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Förord
Detta häfte är det första i en serie inom ramen för projektet Fornläm- 
ningar i Sverige. Projektet syftar till att öka möjligheten för envar att 
utnyttja och rätt bedöma uppgifterna i fornlämningsregistret, och däri
genom öka sin förmåga att ”läsa kartan”, och framför allt att ”läsa 
landskapet”. För att dessa häften skall få största möjliga spridning och 
användbarhet är avsikten att de ska kunna läsas och förstås utan sär
skilda specialkunskaper. Samtidigt föreligger givetvis en strävan mot att 
få framställningarna så vetenskapligt korrekta som möjligt.

Skriftserien är initierad av riksantikvarieämbetets fornminnesavdel- 
ning, och författas av tjänstemän på avdelningen med lång erfarenhet av 
såväl fornminnesinventering för den ekonomiska kartan, som av annan 
arkeologisk fält- och dokumentationsverksamhet.

Projektet avser att leda fram till ett antal informativa häften, där alla 
de fornlämningskategorier och andra kulturlämningar, som förekom
mer i riksantikvarieämbetets fornlämningsregister, presenteras i form av 
förklaringar och kommentarer rörande de olika lämningarnas karaktär 
med avseende på morfologi, funktion, frekvens och utbredning kom
pletterade med en kulturhistorisk analys. Även råd och anvisningar ut
arbetas med avseende på hur fornlämningarna och miljöerna bör hante
ras inom ramen för kulturmiljövården.

Skriftserien har således som syfte att vara ett underlagsmaterial för 
den regionala kulturmiljövården, för universitetsforskningen och även 
för allmänheten och lokala hembygdsföreningar. Den kommer att bestå 
av ca 17 häften, som beräknas utkomma successivt under första hälften 
av 1990-talet. Utgångspunkten är den s k sakordslistan, som gemensamt 
har upprättats av registerenheten (Fr) och enheten för arkeologisk doku
mentation (Fd) inom riksantikvarieämbetets fornminnesavdelning, som 
ett led i datoriseringen av fornlämningsregistret.

Exempel på innehållet i kommande häften är: bebyggelselämningar 
från historisk tid, de kustbundna näringarnas fornlämningar, metall
framställningens och bergsbrukets lämningar, lämningar efter fångst, 
samiska lämningar, kommunikationslämningar, befästa anläggningar 
förhistoriska gravar, förhistoriska hällbilder samt run- och bildrist
ningar.

Gustaf Trotzig David Damell Ronnie Jensen
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Fossil åkermark - en översikt

Inledning
För att odla mark måste man i regel bearbeta den med redskap på olika 
sätt. Om odlingen upphör återstår enbart vissa bearbetningsspår i ter
rängen. Spåren efter övergiven odling kallas fossil åker.

Begreppet fossil åker avser endast de delar av det agrara kulturland
skapet som avsatt spår i samband med odling. Hela den agrara näringen 
innefattar dock även boskaps- och ängsskötsel etc. Agrara lämningar 
skiljer sig från exempelvis gravmonument genom att de i regel är till
komna under lång tid, och genom att endast vissa av lämningarna med
vetet är avsedda att lämna budskap till eftervärlden.

Klassifikation av fossil åker kan göras på flera olika sätt, exempelvis 
utifrån åkerformer, brukningstekniker, växtfysiologiska funktioner etc. 
Eftersom vi i kulturlandskapet idag återfinner en mängd olika odlings- 
spår från skilda tider är det enklast att utgå från de fossila åkrarnas 
former, dvs. deras morfologi.

Allmän morfologi
Spår efter åkermark kan särskiljas avseende fossila, recenta och relikta 
formelement. Fossila formelement anger att funktionen gått förlorad. 
Relikta formelement syftar på ”fungerande formelement där någon eller 
några av de primära funktionerna gått förlorad” (Lindquist 1968:10). 
Former med bibehållen funktion definieras som recenta.

Permanenta spår i landskapet åstadkoms i huvudsak genom de skilda 
processerna stenröjning, erosion och jordbearbetning (Widgren 1988). I 
vissa fall avspeglar dessa processer avsiktliga indelningar, som åkerpar- 
celleringar, i landskapet. Med parcell avses den minsta avgränsbara ytan 
i ett åkerområde. Den normala motsvarande termen på svenska är teg, 
men eftersom termen parcell i hög grad är inarbetad i både svensk och 
internationell facklitteratur används den i det följande.

Stenröjning utförs för att frigöra en markyta från stenhinder, i detta 
sammanhang för odling. Vanligen har man lagt upp röjningssten i run
da eller oregelbundna röjningsrösen, men även vallformiga röjningsrö- 
sen mellan parceller förekommer.

Erosion och jordbearbetning samverkar i regel, och innebär att mar
ken friläggs för dels vind och vatten, dels genom direkt jordbearbetning. 
Den mest karaktäristiska formen i detta avseende är åkerterrassen, som
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Fig. 1. Åkerterrass i Nittorp, Västergötland. Efter Widgren 1987a.

sällan är avsiktligt eftersträvad (fig. 1). Terrassens övre avgränsning 
benämns åkerhak (åkernisch), och dess nedre kallas terrasskant. Ett an
nat exempel på spår efter jordbearbetning är de skålformiga försänk
ningar som ofta uppstår vid korsvis ärjande.

Ursprungligen har åkerbrukaren generellt utgått från en avsiktlig 
markindelning av landskapet. Eftersom de fysiska spår vi ser idag ofta 
är tillkomna under lång tid, i vissa fall flera tusen år, kan det vara 
mycket svårt att förstå de ursprungliga indelningarna, dels då rester av 
flera kronologiskt åtskilda agrara system nu syns samtidigt, dels då 
endast vissa delar i varje system är bevarade. Det är exempelvis ofta 
tillfälligheter som avgör om ett parcellsystem, som utlagts i äldre tid, 
går att se idag. Det kan bero på att marken varit stenbunden, så att 
odlingen framträder genom röjningsrösen, eller att marken sluttar, så 
att åkerhak och terrasskanter uppstått. Odling på plan sandmark behö
ver inte ha efterlämnat några spår som är synliga ovan mark.

Spåren efter ett och samma odlingssätt kan alltså idag se helt olika ut 
beroende på topografiska och geologiska faktorer. Även om vi ofta har 
svårt att avgöra vilka odlingssätt som varit i bruk på en viss fossil åker 
bör morfologiska kriterier vara grundläggande för den arkeologiska do
kumentationen.

Klassifikation utifrån morfologiska egenskaper hos fossila åkrar kan 
ske på flera olika sätt. I samband med dokumentation av fossil åker har 
man i olika sammanhang utgått, dels från åkrarnas profilform sedd ho
risontellt från sidan, dels från åkrarnas geometriska form sedd vertikalt
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Fig. 2. Beroende på geologi, topografi och material i hägnader kan samma processer 
lämna helt olika spår i landskapet. Idekulla by, Ingatorps sn, Småland. Foto: G. Lind
qvist, Jönköpings Läns Museum.

uppifrån. Inom fältarkeologin har man ofta tagit fasta på profilformen, 
medan man inom kulturgeografin generellt utgått från den geometriska 
formen. Eftersom fornlämningsregistret tillkommit under lång tid, och 
under skilda förutsättningar, har dokumentationen delvis utförts enligt 
båda modellerna. Generellt går det att utläsa den geometriska formen 
på de fossila åkrar som är antecknade i fornlämningsregistret. Däremot 
är de ofta klassificerade och rubricerade utifrån profilformer, som ”ter
rasserade” eller ”bassängformade” åkrar.

Eftersom den geometriska formen på fossila åkrar förvisso bättre 
ansluter till den ursprungliga avsedda åkerindelningen än den nu kanske 
mer påtagliga profilformen, så bör dokumentation ske med den geome
triska formen som grund. Dessutom klassificerar man inom såväl svensk 
som internationell kulturgeografisk forskning fossila åkrar efter geome
trisk form. De geometriska huvudformer som används internationellt 
beträffande fossil åkermark är: blockform, bandform, och oregelbunden 
form. Till detta kommer ytform och avgränsningar.

Egentliga parcellindelningar går inte att fastställa för många fossila 
åkrar. Så är fallet med de flesta stensträngs- och röjningsröseområdena. 
Detta betyder knappast att dessa åkrar varit helt parcellösa, utan snara
re att det idag inte syns några spår av själva parcellindelningen. Man får 
förklara detta med att parcellerna ursprungligen haft förgängliga av
gränsningar, som oansenliga gräsremsor, trähägnader, etc. Åtminstone 
en yttre avgränsning av ett åkerområde behövs alltid för att hålla betan
de djur från grödan (fig. 2).
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Brukningsteknik
För att förstå uppkomsten av olika nu synliga åkerformer måste man ha 
en uppfattning om vilken, eller vilka, brukningstekniker som har varit 
nyttjade. Detta är också en nödvändig förutsättning för att kunna bedö
ma åkrarnas ålder och växtfysiologiska brukningssätt. Framför allt rör 
det sig då om vilka redskap som använts för att frilägga jorden för sådd. 
I huvudsak kan man skilja på lätta handredskap, som grävkäpp, hacka 
och spade; och tyngre redskap som årder och plog, vilka drages av djur.

De lätta handredskapen, särskilt grävkäppen och hackan (fig. 3a och 
b), förknippas vanligen med ett tidigt skede i jordbrukets utveckling, 
och torde sällan ha avsatt några nämnvärda synliga spår i landskapet. 
Dessa lätta redskap skall inte ses som enbart primitiva, utan snarare 
avsedda för ett jordbruk där tunga redskap inte skulle vara ändamålsen
liga. I äldsta tid torde de lätta redskapen ha varit nyttjade i ett extensivt 
bruk, men de har även använts på mindre åkerytor i intensivt bruk i 
senare tid. Spadbruk, där spade och hacka ersatt tyngre dragna redskap, 
är belagt under medeltid (fig. 3 e). Det har antagits att det var vanligt 
redan under järnåldern, åtminstone finns norska belägg. Spadbruk i 
större skala försvann under senmedeltid (Myrdal 1985:114f).

Av de tyngre redskapen, som nyttjas i mer intensivt åkerbruk, går 
årdret längst tillbaka i tiden. Det finns exempelvis belagt i flera hällrist
ningar från bronsåldern. Under äldre järnålder infördes det betydligt 
effektivare årdret med separat bill av järn (fig 3c). Årdret har varit i 
bruk ända in i sen tid. Plogen infördes i Sverige under 1200-talet, eller 
möjligen något tidigare (fig. 3d).

Årdret har en mer mångsidig användning, och är bättre än plogen på 
väldränerad eller stenig mark, och på små åkerytor. Karaktäristiska 
spår av årder på fossil åkermark är mer eller mindre kraftiga terrass
bildningar där marken sluttar, och skålformiga försänkningar där mar
ken ärjats korsvis (fig 4). Om jorden haft lätt att fastna på årdret har 
den förts ut till åkerkanterna.

