, utan sådde direkt mellan halvbrända grenar 
och Stammar (STEENSBERG 1955:71).

Sammantaget måste detta betyda att träkol och aska blev ojämnt och oregel
bundet utspritt över svedjan. Man bör därför förvänta sig att oregelbundna och 
fläckvisa träkolsförekomster är ett typiskt drag för områden där svedjebruk utö
vats.

Frågan om hur stort markområde svedjan i sin helhet kunde uppta är svår att 
besvara. I de flesta uppgifter om svedjebruk framgår det att svedjeåkrama oftast 
var relativt små. En normal årssvedja i södra Sverige under historisk tid uppges 
(KARDELL et al 1980:31) ha omfattat 1/2-1 tunnland (=1/4-1/2 ha), vilket motsva
rar en yta av 2500-5000 m2. Vissa riktigt små svedjor kunde vara under
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1000 m2. Som jämförelse kan nämnas att medelarealen för ’celtic fields’ i Dan
mark är 0,1-0,3 ha (HATT 1937:84).

Å andra sidan visar uppgifterna från Mellan-Amerika, som relaterats ovan, 

att svedjeåkrama kunde vara betydligt större. Det går alltså inte att med ut
gångspunkt från de skiftande uppgifterna om svedjeåkramas storlek göra några 
exakta förslag om hur stor en svedjeåker kan ha varit under forntiden. Det är ju 
för övrigt också helt naturligt att svedjans storlek växlade beroende på tillgång 
till arbetskraft och utsäde, de naturliga terrängbegränsningama, möjligheterna 
att få svedjan att brinna osv. Ibland blev också svedjan betydligt större än berä
knat då den av misstag kunde övergå i en okontrollerad skogsbrand.

Åkrarna omgärdades ofta av hägnader som skydd mot att vilda eller tama 

djur skulle komma och trampa ner och äta av grödan. Det är dock knappast tro
ligt att spår av dessa bevarats till vår tid, eftersom de oftast utgjordes av risbrå
tar eller enkla trästängsel.

En annan anledning till att man inte kan förvänta sig att finna välavgränsade 
svedjeåkrar är att ett kontinuerligt svedjebruk i ett område leder till att svedje
åker läggs till svedjeåker så att de enskilda svedjeåkrama inte går att särskilja i 
efterhand.

Den enda säkra utgångspunkten man kan ha ifråga om svedjekolets spridning 
över ytan är uppenbarligen att det måste ha en viss minsta utsträckning, för
slagsvis i storleksordningen 1000 m2.

Deponering av kol i jorden
Nästa fråga gäller på vilket sätt kol från svedning ansamlas i jorden. Skall 

man förutsätta att det bildas riktiga lager av kol eller kommer träkolet att spridas 
som enstaka fragment? Och på vilket sätt myllas det ner i jorden under en pågå
ende jordmånsbildning?

En hel del olika faktorer påverkar kolets anhopning i marken efter en sved
ning. Vi bortser här tillsvidare av effekterna av sentida jordbruksarbete.

Som redan påpekats bildas och deponeras kol ojämnt över ytan vid bränning
en. Här och var finns tjocka lager med kol efter grova trädstammar och på andra 
ställen finns det inget kol alls. Ibland arbetar man sedan på olika sätt med att 
sprida kolet jämnare över ytan och för att mylla ner askan i jorden. Detta skedde 
med en enkel hacka eller räfsa. Även plöjning med årder förekom, även om det 
i allmänhet säkert var svårt att komma till mellan grenar, stenar och stubbar. (Jfr 
STEENSBERG 1955:79). Åtskilliga beskrivningar visar emellertid att det var van
ligt att man inte bearbetade jorden överhuvudtaget vid svedjebruk, utan sådde 
direkt i askan.

Litteraturen kring svedjebruk ger i allmänhet ytterst knapphändiga uppgifter 
om hur det ser ut i jorden efter en svedjebränning. I några fall har grävningar 
skett på platser där man med säkerhet vet att svedjebruk bedrivits. Semander 
(1925:76) lokaliserade en plats i Bjärka-Säby där enligt lantmäterikartans upp
gifter svedning skett. Kartan var från 1705. Tyvärr är upplysningarna knapphän
diga. Semander anmärker (1925:77) endast att "här var kol vanligt" och att 
"kolet låg tämligen ytligt".

Weimarcks studier i nordvästra Skåne omfattade bl a vad skrifter, kartor och 
andra handlingar meddelade om svedjebmk, varefter fältundersökningar ge
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nomfördes för att bekräfta svedjebruket och fastställa dess omfattning. Särskilt 
har Lönsboda i Örkeneds socken undersökts grundligt. Svedjebruket var lätt att 
konstatera: "Inga egentliga grävningar behöver företagas. Vid odling på svedjad 
mark har jorden bearbetats endast helt ytligt. Det räcker att titta under grastor
ven eller direkt under ris- och moss-skiktet. Kol kan också iakttas i rotstalp och 
vägskämingar." (weimarck 1945.-167). Om kolförekomstema meddelas vidare: 
"På platser som år 1841-1842 på kartan markerades som ’svedjad backe’ och 
’svedjad lycka’ iakttogs rikligt med kolbitar i moränens översta skikt." Det iakt
tagna kolet bestod av "upp till centimeterstora bitar av kolat trä. Ibland är mate
rialet finfördelat, tydligen genom hackning, och består av små flisor av träkol. 
Även kolade enbär går att känna igen. Ofta finns rikligt med kol som bildar ett 
tunt skikt 'på lagom hackedjup’" (weimarck 1979:39).

Reynolds (1977:316-317) har undersökt hur stor kvantitet av kol som blir 
kvar i jorden efter en svedning. Bränningen skedde på Butzer Ancient Farm och 
ägde rum i en 25-årig lövskog. Efter bränningen fanns det "absolut inget synligt 
lager" och ett sådant, anser Reynolds, är inte heller troligt med hänsyn till att 
bränningen sker på ytan vilken sedan kultiveras och bearbetas. På tre slumpvis 
utvalda platser på svedjeåkem insamlades prov på jorden. I torrvikt uppgick ko
lets viktprocent till 4%, 5% respektive 7%. Mätningarna planeras alt upprepas, 
bl a för att man inte vet på vilket sätt kolet eventuellt kan fördelas i jorden på 
grund av daggmaskarnas aktivitet.

Dessa kortfattade redovisningar visar att kunskaperna är dåligt utvecklade 
beträffande vilka spår svedjebruk avsätter i markprofilen. Det är därför angelä
get med undersökningar i detta ämne. En fråga av särskilt intresse beträffande 
det forntida svedjebruket är hur snabbt kolet myllas ner under en pågående hu
musbildning. En annan fråga av intresse är i vad mån ett upprepat svedjebruk på 
samma plats utbildar flera synliga horisonter eller om träkolet från de olika 
bränningarna blandas om varandra.

Kolets storlek
Träkolsbitamas storlek bestäms generellt sett av vilket trädslag de härrör 

ifrån. Vissa trädslag är robusta och bildar större bitar än sådana trädslag som är 
mjukare och mera lättfragmenterade. Asp och lind är exempel på trädslag som 
fragmenteras lätt medan ek tillhör den hårdare typen (BARTHOLIN et alt 1981). 

Självfallet inverkar även om kolet härrör från hård kärnved eller om det kom
mer från mindre grenar och kvistar.

I viss mån skulle man kunna förvänta sig en skillnad i storlek mellan å ena 
sidan kol som härrör från kolningsverksamhet och å andra sidan kol från sved
ning och skogsbrand. I det förra fallet eldar man avsiktligt stammar och grenar, 
men inte kvistar och ris. I det senare fallet brinner en osorterad blandning av oli
ka grova stockar, kvistar och grenar, vilket borde leda till en stor variation be
träffande storleken på träkolsbitama.

