
http://www.diva-portal.org

This is the published version of a chapter published in Kan man leva på en ödegård? Huvudgårdar,
landbotorp och odlingssystem under medeltid i Lägerbobygden, Östergötland.

Citation for the original published chapter :

Widgren, M. (2016)
Ödegårdslämningar i några valda regioner: En bakgrund.
In: Hans Andersson, Mats Widgren (ed.), Kan man leva på en ödegård? Huvudgårdar,
landbotorp och odlingssystem under medeltid i Lägerbobygden, Östergötland (pp. 25-45).
Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien handlingar. Antikvariska serien

N.B. When citing this work, cite the original published chapter.

Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-134020



Kan man leva på en ödegård?
Huvudgårdar, landbotorp och odlingssystem under medeltid 

i Lägerbobygden, Östergötland

Under redaktion av Hans Andersson & Mats Widgren

KUNGL. VITTERHETS HISTORIE  
OCH ANTIKVITETS AK ADEMIEN

Antikvariska serien 53



Andersson, Hans & Widgren, Mats (red.) 2016. Kan man leva på en ödegård? Huvudgårdar, landbotorp och 
odlingssystem under medeltid i Lägerbobygden, Östergötland. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademien (KVHAA), Handlingar, Antikvariska serien 53. Stockholm 2016. 208 s.

Abstract
(Is it possible to survive on a deserted farm? Manors, tenants and farming systems during the Middle Ages in the 
Lägerbo area, Östergötland.)

This study approaches the late medieval farm desertion from a landscape perspective. It focuses on the 
area of a former medieval estate in southern Östergötland, Sweden. Based on a retrogressive analysis of 
cadastral maps and historical records the medieval settlement is reconstructed. In this process three for
merly unknown deserted farms were identified, with abandoned field systems and building remains. The 
volume provides the archaeological documentation of field systems and settlements at these sites. These 
data provide the background for investigating the shifting social and ecological circumstances that once 
made it possible for tenant families to survive on these farms. During the height of the manorial system 
the small farms were specialised units in a redistributive system. In the late 14th century the estate and all 
tenant farms were donated to the convents of Vadstena and Vreta. Rents were no longer paid in labour 
but in butter. In the 15th century several farms were abandoned and turned into meadows under the 
surviving farms. The new tenurial relations prevented the recolonization of the farms. The study is the 
result of an interdisciplinary project involving medieval archaeology, historical geography, palynology 
and medieval history.

Keywords 
Ancient fields, manorial system, medieval desertion, pollen analysis, medieval archaeology, historical 
geography, medieval history, Sweden, Östergötland.

Omslagsbild framsida: Rekonstruktion och tolkning av Hemvidakulla och dess marker en vårmorgon 
1349. Teckning: Charlotte Rinaldo under medverkan av Janken Myrdal och Ingmar Billberg. Rekon
struktionen gjordes ursprungligen  för Janken Myrdals del av Det svenska jordbrukets historia, Jord
bruket under feodalismen 1000–1700, Stockholm: Natur och kultur/LT i samarbete med Nordiska 
museet och Stiftelsen Lagersberg, 1999. 
Omslagsbild baksida: Mats Widgren, Hans Andersson och Käthe Bååth under de första rekognoscering
arna i fält för de undersökningar som redovisas i denna bok. Foto: Gunilla Almered Olsson, oktober 1988. 
Vinjettbilder från Skavarps äng 1993: Vibeke Dalgas
Illustrationer: Se respektive figurtext.

© 2016 Författarna och KVHAA, Stockholm 
ISBN 9789174024456 
ISSN 00836761

Utgivare: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (KVHAA),
  Box 5622, SE114 86 Stockholm, www.vitterhetsakad.se
Distribution: eddy.se ab, Box 1310, SE621 24 Visby, http://vitterhetsakad.bokorder.se
Grafisk form och omslag: Bitte Granlund / Happy Book
Tryck: Göteborgstryckeriet, Mölndal 2016



Innehåll

förord 7

1. Inledning 11 
 Hans Andersson och Mats Widgren

Kan man leva på en ödegård? 11
Forskningshistorik 12
Det medeltida odlingslandskapet. Ekologi och samhällsförändringar 14
Tidigare tvärvetenskapliga undersökningar av medeltida ödegårdar 19
Problemet med det okända medeltida kulturlandskapet 21

2. Ödegårdslämningar i några valda regioner. En bakgrund 25
 Mats Widgren

Ödegårdsforskningen och fältmaterialet 25
Jämtland 27
Bohuslän 32
Värmland 38
Norra Vedbo och Ydre härader (Småland och Östergötland) 41
Sammanfattning 44

3.  Några metodiska frågor 47
 Hans Andersson

Grundläggande förutsättningar. Syfte och material 47
Tvärvetenskap eller mångvetenskap? 48
Skilda tidsskalor och nivåer 48

4.  Lägerbobygden 51
 Mats Widgren

Landformer, berg och jord 51
En retrogressiv studie av det äldre kartmaterialet 52
Askeryds skate under 1700talet 52

widgren
Rectangle



Medeltida ödegårdar 59
Förhistorisk bebyggelse och odling i Askeryds skate 72
Sammanfattning 74

5.  Bebyggelse och odlingsmark i Skavarps äng 77
 Hans Andersson, Ingmar Billberg, Pär Connelid och Joachim Regnéll

Skavarps äng 77
Analyser av markanvändningens förändringar inom Skavarps äng 92
Paleoekologiska undersökningar i våtmarkerna i Skavarps äng 108
Arkeologiska undersökningar av gården Hemvidakulla 114
Vegetationsutveckling och odlingssystem. En syntes 129
Fältarbeten i Skavarps äng: resultat 137 

6.   Lägerbovada under 1200–1300talen. Social struktur och 
jordbruksproduktion 143

 Kerstin Vikner
Bakgrunden i järnålderns storgårdssystem 143
Lägerbovadas huvudgårdssystem, framväxt och funktion 144
Lägerbovada under 1200 och 1300talen 155
Huvudgårdssystemet i förändring 162