Plogen är främst effektiv på tyngre jordar, och som specialredskap till 
att bryta upp grässvålar. Dess viktiga fördel, jämfört med årdret, är att 
den har en vändskiva som vänder jorden. Typiska spår efter plog på 
fossil åkermark är dels de slutfåror som uppstår när jordtiltorna vid två 
intilliggande plogfåror vänds från varandra, dels de låga ryggar som 
bildas på motsvarande sätt på en åkeryta om tiltorna vänds mot varan
dra.

Brukningstekniker och använda redskap avspeglar sig i hög grad i 
åkrarnas geometriska form. Om man i ett lågtekniskt jordbruk skall ta 
upp en åker med hjälp av grävkäpp eller hacka finns det ingen anled-
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Fig. 3. Olika typer av jordbruksredskap, a) Grävkäpp, Irland. Efter Curwen 1946. b) 
Hacka från historisk tid. Efter Eskeröd 1973. c) Årder från historisk tid. Efter Myrdal 
1985. d) Plog från historisk tid. Efter Myrdal 1985. e) Medeltida järnskodd spade. Efter 
Myrdal 1985.

Fig. 4. Årderspår i sanden under en järnåldersgravhög vid Högom i Selånger, Medelpad. 
Foto: M. Biörnstad, ATA. Efter Selinge 1977.
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ning att eftersträva raka linjer, utan åkrarna kan anta rundade former 
allteftersom brukaren bearbetar markytor runtomkring sig. Använder 
man årder blir markbearbetningen effektivast om man ärjar korsvis på 
en blockformig yta. En lätt plog med en dragare fungerar bäst på en 
kort bandförmig yta. En tung plog med flera dragare är mer användbar 
på långa bandformiga ytor eftersom det är svårt att vända ekipaget, och 
dragdjuren behöver heller inte vila lika ofta (Curwen 1946:48f). Geolo
giska faktorer spelar förstås in genom att lättare jordar kräver mindre 
bearbetning än tyngre jordar.

Även odlingssystem och äganderättsliga förhållanden tar sig uttryck i 
åkrarnas geometriska form. Exempelvis kan ensamägande förknippas 
med oregelbundna åkerformer. Delat ägande kan däremot avspeglas i 
regelbundna band- eller blockformer (Widgren 1987a). Särskilt smala 
bandformer samlade i större områden, eventuellt med spår efter en 
gärdesindelning för varje större område, kan ses som en indikation på 
open-fields-systemet (Sporrong 1985a:53ff). Detta system, som är karak
täristiskt för tiden före laga skiftet, kännetecknas bl.a. av ägosplittring 
och av ett i hög grad kollektivt åkerbruk. Stora intensivröjda blockformi- 
ga åkerytor, är ett tecken på det ensamgårdssystem som tillkommit efter 
skiftena, och som vi har än idag. Åkrars geometriska form är alltså i 
många avseenden den lämpligaste utgångspunkten för en klassifikation.

Växtfysiologiska odlingsprinciper
Lika litet som man kan förstå fossila åkrar utan att ta hänsyn till 
brukningstekniker och använda redskap kan man förstå dem, om man 
inte ser till hur åkrarna fungerat växtfysiologiskt. Olika växtföljder styr 
helt vilka jordbruksredskap som nyttjats, och hur stora åkerarealer som 
avsatts. Den viktigaste faktorn i olika växtföljder är tillgången till kvä
ve, som alltid är ett bristämne för stråsäd och flertalet andra grödor. 
Grödan kan försörjas med kväve utifrån skilda odlingsprinciper.

Man kan i stort sett skilja på fem olika växtfysiologiska odlingsprinci
per: svedjebruk, långtidsträda, historiskt ängs-åkerbruk, växelbruk/kop- 
pelbruk, och handelsgödselbruk. De nämnda principerna motsvarar del
vis i grova drag en kronologisk utvecklingskedja. De två förstnämnda 
sammanfaller med extensivt jordbruk, under det att de tre sistnämnda 
inbegriper intensivt jordbruk.

Svedjebruk innebär att åkrar avsätts i vuxen skog, som bränns, och att 
man sår i det kvarvarande skiktet av jord och aska (fig. 5a). Metoden 
bygger på att kväve, främst från trädrötter, frigörs i rikligt mått. Stora 
skördar blir möjliga, men endast för ett par tre år, varefter svedjan måste 
överges och odlingen flyttas. Odlingssättet tarvar endast lätta redskap, 
och ger normalt inga fossila odlingsspår. Vissa enkla former av svedje
bruk antas ofta ha varit i bruk redan under tidig stenålder. Svedjebruket
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Fig. 5. Energiflöden och växtfysiologiska principer för odling på fasta eller rörliga åkrar, 
a) vid svedjebruk anrikas energi långsamt i skog, som efter avverkning kan göda tillfällig 
åkermark, b) vid långtidsträda används en åker med många års intervall, och tillförs i 
mellanperioden näring från skogen (1) samtidigt som boskap (2) betar i skog och på 
åkrar, c) vid historiskt ängs - åkerbruk får boskapen energi från äng och skog, varefter 
näringsämnen i gödseln tillförs permanenta åkrar. Efter Welinder 1986.

är dock tidigast belagt i östra Sverige under 1300-1400-tal, och har, 
åtminstone i mer utvecklade varianter, sannolikt införts österifrån. Det 
skogskrävande bruket användes i vissa glesbygder in på 1800-1900-talet, 
och det förbjöds allt eftersom det kom i konflikt med andra skogsnä
ringar eller med bergshanteringen.

Långtidsträdan påminner om svedjebruket genom att marken endast 
odlas ett par år i taget, men skiljer sig såtillvida att man avser att 
återuppta samma yta till åker med vissa intervaller, normalt ca 20-30 år 
(fig. 5b). Kvävet får då anrikas långsamt; troligen har lövskottskogar 
drivits upp på trädorna. Som systematisk odlingsprincip kan den finnas 
representerad i de stora röjningsröseområdena i Götalands skogsbygder.

13



Dessa områden antas ha varit i bruk under bronsålder och äldre järnål
der. En sentida parallell till långtidsträdan är odlingen på svalåkrar. 
Man har då brutit upp en grässvål (”sval”) i ängs- eller hagmark, och 
odlat den ett par år för att sedan överge den när marken blivit tömd på 
näringsämnen. Ofta har plog nyttjats på svalåkrar.

Det historiska ängs-åkerbruket är den normala odlingsprincipen under 
historisk tid fram till mitten av 1800-talet (fig 5c). Metoden infördes 
troligen i viss utsträckning redan under äldre järnålder. Har man använt 
äng med grässvål förutsätts järnliar för slåtter. Kvävet förs då från 
ängsmarkens ört- och lövvegetation till åkern via boskapens gödsel. I 
vissa fall har man istället använt lövtäkt, vilket varken kräver liar eller 
andra järnredskap.

Olika varianter av ängs-åkerbruk är: ensäde, tvåsäde och tresäde, som 
förekommit parallellt i olika områden. Vilken variant som använts beror 
i hög grad på jordmånen och tillgången på gödsel från boskap. Odlings
principen har dominerat på de flesta ärjade och plöjda åkrar. Dessa 
aktivt gödslade åkrar är generellt betydligt mindre till ytan är de ogöds
lade. Vid lindbruk, som är belagt sedan medeltiden, läggs åkern i lång- 
tidsträda och används som äng. Morfologiskt innebär detta dock ingen 
skillnad.

Växelbruk/koppelbruk innebär att man avstår från de normala trä
do rna i ängs-åkerbruk, och odlar annat än stråsäd. Helst sår man då 
kvävefixerande slåtterväxter som klöver. Man kan även till den vanliga 
växtföljden ”koppla” flerårig vallodling för höslåtter. Morfologiskt kan 
åkrarna inte skiljas från dem med vanligt ängs-åkerbruk. Växel- och 
koppelbruk infördes under senare delen av 1800-talet, och används i stor 
skala idag, ofta delvis kombinerat med handelsgödselbruk.

Handelsgödselbruk tillför åkrarna syntetiskt kväve. I en del fall odlas 
stråsäd många år i rad, dock brukar man skifta mellan olika sorters 
stråsäd. Detta är den gängse odlingsprincipen idag. Under 1800-talet 
användes i mer sällsynta fall samma princip genom att olika kvävehaltiga 
ämnen, särskilt guano, tillfördes åkrarna. Metoden med syntetiskt indu
strikväve har införts under 1900-talet, men innebär ingen morfologisk 
skillnad på åkrarna jämfört med det äldre ängs-åkerbruket.
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Beskrivning av fossil åkermark

Morfologiska definitioner
Som tidigare påpekats har beskrivningarna i Riksantikvarieämbetets 
fornlämningsregister tillkommit under lång tid, och förutsättningarna i 
tidstilldelning och personaltillgång har varierat. Därför har dokumenta
tionen inte alltid följt ett entydigt schema. I fornlämningsregistrets ma
terial finns det därför en viss risk för förväxling och oklarhet. För 
exempelvis forntida gravar sker däremot beskrivningarna i registret se
dan länge enligt ett enhetligt system vilket eliminerar tvetydigheter och 
medför stor användbarhet.

En standardisering av klassifikationsschema och terminologi är givet
vis nödvändig även för fossil åkermark, för att registret skall bli så 
användbart som möjligt. I det följande redovisas ett sådant system base
rat på i första hand morfologiska kriterier, med åkrarnas geometriska 
form som huvudindelning. Detta system avser att kunna användas även 
för de beskrivningar ■ fornlämningsregistret som är upprättade enbart 
utifrån åkrarnas profilformer. I de flesta fall torde de äldre beskrivning
arna utan svårigheter kunna inordnas i det standardiserade systemet, 
som förstås bör vara vägledande för nya beskrivningar.

Ett klassifikationsschema för agrarhistoriska lämningar omfattar dels 
enskilda lämningar, dels mer komplext sammansatta områden. Beträf
fande områden kan man skilja på de med synliga parceller och de utan 
sådana. Områden med synliga parceller kan ibland inordnas i högre 
hierarkiska nivåer (fig. 6). Parcellerna kan då bilda parcellförband, där 
flera likartade parceller ingår i en sammanhängande enhet. Parcellför
banden kan i sin tur bilda parcellkomplex, och de sistnämnda kan 
utgöra en öppen jord eller enskild äga av åkrar. Denna kan vara en del i 
ett territorium eller fastighet (Uhlig 1967:48-49). I samband med regist
rering av fossil åkermark kan man i regel inte urskilja större enheter än 
parceller, eller parcellförband, pga att de ursprungliga områdena sällan 
är bevarade i sin helhet.