Kolbitamas storlek påverkas också av den söndersmulning som kolet kan ut
sättas för efter bränningen, t ex i form av bearbetning av jorden genom hack
ning. Kol är känsligt för mekanisk påverkan och smulas lätt sönder vid tryck 
och stötar.
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Det förefaller också vara rimligt att anta att markstruktur och depositionens 
ålder kan påverka kolets fragmenteringsgrad.

På det hela taget verkar det dock som om det är svårt att göra generella utta
landen om en förväntad storlek på träkol som härrör från svedjebruk jämfört 
med andra aktiviteter.

Torkad eller färsk ved
Det primära problemet för alla svedjebrukare var att få veden tillräckligt ton- 

så att man kunde få svedjan att brinna. Alla typer av svedjebruk innehåller en 
förberedelsefas, som antingen består av att träden fälls eller att de ringbarkas, så 
att de därigenom dör och torkar ut. En mängd lokala faktorer påverkar hur lång 
denna förberedelsefas blir, t ex typ av skog, klimat, väderlek, utsatthet för vin
dar osv. I en del fall räckte det med några månaders torkning, medan det för det 
mesta brukade röra sig om ett eller två år. Det förekom även i mera extrema fall 
att man planerade för bränning 20 år fram i tiden.

Om man jämför en svedjebränning med en skogsbrand är den stora skillna
den att svedjebränningen sker i helt torra träd, medan skogsbranden angriper le
vande träd med färskt, savande virke. Därmed har vi en skillnad som skulle 
kunna bli ett redskap för att skilja mellan skogsbrandskol och svedjekol.

Förutsättningen är dock att virke som brunnit i färskt tillstånd är möjligt att 
skilja från virke i torkat tillstånd. Jag återkommer längre fram till denna proble
matik.

Sekundär förstörelse av svedjekol
Hittills har olika faktorer som kan påverka svedjekolets egenskaper och före

komst i jorden diskuterats. Detta har skett utan att beakta senare tiders markan
vändning.

Mest genomgripande inverkan i det här fallet måste uppenbarligen senare ti
ders jordbruk ha haft. Plöjningen medför en mycket stor omvälvning i jorden 
och en total förstörelse av den ursprungliga markprofilen. Man kan förutsätta att 
spår av svedjebruk blir förstörda i samma utsträckning som boplatslämningar 
blir förstörda av senare tids jordbruk.

Antagande om svedjekol
Mot bakgrund av de ovan förda resonemangen kan ett sammanfattande anta

gande om svedjekolets karaktäristika och egenskaper formuleras enligt följande:
Kolet måste vara spritt över ett område av en viss storlek, förslagsvis minst 

1000 m2. Inom detta område kan kolet förekomma fläckvis. Kolet bör härröra 
från en blandning av både stammar, grenar och kvistar. I det fall det utgörs av 
enbart lövträd, kan skogsbrand uteslutas.
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Sedan nu förutsättningarna presenterats, skall som nästa steg en genomgång 
ske av olika testlokaler. Dessa exempel har valts för att visa på det typiska utse
endet i marken på platser där det är känt att en viss aktivitet eller process ägt 
rum.

Genom den föregående diskussionen har några särskilt viktiga analyspunkter 
utkristalliserats. Dessa utgörs av markprofilens utseende, analys av jordens in
nehåll samt vedanalys.

Markprofilen
Studiet av markprofilen är ett av arkeologins huvudområden.
Med visst fog kan man säga att markprofilen ger en resumé av det som hänt 

på platsen alltifrån istidens slut fram till våra dagar. Visserligen finns det mäng
der av fall där det inte är på detta vis, t ex genom att vissa aktiviteter inte efter
lämnar några synliga spår eller genom att aktiviter i senare tid medför 
omvälvningar och förstörelse.

När trä brinner är det mycket sällan en total förbränning äger rum. Beroende 
på växlande syretillförsel och särskilt på att syretillförseln i de inre delarna av 
stammen eller grenen är dålig bildas träkol. Träkolet förblir därefter i oförändrat 
skick. Det förstörs inte genom upplösning eller oxidation eller genom några 
andra kemiska eller biologiska processer (LIMBREY 1975:322-323).

Det finns därför goda skäl att tro att även forntida svedjebruk efterlämnat trä
kol i markprofilen. En av huvudpunkterna i analysen var därför att iaktta hur 
träkolet uppträdde i markprofilen, hur det var spritt, om det låg i lager och hur 
pass fragmenterade träkolsbitama var.

I det här sammanhanget är det viktigt att påpeka att "självkolning" är ett my
tiskt begrepp. (Jfr CORNWALL 1958:61; LIMBREY 1975:324). Det har visserligen stor 
spridning i arkeologiska kretsar, men är inte desto mindre en total missuppfatt
ning. Inget träkol kan bildas utan en förbränning. Där träkol finns är det något 
som brunnit i en eld. De svarta rotfragment som ibland ses i jorden är inte trä
kol, utan har bildats genom humifiering.

Jordanalys
Även om träkol inte är biologiskt eller kemiskt nedbrytbart är det ändå utsatt 

för mekanisk sönderkrossning och fragmentation i mycket små, ibland mikro
skopiskt små, partiklar. Detta kan ske t ex vid rörelser i jorden eller genom djurs 
och människors trampande. Ibland har även det material som brinner en mycket 
fin struktur så att kolpartiklama blir ytterst små. Små kolpartiklar färgar jorden 
mörk eller svart. Bland arkeologer är det vanligt att man smular jorden mellan 
fingrarna för att se om den sotar. Man avgör på så sätt om jorden innehåller kol.



24 Analyspunkter

Det har visat sig att detta förfaringssätt inte är tillförlitligt, då jord kan innehålla 
kol ulan att fingrarna blir sotiga.

Inte heller är en bedömning av färgen tillfyllest för att bedöma om jorden är 
kolhaltig eller ej. Jorden kan vara svart helt utan att innehålla träkol.

För att säkert kunna avgöra om jorden innehåller kol krävs någon form av la
borativ undersökning. Jag har här gått tillväga på följande sätt (enligt NÜNEZ 

1977:94): 1 ml jord kokas tillsammans med 10 ml natriumhydroxid i vattenbad 
under fem minuter. Därefter avläses provets färg enligt en fyrgradig skala:

1. färglös eller ljusgul
2. ljusbrun
3. mörkbrun men klar
4. mörkbrun eller svart.

Skalan motsvaras av:
1. låg humushalt
2. måttligt humös jord
3. kraftigt humös jord och
4. mycket kraftigt humös jord.
Sedan humushalten på detta sätt grovt bestämts kan man avgöra om jordens 

svarta färg beror enbart av hög humushalt eller om kol bidrar till färgen genom 
att filtrera provet. Om den mörka färgen enbart beror av kol blir det filtrerade 
provet klart.

Alternativt kan man tillsätta saltsyra. Om provet då förblir mörkt är det en
bart kol som färgat det mörkt.

Ett av problemen för den som vill studera markprofiler och jordens innehåll 
närmare ur en arkeologisk aspekt och med problemen kring svedjebruk som hu
vudintresse är att studier av marklära oftast utgår från ett naturvetenskapligt, 
icke-arkeologiskt perspektiv. Forskningen är nyttoinriktad på så sätt att de flesta 
studierna är gjorda med utgångspunkt i skogsbrukets eller jordbrukets intressen. 
Det innebär att frågorna som behandlas inte är direkt vinklade för att angå den 
arkeologiska frågeställningen.