7.  Utvecklingen 1400  – 1650 169
 Kerstin Vikner och Mats Widgren

Donationen och dess rumsliga effekter 169 
Ödegårdarnas utnyttjande 175

8.  Ekologi och samhällsförändringar sedda genom en ödegård 185 
 Hans Andersson och Mats Widgren

Våra slutsatser 185
Förändrat forskningsläge 186
Diskussion 189

appendix 194

om författarna 197

Källor och litteratur 198





 25

2. Ödegårdslämningar i några valda regioner 
En bakgrund 

Mats Widgren

Ödegårdsforskningen och fältmaterialet
Vårt projekt avsåg ursprungligen att genom jämförande 
analyser av utvecklingen i skilda områden söka analysera 
den medeltida bebyggelseutvecklingen. Utgångspunkten 
var att undersökningarna skulle utföras som detaljerade 
studier av små enheter (gårdar, byar) inom regioner som 
representerade olika utvecklingslinjer. Den tvärveten
skapliga ansatsen ställde också ett stort krav på källmate
rialet. En idealisk undersökningslokal bör erbjuda äldre 
kartmaterial, fossila odlingsspår och bebyggelse från med
eltid, relikta vegetationstyper och möjlighet till pollen
analys. Dessutom måste det historiska materialet i den 
omgivande regionen vara så pass fullödigt att gårdens roll 
i en medeltida samhällsstruktur låter sig rekonstrueras.

Situationen i norra Bohuslän har fått bilda något av en 
förebild för andra undersökningsområden. Där finns dels 
två välbevarade medeltida ödegårdar med rika möjligheter 
till fältundersökningar, dels en redan genomförd historisk 
studie över ödegårdsproblematiken och dessutom stora 
möjligheter att med äldre kartmaterial teckna en helhets
bild i regionen. Norra Bohuslän bedömdes därför kunna 
utgöra ett av projektets undersökningsområden.

I juni 1988 påbörjades kartgenomgångar på Lantmäte
riverkets arkiv i Gävle i syfte att värdera fältmöjligheterna 
inom de olika undersökningsområdena. Utgångspunk
ten togs i det nordiska ödegårdsprojektets svenska under
sökningar, där fältmaterialet dock spelade en relativt be
gränsad roll. Olle Skarin utnyttjade pollenanalys för en 

generell beskrivning av bebyggelseutvecklingen i sitt un
dersökningsområde i södra Västergötland,1 men direkta 
fältspår av medeltida bebyggelse och odling utnyttjades 
oss veterligen endast av Helge Salvesen. Sten Skansjö ba
serade delvis sina slutsatser på vissa arkeologiska utgräv
ningar av medeltida bebyggelse i sina undersökningar på 
Söderslätt.2 I slutrapporten från det nordiska ödegårds
projektet berörs fältspåren som källmaterial relativt ytligt 
och egentligen endast i samband med de danska bebyggel
searkeologiska undersökningarna på Falster.3

Inledningsvis ville vi få en första överblick över i vilka 
regioner vi hade anledning att förvänta oss fältspår från 
den medeltida ödeläggelsen. Syftet var att bestämma läget 
för de övergivna gårdarna och kontrollera i vilken ut
sträckning som de återkoloniserats eller på andra sätt bli
vit ianspråktagna på ett sådant sätt att de inte kunde fung
era som fältlokaler. I de flesta fall är antalet permanenta 
ödeläggelser och försvunna namn mycket litet (Söderslätt, 
Jönåker, Närke). Chansen att finna fältlokaler i dessa om
råden visade sig också vara liten. En annan ytterlighet bil
dar Jämtland, där antalet fältlokaler är stort och väl regist
rerat i samband med fornminnesinventeringen.

I södra Västergötland och i Norra Vedbo fanns under
lag för en mer noggrann studie på grundval av kasuistiken 
i de publicerade undersökningarna.4 Antalet permanenta 
ödeläggelser som då inte var uppodlade var dock lågt i 
Västgötaområdet. I Värmland gav visserligen Eva Öster
bergs undersökningsområden relativt få indikationer på 
fältlokaler, men Ulf Jansson hade i en Cuppsats visat hur 
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en geometrisk jordebok för Nordmarks härad (som inte 
ingår i Österbergs undersökningsområde) gav ett stort an
tal lägen för enheter som låg öde på 1600talet.5

Det var väntat att ödegårdspublikationerna skulle inne
hålla få direkta uppgifter om fältspår, men mera förvånan
de att undersökningarna i så liten utsträckning utnyttjat 
sig av yngre källmaterial, särskilt lantmäteriakterna. Vårt 
eget fortsatta arbete har tydligt visat att ett sådant material 
dels kan belysa ödegårdsområdenas fortsatta utnyttjande, 
dels innehåller ytterligare uppgifter om medeltida ödegår
dar som inte finns i det medeltida källmaterialet eller i 
jordeböcker från 1500talet. Av de ödegårdspublikationer 
vi gick igenom var det egentligen endast i Gösta Frammes 
undersökningar från Bohuslän, utförda efter och utan di
rekt sammanhang med det nordiska ödegårdsprojektet, 
som vi fann att man utnyttjat senare material.6

Den ringa precisionen när det gäller lokalisering av 
ödegårdar – vilken oftast tycks ha skett endast med topo
grafiska kartan som underlag – och bristen på anknytning 
till områdenas senare bebyggelsehistoriska utveckling, gör 
att det nordiska ödegårdsprojektets publikationer är en 
ganska vag ingång till ett studium av ödegårdsprocessens 
uttryck i dagens landskap. I våra kartgenomgångar har vi 
i alla undersökta områden kunnat konstatera vilken rike
dom av uppgifter om äldre övergivna gårdsenheter som 
kartmaterialet (framför allt från 1700 och 1800tal) inne
håller.