Områden med agrarhistoriska lämningar som saknar synliga åkerfor
mer eller åkerparceller, får klassificeras efter andra karaktäristiska for
melement. De vanligaste områdena med agrarlämningar, som i regel 
saknar synliga åkerparceller, är stensträngsområden, röjningsröseområ- 
den, röjda ytor och svedjor.
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DIE ELEMENTE DER FLUR UND IHRE VERBINDUNGEN

1. Parzellen

verbinden sich

2. Verbände

3. Komplexe

i. Flur

5. Gemarkung

Parzellentypen
Parcell

Verbandstypen
Parcellförband

Komplextypen
Parcellkomplex

Flurtypen 
Öppen jord/ 
enskild äga 
Gemarkung 
Territorium/ 
fastighet

Fig. 6. Klassifikation av sammansatta åkerområden. Efter Uhlig 1967, kompletterat med 
svensk översättning.

Geometriska huvudformer
Begreppet parcell avser, som tidigare nämnts, den minsta avgränsbara 
åkerytan. Man kan i vissa fall skilja på ägoparceller och brukningspar- 
celler, men eftersom det i regel inte går att avgöra vilket det rör sig om 
behöver dessa termer inte användas i beskrivningar. Man bör inte heller 
använda termen parcellåker då denna inte säger något om åkerytans 
form.

De geometriska former som används för åkrar med synlig parcell
struktur är block-, band- och oregelbunden form (fig. 7). De definitio
ner av dessa, som är inarbetade i svensk och internationell agrarhisto- 
risk forskning går främst tillbaka på Uhlig (ed.1967; Widgren 1988).

Ytmässig form
Den ytmässiga formen syftar på själva den odlade ytans form för varje 
parcell. Man skiljer då på plan, konkav, och de båda konvexa formerna 
välvd och ryggad (fig. 8). Om ytformen är plan behöver detta normalt 
inte anges särskilt.

Parcellavgränsning
För alla parceller, undantaget välvda och ryggade bandparceller, anges 
alltid hur de enskilda parcellerna avgränsas. De normalt förekommande 
avgränsningarna framgår av fig. 9.
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Fig. 7 (till vänster), a) Blockparceller har en geometrisk form som omfattar minst två i 
huvudsak parallella sidor. Förhållandet mellan kortsidor och långsidor är mindre än 
1:2,5. Dessa åkrar har alltså en närmast rektangulär eller kvadratisk form. b) Bandparcel
ler definieras “på samma sätt som blockparceller, frånsett att förhållandet mellan kort- och 
långsidor är större än 1:2,5. Åkrarna har således en långsmal form. c) Oregelbundna par
celler definieras av den geometriskt regelbundna formen, som vanligen är terränganpas- 
sad. Renritning: S. Hamberg, Riksantikvarieämbetet.

Fig. 8 (i mitten), a) Plan form används oavsett om marken är helt horisontell eller sluttar, 
b) Konkav form anger att åkerytan är skålad. Termerna ”försänkt” och ”bassängformig 
har använts i vissa sammanhang, c) Välvda åkrar är alltid bandformiga till geometrin. 
Den ytmässiga välvningen är jämnt bågformig. d) Ryggade åkrar har också alltid en 
bandförmig utsträckning, men skiljer sig från välvda åkrar genom att den ytmässiga 
formen är trubbigt vinklad likt ett sluttande hustak. I vissa beskrivningar har man angett 
fåror mellan de välvda eller ryggade åkrarna, men eftersom hela den konvexa ytan skall 
inräknas i parcellen är detta överflödigt. Renritning: S. Hamberg, Riksantikvarieämbetet.

Fig. 9 (till höger), a) Terrasskant/Åkerhak, av varierande höjd respektive djup. Om ter
rasskant och åker sammanfaller betraktas hela avgränsningen som terrasskant. b) Vall 
avser en vall av primärt blandad sten- och jordfyllning, c) Stensträng med primär stenfyll- 
ning. Någon funktionsbestämning inbegrips inte i termen. Stensträngarna kan ha utgjort 
självständiga hägnader eller fundament till trähägnader. De kan även ha fungerat som 
markeringar för odlingsgränser, ägogränser, eller som långsmala röjningsrösen. d) Dike 
avser i första hand grävt dräneringsdike. Därutöver kan diket även ha fungerat som 
ägogräns, e) Fåra/slutfåra, syftar på den typ av grund fåra som uppstår vid plöjning då 
jordtiltorna vänds från varandra. I vissa fall kan fårorna avsiktligt ha sparats mellan 
plöjningarna. Ofta fälls de dock igen från år till år. Renritning: S. Hamberg, Riksantikva
rieämbetet.
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Röjningsrösen på eller vid parceller
Röjningsrösen definieras nedan under röjningsröseområden. Förekomst 
av röjningsrösen anges med avseende på:

1. parcellytorna
2. parcellavgränsningarna
3. områden utanför de synliga parcellerna

Stensträngsområden
Detta avser framför allt områden med den typ av stensträngar som 
tillhör den äldre järnålderns agrarlandskap (Lindquist 1968, Widgren 
1983). Stensträngarna anses vanligen ha fungerat som hägnader för 
djur, men i vissa fall även som åkerbegränsningar. Det är relativt sällan 
som man inom stensträngsområdena kan uppfatta mer distinkta od- 
lingsspår, som terrasskanter, röjda ytor eller röjningsrösen. I de fall man 
säkert kan avgränsa fossil åkermark inom ett stensträngssystem får den 
beskrivas separat.

Röjningsröseområden
Till röjningsröseområden kan hänföras ett stort komplex av agrarhisto
riska lämningar, som kan avspegla vitt skilda brukningstekniska och 
växtfysiologiska odlingsprinciper. Eftersom röjning för annat än odling 
i vissa fall kan förekomma bör termen röjningsröse användas istället för 
termen odlingsröse, om det inte är uppenbart att rösena hänger samman 
med odling. Grovt sett kan man indela röjningsrösen efter tillkomstsät
tet (Damell 1978) beroende på om de är upplagda:

1. med maskin, och tillkomna under 1900-talet.
2. med hjälp av dragdjur, och tillkomna under 1700-1900-tal
3. för hand, och tillkomna under 1800-tal, eller tidigare.

Röjningsrösen av de båda förstnämnda kategorierna är i regel lätta att 
identifiera pga de stora eller ibland borrade eller söndersprängda sten
blocken. De är normalt inte föremål för antikvariska åtgärder utöver 
eventuell anteckning på Riksantikvarieämbetets registerkartor.

De synbarligen handupplagda röjningsrösena kan vara av kronolo
giskt och funktionellt mycket olika ursprung, och de är därför svåra att 
klassificera. Exempelvis har en särskild typ av röjningsrösen, som är 
oerhört vanlig i främst Götaland, kallats ”hackerör”, ”hackhem” etc. 
(Gren 1989). Men någon särskild terminologi för röjningsrösen kan 
knappast upprättas. På grund av klassifikationssvårigheterna och risken
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för förväxlingar bör man inte använda olika termer på skilda röjnings- 
rösen vid registrering för fornlämningsregistret. Dock bör man fästa 
avseende vid:

1. markens geologi (sand, grusmorän, blockmorän, etc.)
2. röjningsrösenas geometriska form (regelbundna/ oregelbundna, etc.)
3. röjningsrösenas profilform (flacka, högvälvda, kallmurade etc.)
4. stenmaterial (storlek, regelbundenhet)
5. överväxning (träd, förna, mossa, etc.)
6. åkerspår (terrasskanter, åkerhak, etc.)
7. röjningsrösenas spridning och områdesavgränsningen (röjningsröse- 

na ligger tätt/glest och området är lätt/svåravgränsat, etc.)

Röjda ytor
I vissa fall kan man uppfatta mer eller mindre tydligt stenröjda ytor, 

särskilt i anslutning till stensträngsområden. Det ligger då i begreppet 
att den röjda ytan inte går att avgränsa till en åkerparcell, och att den 
inte bildar ett klart röjningsröseområde. 1 förekommande fall beskrives 
de röjda ytorna separat med angivande av ungefärlig utsträckning, och 
mått för den sammanröjda stenen. Förekomsten av röjda ytor kommer 
att utvecklas och kommenteras närmare i ett kommande häfte i serien 
Fornlämningar i Sverige. I det planerade häftet behandlas förhistoriska 
boplatser och boplatslämningar.
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Antikvarisk bedömning av 
fossil åkermark

Kriterier för R-markering
Enligt den nya kulturminneslagen, som trädde i kraft den 1 januari 
1989, utgör fasta fornlämningar ”lämningar efter människors verksam
het under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och 
som är varaktigt övergivna”. Till detta räknas bl.a. ”arbetsplatser”, och 
”lämningar efter arbetsliv och näringsfång”. Till fornlämningen hör det 
område ”som behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett till
räckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Detta område 
benämns fornlämningsområde”.

Kulturminneslagen anger alltså tre olika kriterier för vad som skall 
betraktas som fornlämning:

1) ett kronologiskt kriterium (”forna tider”)
2) ett funktionskriterium (”äldre tiders bruk”)
3) ett kriterium på övergivande (”varaktigt övergivna”).

Generellt kan endast kulturminneslagens kriterier avgöra vad som är 
fornlämning, och frågor om R-markeringar kan formellt sett enbart föras 
med hänvisning till lagen. Men till lagens grundläggande kriterier kom
mer i praktiken i vissa fall även värderings- eller urvalskriterier, som inte 
explicit finns i lagen. Det finns då kvalitativa aspekter att beakta. Till 
dessa hör en lämnings preparats - och upplevelsevärden. Man får även 
ställa lämningen i relation till kompletterande historiska källor. Utöver 
dessa kvalitativa aspekter finns kvantitativa aspekter, dvs hur unik eller 
vanligt förekommande lämningen är. En sammanvägning av de olika 
kriterierna ger bevarandevärdet (Jensen 1990).

Kommentarer till inventeringshistoriken
Som redan påpekats har fornlämningsregistret tillkommit under lång tid 
och under växlande förhållanden. Därför är registret inte helt konse
kvent i alla avseenden. Agrarhistoriska lämningar har i viss mån regist
rerats under hela inventeringen, och R-markeringar har förekommit en
ligt rådande kunskapslägen och antikvariska principer (Selinge 1989 
:19f). Stensträngar antecknades och R-markerades på Öland och Got
land, och delvis i Östergötland redan på 1940-talet. Vissa fossila åkrar,
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främst bandparceller med terrass- eller vallavgränsning, R-markerades i 
Västergötland på 1950-60-talen. Fossila åkrar på ödesbölena i Jämt
land redovisades som lagskyddade fornlämningar från slutet av 1960- 
talet.