Jordmånsbildning och jordmånsprocesser är ett oerhört komplicerat fält med 
en mångfald av samverkande faktorer av geologisk, fysikalisk, kemisk, biolo
gisk och kulturell natur. Det finns därför all anledning för arkeologen att tolka 
markprofiler med stor försiktighet och undvika att dra snabba slutsatser om de
ras utseende. Som exempel kan nämnas att jordens färg beror av en lång rad 
mycket komplicerade faktorer och att horisonter och skikt kan utbildas på helt 
naturlig väg utan att människan på något sätt inverkat.

Samtidigt är det viktigt att i ökande grad ta till sig det stora material som 
finns också i den allra mest oansenliga lagerföljd. Diffusa kolförekomster behö
ver uppmärksammas och studeras så att man på sikt kan få ett bättre underlag 
för tolkningar av olika slag.

Vedanalys
Träkol bibehåller vedens grundstruktur vilket gör det möjligt att bestämma 

trädslag. En exakt artbestämning kan ofta vara mycket tidskrävande (jfr THU- 
NELL & PEREM 1952; JANE 1956). I vissa fall är det inte heller möjligt pga träkols- 
bitamas storlek och utseende. En skillnad är emellertid mycket lätt att
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konstatera. Barrträd och lövträd har helt olika grundstrukturer, vilket gör det 
möjligt att snabbt bestämma om det är det ena eller andra.

Beträffande skillnaden mellan torkad och färskt brunnen ved antas det (BAR
THOLIN et alt 1981), att det är möjligt att konstatera om veden varit torkad genom 
att den skulle innehålla förkolnade rester av mikroskopiskt iakttagbara svamp- 
hyfer. Därav skulle man dra slutsatsen att veden legat länge efter fällningen och 
vid denna lagring ha utsatts för angrepp av mögel- eller andra förruttnelscsvam- 
par.

Av flera olika anledningar tycks detta vara en förhastad utgångspunkt, vilket 
gör det omöjligt att tillämpa denna metod för att skilja mellan torkad och färsk 
ved.

• Det är inte bara dött trä som utsätts för svampangrepp, utan också 
växande träd kan hysa svampkolonier (MOSSBERG et alt 1977).

• Svampmyceliemas uppträdande i ved är tillfällig och oberäknelig 
och man känner inte reglerna för detta (S. Jakobsson, Botaniska 
inst. Göteborg, muntl). Att svamphyfer saknas visar alltså inte med 
säkerhet att veden är färsk.

• Svamp växer mestadels i fuktig ved. Skadeangrepp uppträder fram
för allt vid ca 60% fuktighet. Däremot är helt torr och helt våt ved 
förskonad från angrepp (cronborg et alt 1965:53). Det är därför man 
har sprinkleranläggningar som håller virket vålt på sågverken. När 
det gäller svedjebruk är avsikten att veden skall bli så torr som möj
ligt för att man skall kunna tända eld. Detsamma gäller när man lag
rar ved för matlagning och värme. Av den anledningen kan man inte 
förvänta sig någon större andel av fuktig, halvruttnande svampan
gripen ved i svedjebrukssammanhang.

• Det är troligt att ved som är mycket svampangripen också är ordent
ligt murken. Därmed skulle denna typ av ved, om den utsattes för 
eld, lättare förintas och större träkoisbitar mera sällan bli bevarade.

Av dessa orsaker övergav jag tanken att försöka spåra skillnaden mellan 
färsk och torkad ved via förkolnade svamphyfer. Möjligen kan det finnas andra 
möjligheter att skilja mellan färsk och torkad ved, t ex genom sprickbildningar. 
Jane (1956) har påvisat förekomsten av mycket små, sneda bristningar "oblique 
checking" i obränt trä. Kanske kan de vara ett slags torrsprickor. Närmare un
dersökningar skulle behövas inom detta fält.



Jämförelse mellan
olika typer av kolförekomster

Det här avsnittet är en redogörelse för undersökningar enligt de i förra kapitlet 
redovisade analyspunktema. Som testlokaler har ett antal platser i Väst-Sverige 
(Fig 6) valts där man vet vilka aktiviteter som har försiggått. De utgör därmed 
ett slags facit, som kan visa om de presenterade uppfattningarna om kolföre
komster i jorden efter svedjebruk har någon relevans. På varje lokal har ett antal 
provgropar grävts över områdena.

1 ABBORREKASERNA
( 12 2 BÖRKEKASEN
J\ • c 3 KASEN
\h '4 4 HÅRSJÖN

GÖTEBORG X 5 LANDVETTER Flg. 6
Unders öknlngs- 
lokaler i 
Väst-Sverige. 
Study areas 
in West Sweden.

6 BRÅTA
7 BRÄNNA
8 MÖREKASEN
9 KÅDERÖD

1 0 BJÖRSJÖÅS 
1 1 KÅSJÖÅS 
12 LÖSTORP

Sentida svedjebruk
Svedjebruk bedrevs i Sverige långt in i sen tid som komplement till odlingen 

på fasta åkrar. Därmed finns det lokaler som kan visa hur det ser ut i jorden ef
ter en bränning. Jag har strävat efter att välja lokaler där det inte är risk för ett 
mångfaldigt utnyttjande av platsen eller utplåning av spåren i efterhand.

Bohuslän brukar framställas som det skoglösa och karga landskapet. Det är 
en bild som inte helt stämmer med verkligheten, eftersom de östra och norra de
larna av landskapet aldrig blev avskogade. Här bedrevs också svedjebruk gans
ka allmänt fram till 1860 (LINDNER 1935:162). Namnen på -kas anses vara mycket 
unga. Deras geografiska spridning överensstämmer i stort sett med 1850-talets 
Skogsbygd (ATLESTAM 1942:32-33).
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Fig. 7 Utbredning av namnet Kasen i Bohuslän. Renritning av Anders 
Andersson efter Atlestam 1955:82.
The spread of the name *Kasen' in Bohuslån.
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Tre stycken lokaler har undersökts där svedning försiggått i sen tid. Det finns 
ingenting i den yttre miljön på de idag skogbevuxna platserna som avslöjar 
svedjebruket. Det finns inga spår av röjning, inga röjningsrösen och inga od
lingsytor. I den mån man inte visste bättre skulle man uppfatta platserna som en 
helt vanlig skog.

Abborrekaserna. (Västerlanda sn). Området utgörs av en västsluttning intill 
en liten tjärn, kallad Abborresjön. Tjärnen övergår mot söder och mot nordväst i 
sumpiga kärrmarker, vilka således ger en naturlig avgränsning för svedjan. Plat
sen är bevuxen med gran- och tallskog. Av namnet att döma har man svedjat 
mer än en gång på platsen. Spåren är spridda över ett område på minst 230 x 90 
meter (20 700 m2). Markprofilen visade sig genomgående bestå av ett påtagligt 
mörkt, nästan svart humuslager med inslag av enstaka träkoisbitar. Denna 
brandhorisont var 5-10 cm tjock med den kraftigaste mörkfärgningen i skiktets 
översta del. Under humuslagret följde en ljusgrå eller roströd mineraljord. Inga 
spår av mekanisk bearbetning iakttogs. Analysen av jord från brandhorisonten 
visade att den mörka färgen berodde både på jordens humushalt och på innehåll 
av kol. Bland träkoisbitarna, som utgjordes av barrträd, förekom även kvistfrag
ment.

Börkekosen. Markprofil vid svedjebränning 
Swidden soil profile.

Lagerbeskrivning.
1. Forna. Mulch.
2. Brandhorlsonf i humuslagref.

Burned horizon in the humus layer.
3. Blekjord. Fuller's earth.
4. Anrikningsskikt. Enrichment layer.