Genomgången av ödegårdsprojektets publikationer och 
jämförelser med kartmaterialet gav slutligen vid handen att 
sannolikheten att påträffa fältspår naturligt nog var störst i 
de områden som för medeltiden redovisade den största öde
läggelseprocenten: Jämtland, Bohuslän, Norra Vedbo och 
Värmland.7

De följande avsnitten redovisar existerande kunskap 
och arbeten utförda inom projektet inom dessa fyra områ
den. Översikter och fältarbeten inom dessa områden ge
nomfördes 1988–1990 delvis i samarbete med andra pro
jekt och myndigheter.

Urvalet av undersökningsområden har inte gjorts uti
från några krav på representativitet. Däremot har vi sett 

till att de olika områdena har skilda utgångspunkter och 
att vart och ett kan ge olika och kontrasterande aspekter 
på den senmedeltida bebyggelseutvecklingen. Vad gäller 
naturlandskapet representeras sprickdalslandskap under 
högsta kustlinjen och urbergsmorän över högsta kustlin

Fig. 2:1. Undersökningsområden som behandlas i detta kapitel: 
1. Jämtland, 2. Värmland, 3. Bohuslän, 4. VedboYdre.



2. Ödegårdslämningar i några valda regioner    27

jen. Av gärdessystem under 1600tal finns ensäde och tre
säde representerade. Jordnaturen skiftar mellan stark fräl
sedominans i Vedbo, huvudsakligen skattegårdar i Jämt
land och ett blandat jordinnehav i Bohuslän.

Jämtland8

Inventeringsläget
Bakgrunden till fornminnesinventeringen och dess regist
reringar av ödesbölen i Jämtland har beskrivits av Selinge.9 
Samtidigt publicerades en översikt över det historiska 
källmaterialet kring ödesbölena.10 Det förefaller som 
Jämtland, till skillnad från de andra här behandlade land
skapen, i långt högre utsträckning behållit uppgifter om 
de övergivna medeltidsgårdarna i traditionen. Ödegår
darna har också, genom att man brukat deras marker i 
senare tid, ofta kommit att behålla sina namn även om de 
inte blivit bebyggda. De har utnyttjats till fäbodar, slåt
terängar och betesmark av bönderna i närliggande byar.

Efter att man i samband med fornminnesinventering 
påträffat de första bevarade ödesbölena 1967 påbörjades 
systematiska eftersökningar med hjälp av äldre uppteck
ningar över ödesbölen, uppgifter från befolkningen och 
terränggranskning. År 1972 hade man på detta sätt lokali
serat 178 ödesbölen.11 I landskapets östra delar har forn
minnesinventeringen efter detta fortsatt att registrera 
ödesbölen och 1989 uppgav Gauffin att antalet ödesbölen 
i Jämtland uppgick till över 200.12

I syfte att få en mer fullständig översikt över ödesbölena 
i Jämtland upprättade 1988–1989 Hans Antonson med 
medel från Landsprosten Erik Anderssons Minnesfond 
ett dataregister över samtliga uppgifter i fornminnesre
gistret om ödesbölen och fossil åkermark. Databasen möj
liggör ett sökande där specifika variabler kan utnyttjas vid 
urvalet. Särskilt är det intressant att notera de skillnader i 
höjd över havet och avstånd från kontinuerligt bosatt 
bygd som kan studeras i detta material. Eftersom uppgif
terna om ödesbölen i fornminnesregistret inte är entydiga 
har i detta register en vid definition utnyttjats av ödesbö
len, som kan inkludera även fossil åkermark av senare ka

raktär. Sammanlagt 315 indikationer har registrerats.13 
Dessa indikationer finns över mycket stora delar av land
skapet och det är endast i de mycket sent koloniserade 
norra delarna av landskapet som de helt saknas.

Enligt Selinges beskrivning är det främst den fossila 
åkermarken som gör det möjligt att identifiera ödesbölena 
i terrängen. Husgrunderna är endast mera sällan identi
fierbara. Selinge beskriver åkermarken på följande sätt:

Åkermarkens former verkar vara helt betingade av terräng
förhållandena. I likhet med de äldre inägorna till gårdar 
och byar i Storsjöområdet ligger åkermarken nästan 
uteslutande i mer eller mindre markant sluttning. Nedåt 
sluttningen begränsas åkern alltid av en karakteristiskt 
profilerad terrass, som vanligen är det bäst synliga formele
mentet … Terrasserna gör intryck av att vara uppkomna 
vid själva bruket, även om avsiktlig anläggning i vissa fall 
– t.ex. av terrasser som löper nedför sluttningar – ej kan 
uteslutas. Sten i terrasserna är ej synlig med undantag av 
mindre, ytliga, nedkastade odlingsrösen. Terrasshöjden 
växlar vanligen mellan ca 0,2 och 1,5 m men kan i undan
tagsfall på större åkrar i brant terräng uppgå till 2–2 ,5 m. 
Markägare och andra intresserade iakttagare i orten är ofta 
ännu medvetna om åkerterrassernas karaktär och upp
komst, och dialektalt benämnes de ofta ”träm”.14 

Andra typer av begränsningar mellan eller nedtill på åk
rarna hör till rena undantagen, men exempel på jordblan
dade stensträngar och vallar mellan åkrarna finns. Åkrar
nas övre begränsningar är i regel mindre tydlig, men ett 
åkerhak syns vanligen ställvis i den övre kanten, vilket 
uppkommit genom att jord bortförts från denna vid plöj
ningen.15

Redan under 1900talets första hälft genomfördes en 
del undersökningar av bebyggelsen i ödesbölen. I Evert 
Baudous översikt över arkeologisk bebyggelseforskning i 
Norrland nämns undersökningar av Festin i Kyrkås sock
en och av Allan Nilsson i Lockne socken.16 Medeltida be
byggelse (eventuellt ett ödesböle) har dessutom under
sökts av Michael Olausson.17