Revideringsinventeringen inleddes 1974, och när Östergötland omin- 
venterades i slutet av 1970-talet registrerades stensträngar i stor skala, 
under det att fossila åkerytor sällan redovisades särskilt. Under den 
extremt arbetskrävande revideringen av Uppland registrerades sten
strängar endast i mindre omfattning. Vid inventeringen av Västergöt
land under första hälften av 1980-talet R-markerades en mängd välvda 
åkrar under rubricering av ryggade åkrar. I vissa fall registrerades där
vid även åkrar som i efterhand visat sig härröra från så sen tid som 
1920-talet. Ålderdomliga röjningsröseområden har undantagsvis R- 
markerats, främst under senare år i Jönköpings län. Fortfarande kvar
står olösta problem om fossil åker beträffande såväl kunskapsläge, ar- 
betsresurser som kartografisk redovisning. Särskilt gäller detta vissa ty
per av röjningsröseområden.
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Fig. 10. Teckenförklaringar rekommenderade vid karteringar och uppritningar av kultur- 
landskapselement. Efter Widgren 1983.
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Fig. 11. Form- och bestämningsschema för vanliga typer av fossil åkermark. Renritning: 
S. Hamberg, Riksantikvarieämbetet.
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Vanliga typer av fossil åkermark

Beskrivningar av fossil åkermark
Fältstudier av olika slags fornminnen är alltid förknippade med konkre
ta praktiska problem. Om man, antingen i fält eller via fornlämningsre- 
gistret, ställs inför en lokal med fossil åker, där man inte har någon 
särskild förhandskunskap, måste man göra bedömningar utifrån läm
ningarnas former och miljösammanhang (fig. 10).

Nedan följer en praktiskt inriktad presentation av vanliga typer av 
fossil åker. Genom att utgå från plan- och profilform i form- och be- 
stämningsschemat (fig. 11), får man en hänvisning till en nummerbe
teckning för varje enskild fossil åkerform. Därefter kan man slå upp 
samma nummer i de följande sidorna, och få en översiktlig presentation 
av åkertypen ifråga. Det är inte ovanligt att en och samma lokal omfat
tar flera olika typer av fossil åker, och då får man försöka bryta ut de 
geometriska grundformerna och studera dessa var för sig.

Fossil åkerform: 1, 4, 5, 13, 16, 17 (fig. 12, 13 och omslagsbilden)

Block-/oregelbunden parcell: plan/konkav, avgränsad av terrass/sten
sträng/vall.

Sakord: Fossil åker, blockformig.

Datering: Yngre bronsålder - äldre järnålder.

Beskrivning: Blockparceller av denna typ kallas även ”celtic fields”, 
”rutparceller”, och ”bassängformiga försänkningar”. Åkerformen är 
välkänd i litteraturen. Rent morfologiskt kan parcellerna ha flera olika 
utseenden, men ett generellt drag är blockformen, som aldrig kan ha 
dikesavgränsning. Dessutom är ytan i regel något skålad. I vissa fall kan 
den geometriska formen vara delvis oregelbunden.

Normala mått är ca 20x20—50x60 meter. Avgränsningarna är ofta 
svårbestämda, omkring någon eller några meter breda. Skalningen kan 
variera mellan noll och flera decimeters djup i relation till ursprunglig 
marknivå. Eventuella terrasskanter kan, beroende på markens sluttning, 
vara mer än meterhöga. Parcellsystemen kan bilda sammanhängande 
ytor om mer än 100 hektar.
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förhistoriska åkrar

Fig. 12. Blockparceller, konkava med vallavgränsning. Anningåkre, Havdhems sn, Got
land. Efter Carlsson, D. 1979.

Brukningsteknisk funktion: Denna form av fossila åkrar anses avspegla 
bruk med korsvis ärjande. Detta är lättast att utföra på regelbundet 
blockformiga parceller. Eftersom årdret fört ut material till parcellkan
terna har såväl den ytmässigt konkava formen som de förhöjda avgräns- 
ningarna uppkommit.

Växt fysiologisk funktion: Åkrarna har ofta varit odlade i skiften, så att 
endast ett fåtal parceller i ett större område årligen varit besådda. Åk
rarna har i regel inte varit gödslade, utan näring, främst kväve, har 
anrikats långsamt i en långtidsträda om ca 20-30 år. Detta skulle vara 
förklaringen till att åkerformen avsatt så stora sammanhängande area-
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ler. Det finns dock exempel på blockparceller av detta slag, som anses 
ha varit gödslade. Troligen har gödslingen införts i ett senare skede.

Topografi: Blockparceller finns företrädesvis på lättare mo- och sand
mark. Vanligen är marken flack eller måttligt sluttande.

Utbredning: Denna åkerform är i särklass vanligast på Gotland. Välbe- 
varade områden finns i exempelvis Rone, Lau och Havdhem (fig. 12, 13 
och omslagsbilden). På fastlandet är endast spridda mindre lokaler kän
da, som Brunsbo storäng i Västergötland.

Kriterier för R-markering: Oavsett formvariant R-markeras dessa åkrar 
generellt, på grund av ålderdomlighet och övergiven teknik. Områdes- 
begränsningar är ofta lätta att avgöra, om inte de enskilda parcellav- 
gränsningarna är alltför otydliga.

Litteratur: Carlsson, D. 1979; Hatt, G. 1938, 1949; Helmfrid, S. 1985; 
Jönsson, B & Klang, L. 1983; Lindquist, S-O. 1974, 1975; Manneke, P. 
1974; Windelhed, B. 1984a och b.

Fig. 13. Blockparceller, konkava med vallavgränsning, rekonstruktion för Gotland. Teck
ning: A. Gordh. Efter Carlsson, D. 1979.
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Fossil åkerform: 2, 14 (fig. 14 och 15)

Block-/oregelbunden parcell, plan, avgränsad av terrasskant.

Sakord: Fossil åker, blockformig/oregelbunden.

Datering: Bronsålder - nutid.

Beskrivning: Åkrar med detta utseende omfattar flera brukningsteknis- 
ka och växtfysiologiska funktioner. Därför kan några generella morfo
logiska drag inte anges utöver huvudformerna. Ofta kan parcellerna 
övergå i oregelbundna former.

Normala mått är 20x20-50x60 meter. Avgränsningar av terrasskan
ter och åkerhak kan vara meterhöga. Åkersystemens sammanhängande 
ytor kan variera från mindre än en hektar och uppåt utan särskild 
gräns.

Brukningsteknisk funktion: Såväl årder- som plogbruk finns avspeglat i 
åkrar av detta utseende. Om marken vid årderbruk varit lös och utan 
nämnvärd humus- eller lerhalt har inte material dragits ut av årdret till 
parcellkanterna. I de fallen syns åkerparcellerna endast i sluttning på 
grund av erosion. I de fall åkrarna varit plöjda har material inte dragits 
till kanterna, även om jordmånen varit humus- eller lerblandad. De 
enda eventuella spåren av plöjningen är då slutfåror, främst vid terrass
kanterna. Någon säker metod att skilja ärjade åkrar från plöjda finns 
annars inte, särskilt som samma åker vid olika tillfällen kan ha varit 
brukad på skilda sätt.

Växtfysiologisk funktion: Troligen har denna åkerform odlats i såväl 
långtidsträda utan gödsling, som historiskt ängs-åkerbruk med gödsling. 
Det går knappast att avgöra vilket genom morfologiska iakttagelser av 
åkrarna, frånsett att plöjda åkrar säkerligen varit gödslade. Ärjade åk
rar kan däremot ha odlats enligt båda principerna. 1 de fall där de 
sammanhängande ytorna uppgår till ett flertal hektar, och inte uppvisar 
några plogspår, kan man förmoda att åkrarna snarast är en formmässig 
variant av blockparceller av bronsålderstyp. Är ytorna små, och visar 
eventuella plogspår rör det sig sannolikt om åkrar från senare tid. I 
vissa fall är denna åkerform i recent bruk.

Topografi: Terrasserade blockparceller kan förekomma på i stort sett 
alla jordmåner. En förutsättning för att terrasserna skall utvecklas är en 
mer eller mindre stark sluttning.
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Fig. 14. Block-Zoregelbundna parceller, med terrassavgränsning. Ödesbölet Svedäng, Al- 
sens sn, Jämtland. Efter Gauffin 1981.

Utbredning: Åkerformen torde finnas i nästan hela landet. I områden 
med avsaknad av synliga forntida gravar bör man kunna räkna med att 
åkerformen är tämligen sentida. Skulle formen däremot påträffas på 
exempelvis Gotland är det snarare sannolikt att åkrarna är förhistoris
ka, av bronsålderstyp. Likaså kan man i rena utmarkslägen påträffa 
mycket ålderdomliga kompletta bebyggelseenheter, som de medeltida 
jämtländska ödesbölena (fig. 14 och 15).

Kriterier för R-markering: Formgruppen R-markeras selektivt. Bedöms 
åkrarna funktionellt och kronologiskt vara av äldre slag, som ödesbölen 
eller parceller av bronsålderstyp, R-markeras de generellt. Om åkrarna 
antas härröra från senare tid R-markeras de om de har avgränsningsba- 
ra former, har särskilda kvalitativa värden, eller kan anses vara unika 
(se avsnitt om kriterier för R-markering ovan).

Litteratur:
Anderson, Ph. 1985; Bertilsson, U. 1984, 1985; Carlsson, D. 1979; 
Gauffin, S. 1981; Hatt, G. 1938, 1949; Helmfrid, S. 1985; Jönsson, B. 
1985; Klang, L. 1981b; Lindquist, S-O. 1974, 1975; Myrdal, J. 1985; 
Selinge, K-G. 1972; Sporrong, U. 1971, 1985a; Widgren, M. 1988; 
Windelhed, B. 1984a och b.
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Fig. 15. Block-Zoregelbundna parceller, avgränsade av vallar/stensträngar/terrasskanter. 
Bokhyddan, Södra Unnaryds sn, Småland. Efter Jönsson 1985.
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Fig. 16. Block-/oregelbundna parceller, avgränsade av diken. Konugla, Irsta sn, Västman
land. Foto: Arkair. Efter Sporrong 1985a.

Fossil åkerform 3, 15 (fig. 16 och 17)

Block-/oregelbunden parcell, plan, avgränsad av dike.

Sakord: Fossil åker, blockformig/oregelbunden

Datering: Medeltid - nutid (vanligen 1800-tal - nutid)

Beskrivning: Dikesavgränsning är ett viktigt morfologiskt kännetecken, 
särskilt om dikena löper helt runtom parcellerna. Dikesavgränsade åk
rar, förutom bandparceller, har sällan någon generell geometrisk form, 
utan övergår ofta gradvis i olika oregelbundna former.

Normala mått varierar utan särskilda gränser uppåt eller neråt. Åk
rarna kan vara allt från något tiotal meter till kilometerstora. De sam
manhängande åkerområdena kan också variera väsentligt i storlek.