Börkekasen. (Hjärtum sn). Området utgörs av krön, avsatser och sluttningar 
mot söder av en bergig moränhöjd med uppstickande kala berghällar och bergs- 
kanter samt enstaka block. Det är bevuxet med en blandskog av barrträd och 
ung ekskog. Det svedjade området omfattar minst 250 x 150 (37 500 m2). Slutt
ningarna är bitvis mycket branta och de öppna ytoma mellan berghällarna är så 
små all all slags plöjning förefaller vara utesluten på denna plats. Markprofilen 
visade sig bestå av ett kraftigt mörkfärgat humuslager av endast ca 4 cm’s tjock
lek. Denna brandhorisont innehöll mycket fåtaliga träkoisbitar samt här och var 
brända, förkolnade enbär samt några förkolnade röksvampar. Humuslagret 
övergick i en diffus övergång i ett tunt blekjordsskikt. Även detta innehöll en
staka träkols fragment. Därunder följde anrikningslagret. Inga spår av mekanisk
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bearbetning iakttogs. Analysen av jord från brandhorisonten visade att den mör
ka färgen till största delen berodde på hög halt av träkol medan humushalten var 
låg. De för blotta ögat synliga träkolsfragmenten bestod av halvbrända bitar av 
en.

Kasen. (Trollhättan). Området består av plana ytor mellan ett nätverk av dju
pa bäckraviner. Det är bevuxet med högstammig barrskog. Testerna gjordes 
inom en 50 x 50 meter stor yta. Markprofilen bestod av ett kraftigt mörkfärgat 
humuslager, 5-15 cm tjockt, med enstaka träkoisbitar. På 12-15 cm’s djup 
övergick humuslagret med en diffus övergång i sandig mineraljord. Även i mi
neraljorden förekom enstaka kolbitar. Analysen av jord från humuslagrct visade 
att den mörka färgen berodde både på halten av humus och på att jorden var 
kolhaltig. Träkolsbitama var i storleksordningen 0,3-0,7 mm och bestod av 
björk, ett trädslag som inte växer på platsen för närvarande.

Sammanfattningsvis visar de tre lokalerna med svedjebruk i sen tid att sved- 
ning efterlämnar en tunn brandhorisont omedelbart under föman bestående av 
kolhaltig humus med inslag av träkoisbitar. Andelen träkol skiftar mycket i oli
ka provgropar. I de flesta fall har enstaka träkolsfragment även trängt ner i un
derliggande mineraljordsskikt. Bland träkolen förekommer även kvistfragment 
och även andra brända växtdelar, såsom förkolnade enbär och röksvampar.

Skogsbrand
Skogsbrand kan vara förorsakad av helt naturliga skeenden som blixtnedslag 

eller vulkanisk aktivitet eller bero av människans ovarsamma handskande med 
eld.

Skogsbrändernas frekvens beror främst av markvegetationen, klimatet och 
människans närvaro. I vårt land inträffar skogsbränder huvudsakligen under tor
ra vårar eller somrar. I Sverige brinner i vår tid en total areal av ett par eller tre 
kvadratmil skogsmark under särskilt torra och skogsbrandrika år. De skogs
brandrika åren är dock relativt sällsynta (högbom 1934:7-8).

Man skiljer mellan olika typer av skogsbrand: låg och hög löpbrand, topp
brand och jordbrand. Vid en låg löpbrand sprider sig elden utefter markytan och 
förtär buskar och annan markvegetation. De flesta skogsbränder börjar som låga 
löpbränder. Vid högre vindhastighet går branden upp i trädens kronor, sk hög 
löpbrand. I skog med gles undervegetation, t ex högstammig tallskog, kan löp
branden vid mycket stark blåst övergå i en toppbrand. Då kastar sig elden direkt 
från den ena trädkronan till den andra. Om markskiktet är mycket uttorkat kan 
skogsbranden även sprida sig ner i jorden och bli en sk jordbrand, vilket innebär 
att humuslagret i jorden också brinner. Utbredningen av denna brandtyp går 
långsamt. Branden kan ligga och pyra i månader för att sedan på nytt blossa upp 
(ELIASSON et alt 1979).

Somliga träd har tjock bark och kan överleva måttlig eller kortvarig mark
brand. De får då ofta brännsår på ena sidan av stammen, sk brandljud, vilka se
dan växer ihop. Man kan räkna årsringama i de övervallningsvalkar som bildas, 
och på året fastställa när branden gick fram (PAGE 1984:21-22).

Människans närvaro i landskapet bidrar mycket starkt till att skogsbränder 
bryter ut. Som antändningsfaktor överträffar människan vida alla naturliga pro-
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cesser. Bränder utbryter t ex efter dåligt släckta lägerelder och pga tobaksrök
ning, kolning och bromsgnistor, för att bara nämna några orsaker.

Statistiska undersökningar över skogsbrändernas frekvens och orsaker i mo
dem tid visar att andelen av bränder som orsakas av blixtnedslag är mycket låg. 
En undersökning nämner att 6% av bränderna orsakats av åskan (barney & 
STOCKS 1983) och en annan 20% (LINDNER 1935). Av 128 skogsbränder som in
träffade på enskild skogsmark i Sverige 1932 berodde fyra stycken på åskned
slag (HÖGBOM 1934:11). Detta är ett faktum att hålla i minnet för arkeologer som 
så ofta alltför lättvindigt använder "skogsbrand" som en förklaring för ,4C-date- 
ringar som inte stämmer med de resultat man önskat.

Den paleobotaniska forskningen kring skogsbränder är relativt omfattande. 
Man intresserar sig främst för frågan om hur skogsbränder påverkar den naturli
ga vegetationen och vilken regulerande inverkan skogsbränder kan ha för före
komsten av vissa arter. (Jfr t ex HUTTONEN 1980, CLARK 1983, TOLONEN 1983). 
Genom att studera de mikroskopiska kolpartiklama och relationen till olika 
växtarters frekvens kunde Huttonen visa 26 skogsbränder mellan 507 AD och 
1894 AD i ett finskt område. Frekvensen var särskilt hög under 1600-, 1700- 
och 1800-talen, vilket är den tid då svedjebruk bedrevs särskilt intensivt i Fin
land enligt de historiska källorna.

Weimarck (1945:188) anser att det är lätt att skilja mellan spåren från svedje
bruk och skogsbrand, genom att skogsbrandkolet ligger ytligt och består av 
ofullständigt kolade bitar och kvistar. I den mån det gäller skogsbränder i mo
dem tid kan detta stämma, men för att skilja mellan skogsbrand och svedjebruk 
principiellt sett är detta påstående inte tillfyllest.

Jag har studerat tre platser där skogsbrand är belagd under historisk tid. Pre
cis som i fallet med det sentida svedjebruket finns det ingenting i det yttre som 
avslöjar att det brunnit i områdena.
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Flg. 9
Hårsjön. Markprofil vid skogsbrand.
Forest fire soil profile.

Lagerbeskrivning
1. Förna. Mulch.
2. Brandhorisont I humuslagret.

Burned horizon in the humus layer.
3. Blekjord. Fuller's earth.
4. Berggrund. Bedrock.

Hårsjön. (Partille sn). År 1868 inträffade en skogsbrand på gränsen mellan 
Kållered och Råda socknar i Västergötland (LINDNER 1935). Området består av 
bergig moränmark mellan mossar och är numera barrskogsbevuxet. Markprofi
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len utgjordes av mossa och grästorv. Därunder fanns en brandhorisont beståen
de av mörk humus med träkoisbitar. En bränd röksvamp iakttogs också. Humu- 
slag-ret övergick i blekjord eller vissa fall där jordmånen var mycket tunn låg 
humuslagret direkt på berggrunden. Träkolsbitama förekom ojämnt. Vissa prov
gropar hade inga synliga bitar, andra några få och några mera riklig förekomst. 
De bestod mest av kvistfragment och små barkflagor, oftast så små att vedarts- 
bestämning var omöjlig. Två fragment utgjordes av lövträdskol.