Av särskilt intresse i detta sammanhang är givetvis de 
undersökningar, där inte bara bebyggelsen utan också 
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åkermarken dokumenterats. Ett mindre antal opublice
rade exploateringsundersökningar har genomförts, men 
det är framför allt Sten Gauffins undersökningar av två 
ödesbölen, som möjliggör mer generella slutsatser om od
lingslandskapets organisation.18

Svedäng, Alsens socken
Ödesbölet Svedäng undersöktes 1975–1977 av Sten Gauf
fin som en del av ett arkeologiskt forskningsprojekt. Om
rådet som i dag ligger som en enklav inom byn Åbergs 
mark, är fornvårdsobjekt och ett mycket tydligt åskåd
ningsexempel på de jämtländska ödesbölena. Föreliggan
de framställning bygger, om inte annat anges, på Gauffins 
rapport.19

historisKa Källor, Kartmaterial
Svedäng nämns första gången i ett dombrev från 1540, 
som upprättats i samband med en tvist mellan kyrkoher
den i Offerdal och en Sigurdh Raffnalsson i Bölen om 
äganderätten till Svedäng. Uppgifterna i detta dombrev 
och ett senare från 1551 har tolkats så att Svedäng kom 
under kyrkans ägo under 1400talets första år. I källorna 
från 1500talet betecknas Svedäng genomgående som öde. 
Gauffin tolkar detta som att det faktiskt varit demogra
fiskt öde, i alla fall under 1500 och 1600talen. På den 
äldsta kartan över Åbergs by från 1697 avbildas ödesbölet 
som en särhägnad lycka liggande separat på byns utmark. 
Området betecknas ”som en äga Swedänge benämndt, 
som av ålder legat under kyrkobordet uti Alsen”.20 Områ
det återges också som en separat äga på yngre kartor från 
1774 och 1840–1842. Området beväxtes med skog under 
1800talets andra hälft och registrerades som fornminne 
1969 av KlasGöran Selinge.

åKermarKen
Svedäng karterades 1975 av Sten Gauffin, och fig. 2:2 ger 
en god bild av åkermarkens karaktär. Fornminnesområdet 
består av ett stort område med fossil åkermark i en syd
sluttning. Åkermarken kan delas in i två partier om 3,5 
respektive 0,5 hektar. När avdrag gjorts för terrasser och 

odlingsrösen uppgår den sammanlagda ytan odlingsbar 
mark till 3,6 hektar. Det stora åkermarkspartiet avgränsas 
i sin nedre del av en kraftig terrasskant 0,8–1,5 meter hög. 
I överkant avgränsas den stora åkermarken ställvis av ett 
grunt dike. På, nedanför och ovanför åkern finns odlings
rösen, sammanlagt ett 140tal. Inom den större åkermar
ken finns dessutom flera mindre markerade terrasser och 
åkerhak som antyder någon form av indelning. Gauffin 
menar att dessa tyder på att indelningen inte varit statisk 
utan att växtordning och bonitet bestämt markernas nytt
jande.

Selinge tolkade i sin artikel från 1972 att terrasskanter
na på ödesbölen uppkommit som en direkt följd av jord
bearbetningen, som skulle ha skett med plog. De inre in
delningar som kan skönjas på Svedäng gör det dock inte 
troligt att en plog med vändskiva verkligen använts på 
denna åkermark. Karaktären på de mindre brukningsytor 
som åkermarken kan indelas i anknyter snarare till bruk
ning med ett lättare redskap typ årder. Undersökningar av 
ödesbölena Bergböle och Eisåsen tycks understödja dessa 
slutsatser. Åkerytorna på terrasser visar där tecken på kon
kav form med uppförslut mot terrasskanten, vilket är ett 
vanligt tecken på årderbruk.21

Vi vet inte med säkerhet när plogen på allvar började 
användas i Jämtland. Från 1400talets senare hälft finns 
uppgifter om att plog brukats i landskapet, och Myrdal 
menar sammanfattningsvis att årdret varit det domine
rande i Nordsverige under 1300talet.22 Därefter skedde 
en spridning av plogen, och på 1500talet dominerar plo
gen i Nordsverige. Även i mellersta Norge infördes plogen 
troligen under senmedeltid.23 Med den kunskap vi nu har 
är alltså plogens spridning i Nordsverige ett i tiden paral
lellt förlopp med ödegårdsprocessen i Jämtland, som antas 
ha startat i slutet av 1300talet, avtagit från slutet av 
1400talet för att sedan ha upphört under 1500talets bör
jan.24 Utifrån dessa uppgifter verkar det alltså föga sanno
likt att plogen generellt skulle ha brukats på de senare 
övergivna medeltidsgårdarna.

Gauffin genomförde också utgrävningar av terrasskan
ten på Svedäng och kunde bland annat konstatera att åt
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Fig. 2:2. Svedäng i Alsens socken. Efter dokumentation av Sten 
Gauffin. Renritning av Johan Berg.

minstone delar av åkermarken brandröjts vid två tillfällen. 
Tre 14Cdateringar från de undre lagren visar att en första 
brandröjning för åker skett under sen vikingatid. En pol
lenanalytisk undersökning av en myrlagerföljd i anslut
ning till åkerpartiet visar att det under 1300talet sker en 
förskogning på Svedäng, och en minskning av kulturindi
kerande växter kan skönjas.

bebyGGelse
Nordost om åkermarken finns på ödesbölets högsta punkt 
rester efter ett gårdstun med en eller flera husgrunder be
stående av 3 avdelningar med en sammanlagd storlek av  
21 x 7 meter. Husgrunden/erna och den framförliggande 
marken/gårdstunet undersöktes 1977. Gauffin drar slut
satsen att huset som motsvarar tre mindre hus eller ett 

100 m

Svedäng

VÅNGEN

ALSEN

1000 m
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långhus kan ha varit uppbyggt med en stavverkskonstruk
tion. I två av grunderna finns spisrösen. Fynden i husen 
var av medeltida karaktär.