Brukningsteknisk funktion: Dikesavgränsningar är generellt handgräv- 
da, frånsett åkrar från senaste seklet. Motivet för dikena är att åstad-
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Fig. 17. Block-/oregelbundna parceller, avgränsade av diken. Torstuna kyrkby, Uppland. 
Foto: Arkair. Efter Sporrong 1985a.

komma dränering av fuktig mark. Diken förekommer uteslutande under 
historisk tid, och är belagda från medeltid. Mer omfattande utdikningar 
hör dock till de senaste århundradena, särskilt 1800-1900-tal. Dikesav- 
gränsade åkrar kan generellt förknippas med plogbruk, eftersom plogen 
normalt har nyttjats på fuktigare marker.

Växtfysiologisk funktion: Dikesavgränsade åkrar hör i äldre tid gene
rellt till historiskt ängs-åkerbruk med gödsling. Under 1800-tal har den
na åkerform även odlats i växelbruk, och under 1900-tal odlas den 
recent med konstgödsling.

Topografi: Dikesavgränsade åkrar, oavsett geometriskt form, förekom
mer i regel på fuktigare marker. Särskilt vanliga är de på låglänta ler- 
och tidigare myrmarker.

Utbredning: Dikesavgränsade åkrar, oavsett geometrisk form, är all
männa i hela landet, och är den kanske vanligaste åkerformen i recent 
bruk (fig. 16 och 17).
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Kriterier för R-markering: Denna form av åkrar R-markeras generellt 
inte, eftersom tekniken finns i gängse modernt åkerbruk. Undantag kan 
göras mycket selektivt om de har avgränsningsbara former, har särskil
da kvalitativa värden, eller kan anses vara unika (se avsnitt om kriterier 
för R-markering ovan).

Litteratur: Bertilsson, U. 1984, 1985, 1986; Björkman, E. &c Hjolman, 
B. 1985; Carlsson, K. m.fl. 1989; Eckerbom, H. & Öberg, C. 1988; 
Gadd, C-J. 1983; Höglin, S. 1987; Jirlow, R. 1970; Klang, L. 1984a; 
Myrdal, J. 1985; Sporrong, U. 1971, 1978, 1985a; Widgren, M. 1986, 
1988.

Fossil åkerform: 6, 7 (fig. 18-21)

Bandparcell, plan/svagt konkav, avgränsad av terrass/ stensträng/ vall. 

Sakord: Fossil åker, bandförmig.

Datering: Äldre järnålder - nutid.

Beskrivning: Bandparceller är ofta systematiskt utlagda i terrängen, 
utan större hänsyn till mindre topografiska hinder, som olika små impe
diment eller sluttningar. Generellt är parcellerna regelbundet jämnbre
da, även om långsidorna ofta kan vara svagt båg- eller S-formade. Par
cellerna kan löpa såväl horisontellt som vertikalt i sluttande terräng. 
Mera sällan löper de ”diagonalt” i sluttningar. Åkerformen bör noga 
skiljas från dikesavgränsade bandparceller.

Normala mått är ca 3-40 meters bredd, men för sentida åkrar i 
recent bruk kan bredden vara ännu större. Längden kan variera från 
några tiotal meter och uppåt utan särskild gräns. Ytan är i regel mer 
eller mindre plan, men tendens till konkav form förekommer. Avgräns- 
ningar kan variera mellan någon halvmeter och ett par meter i bredd. 
Terrasskanter kan vara mer än meterhöga beroende på markens slutt
ning. De sammanhängande områdena kan variera mellan mindre än en 
hektar och flera tiotals hektar.

Brukningsteknisk funktion: Det går inte att ange något generellt od- 
lingssätt. Om åkrarna är belägna i sluttande mark utan att uppvisa 
några terrasskanter får man anta att de kan ha varit odlade med lätta 
handredskap, som hacka. Men i regel torde denna form av åkrar ha 
varit ärjade, även om den, åtminstone under de senaste århundradena,
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ø. Forntida odlingsrösen 
sssa Stensatt vall 

Terrassgräns

Fig. 18. Bandparceller, avgränsade av stensträngar/ vallar/ terrasser. Kylle mo, Sandhems 
sn, Västergötland. Karteringen är utförd av Knut Fredriksson år 1955 (ATA dnr 1020/ 
56). Efter Fredriksson 1973.

också ofta har varit plöjd. Såväl ärjning som plöjning avsätter terrass
kanter i sluttande mark. På mo- och sandmark har sannolikt årdret 
dominerat, medan plogen främst nyttjats på fuktigare mark. Om åkery
tan är konkav får man anta att den varit ärjad.

Själva bandformen kan ha uppkommit av olika anledning, dels moti
verat av ägoindelning, dels av brukningstekniska orsaker. Om parceller
na är relativt breda, mer än något tiotal meter, och om parcellavgräns- 
ningarna inte har karaktär av uppkastad röjningssten kan ägoindelning 
ha varit huvudmotivet. Är parcellerna däremot smalare har de avgrän
sande formerna snarare uppkommit genom brukningssättet, så att od- 
lingssten lagts i långsmala odlingsrösen, som växt ut till stensträngar 
eller vallar. Parceller där stensträngarna har karaktären av stenmurar, 
och där parcellerna är bredare än något tiotal meter är mycket vanliga i 
recent bruk.

Växtfysiologisk funktion: Bandparceller av detta utseende har säkerli
gen odlats enligt olika principer. Om de sammanhängande områdena 
uppgår till flera tiotals hektar har de sannolikt odlats i en långtidsträda
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FOSSILA ODLINGSRESTER I KULTURLANDSKAPET'VID 
GRANHULT. GRANHULTS SOCKEN, KRONOBERGS LÄN
Karterat av Lennart Klang och Bo Zachrisson år 1977

**-**-• Jorthvall 
------  Stenstrang
-------Stenstrang el jordvall, osaker

TTT Stensatt terrass
Terrassfor mad jordvall 

"4>- Odingsrose

J • Skorstensstock el likn bebyggelselamrung 
nr.ia Stenmur 
-«—* Recent hagnad 
— ~ Nutida bmknngsvag el körväg
......... Grans for nutida åkermark
E=3 his enl ekonomska kartan 1950 
GC3 Tat granplantering 
•'•*.* Stenbunden mark 

Sankmark
w Schakt gravt i stensträng. jordvaB.
“ terrass el rose 

-no- Hojdkurva

Fig. 19. Bandparceller, avgränsade av stensträngar/ vallar/ terrasser. Granhult, Granhults 
sn, Småland. Efter Klang 1980.

om ca 20-30 år. Samma odlingsprincip torde ha nyttjats om åkrarna 
brukats med hacka. Odling enligt historiskt ängs-åkerbruk kan förutsät
tas om områdena endast uppgår till några få hektar per gårdsenhet, eller 
om de visar klara spår efter plöjning. Årderbruk är däremot förenligt 
med båda de nämnda odlingsprinciperna.

Topografi: Bandparceller med dessa formelement förekommer främst på 
lättare morän- och sandmarker. Är åkrarna plöjda, breda och med av- 
gränsningar av stenmurskaraktär är de vanliga även på tyngre jordar. 
Terrassformer är avhängiga markens sluttning.

Utbredning: Åkerformen finns på många håll i södra Sverige. Stora 
områden har karterats i Småland, som Sä vsjö och Granhult, men även 
t.ex. Månstad i Västergötland (fig. 18-21). Den ovan nämnda sentida 
formvarianten är allmän över hela landet.
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Fig. 20. Bandparceller, avgränsade av stensträngar/ terrasser/ vallar. Granhult, Granhults 
sn, Småland. Foto: L. Klang. Efter Klang 1980.

Fig. 21. Bandparceller, avgränsade av stensträngar/ terrasser/ vallar. Sävsjö, Lenhovda sn, 
Småland. Foto: L. Klang. Efter Klang 1980.
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Kriterier för R-markering: Formgruppen R-markeras generellt, på grund 
av dess ålderdomlighet och övergivna teknik. Undantag görs dock för 
den ovan nämnda sentida formen med stenmurar. I regel är det lätt att 
skilja de ålderdomliga åkrarna från sentida former.

Litteratur: Fredriksson, K. 1973; Helmfrid, S. 1985; Klang, L. 1980, 
1981b, 1983, 1984d; Lindquist, S-O. 1975; Myrdal, J. 1985; Sporrong, 
U. 1971, 1985a; Vestbö, Aa. 1988; Widgren, M. 1987a.

Fossil åkerform: 8, 9 (fig. 22 och 23)

Bandparcell, plan, avgränsad av dike/slutfåra.

Sakord: Fossil åker, bandförmig.

Datering: Medeltid - tidigt 1900-tal (vanligen 1700-1900-tal).

Beskrivning: Dessa bandparceller är i regel mycket jämna och regel
bundna i formen. Långsidorna är uteslutande helt parallella och raka 
utan någon bågform. Oftast är åkrarna belägna på mark utan direkta 
topografiska hinder.

Normala mått för parcelliknande ytor med tydliga slutfåror är ca 
2,5-6 meter, och för parceller med diken ca 5-30 meter. Längden på 
parcellerna kan variera från några tiotal meter och uppåt utan särskild 
gräns. I vissa fall kan det vara svårt att särskilja svagt ryggade åkrar 
från åkrar med slutfåror.

Brukningsteknisk funktion: Generellt är åkerformen brukad med plog. 
Beträffande åkrar med slutfåror är de sistnämnda just spåren efter plo
gen; i de fallen har åkern inte harvats ut efter sista plöjningen. Slutfåror
na, som ibland kan vara mycket tydliga, skall egentligen inte uppfattas 
som en avsiktlig parcellering, utan som en funktionell bieffekt av plöj
ningen. I dessa fall skall parcellerna snarare bedömas utifrån mer avsikt
liga formelement som diken eller stensträngar etc.

Diken har avsett att dränera fuktig mark, som lättast bearbetas med 
plog. Ofta kan man se slutfåror efter plöjning inne på parceller med 
dikesavgränsning. Då skall, som nämnts ovan, parcellerna räknas från 
dikena, och inte från slutfårorna.

Diken är belagda sedan tidig medeltid, och det är känt att samman
hängande nät av diken var vanliga i östra Sverige redan på 1300-talet.
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Nu torde dock spår av dessa tidiga utdikningar vara högst sällsynta, och 
ha utraderats genom att samma åkerytor är i recent bruk.

Växtfysiologisk funktion: Denna form av bandparceller har uteslutande 
odlats genom historiskt ängs-åkerbruk med gödsling, frånsett de mest 
sentida, som även odlats i växelbruk eller med konstgödsel. I vissa fall 
kan åkrar som endast framträder genom synliga slutfåror ha tagits upp 
som tillfälliga svalåkrar under främst 1800-talets senare hälft. I de fallen 
har åkrarna inte gödslats, utan, likt svedjeåkrar, endast brukats ett par 
år, för att sedan överges.

Topografi: Dikesavgränsade åkrar finns generellt endast på fuktigare 
ler- och tidigare myrmarker. Är de belägna centralt nära gamla gårdslä- 
gen, och på måttligt fuktig mark, kan man misstänka att de går långt 
tillbaka i tiden, i sällsynta fall ända till medeltid. Om åkrarna däremot 
är belägna mer avsides och på mycket fuktig mark, särskilt gammal 
myr, får man räkna med att de är upptagna först under 1800-1900-tal.