Landvetter. (Landvetter sn). På sommaren 1925 rasade en stor skogsbrand i 
området mellan Gröen och Nordsjön i Landvetter (LINDNER 1935:165). Det av
brända området omfattade ca 900 ha och är numera granskogsbevuxet. Mark
profilen utgjordes av ett 5 cm tjockt fömalager, följt av ett upp till 15 cm tjockt 
mörkfärgat humuslager med påtagligt inslag av grov sand. Detta lager låg direkt 
på berggrunden. I det mörkfärgade humuslagret fanns sparsamt med små trä
koisbitar tillsammans med förkolnade småkvistar och barkflam. Jordanalysen 
visade av mörkfärgningen till större delen berodde på hög humushalt, medan 
andelen kol var relativt låg. Träkolsbitama var delvis endast halvbrända. De fö
rekom i storleken upp till 2 cm och utgjordes av barrträd.

Madesjö. (Madesjö sn). Madesjö socken i Kalmar län hemsöktes år 1652 av 
en mycket omfattande och långvarig skogsbrand. Den anses ha uppkommit ge
nom ovarsam svedning. Eftersom branden tog fäste i jorden låg den och pyrde i 
flera månader och flammade upp på nytt igen. Branden har blivit särskilt ihåg- 
kommen pga en tragisk olycka (PETTERSSON 1962:249-250) då ett sällskap på sju 
personer, som var på hemväg från kyrkan med ett nydöpt barn, omringades av 
elden och omkom utan möjlighet till räddning. Provtagningarna gjordes i en ri
sig, högstammig granskog ca 125 m ÖSÖ om en minnessten över olyckan. Mar
ken är kraftigt stenbunden. Markprofilen varierade mellan olika provgropar. I 
alla var humuslagret påtagligt mörkfärgat, men andelen synliga träkoisbitar va
rierade från ytterst sporadisk förekomst till mycket riklig förekomst i stora, kraf
tiga bitar upp till 3,5 cm. Vissa träkoisbitar var inte fullständigt förkolnade. De 
utgjordes av gran. Även små kvistfragment återfanns i jorden.

Sammanfattningsvis visar skogsbrandslokalema samma slag av brandhori
sont som svedjebrukslokalema med påtagligt mörkfärgad humus med träkoisbi
tar. Andelen träkol varierar kraftigt mellan olika platser. Detta stämmer bra med 
tidigare iakttagelser (uggla 1958), där det särskilt påpekats att också inom ett li
tet område går branden fram med olika häftighet, vilket ger en ojämn avsved- 
ning av marken. Oavsett ålder tycks brandhorisonten ligga direkt under föman, 
vilket troligen hänger samman med att jordmånsbildningen är mycket långsam. 
I fråga om Madesjöbranden kan det dock inte helt uteslutas att svedningar skett 
senare än 1600-talet på undersökningslokalen.

Röjningsbränning vid uppodling
Som en särskild kategori har jag valt att betrakta de kolförekomster som bil

das vid röjningsbränning i samband med nyodling. I ett skogslandskap sker upp
odlingen enklast med hjälp av bränning.

Idén om kol från röjningsbränning är en viktig del i den numera gängse kul
turgeografiska metodiken i samband med undersökningar om odlingslandskapet 
utveckling. Man brukar samla sk röjningskol i matjordslagrets understa skikt



Flg. 10 Minnesstenen vid skogsbranden i Madesjö. Texten lyder: Till minne av 
sju kyrkogängare frän södra Sävsjö som här omringades av skogseld 
och omkom, år 1652.
Monument to the forest fire in Madesjö. The text reads: 'In memory of 
seven churchgoers from southern Sävsjö who were here surrounded by 
forest fire and died, in the year 1652.'

alldeles i övergången till den obearbetade mineraljorden (LINDQVIST 1968:12i). 
Såvitt framgår av studierna är röjningskolet mycket sparsamt förekommande. 
Man brukar vara tvungen att samla kol över ett stort parti för att få ihop den er
forderliga mängden för en l4C-datering. (Jfr t ex CARLSSON 1979).
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Vid val av platser för studier av röjningskol vid nyodling har jag ansett det 
särskilt viktigt att välja platser där inte olika tiders aktiviteter blandas om var
andra. Om förhistoriska lämningar finns på en plats med ett sent namn, t ex 
Lövsveden, är det uppenbarligen stor risk att träkol från både forntida aktivitet 
och sentida svedning förekommer på platsen.

De platser som valts är några övergivna toppställen med namn som tydligt 
pekar mot att röjningen av åkrarna skedde med eldens hjälp och vilka ligger i 
avsides utmarker utan någon påtaglig annan aktivitet, varken under forntid eller 
nutid. Därmed kan man förutsätta att lokalerna verkligen visar det de är avsedda 
att visa, nämligen hur det ser ut i jorden när man röjer ett område med bränning 
och därefter odlar jorden i en permanent åker. Torpställena torde ha tillkommit 
under 1800-talet och har övergivits under 1900-talet, vilket ger en permanent 
odlingstid på ca 100 år.

20 -

Fig. 11
Bråta. Markprofil i åker som röjts med bränning.
Soil profile in a intensively cultivated field which was originally 
cleared by burning.

Lagerbeskrivning
1. Matjord. Ploughsoil.
2. Morän. Moraine.

Bråta. (Romelanda sn). Torpet ligger i mager moränmark i ett fjällområde i 
sydöstra Bohuslän. Enligt ekonomiska kartan från 1934 hade man nio mycket 
små åkerlapper. En del av dessa är nu skogbevuxna medan några ligger som 
gräsvall. Provgropama lades både i den gamla åkermarken och i kanterna utan
för åkrarna, där terrängen utgörs av ljung- och blåbärsbevuxen bergsmark. 
Markprofilen i åkrarna visade ett vattensjukt matjordslager på 30-40 cm. Den 
absoluta botten kunde inte nås eftersom vattnet trängde fram underifrån. Trä
koisbitar förekom mot botten i ett antal av 1-3 stycken per provgrop. De utgjor
des av lövträd.

Markprofilen utanför åkrarna uppvisade ett utseende som i alla detaljer över
ensstämmer med det som iakttagits på platserna för sentida svedjebruk. Under 
föman fanns en tunn brandhorisont med enstaka bitar av kol. Humuslagret över
gick med en diffus övergång i blekjord.
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Bränna. (Solberga sn). Torpstället ligger vid en sockengräns i mager morän
mark i närheten av mossmarker. De små åkerlapparna är igenplanterade med 
granskog. Provgropar gjordes i fd åkermarken. Markprofilen i åkern bestod av 
sandig, mager matjord, ca 30 cm djup. En enda träkoisbit, 0,5 cm stor, återfanns 
här mot botten. I en annan åker fanns ett mycket ytligt lager med kolhaltig jord 
tillsammans med brända enbär, vilket måste tolkas som en bränning som skett 
efter det att åkermarken lagts ner.
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Flg. 12 Schematisk bild över det avbrända området och utläggningen av 
åkrar på torpstället Mörekasen.
Schematic picture of the bumed-off area and the layout of fields 
at the crofter's holding Mörekasen.

Mörekasen. (Töftedal sn). Torpstället ligger i västsluttande mager morän
mark. Åkrarna är igenplanterade med gran. Provgropama gjordes dels i fd åker
marken och dels i marken strax utanför åkrarna. Resultatet överensstämmer helt 
med de övriga undersökta torplokalema. Markprofilen i åkermarken utgörs av 
ett 15-25 cm djupt matjordlager med ytterligt enstaka träkoisbitar. I området 
utanför åkrarna visar markprofilen en tunn brandhorisont med mörkfärgad hu
mus och små träkoisbitar omedelbart under föman.