Fagmon i Lits socken
I samband med skogsföryngring utsattes ödesbölet Fag
mon för skadegörelse med en markberedningsmaskin och 
detta föranledde återställningsarbeten och dokumenta
tion som utfördes av Jämtlands läns museum. Sten Gauf
fin har översiktligt sammanfattat resultaten av undersök
ningen.25 En mer utförlig rapport finns också tillgänglig 
på Jämtlands läns museum.

historisKa Källor, upptäcKt
Vid tiden för skadegörelsen var ödesbölet känt och utnytt
jat sedan länge av lokalbefolkningen. Fagmon upptas som 
öde i jordeboken 1568, då det utnyttjades av bönderna i 
Kallsta by. I storskifteshandlingar och laga skifteshand
lingar från 1771 respektive 1854–1856 beskrivs att Kallsta
bönderna hade slåtterängar på Fagmon. I dessa handling
ar konstateras också att det finns ”rudera efter åker” på 
Fagmon. Fagmon har sannolik utnyttjats som slåtteräng 
alltsedan nedläggningen under senmedeltid. Området re
gistrerades som fornminne 1969 av KlasGöran Selinge.

åKermarKen
Som uppmärksammats redan vid inventeringen består 
Fagmon av tre skilda partier åkermark på tre skilda kullar, 
”vilket kan föra tanken till tre brukningsenheter”26. Åker
marken dokumenterades 1979 och Gauffin kunde konsta
tera att arealen utnyttjad mark uppgick till 7,7 hektar (fig. 
2:3). Eftersom det endast finns uppgift om en husgrund 
som påträffades vid tidigare uppodlingsarbeten och man 
vid kartläggningen inte påträffade några ytterligare hus
grunder, drar Gauffin slutsatsen att Fagmon varit en en
samgård. En jämförelse med tre noggrant arealbestämda 
ödesbölen i Alsens socken och ett antal mer översiktligt 
bestämda ur fornminnesregistret visar att Fagmon kan be
traktas som ett av de större. Jämfört med den by om fyra 
gårdar, Kallsta, som nyttjade Fagmon efter ödeläggelsen 

och på 1700talet hade 14,7 hektar åker så framstår åkera
realen som mycket stor. Gauffin menar att den medeltida 
gården kan ha haft tillgång till större åkerarealer än 
1700talsgårdarna i Jämtland. Detta kan möjligtvis sättas i 
samband med en ändrad driftsinriktning.

Från Fagmon finns fyra 14Cdateringar från brandröj
ningskol. Det förefaller som området röjts vid åtminstone 
två tillfällen – dubbla kolskikt i åkermarken antyder detta 
– och dateringarnas mittvärden omspänner perioden AD 
900 till AD 1445.27

Sammanfattning
Ödesbölena i Jämtland representerar, som tidigare sagts, 
något av ett extremfall när det gäller medeltida fornläm
ningar – ingen annan stans i landet finns sannolikt en så 
väl identifierad, daterad och registrerad medeltida forn
lämningstyp. Detta är troligtvis primärt en effekt av den 
starka och väl definierade ställning som ödesbölena har i 
kamerala handlingar, folktradition och utnyttjande efter 
den demografiska ödeläggelsen, men en viktig förklaring 
är också det uppenbara intresse och den skicklighet som 
var för handen vid fornminnesinventeringen av Jämtland 
under slutet av 1960talet. Man knöt inte bara an till en 
äldre tradition och identifierade platser för historiskt kän
da ödegårdar utan beskrev och identifierade också de ka
raktäristiska formerna, vilket fått till följd att liknande 
platser utan historiska belägg också har registrerats.

Den fossila åkermarken har i Jämtland visat sig vara 
den ”ledartefakt” som möjliggör upptäckandet av andra 
spår från den medeltida gården, framför allt bebyggelsen. 
Man måste dock konstatera att det inte finns någon mer 
noggrann redogörelse för hur den medeltida åkermarken 
skiljer sig från senare tiders fossila åker. Av stort intresse 
här är den uppdelning i mindre brukningsytor, åtskilda av 
terrasser, vallar och hak, som kan konstateras på de doku
menterade ödesbölena. Det förefaller inte sannolikt att 
åkermark som brukats med plog under 1700tal eller se
nare skulle ha gett upphov till sådana spår. En närmare 
analys av den fossila åkermarkens former skulle kanske ge 
en möjlighet till mer säkra bestämningar.



2. Ödegårdslämningar i några valda regioner    31

Fig. 2:3. Fagmon. Lits socken. Efter Gauffin 1981a. Renritning 
av Johan Berg.
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Vad gäller rester efter medeltida lantbebyggelse, så kan 
man konstatera att Jämtland även här torde vara den del 
av Sverige som omedelbart och lättillgängligt har ett av de 
största materialen. Selinge nämner i sin översikt tre olika 
typer av bebyggelserester som har kunnat identifieras på 
ödesbölena:
1. Stenskodda husgrundsterrasser (Lockne, ev. Hallen).
2. Vagt ovala, vallformiga husgrunder (ett ödesböle i 

Myssjö).
3. Grunder av konventionell timmerhustyp, med över

mossade syllsträngar och skorstensrösen (Svedäng i 
Alsen). 