Ijungem

Bytomten

Fig. 22. Bandparceller enligt skifteskarta år 1704. Veberöd, Skåne. Troligen har dessa 
parceller varit avgränsade av diken/slutfåror. Efter Hannerberg 1971.
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▼▼T r Terrasskant 
Ł-Odlingshak
-------- Fira

Odlingsröse 
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CJ Husgrund 
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Fig. 23. Bandparceller, avgränsade av fåror/slutfåror. Höglandets gamla tomt, Nederkalix 
sn, Norrbottens län. Efter baksidesinformation till Ekonomiska kartbladet 25M:84. Spe
cialkartering av Riksantikvarieämbetet Ed-Norr 1985.

Utbredning: Som fossil åker är såväl dikesavgränsade parceller som 
åkrar med synliga slutfåror allmänna över hela landet (fig. 22 och 23). 
Breda dikesavgränsade bandparceller är normala i recent bruk. Även 
smala motsvarigheter finns i recent bruk, men är numera ovanliga efter 
täckdikningarna under de senaste decennierna.

Kriterier för R-markering: Flertalet åkrar tillhörande denna åkerform 
kommer inte ifråga för R-markering, eftersom såväl tekniken som själva 
åkrarna finns i recent bruk. En mycket selektiv R-markering kan göras 
om de har avgränsningsbara former, har särskilda kvalitativa värden, 
eller kan anses vara unika (se avsnitt om kriterier för R-markering 
ovan).
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Fig. 24. Bandparceller, regelbundet välvda. Örslösa sn, Västergötland. Efter Carlsson, K. 
m.fl. 1989.

Litteratur: Bertilsson, U. 1984, 1985, 1986; Björkman, E. & Hjolman,
B. 1985; Carlsson, K. m.fl. 1989; Dahl 1942; Eckerbom, H. & Öberg,
C. 1988; Gadd, C-J. 1983; Höglin, S. 1987; Jirlow, R. 1970; Klang, L. 
1984a; Myrdal, J. 1985; Sporrong, U. 1971, 1978, 1985a; Widgren, M. 
1986, 1988.

Fossil åkerform: 10, 11 (fig. 24-26)

Bandparcell, regelbundet välvd, oregelbundet välvd.

Sakord: Fossil åker, ryggad/välvd.

Datering: Medeltid - tidigt 1900-tal.

Beskrivning: Välvda åkrar inbegriper en mångfald morfologiska och 
funktionella varianter. Generella morfologiska drag är att varje enskild 
parcell är jämnbred, även om den ofta kan löpa bågformigt i längdrikt
ningen. Därtill skall den konvexa formen vara mer eller mindre jämnt 
välvd, till skillnad från den rakt vinklade ryggade formen, som bör 
räknas som en separat huvudform. Det får dock anses vara oklart om 
ryggade och välvda åkrar har olika ursprung eller om skillnaderna är 
skenbara och går tillbaka på jordmån.
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De regelbundet välvda parcellerna har vanligen en jämn, mer flack 
välvning, och parcellerna är närmast likformiga över hela åkerområdet 
(fig. 24 och 25). De oregelbundet välvda parcellerna har en mer hög- 
välvd eller bäddliknande konvexitet, som därtill kan vara ojämn inom 
en och samma parcell; vidare kan parcellerna inom hela åkerområdet 
vara sinsemellan tämligen olika (fig. 26).

Beträffande såväl välvda som ryggade åkrar skall hela välvningen 
räknas till parcellen, så att man inte särskilt behöver ange vad som 
ibland kan uppfattas som mellanliggande sänkor. I vissa odistinkta fall 
kan det dock vara svårt att skilja dikesavgränsade parceller från välvda. 
Parcellernas höjd avser på motsvarande sätt avståndet från parcellernas 
lägsta partiers baslinje till välvningens krön. I sluttning kan parcellerna 
löpa såväl längs med, som vinkelrätt mot, terrängens fallriktning.

Normala mått för regelbundet välvda parceller avseende bredden är 
ca 2-5 meter; längden kan variera mellan några tiotal meter och uppåt 
utan särskild gräns. Höjden uppgår vanligen till mellan ett par decime
ter till något mindre än en meter. De oregelbundet välvda har normalt 
mindre bredd, ca 1,5-5 meter, och större höjd i förhållande till bredden. 
Längden kan motsvara de regelbundna, men inskränker sig ofta till 
några tiotal meter.

Brukningsteknisk funktion: Beträffande de mer regelbundet välvda par
cellerna antas att man vid plöjning av en parcell systematiskt vänt plog- 
tiltan åt samma håll, så att en konvex form uppstått. Men förutom att 
formgruppen generellt är plöjd har den en morfologisk variation som 
det ofta är svårt att förklara. Såväl parcellernas bredd-/höjdförhållande 
som deras absoluta bredd kan variera mycket.

De oregelbundet välvda parcellerna förknippas vanligen med spad- 
eller hackbruk. Detta skulle förklara de oregelbundna dragen, eftersom 
endast en mindre del av parcellen bearbetats i taget. I de fall man 
eftersträvat kraftigare välvning är detta lättare att åstadkomma med 
handredskap än med plog.

Formvariationerna är sannolikt i första hand en följd av behovet att 
förändra markytans form, snarare än bara ett oavsiktligt resultat av 
själva brukningstekniken. Den vanligaste förklaringen på den välvda 
formen är att den är avsedd att underlätta dränering av marken, utan 
att man behövde gräva diken. Detta tycks bekräftas av att vissa välvda 
åkrar tilltar i höjd då de löper ut i fuktigare mark. Emellertid finns det 
även välvda åkrar på lätt sandmark, och åkrar som motverkar dräne
ring genom att löpa vinkelrätt mot terrängens fallriktning. I de fallen 
antas att välvningen är avsedd att samla humusskiktet i tjockare lager
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Fig. 25. Bandparceller, regelbundet välvda. Örslösa sn, Västergötland. Efter Carlsson, K. 
mil. 1989.

Profil, Dyrtorp sedd fr V

Fig. 26. Bandparceller, oregelbundet välvda. Dyrtorp, Spekeröds sn, Bohuslän. Efter Hög
lin 1987.
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för att ge bättre växtkraft. De oregelbundet välvda åkrarna har sanno
likt åstadkommits med motsvarande motiv.

Skillnaden mellan regelbundet välvda och ryggade åkrar behöver inte 
nödvändigtvis gå tillbaka på brukningstekniska orsaker. Det kan vara 
så att plöjning på tyngre jordar oftare åstadkommer och bevarar rygga
de former, medan samma teknik på lättare jordar, på grund av erosion, 
skapar mer välvda former.

Växtfysiologisk funktion: Sannolikt kan de regelbundet välvda åkrarna 
särskiljas med avseende på dem som varit i permanent bruk, och dem 
som fungerat som tillfälliga svalåkrar. De förstnämnda har då varit 
gödslade i historiskt ängs-åkerbruk, och de sistnämnda har tagits upp i 
ängs- eller hagmark, och odlats i ett par år för att sedan överges. Dessa 
svalåkrar skulle kunna förklara varför de välvda åkrarna kan finnas i så 
stor omfattning på mycket magra utmarker. Särskilt i Västsverige finns 
många exempel på magra områden med välvda åkrar, som sätts i sam
band med den tillfälliga s.k. ”havreexpansionen” under främst 1800- 
talets andra hälft. De oregelbundet välvda åkrarna har troligen en mer 
hortikulturell bakgrund, och har då säkerligen varit gödslade.

Topografi: De regelbundet välvda åkrarna återfinns vanligen på magra 
sand- och moränjordar. Marken kan vara allt från mycket torr till 
mycket fuktig. Likaså varierar de topografiska förhållandena mellan 
flack och kuperad terräng. De oregelbundet välvda åkrarna återfinns 
oftast i närheten av bebyggelse med varierande topografi.

Utbredning: Formgruppen är framför allt känd i Västsverige. Stora sam
manhängande arealer med regelbundet välvda åkrar har främst doku
menterats i de låglänta delarna av Skaraborg och Älvsborg, men även i 
Närke. Flera områden med olika formvarianter har beskrivits i Bohus
län. Närbesläktade åkerformer från senare tid finns sannolikt över stora 
delar av landet, även om de i mycket liten utsträckning noterats i forn- 
lämningsregistret.

Kriterier för R-markering: De regelbundet välvda åkerparcellerna får 
som helhet anses representera en ålderdomlig och utdöd teknik, även 
om den har varit i bruk ända in på 1900-talet. Därför R-markeras vissa 
områden selektivt, om de har avgränsningsbara former, har särskilda 
kvalitativa värden, eller kan anses vara unika (se avsnitt om kriterier för 
R-markering ovan). Bedömningar görs med hänsyn till det enskilda fal
let.
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Om det står klart att ett område anlagts och varit i bruk i sen tid, och 
om åkerformerna eller odlingstekniken inte är speciellt ålderdomlig, så 
företas generellt ingen R-markering. Studier av äldre kartmaterial bör 
ligga till grund för beslut. Detta gäller även för närmare utvärdering av 
material som redan är infört i fornlämningsregistret, och där det inte 
framgår om äldre kartor utnyttjats.

De oregelbundet välvda parcellerna har sannolikt generellt uppkom
mit under 1800-1900-tal, och registreras eller R-markeras normalt inte. 
Tekniken finns ännu i recent bruk i hortikulturella sammanhang. Men 
om åkrarna kan beläggas vara av betydande ålder R-markeras de om de 
har avgränsningsbara former, har särskilda kvalitativa värden, eller kan 
anses vara unika (se avsnitt om kriterier för R-markering ovan)

Litteratur: Bertilsson, U. 1984, 1985; Björkman, E. & Hjolman, B. 
1985; Carlsson, K. m.fl. 1989; Christophersen, A. 1981; Cullberg, Kj. 
1982; Eckerbom, H. & Öberg, C. 1988; Gadd, C-J. 1983; Höglin, S. 
1987; Jirlow, R. 1953a, 1970; Klang, L. 1984a; Myrdal, J. 1985; Nord
holm, G. 1937; Rydberg, H. 1964; Sarnäs, P. 1988; Sporrong, U. 1978, 
1985a; Widgren, M. 1985, 1986, 1988, 1989.

Fossil åkerform: 12 (fig. 27 och 28)

Bandparcell, ryggad.

Sakord: Fossil åker, ryggad/välvd.

Datering: Medeltid - 1700-tal.

Beskrivning: Ryggade åkrar är en term som tidigare ofta har applicerats 
på de åkerformer som man numera rubricerar som välvda. Skillnaden är 
den, att ryggade åkrars konvexitet skall ha formen av ett ”ej alltför 
brant sluttande hustak”, till skillnad från de bågformigt välvda åkrarna. 
I övrigt är de ryggade åkerparcellerna vanligen jämnbreda och helt raka 
i längdriktningen; dock kan de även vara svagt S-formiga. I regel är 
parcellerna tämligen likformiga inom ett och samma område.