Sammanfattningsvis bekräftar testerna på torpställena, med namn som tyder 
på en första röjningsbränning, att en sådan har ägt rum. Det visar markprofilen i 
torpställenas utkanter. Man kan föreställa sig att då man kom till platsen brände 
man av ett större område utan någon bestämd, vinkelrät avgränsning. Därefter
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lades åkrarna ut och brukades år efter år. Åkerprofilema bekräftar likaledes att 
det kulturgeografiska antagandet att träkol blir kvar i botten på matjordslagret är 
korrekt. Tydligen är dock mängden kol som blir kvar efter ca 100 års permanent 
brukning utomordentligt låg. Skulle man samlat kol till ett konventionellt 14C- 
prov i åkrarna på någon av de ovan beskrivna lokalerna skulle man troligen ha 
behövt gräva upp hela åkern.

Ljungbränning och luntning
På Västkusten var det under senare historiska perioder mycket vanligt med 

vidsträckta ljunghedar. Dessa var ett resultat av den hårda utarmningen av sko
gen i kombination med ett alltför hårt bete. Ljungmarkerna betades av husdju
ren, men då ljungen blev gammal blev den hård och näringsfattig. Därför var 
det regel att man tände eld på ljungen med några års mellanrum för att spädare, 
mjukare och mera näringsrika ljungplantor tillsammans med örter och gräs skul
le kunna växa fram (atlestam 1942:30,94). En rest av detta lever kvar i den i 
Västsverige så vanliga luntningen. På vårarna brukar man tända eld på gräset 
och låta det brinna längs dikeskanter, i hagar och berg. Luntningen förorsakar 
regelbundet oönskade gräsbränder.

För att utröna vilka spår ljungbränning avsätter i jorden valde jag två lokaler

Flg. 13
Käsjöås. Markprofil vid 
ljungbränning.
Soil profile from moor where 
heather had been burned off.

Lagerbeskrlvnlng.
1. Förna. Mulch.
2. Brandhorisont i humuslagref. 

Burned horizon in the humus 
layer.

3. Berggrund. Bedrock.

där det tidigare har funnits ljunghed.

Kåsjöås. (Partille sn). På ett berg, Kåsjöås, norr om Kåsjön i Partille, fanns 
tidigare en ljunghed (ATLESTAM 1942:14). I viss mån växer där fortfarande ljung, 
men tämligen nyplanterad tallskog håller på att växa upp tillsammans med en 
del mindre björkar. Jordmånen på berget är mycket tunn. Under föman bestod 
markprofilen av tydligt mörkfärgad jord med enstaka, utomordentligt små trä- 
kolsflagor och förkolnade kvistfragment. Jordanalys visade att den mörka fär
gen till övervägande del härrörde från kolet medan humushalten föreföll vara 
låg. Brandhorisonten låg direkt på berggrunden.

Löstorp. (Kareby sn). I ett område som på 50-talet utgjordes av öppen ljung
hed har nu planterats granskog som vuxit upp och fullständigt förändrat land
skapsbilden. Markprofilen utgjordes av ett 3 cm tjockt granbarrslager följt av ett 
mörkfärgat, ca 5 cm tjockt humuslager med enstaka, mycket små kolflagor. Un
der detta skikt antog humuslagret en brunare färg. Analysen av jorden i brand
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horisonten visade att den mörka färgen till större delen berodde på humusinne
hållet, och bara till viss del av kolstoft.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att ljungbränning medför en i prin
cip likadan påverkan av markprofilen som svedjebruk. Över stora områden kan 
en mörkfärgad brandhorisont iakttas, dock med skillnaden att den är mycket 
tunn, samt att inga hanterliga träkoisbitar påträffades utan enbart små flagor och 
kvistfragment. Det var pga storleken inte möjligt att vedartsbestämma dem, men 
med all sannolikhet utgörs de av ljung.

Kolning
I många delar av landet har kolning varit ett betydelsefullt inslag i näringsli

vet under gången tid. Det gäller särskilt områden med bergshantering och järn
bruk. I Bohuslän har kolning skett endast i mindre omfattning för husbehov. 
Den skedde främst i kolningsgropar (LINDNER 1935:181). Gropkolningen avtog 
på 1870-talet, men förekom bl a under första världskriget då kol var en bristva
ra. Gran och björk användes mest för kolningen, men även al ansågs lämna god 
kol.

Kolningsgropar kan påträffas här och där i terrängen. De kan vara en eller ett 
par meter i diameter och är lätt identifierbara då det alltid går att gräva fram 
kvarlämnade träkoisbitar i kanterna och i gropens botten.

Kolbottnar, vilka är ett främmande inslag åtminstone i södra Bohuslän, är 
också lätt igenkännliga genom sin runda form, en storlek på ca 10-25 meter i 
diameter och ofta med en karaktäristisk krans av gropar längs kanten.

Två lokaler med spår av kolning är Björsjöås i Bergums socken (sandberg 
1987:159) och Käderöd i Stala socken (LINDMAN 1986). Kolningen har försiggått i 
en grop i jorden och träkolet ligger kvar åtkomligt under grastorven. I Käderöd 
har även en del kol spritts runt i jorden de närmaste metrarna intill gropen.

Övriga aktiviteter

De olika typer av kolförekomster som jag hittills har tagit upp är naturligtvis 
inte de enda som finns i terrängen. Många andra aktiviteter efterlämnar också 
kol, t ex tjärbränning, lägereldar, vårdkasar, påskeldar, gravbål, eldsvådor på 
hus, ris- och avfallsbränning, eldar för tvätt, färgning, bränning av pottaska osv.

I vissa fall är de ovan nämnda aktiviteterna knutna till bestämda punkter i 
terrängen, som t ex vårdkasar och påskeldar, som läggs i krönlägen. En del av 
de andra aktiviteterna kan särskiljas med hjälp av vissa yttre typiska former, 
som t ex tjärbränning, som brukar försiggå i speciella tjärdalar.

Någon fullständig förklaring på alla typer av kolförekomster går knappast att 
få. Särskilt komplicerat kan det bli i de fall olika aktiviteter överlagrar varandra 
eller blandas om varandra så att gränserna mellan den ena och den andra aktivi
teten inte går att fastställa.
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Sammanfattande slutsatser
En rad olika kolspår i terrängen har nu presenterats. Vi skall nu sammanfat

tande se på likheter och olikheter och försöka fastställa vilka kriterier som kan 
vara användbara vid tolkning av olika kolförekomster.

Det har visat sig att det finns stora, genomgående likheter mellan svedjebrän- 
ning, skogsbrand och ljungbränning. I samtliga fall utbildas en brandhorisont di
rekt under växttäcket och föman. Brandhorisonten, som brukar vara 3-5 cm 
tjock, märks som en påtaglig mörkfärgning av den översta delen av humuslagret 
tillsammans med mer eller mindre talrika bitar av träkol. Ifråga om ljungbrän
ning utgörs självfallet träkolet endast av mycket små flagor från ljungkvistarna. 
Både vid svedjebränning och skogsbrand varierar träkolsförekomsten mellan 
olika punkter inom området. Den varierande andelen av träkoisbitar avspeglar 
en naturlig variation mellan snabbt avbrända plättar med ris och småkvistar 
jämfört med platser där stora trädstammar blivit liggande. Inte sällan är det enda 
tecknet på svedjebränningen eller skogsbranden den mörkfärgade jorden som 
innehåller kol i starkt fragmenterad form. Mörkfärgningen av jorden har i samt
liga fall visat sig härröra från för ögat osynliga kolpartiklar. Humushalten växlar 
däremot mellan olika lokaler. Ytterligare en gemensam nämnare för svedje
brand och skogsbrand, som samtidigt skiljer dem från andra typer av kolföre
komster, är att man kan iaktta brända småkvistar.