En kortfattad översikt över dittills utgrävda medeltida 
husgrunder i Jämtland av Olausson visar på stora likheter 
mellan fyra utgrävda hus, som samtliga ansluter till Se
linges tredje typ.28

Bohuslän29

Tre socknar i södra Bohuslän ingick i det nordiska öde
gårdsprojektet i den så kallade Göta älvsundersökningen, 
som innefattade tre undersökningsområden i nuvarande 
Sverige. Dessa undersöktes av forskare från det land dit 
området hörde under medeltid. Undersökningarna i Bo
huslän finns tyvärr bara indirekt tillgängliga genom de 
uppgifter därifrån som finns med i ödegårdsprojektets 
slutrapport. I de tre undersökta socknarna Torslanda, Yt
terby och Romelanda har Knut Johannesen ”visat eller 
åtminstone visat på sannolikheten för en betydande öde
läggelse av gårdar under sen medeltid”30. I likhet med de 
flesta norska undersökningarna visade Johannessen alltså 
på en hög ödeläggelsefrekvens. Man diskuterade inom 
ödegårdsprojektet om Norge generellt hade drabbats av 
en mer omfattande ödeläggelse eller om skillnaden be
rodde på olikheter i metod. I Norge använde man sig av 
en annan metod för att fastställa bebyggelsens omfattning 
under högmedeltid.31

Oberoende av det nordiska ödegårdsprojektet har Gös
ta Framme senare i Bohusläns nordligaste härad – Vätte 

– genomfört en omfattande och detaljrik studie av öde
gårdarna. Han ansluter sig till de svenska ödegårdsforskar
nas källkritiska tradition när det gäller att fastställa det 
medeltida gårdsantalet, men till skillnad från dem har han 
utnyttjat långt fler källor, framför allt olika typer av senare 
material där uppgifter om ödegårdar förekommer: dom
böcker, lantmäterikartor och skattelängder.

Han kommer fram till att mellan 44 och 51 procent av 
antalet högmedeltida gårdar ödelades under senmedeltid. 
Det är visserligen lägre än de uppgifter man kommit fram 
till för Norge som helhet (61–62 procent), men inom det 
nuvarande Sverige torde Vätte härad ligga högst vad gäller 
ödeläggelseandel.32 Framme har av Brunius kritiserats för 
att alla ödegårdsindikationer tolkas som spår av senmedel
tidens kris, utan någon diskussion om andra tidsperioder 
då gårdar ödelagts.33 Brunius menar dock att det står helt 
klart att ödegårdsprocessen drabbade Vätte härad allvar
ligt och menar att Frammes resultat understödjer hypote
sen att ödeläggelsen var djupare och mer långvarig i Norge 
än i de andra nordiska länderna.

En annan möjlighet är ju dock att resultatet främst 
återspeglar den stora roll som andra källor än de ”traditio
nella” kan spela när det gäller att teckna den medeltida 
bebyggelseutvecklingen. Frammes förtrogenhet med kart
materialet, inte minst hans fältkännedom, står i bjärt kon
trast till den etablerade svenska historieforskningens ar
betssätt och är naturligtvis av allra största intresse för det 
angreppssätt vi valt i denna undersökning.

En mycket stor del av de bohuslänska ödegårdarna fö
rekommer i senare jordeböcker och är relativt lätta att 
identifiera till sina lägen. Det beror vanligtvis på att de ef
ter ödeperioden snart har kommit att läggas under andra 
gårdar som betalat landskyld och/eller skatt till kronan för 
dem, som ängsmarker. Efter hand har en stor del av öde
gårdarna återbebyggts och återfinns i dag antingen under 
sina ursprungliga namn eller som ”Ödegården”, ”Ögarn” 
eller exempelvis ”Kampetorps ödegård”. På åtminstone 
två av de medeltida ödegårdarna i Vätte härad har påtag
liga fysiska spår i fält kunnat fastställas genom samarbete 
mellan Gösta Framme, Björn Winberg, Riksantikvarie
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ämbetet och Mats Widgren. Det har skett i samband med 
rekognoseringar och fältarbeten 1986–1988 huvudsakligen 
i samband med projektet ”Tegskiftets ursprung i Västsve
rige” och en kulturgeografisk fältkurs. Ytterligare rekog
noseringar skedde 1989 och 1990. En tredje ödegård iden
tifierades i samband med E6:ans utbyggnad förbi Ste
nungsund i södra Bohuslän. De tre ödegårdarna illustrerar 
genom sin skilda upptäcktshistoria möjliga vägar till iden
tifiering av medeltida fornlämningar.

Soltvet under Kampetorp i Skee
Den medeltida gården Soltvet har i de skriftliga källorna 
lämnat efter sig ett mycket magert material som inte ger 
några omedelbara indikationer på var gården varit belä
gen. Det är genom Gösta Frammes noggranna arbete och 
lokalkännedom som gården kunnat lokaliseras. Följande 
uppgifter om gårdens historiska källmaterial är hämtade 
ur Gösta Frammes skrifter.34

Soltvet är omnämnt i biskop Eysteins jordebok, den så 
kallade Røde Bog. De första uppgifterna om Soltvet i Skee 
är från 1391. På tre olika ställen förtecknas de andelar som 
Skee kyrka ägde i gården: 5 öresbol, 2 öresbol samt ”2 ör
tugsbol mindre än 1 markebol”. Om dessa andelar sam
mantaget avser hela gården eller om det också har funnits 
andra delägare i gården kan vi utifrån Røde Bog inte uttala 
oss om. Dessa uppgifter ger dock sammanlagt ett kyrkligt 
innehav i Soltvet på 1 markebol och 5 öresbol, vilket i jäm
förelse med andra gårdar bör motsvara ungefär en halv
gård. Røde Bog ger inga möjligheter till närmare lokalise
ring av gården inom den förhållandevis stora socknen 
Skee.