Normala mått är 5-10 meter, men bredder på mellan 3 och 20 meter 
kan förekomma. Höjden, mätt från parcellkanternas baslinje till ryggar
nas krön, kan variera mellan en halv och en meter. I sluttande terräng 
löper vanligen ryggarna längs med terrängens fallriktning.
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Fig. 27. Bandparceller, ryggade. Krabbetorp, Skee sn, Bohuslän. Efter Eckerbom & Öberg 
1988.

Bmkningsteknisk funktion: I likhet med de välvda åkerparcellerna antas 
de ryggade ha uppstått genom att man vid plöjning systematiskt har 
vänt plogtiltorna åt samma håll. Efter flera års plöjning har det växt 
fram en rygg på varje parcell. Skälet till den ryggade formen antas vara 
att man behövt underlätta åkrarnas dränering. Denna tolkning styrks av 
att parcellerna normalt löper längs med terrängens fallriktning.

Möjligen skall man inte överdriva skillnaden mellan ryggade och 
välvda åkerparceller. Man har framlagt tanken att det endast är jordmå
nen och inte brukningstekniken som skapat de skilda formerna, så att 
ryggade åkrar skulle ha bildats och bevarats lättare på fuktig mark, 
medan välvda åkrar på grund av erosion nu återfinns på lättare mark
slag.

Växtfysiologisk funktion: Generellt förutsätts ryggade åkrar ha gödslats 
enligt ett historiskt ängs-åkerbruk. Eftersom det finns mycket få kända 
lokaler med typiska ryggade åkrar är det svårt att säga något bestämt 
om alternativa odlingsprinciper.



SVÄRTAN

Fig. 28. Bandparceller, ryggade. Hästhagen, Örebro, Närke. Efter Sporrong 1978.

Topografi: På grund av källäget kan man inte ange typiska lägen. Men 
de kända lokalerna synes vanligen vara belägna på mer fuktiga marker.

Utbredning: Trots att åkerformen är mycket välkänd i Västeuropa finns 
endast ett fåtal typiska svenska motsvarigheter (fig. 27). Den mest kän
da är belägen i Hästhagen nära Örebro (fig. 28). Den stora mängd 
åkerområden i Västsverige, som bland annat i fornlämningsregistret 
rubriceras som ryggade åkrar, bör enligt nuvarande terminologiska rikt
linjer kallas för välvda åkrar.

Kriterier för R-markering: Eftersom åkerformen representerar ett klart 
ålderdomligt och övergivet brukningssätt R-markeras den generellt. 
Normalt torde det vara lätt att skilja ryggade åkrar från uppenbart 
sentida välvda.
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Litteratur: Bertilsson, U. 1984, 1985; Björkman, E. & Hjolman, B. 
1985; Carlsson, K. m.fl. 1989; Christophersen, A. 1981; Gullberg, Kj. 
1982; Eckerbom, H. & Öberg, C. 1988; Gadd, C-J. 1983; Höglin, S. 
1987; Jirlow, R. 1953a, 1970; Klang, L. 1984a; Myrdal, J. 1985; Nord
holm, G. 1937; Rydberg, H. 1964; Sarnäs, P. 1988; Sporrong, U. 1978, 
1985a; Widgren, M. 1985, 1986, 1988, 1989.

Fossil åkerform: 18 (fig. 29-32)

Röjningsröseområde

Sakord: OdlingsVröjningsröse.

Datering: Bronsålder - äldre järnålder.

Beskrivning: Det följande avser endast röjningsröseområden med hand
plockade regelbundna röjningsrösen. I litteraturen är de omnämnda 
som ”hackerör”, ”hackhem”, etc. De sammanhängande arealerna är 
normalt då även mycket stora, från några tiotal till hundratals hektar 
utan egentlig avgränsning. Eftersom röjningsröseområden av denna typ 
är utforskade i en begränsad utsträckning bör de räknas som en särskild 
fornlämningstyp vid sidan om fossil åkermark i gängse mening. Det kan 
många gånger vara svårt att skilja denna äldre typ av röjningsröseområ
den från senare liknande former.

Brukningsteknisk funktion: Det har antagits att dessa områden avspeg
lar ett extensivt bruk med lätta handredskap, särskilt hackor, eftersom 
man sällan ser typiska åkerformer som terrasskanter eller parcellindel
ningar. Generellt är det endast mindre stenar som lagts upp till röjnings
rösen. Vid hackbruk med enkla redskap är det främst de mindre stenar
na som är svåra att undvika, och det kan vara så att man för att inte 
skada redskapen i onödan har eftersträvat åkrar fria från småsten. 
Dessa frågor är dock ännu dåligt utforskade.

Växtfysiologisk funktion: Denna form av fossil åkermark måste ha varit 
odlad extensivt i långtidsträda. Troligen har odlingscykeln varit 20-30 
år. På de ytor som inte varit besådda har man då förmodligen drivit upp 
lövskottskogar, som dels buffrar marken mot surhet, dels binder kväve i 
rotsystemen. När åkrarna tagits upp på nytt har då slyskogen fällts och 
bränts, och man har sått i det upphackade delvis askblandade jordskik
tet.
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TECKENFÖRKLARING:
» = röjningsröse, regelbundet runt

y = röjningsröse, sannolikt sentida 
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Fig. 29. Röjningsröseområden, bestående av regelbundna handplockade röjningsrösen. 
Havsjö och Haraldstorp, Bringetofta sn, Småland. Efter Gren 1989.

47



Topografi: Röjningsröseområden av denna typ återfinns uteslutande på 
lättare morän- och sandmarker. Marken kan vara såväl kraftigt kupe
rad som helt plan.

Utbredning: De dominerande områdena är det sydsvenska höglandet 
och skogsbygderna i Götalands inland (fig. 29-32). Dessutom finns 
områden av samma karaktär i mindre utsträckning i Svealand. Eventu
ellt finns röjningsröseområden av motsvarande typ i delar av Norrland. 
För närvarande är röjningsröseområden endast sporadiskt dokumente
rade i fornlämningsregistret, eftersom en fullständig redovisning skulle 
kräva extremt stora arbetsinsatser, som för närvarande faller utanför 
inventeringens resurser.

Kriterier för R-markering: Denna form av fossil åker tillhör utan tvivel 
ett ålderdomligt och övergivet brukningssätt, och uppfyller därmed kra
ven för att kunna R-markeras. Eftersom man generellt förutsätter av- 
gränsbara ytor är det dock mycket svårt att systematiskt kunna genom
föra en redovisning av åkerformen på kartan. Hittills har, pga. både 
resursbrist och redovisningstekniska skäl, endast ett mycket litet urval 
redovisats med R-markering, vilket inte hindrar att de flesta andra om
råden bör betraktas som fossil åker av motsvarande status. I vissa fall 
kan dock identifikationen till just denna fossila åkerform vara proble
matisk. Om man, utifrån områdesstorlek, rösenas utseende, lantmäteri- 
akter etc. kan anta att röjningsröseområdena tillhör direkt sentida röj
ningar kommer däremot R-markering i regel inte i fråga.

Litteratur: Fries, C. 1965; Gren, L. 1989; Klang, L. 1984a, 1986, 1987; 
Löthman, L. 1988; Norman, P. 1989; Romell, L-G. 1964, 1966a; Sjö- 
beck, M. , 1947a och b, 1950, 1964b, 1966c, 1967; Thålin, H. 1947; 
Toliin, C. 1989. Vestbö, Aa. 1988; Widgren, M. 1988.
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FOSSILT ÅKEROMRÅDE I JÄRPARYD, 
RYDAHOLMS SN, JÖNKÖPINGS LÅN

TFCKFNFÖRKLARING
väg eller stig
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Fig. 30. Röjningsröseområde, bestående av regelbundna handplockade röjningsrösen. Jär- 
paryd, Rydaholms sn, Småland. Efter Toliin 1989.
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Fig. 31. Röjningsröseområde, bestående av regelbundna handplockade röjningsrösen. 
Gunnarstorp och Skareda, Lommaryds sn, Småland. Efter Norman 1989.

Fig. 32. Röjningsröse av typ ”hackerör” genomskuret av väg, Bringetofta sn, Småland. 
Foto: L. Gren 1986.
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Fossil åkerform: 19 (fig. 33 och 34)

Svedja

Sakord: Fossil åker, svedja.

Datering: Neolitisk tid - 1900-tal.

Beskrivning: Svedjebruk omfattar ett flertal varierande extensiva od- 
lingssätt, från mycket oansenliga röjningar i kvarstående skog till stor- 
svedjor av klassisk finsk typ. De flesta svedjor lämnar i regel inga bestå
ende spår ovan mark, utan de indikeras främst genom kollager i mark
skiktet, och för sentida svedjor genom en något avvikande vegetation. I 
de fall där man avsett att regelbundet återkomma till samma område 
kan viss stenröjning ha förekommit. Svedjan kan då gradvis ha övergått 
till att bli mer intensivodlad permanent åker. De flesta svedjor torde ha 
varit relativt små, under någon hektar, men de olika varianterna av 
finsk typ var ofta betydligt större.

Brukningsteknisk funktion: Svedjor har normalt varit brukade med lätta 
handredskap, som inte lett till bestående spår i marken. Generellt har 
svedjor varit avgränsade av flyttbara trähägnader, som utestängt betan
de djur.

Växtfysiologisk funktion: Svedjor är en form av röjningsbruk, där mar
ken inte har gödslats aktivt. Istället har näringsämnen fått anrikas lång
samt, främst i trädens rötter, för att frigöras då skogen helt eller delvis 
bränns ner. Själva bränningen av trädstammarna är alltså inte nödvän
dig för näringsfrigöringen, utan mer ett sätt att skapa fria odlingsytor. 
Ofta har man noga undvikt att bränna allför intensivt. Svedjan odlas i 
2-3 år, och överges därefter för många år framöver. Det är uteslutande 
barrskog som utnyttjats. Bäst avkastning har man fått om man svedjat i 
barrurskog, där råg var det mest använda sädesslaget. Man lär i gynn
samma fall ha fått mer än etthundra gånger utsädet. Vanligen har man 
utnyttjat flera olika grödor under den tid som svedjan var i bruk.

Topografi: Svedjebruk har troligen enbart förekommit på väldränerad, 
lätt, sandig eller grusig mark. Högt belägna åsryggar och sluttningar, 
där det är mindre risk för nattfrost, har föredragits. Om möjligt har 
man också försökt att få vatten eller berg runt omkring svedjan, efter
som detta minskade risken för okontrollerad spridning av elden.
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Fig. 33. Brinnande svedja i Mangskogs socken, Värmland. Foto i Nordiska Museets arkiv. 
Foto: N. Keyland 1911.