Det borde, med utgångspunkt i att svedning och skogsbrand omfattar en stör
re ytareal, vara möjligt att särskilja dessa spår från de flesta andra. I allmänhet 
är kolförekomster resultat av ett punktnedslag: en härd, en lägereld, ett gravbål, 
en keramikugn, en kolningsgrop osv. Även om ett område under mycket lång 
tid utnyttjats som boplats torde boplatsaktivitetema inte efterlämna kolspår med 
så stor rumslig utbredning att man skulle kunna förväxla dem med ett avbränt 
svedjebruks- eller skogsbrandsområde. Lägger man därtill att vissa aktiviteter 
har ett specifikt läge (t ex på krön) eller efterlämnar andra spår än enbart kol 
(t ex slagg vid järnframställning, artefakter vid nerbrända hus), så underlättas 
tolkningen än mer.

De ovan redovisade testerna på lokaler där röjningsbränning ägt rum vid ny
odling bekräftar uppfattningen att röjningskol blir kvar i jorden. Samtidigt ger 
undersökningarna här anledning att kritisera den kulturgeografiska metodiken. 
Det är uppenbart att man vid insamling av kol i nederskiktet av matjordslagret i 
en åker inte vet något exakt om kolets ursprung. Man vet inte hur stort det av
brända området var ursprungligen och om kolet egentligen kommer från en 
svedning. Det skulle kunna var kol från en boplatsaktivitet. Man har ingen som 
helst kontroll över om olika tiders röjningsbränningar blandats om varandra. 
Testgrävningama visade att träkoisbitar ibland dragits långt ner i blekjordsskik- 
tet. Inte minst besvärande är att man inte vet om det är skogsbrandskol eller 
svedjekol.

Skillnaden mellan svedning och skogsbrand är en avgörande punkt. I en tolk
ningssituation anser jag att skillnaden mellan lövträd och barrträd är den bästa 
utgångspunkten. Ett stort avbränt område med enbart lövträdskol är med all san
nolikhet resultatet av en svedjebränning. Är det däremot frågan om barrträdskol 
eller en blandning av barrträd och lövträd, vilket tyder på en blandskog, kan 
man inte dra några bestämda slutsatser.
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Av viss betydelse för tolkningen kan också kolspårens terrängläge vara. Det 
finns vissa terränglägen som är särskilt lämpade för svedjebruk och troligen 
gjorde man ofta en bedömning av det bästa läget för en svedja. Platser med viss 
naturlig avgränsning i form av moss- eller myrmark är lämpliga. Dessutom bör 
jordmånen vara lämplig och marken gärna lite sluttande för en god dränering. 
Terrängläget kan dock aldrig få en avgörande betydelse för tolkningen.

Vid arkeologiska boplats grävningar är det vanligt att man observerar mörk- 
färgade skikt, kolförekomster och soliga områden. Det skulle kunna vara så, att 
en del av dessa spår inte direkt har med en boplatsaktivitet att göra, utan istället 
är spår av svedjebruk. I synnerhet om kolspåren har stor ytmässig utbredning 
och utgörs av diffusa, kolhaltiga fläckar eller skiktningar, ligger en tolkning i 
riktning mot svedjebruk eller skogsbrand nära till hands. Det är omöjligt att i ef
terhand kunna uttala sig om de beskrivningar av kolskikt som finns i arkeologis
ka boplatsrapporter, men vid framtida boplatsundersökningar bör man hålla 
tanken om svedjebruk öppen som en möjlig hypotes, så att material insamlas 
och iakttagelser utförs i syfte att belägga hypotesen.



Att spåra forntida svedjebruk

De här presenterade tankarna och undersökningarna kring eventuella spår av 
forntida svedjebruk har legat pä ett allmänt plan. För att de skall bli användbara 
fordras en fortsatt bearbetning. Vi skall avslutningsvis se lite på vad hittills 
framlagda kunskaper om det forntida västsvenska åkerbruket ger för förutsätt
ningar för vidare studier och vilka förutsättningar som måste finnas för att man 
skall kunna återfinna forntida svedjebrukskol i marken.

Forntidens åkerbruk i Väst-Sverige
Allmänt sett tycks det som om jordbruket får ett relativt sent genomslag som 

den viktigaste näringen jämfört med jakt, fiske och boskapsskötsel. Några direk
ta undersökningar på temat jordbrukets relativa betydelse under olika tidsperio
der är inte genomförda, men man anser allmänt att jakt, fångst och fiske är 
näringskällor som hade en fortsatt viktig ställning också efter det att jordbruket 
introducerats. (Jfr CULLBERG 1977, BERTILSSON 1978, PERSSON 1978, WIGFORSS 
1980).

Pollenanalysema visar att människan påverkade landskapets utseende redan 
under yngre stenåldern, men ingreppen var troligen av liten och kortvarig natur. 
Mer stadigvarande och större ingrepp i naturen förefaller ha skett först under 
yngre bronsålder (CULLBERG 1977:145). Nu pågående pollenanlytiska undersök
ningar ger resultat som visar en mera märkbar påverkan på landskapet i Bohus
län och Göta älvdals-området först under romersk järnålder (HILLEFORS, muntl). 
Till denna bild av ett ytterst blygsamt jordbruk under yngre stenåldern bidrar 
även att sädeskomavtryck lyser så gott som helt med sin frånvaro i neolitisk ke
ramik (JONSÄTER 1984:38). Avtryck av sädeskorn i keramik från jämåldersgrav- 
fält förekommer däremot (t ex i Torsby:L:a Röd, Hede:Gunnarsröd, Solberga: 
Vitsten och Hålta: Ytter-Restad).

När det gäller frågan om hur jordbruket bedrivits, dvs om man haft fasta 
åkrar, svedjebruk eller en kombination av bådadera, ger det arkeologiska mate
rialet dåligt besked. Bland artefakter som pekar mot jordbruk märks skaror av 
flinta samt spån med slitglans. Skörd med denna typ av små handverktyg säger 
dock inget om svedjebruk eller fasta åkrar. Inte heller de tunnackiga yxorna, 
som traditionellt brukar räknas som redskap vid svedjebrukets skogsröjning, kan 
ges någon säker tolkning. Till redskapsproblematiken hör även att redskapen 
kan ha varit gjorda av trä, t ex i form av grävkäpp, hacka, svedjekratta eller år
der. (Jfr JONSÄTER 1984:38). En föremålstyp som ibland påträffas är malstenar, 
men här möter man oöverstigliga problem med dateringen. De kan mycket väl 
härröra från historisk tid och för övrigt säger inte heller de något om typen av 
åkerbruk.

De bohuslänska hällristningarnas plöjningsscener (LARSEN 1933) kan uppfat
tas som bevis för att odling pågått med hjälp av årder. Årderspår är konstaterade
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Flg. 14
Skåror av flinta från Ryr och 
Anebo i Kareby socken.
Skala 1:2.
Flint sickles from Ryr and Anebo 
in Kareby parish.

på ett par platser i Halland i samband med utgrävningar av bronsåldershögar. 
Årderspåren syntes i marknivån under högen och tolkas som rester av odling al
ternativt som rituell plöjning före anläggandet av graven (lundborg i972:112; 
WESTERGAARD 1987).

Även när det gäller årderbruk är det omöjligt att säkert knyta verksamheten 
till den ena eller andra formen av jordbruk. Det förekommer plöjning i samband 
med svedjebruk. Särskilt i de stenfattiga bohuslänska dalgångarna kan man 
mycket väl tänka sig svedjebruk kombinerat med viss plöjning.