Inte heller förekommer några uppgifter om Soltvet i se
nare jordeböcker. Nästa källuppgift finns i en dombok från 
1794 där en gränstvist mellan två gårdar i Skee behandlas. 
Vid det tillfället visar en av de tvistande ett dombrev från 
1417. Dombrevet finns sannolikt inte bevarat i original, 
men visades upp i domstolen två gånger under 1700talet 
och skrevs vid ett av dessa tillfällen 1794 av ordagrant i pro
tokollet. I dombrevet beskrivs gränserna till gården Treje i 
form av en så kallad delesgång. Som granngård till Treje 

nämns Soltvet. Det framgår inte om gården då var brukad 
eller öde, men uppgiften gör det möjligt för oss att exakt 
lokalisera det gränssegment på Trejes gräns som en gång 
gränsat mot Soltvet. Därmed blir också en noggrann loka
lisering av ödegårdens domän möjlig. Soltvet har legat 
inom det som i dag och på alla äldre kartor är Kampetorps 
mark. Uppenbarligen har Soltvet, till skillnad från många 
andra ödegårdar, aldrig lagts under någon annan gård som 
ränte/skatteobjekt och därmed finns inte heller några upp
gifter i senare jordeböcker. Inte heller finns några uppgifter 
om att sentida odling eller bebyggelse skulle ha förekom
mit i denna del av Kampetorps domän.

Namnet Soltvet har endast levt kvar som namn på ett 
gränsröse längs denna gräns, dokumenterat på tre kartor 
från perioden 1708–1830. Efter muntliga uppgifter från 
Gösta Framme besökte Mats Widgren Soltvet sommaren 
1986 och kunde konstatera att området innehöll ett stort 
antal ryggade åkrar av klart äldre karaktär. Tidigare hade 
sådana ryggade åkrar i Sverige endast dokumenterats i 
Närke. Uppgifter om ryggade åkrar förekommer också i 
fornminnesregistret i stora delar av Västsverige, men erfa
renhetsmässigt rör det sig sällan om ryggade åkrar utan 
om olika former av mer flacka eller svagt välvda tegplöjda 
åkrar.35

fältdoKumentation
En första detaljinmätning av formerna kom till stånd vå
ren 1987 i samarbete mellan Björn Winberg, ansvarig fält
arbetsledare för Riksantikvarieämbetets fornminnesin
venteringar i området, Mats Widgren samt Torsten Hå
kansson, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms 
universitet. Fältdokumentationen avslutades våren 1988.

Åkermarkens utbredning på Soltvet framgår av kartan 
(fig. 2:4). Tegarna ligger tvärs mot den smala dalgången 
och endast de längsta når upp till längder över 50 meter. I 
områdets västra del har de sannolikt varit längre. De över
tväras av en sentida brukningsväg och har sedan sannolikt 
fortsatt ut i det som i dag är åker. Ytan av den karterade 
åkermarken är cirka 2 hektar.
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soltVet slutsats
Sammantaget så visar alltså dokumentation av Soltvet på 
omfattande fältspår efter en medeltida ödegård. Det har 
hittills inte framkommit något som gör det troligt att de 
ryggade åkrarna varit i bruk sedan senast 1400talets bör
jan. Utan att någon datering med laborativa metoder har 
utförts kan vi ändå vara ganska säkra på att de ryggade 
åkrarna tillkommit under medeltid. Efter ominventering
en 1991 är området i dag Rmärkt på ekonomiska kartan 
och finns med i Fornminnesregistret.

Krabbetorp under Björke i Skee
Till skillnad från i Soltvet så var de ryggade åkrarna i 
Krabbetorp kända och registrerade, men ej Rmärkta på 
den tryckta kartan, i samband med förstagångsinvente
ringen. Deras anknytning till medeltida bebyggelse var 
dock inte känd. Gösta Framme kunde dock lätt vid en 
förfrågan 1988 konstatera att de härstammade från den av 
honom belagda ödegården Krabbetorp, som sedan öde
perioden lagts under grannbyn Björke.

Nedanstående genomgång av de historiska källorna 
kring Krabbetorp bygger i första hand på Frammes upp
gifter.36 En mindre andel av Krabbetorp låg på 1300talets 
slut under kyrkan i grannsocknen Lur och omnämndes 
därför i Røde Bog 1391. I jorderannsakningsprotokollet 
1665 redovisas två ödegårdar som brukas under de fyra 
gårdarna i Björke by: Pinneröd respektive Krabbetorp. 
Om Krabbetorp sägs att den är:

… belägen i utmarken, kan väl uppröjas både till åker 
och äng, om gårdarna kunde honom mista för mulbe
tets skull; giver till Lurs kyrka 3 skinn årligen; påökas 1 
pund smör … 
 Ett litet ringa mossängsstycke, som kallas Krabbe
torp, lyder till alla fyra gårdarna och skattar apart, 
nämligen 1/2 riksdalen till kronan och till Lurs kyrka i 
penningar 16 öre silvermynt; giver årligen ringa, mos
sigt, grovt hö, merendels av 2 15/16 palmar, fjärdeparten 
eller var gårds andel bliver 1 15/32 palmar … 

Fig. 2:4. Soltvet under Kampetorp i Skee. Efter detaljinmätning 
under ledning av Mats Widgren. Renritning av Johan Berg.
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Kartmaterialet
Den gamla kartans uppgifter om ängen Krabbetorp över
ensstämmer inte med platsen för de ryggade åkrarna. 
1700talets ”Krabbetorps äng” är i dag till största delen 
uppodlad till åker. Sannolikt fanns ryggade åkrar även där 
i ett tidigare skede, men stora delar av Krabbetorps med
eltida åkermark, liksom sannolikt dess bebyggelse, har le
gat i det nuvarande skogspartiet söder om ängen. Lantmä
terikartornas uppgifter om ödegårdars lokalisering måste 
alltså tas för vad de är: uppgifter om mark som under 
1700talet hade särskilt värde. Namnet Krabbetorp har 
således vandrat från att ha avsett en medeltida gårdsdo
män (yta) och dess bebyggelseplats (punkt) till att under 
1700talet avse en mindre del av dess inägomark (mindre 
yta). Sådana geometriska och areella förändringar av ett 
namns giltighet till följd av ändrad funktion har bland 
annat behandlats av Selinge.37

De ryggade åkrarna i Krabbetorp dokumenterades i 
fält i samband med en kulturgeografisk fältkurs 1988 (se 
fig. 2:5). Området med ryggade åkrar var då beväxt med 

granskog. Sedan dess har en stor del av skogen avverkats 
och i samband med det har grova maskinspår och därpå 
följande vattenerosion satt djupa spår i landskapet.