Utbredning: I äldsta tid kan vissa former av svedjor ha förekommit i 
större delen av landet. Det är mycket möjligt att snart sagt alla lättare 
jordar i syd- och mellansverige någon gång varit svedjade. Medeltida 
dokumenterade svedjeformer har en östlig dominans, och torde vara 
införda från Finland. Från 1600-1800-tal har svedjor även spritts till 
västra Sverige (fig 33 och 34). Från samma tid härrör merparten av de 
mellansvenska svedjorna, som anlades av invandrade finnar.
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Kriterier för R-markering: Svedjebruk får anses vara det kanske mest 
ålderdomliga åkerbruket. Men eftersom f.d. svedj or normalt är omöjli
ga att se med blotta ögat är det ytterst sällan R-markeringar kommer 
ifråga. För att en svedja skall kunna R-markeras krävs att den kan 
avgränsas, t.ex. genom en äldre lantmäterikarta, eller att den kunnat 
säkerställas genom arkeologiska undersökningar. Eftersom det är myck
et svårt att särskilja svedjekol från skogsbrandlager bör bedömningar 
inte grundas enbart på kolförekomst i markskiktet.

Litteratur: Grotenfelt, G. 1899; Jirlow, R. 1953a och b, 1962; Juhlin- 
Dannefelt, H. 1925; Larsson, L.J. 1980; Myrdal, J. 1985; Romell, L.G. 
1966a; Sjöbeck, M. 1950, 1963.

Fig. 34. Svedja enligt Olaus Magnus 1555. Olaus betonar att man skall bränna måttligt 
och kontrollerat, och endast avlägsna buskar, ris och grästorv. Svedjorna uppges alltid 
vara väl utstakade, och vanligen markerade av naturföremål som klippblock, vattendrag, 
etc.

Fossil åkerform: 20

Stensträngssystem; hägnadsvall av jord/sten 

Sakord: Stensträng; hägnadsvall av jord/sten 

Datering: Bronsålder - äldre järnålder.
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Beskrivning: Med stensträngar avses funktionellt varierande lämningar. 
Vanligen brukar man skilja på stensträngar som åtskilt odlingsparceller, 
och stensträngar som utgjort hägnader. Visuellt kan det vara omöjligt 
att skilja de båda typerna åt, särskilt som en och samma stensträng kan 
ha inbegripet båda funktionerna. Stensträngar av hägnadstyp kan ur
sprungligen helt ha bestått av upplagda stenar. De kan även ha utgjorts 
av en trähägnad med ett oansenligt stenfundament. När man talar om 
stensträngssystem avses i regel den speciella äldre typ av hägnadskarak- 
tär, som är vanlig på Gotland och Öland, samt i Östergötland (fig. 35 
och 36). I det följande avses detta slags stensträng.

Med hägnadsvallar av jord och/eller sten avses anläggningar av prin
cipiellt likartad utformning som stensträngar, men med större bredd och 
höjd. Hägnadsfunktionen är därmed mera utpräglad. Formen är dåligt 
känd, men bör kunna betraktas på samma sätt som stensträngar.

Brukningsteknisk funktion: Stensträngar har i regel primärt fungerat 
som hägnad, dels för att utestänga boskapen från åkrar, dels för att föra 
boskapen mellan betesmarker och stall. Ofta bildar stensträngar fäga
tor, som ”trattformigt” leder in mot gårdstomten. I dessa fall kan man 
räkna med att djuren varit stallade, och att man tillvaratagit gödsel till 
att spridas på mer eller mindre intensivodlade åkrar.

Växtfysiologisk funktion: I stensträngsområden av östsvensk typ är det 
relativt sällan som man kan avgränsa åkermark. Men förekomst av 
fägator visar att man sannolikt använt sig av ängs-åkerbruk och gödsla
de åkrar.

Topografi: De flesta markslag har utnyttjats. Stensträngar kan löpa över 
allt från kal hällmark till ler- och myrmark. Den samtida åkermarken 
torde dock generellt ha varit belägen på lättare mark.

Utbredning: Typiska stensträngsområden finns på Gotland, Öland och i 
Östergötland. Dock finns motsvarande områden på många håll i Svea
land och Götaland. Hägnadsvallar har registrerats på ett fåtal håll, bl. a. 
i Småland.

Kriterier för R-markering: Stensträngsområden och hägnadsvallar av 
ovan nämnda typ R-markeras generellt. Av karttekniska skäl redovisas 
generellt linjära strängar, snarare än slutna områden. I de fall man kan 
avgränsa tillhörande fossila odlingsytor får dessa redovisas särskilt.

Litteratur: Baudou, E. 1973; Carlsson, D. 1979; Flink, G. & Jensen, R. 
1978; Lindquist, S-O. 1968, 1974, 1975; Widgren, M. 1983; Winberg, 
B. 1983.
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Fig. 35. Stensträngssystem bestående av mer an 11 km stensträngar. Observera den långa 
fägatan med förgreningar. R-symboler är utsatta vid gravar och älvkvarnsförekomster. 
Särstad, Rinna sn. Östergötland. Efter Winberg 1986.

Fig. 36. Detalj av stensträngssystem med angränsande järnåldersgravar. Fläret, Askeby sn,
Östergötland. Efter Widgren 1983.
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Ordförkl aringar
(till större delen efter Furuland 1968):

arrondering = den geometriska utsträckningen hos en åker. 
avrösningsjord = ouppodlad jord som ej avsetts för uppodling, eller som 

ej är odlingsbar. Vanlig term vid laga skifte. 
betesmark = mark för djurens betesgång; har sällan varit odlad. 
ensäde = åkern besås årligen, dock kan mindre delar av den igenläggas 

för kortare eller längre tid.
extensivt lantbruk = innebär att ett minimum av arbete och kapital 

nedläggs på viss areal från vilken man nöjer sig med en låg avkast
ning.

fossilt formelement = form där funktionen gått helt förlorad. 
backbruk = åkerbruk med användande av grävkäpp eller hacka. 
harvning = jordbearbetning efter plöjning eller ärjning för att mylla 

utsädet, bryta jordskorpa eller förinta ogräs. 
hektar ytmått (ha), 1 ha omfattar 100 x 100 meter. 
hägnad = stängande konstruktion, huvudsakligen till skydd mot betes

djur. Kan utgöras av trä, sten, dike, vall, etc. 
hävda = bibehålla jordens avkastningsförmåga.
gärde, vång = inhägnad mark; numera vanligen om större sammanhäng

ande stycke av odlad jord.
gödsling = tillförande av organiska näringsämnen (stallgödsel) eller oor

ganiska (handelsgödsel) näringsämnen till jorden. 
impediment = markområde som pga. sin beskaffenhet ej används för 

odling. Termen används vid både åker- och skogsbruk. 
inrösningsjord = trädgård, åker, äng, eller annan med fördel odlingsbar 

mark. Vanlig term vid laga skifte.
intaga, vret, lycka, horva, heja, täkt = enstaka åker eller äng belägen på 

utmark, vanligen inhägnad.
intensivt lantbruk = innebär att man med alla tjänliga medel söker upp

nå största avkastning på minsta möjliga areal. 
inäga = tomt, trädgård, åker och äng.
kyttlandsbruk, kärrbruk = dränering och bränning av torvmark för att 

erhålla åker.
myrodling, mossodling = utnyttjande av myr- och mossmark för odling, 

vanligen av havre, råg eller hö.
märgling = tillförande av märgel, en kalkrik jordart, till jorden.
parcell = teg, eller den minsta avgränsbara åkerytan.
plog = redskap att bryta upp tiltor. Som årder men vänder jorden.
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plöjning = jordbearbetning med plog. 
recent formelement = i bruk varande form.
relikt formelement = fungerande formelement där någon eller några av 

de primära funktionerna försvunnit. 
skumplöjning = mycket grund plöjning. 
slätter = bärgning av hö.
röjningsbruk = då man avstår från att hålla den odlade jorden i ständig 

hävd. Istället tas nya ytor upp, vanligen efter ett roterande system. En 
form av röjningsbruk är svedjebruk.

skifte = 1. delningsförrättning (t.ex. laga skifte). 2. bestående resultat av 
förrättningen (t.ex. åkerparceller)

slutfåra, tegfåra = fördjupning vid isärfällning av tiltor från varandra. 
svedjebruk = då marken förbereds för odling genom att skog torkas och 

bränns. Svedjebruk är en form av röjningsbruk. 
tilta = jordremsa som vid plöjning lösskäres och vändes. 
tresäde = åkern indelas i tre delar, varav årligen två delar besås och en 

del trädas.
trädesbruk = marken läggs i träda, dvs. bearbetas men besås ej. 
tunnland = 4936 kvadratmeter (ca 0,5 hektar).
tvåsäde, tvåskifte = åkern indelas i två delar, varav årligen en del besås 

och en del trädas.
utmark = mark som ej används för åker eller äng. 
vall = åkerareal för odling av vallväxter till frö, slåtter eller bete. 
vattenfåra - ytlig ränna som uppdrages på åkrar med höstsådd, för att 

förhindra ytvattenansamlingar vid snösmältning på våren. 
vältning = jordbearbetning för att dels packa jorden, dels bryta eventuell 

jordskorpa.
åker = del av åkeryta, som ur brukningssynpunkt bildar en avgränsad 

enhet antingen genom topografin eller uppdragna avgränsningar, som 
vallar, diken, hägnader etc. (=parcell). 

årder, krok = redskap att bryta grässvål, mylla och luckra. 
är ja, rista, tvära = jordbearbetning med årder.
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Skriftserien Fornlämningar i Sverige utges av riksantikva
rieämbetets fornminnesavdelning. Syftet är att serien skall 
utgöra ett stöd för arbetet inom kulturmiljövården, inom 
forskning och undervisning samt för hembygdsrörelsen och 
allmänheten i övrigt. Alla de fornlämningar och andra kul
turlämningar, som förekommer i riksantikvarieämbetets 
fornlämningsregister, presenteras kategorivis med förkla
ringar och kommentarer avseende morfologi, funktion, 
frekvens och utbredning kompletterade med en kulturhisto
risk analys. Även råd och anvisningar utarbetas med avse
ende på hur fornlämningarna och miljöerna bör hanteras 
inom ramen för kulturmiljövården.
Den skrift Du nu håller i handen behandlar fossil åkermark. 
Ett urval av de övriga skrifter som planeras behandlar: 
”de kustbundna näringarnas fornlämningar”, ”befästa an
läggningar”, ”bebyggelselämningar från historisk tid”, 
”metallframställningens och bergsbrukets lämningar”, 
”kommunikationslämningar” och ”samiska lämningar”.

Hittills utkomna volymer i serien Fornlämningar i Sverige: 

1. Fossil åkermark

3§ Riksantikvarieämbetet

Fossil akerm
ark 
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