Under slutet av sjuttiotalet och under åttiotalet har intresset för åkrar och od- 
lingssystem varit i kraftigt stigande genom den kulturgeografiska forskning som 
startades bl a av Hannerberg. Så småningom har en mera systematisk efterforsk
ning av fossila åkerspår kommit till stånd (bertilsson 1984, widgren 1987). 
Den fossila åkermarken utgörs av terrasser, ryggade åkrar och parcellsystem av 
olika slag. Åldern är för det mesta okänd. Allmänt sett ligger dessa åkersystem i 
historisk tid, men antas i vissa fall gå ner i äldre järnålder. Dessa dateringar byg
ger främst på ett rumsligt samband mellan gravanläggningar och åkerformer i 
kombination med ,4C-dateringar.

Tyvärr är möjligheten att finna spår av forntida fasta åkrar i Bohuslän starkt 
begränsad pga att jordbruket haft stor spridning över de flesta partier i landska
pet under sen historisk tid. En mindre testinventering på Orust (Karlsson 

LÖNN; lindman & Löfving 1985) visade att det finns en mängd åkeiparcelle- 
ringar, åkerkanter och åkerhak av yngre, sentida utseende. 1800-talets befolk
ningöverskott ledde till att praktiskt taget all mark som var möjlig att odla var 
uppodlad under denna tid.

I samband med en genomgång av möjligheter och förutsättningar att upprätt
hålla ett administrativt system i Väst-Sverige under järnåldern har Löfving 
(1987) påpekat den för svedjebruk mycket viktiga förutsättningen att befolk
ningstätheten är låg. Han visar att befolkningstätheten ännu under vikingatid bör 
ha legat på i genomsnitt 1-2 personer/km2 i området, vilket gör det fullt möjligt 
att ännu under denna tid bedriva ett kringflyttande svedjebruk.
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Av naturliga skäl kan frågan om jordbrukets lokalisering, dvs var i landska
pet åkrarna var belägna, endast diskuteras på en allmän, storskalig nivå. Det 
finns för närvarande inga förutsättningar att konkret utpeka läget för det forntida 
åkerbruket. Därmed blir de flesta frågor om markanvändning hängande i luften. 
Man vet inte var människorna på en viss boplats hade sina åkrar och man vet in
te hur stor region de rörde sig inom eller hur mobila bosättningarna var.

Ljungner (1938) skisserade en utveckling från boskapsskötsel med bete på 
leijordama i anslutning till hällristningsmarkema under bronsålder med en för
skjutning till åkerbruk på lätta och väldränerade jordar under järnåldern. I all
mänhet brukar man, med utgångspunkt från gravarnas belägenhet, anta att 
åkrarna låg på sandiga och grusiga partier i dalgångarnas kanter eller på mindre 
impediment i dalgångarna. Det antas även att de tunga lerjordarna i dalgångarna 
uppodlades först under 1800-talet då jämplogama gav förutsättningar för detta.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det inte finns förutsättningar för 
att påstå, varken att man enbart haft fasta åkrar, eller att man enbart bedrivit 
svedjebruk under forntiden. Det rimligaste är att det inte är frågan om antingen- 
eller utan både-och (cullberg 1977:161).

Förutsättningar för att finna spår av svedjebruk

Den sentida markanvändningen betyder mycket för i hur stor grad de fornti
da lämningarna blir bevarade. I odlingsintensiva områden kan man räkna med 
att mycket av de ursprungliga lämningarna är totalförstörda. Tyvärr tillhör både 
Bohuslän och Halland de områden som haft ett mycket intensivt jordbruk i sen 
tid. Dessutom måste man räkna med ett utbrett svedjebruk under historisk tid.

I vissa delar av Bohuslän finns emellertid reliktområden med ädellövskog 
som aldrig varit odlad. Det kan röra sig om mark tillhörande större gårdar där 
skogen ofta blev skonad. Sådana platser vore möjliga lokaler att leta efter even
tuellt forntida svedjebruk.

Ute på lerslätterna har jordbruket bedrivits med djupgående plogar, vilket 
självfallet har ruinerat spåren av den tidigare verksamheten. Men lika väl som 
boplatsspår och andra aktivitetsspår under lyckliga omständigheter kan bli beva
rade, t ex där plogen inte gått så djupt, så borde också svedjekol någon gång ha 
kunnat bli bevarat.

Man skulle också kunna tänka sig att leta särskilt efter spår i anslutning till 
åkerimpedimenten, där plöjningen kanske inte skett ända intill berget, i lagren 
under sentida bebyggelse och under stenmurarna. Dessutom kan det finnas plat
ser i skogsmarkerna där sentida odling ej bedrivits.

Ursprungligen var en testinventering planerad att genomföras i denna typ av 
känsliga områden för att lokalisera platser lämpade för vidare praktiska studier. 
Emellertid visade sig Munkeröds-området i Stenungsunds kommun, som var be
stämt för arkeologiska utgrävningar pga etablering av industrier, vara en utom
ordentligt intressant lokal i sammanhanget. Redovisningen av ett praktiskt 
tillämpningsexempel kommer därför att kunna ges i en följande rapport över ut
grävningarna i Munkeröd.



Summary

PREHISTORIC SWIDDEN AGRICULTURE 
- On possibilities for tracing prehistoric swidden agriculture

The goal for this study is to discuss and present the possibility of tracing prehis
toric swidden agriculture through charcoal deposits. Evidence for prehistoric 
swidden agriculture usually would consist of palynological observations, an in
direct method with many problematic sources of error. The stratigraphic study 
of charcoal is a more direct method that could provide the possibility of discus
sing prehistoric subsistence and land use on a more concrete level.

The work attempts to formulate an approximation of the attributes and nature 
of swidden agriculture on the basis of what is known of swidden techniques. 
Among other things, it can be demonstrated that we ought to expect charcoal 
from burned woodland to be spread over a large area. Within this area, charcoal 
can occur unevenly and discontinuously depending on the material that burned 
and on the varying intensity of the fire. Similarly, it is likely that the charcoal 
would consist of a mixture of wood from thick trunks, as well as branches and 
small twigs.

One difficulty is being able to differentiate charcoal from forest fires from 
charcoal from agricultural clearing. Charcoal analysis, however, should make 
this possible in certain cases. Forest fires almost never occur in straight decidu
ous forests. If the charcoal is only from deciduous trees, forest fire can thus be 
eliminated.

These suppositions about charcoal from swidden agriculture can be tested 
with comparative collections from a number of locales with charcoal deposits 
where we know the activities responsible for the charcoal. These consist of pla
ces with known forest fires, several crofter’s holdings where land had been clea
red through burning, places with historic swidden agriculture, moors where 
heather was burned-off, and places where charcoal was produced.

It was shown that swidden agriculture leaves a thin burned horizon immedia
tely under the vegetation cover that consisted of dark-colored humus with vary
ing proportions of charcoal. The dark-colored humus contains varying amounts 
of finely fragmented charcoal.

These observations provide a basis for continued studies with particular fo
cus on charcoal layers and the diffuse soot and charcoal deposits that often can 
be observed at archaeological settlement sites. In a following volume the ques
tion of swidden agriculture will be treated further through a concrete example 
from a settlement area in southern Bohuslän.
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Forntida svedjebruk
Om möjligheterna att spåra forntidens svedjebruk

-----
Gundela Lindman

Arbetet innehåller en diskussion och presentation av möj
ligheterna att spåra forntidens svedjebruk genom träkols- 
förekomster i marken. På grundval av vad som är känt om 
svedjebrukets teknik görs antaganden om vilka specifika 
egenskaper svedjekol kan ha, till skillnad t ex från skogs
brandskol och kol från boplatsaktiviteter. Dessa antagan
den testas genom en jämförande undersökning av platser 
där träkol förekommer i jorden, bl a områden med sentida 
svedjebruk och platser med kända skogsbränder.
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