åKermarKen
Huvuddelen av ryggarna ligger i svag norrsluttning som 
flackar ut mot den i sen tid odlade marken i söder. I den 
flacka, lätt försumpade marken är de förhållandevis svåra 
att identifiera. Ryggarnas höjd kan där uppgå till endast 
omkring 3 decimeter, medan den i andra delar av området 
kan uppgå till runt 7. Sammanlagt visade sig den fossila 
åkermarken bestå av 37 ryggade åkertegar. Åkerparceller
nas bredd mättes från den ena fåran över ryggen till den 
intilliggande fåran. Bredden på parcellerna varierade från 
4,4 till 11,8 meter. Typvärdet är runt 6 meter med dragning 
åt 7. Tegarna i det nordvästra området är i dag cirka 150 
meter långa, men det är högst sannolikt att de en gång 
varit närmare dubbelt så långa. De slutar stumt mot den 
stenmur som avgränsar den sena odlingen. Det är också 
tydligt att stenmuren överlagrar de ryggade åkrarna. Reso

Fig. 2:5. Krabbetorp under Björke i Skee. Notera att 
fårorna mellan de ryggade åkrarna inte är raka utan svagt 
Cformade. Renritning av Johan Berg efter detaljinmät
ning under ledning av Mats Widgren. 
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nemanget om åkertegarnas ursprungliga längd bygger på 
följande iakttagelser: Som framgår av kartan har flera av 
tegarna i plan en svagt böjd form som ett mycket öppet C. 
Det kan bara tolkas som rester av en så kallad omvänd S
form, något som utomlands har uppmärksammats flera 
gånger i samband med ryggade åkrar.38 Förhållandet har 
tidigare inte dokumenterats i Sverige. Företeelsen går till
baka på vilken sida som plogens vändskiva vänder åt och 
operationerna i samband med att vid fårans slut vända ett 
större draget redskap med flera par dragare. Att döma av 
det äldre kartmaterialet från Bohuslän så är det framförallt 
tegar som är uppemot 300 meter långa som har denna 
omvända Sform. Om tegarna är kortare, som exempelvis 
i Soltvet där de bevarade tegarna bara är 50 meter långa, så 
utvecklas inte denna form.

I den nuvarande åkern norr om de ryggade åkrarna kan 
i dag också anas en vag fortsättning på ryggarna ut mot ett 
organogent lager i anslutning till Björkemossen. Vi kan 
därför uppskatta tegarnas ursprungliga längd till 250–300 
meter. Om man på liknande sätt ungefärligen uppskattar 
det sydöstra åkerpartiets ursprungliga storlek kommer 
man fram till att den totala åkerarealen på det medeltida 
Krabbetorp kan ha uppgått till omkring 7–8 hektar.

bebyGGelsen
Utifrån de topografiska förhållandena och läget av åker
marken är det troligast att den medeltida bebyggelsen le
gat på höjden strax öster om det större åkerpartiet. Den 
skulle då inte bara ha legat högt, men också centralt inom 
åkermarken. Denna höjd har rester efter dels ett torp, 
Lundekas, etablerat under sent 1700tal eller 1800tal och 
som var i drift ännu vid tiden för den första ekonomiska 
kartan över området (1938). På samma tomt har sedan en 
omfattande uppgrävning skett i samband med grundlägg
ning och avloppsgrävning för ett sedermera havererat 
sommarstugebygge. Möjligheten att återfinna den medel
tida bebyggelsen får därför troligen anses som ytterligt 
begränsad.

slutsats
Krabbetorp är ett typexempel på en medeltida gård som 
lätt hade kunnat upptäckas vid en granskning av det äldre 
kartmaterialet och dess beskrivning. I kartmaterialet finns 
explicita hänvisningar till en ödegård och den mark som 
pekas ut i kartmaterialet gränsar direkt till området med 
ryggade åkrar. I detta fall hade dock fornminnesinvente
ringen redan utan kartkontroller identifierat området uti
från åkerformerna. 

Kostorp under Munkeröd i Norum
I samband med arkeologiska inventeringar inför utbyg
ganden av E6 förbi Stenungsund upptäcktes 1986 ett om
råde med fossil åkermark. Man kunde konstatera att åker
marken bestod av ryggade åkrar och att dessa överlagrades 
av stenmurar av 1800talskaraktär.

Kartmaterial
Den äldsta kartan över området är från 1807 och redovisar 
området, i vilket den fossila åkermarken ingår, som ett 
mindre ägoområde under grannbyn Högenorum. Redan 
av ägofiguren kan den preliminära slutsatsen dras att om
rådet utgjort en egen gård, som sedan lagts under en 
grannby. Kartan redovisar också en mindre torpbebyg
gelse under namnet Kostorp.

historisKt material
I samband med E6:ans utbyggnad genom området sam
manställde Gösta Framme en rapport, ”Bebyggelseför
ändringar ca 1300–1700”, över gårdar berörda av utbygg
naden. Däri framgår att ”Kolstorp” nämns i Røde Bog 
1388. Gården torde ha bestått av 16 öresbol under medel
tid. Sedan nämns gården åter 1568, men då som under
bruk till Högenorum. Två skiftesbrev från 1610 som förva
ras i gårdsarkivet på Högenorum omnämner Kolstorp 
som ”ödegärde” och Kostorp anges i likhet med det närbe
lägna Munkegärde till 12 öresbol. I 1659 års jordebok redo
visas Kostorp tillsammans med Munkeröd och Lövham
mar som brukat av Anders Fickesson. Eftersom samme 
Fickesson i ett tidigare dombrev omtalas som ”Anders i 
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Munkeröd” drar Framme slutsatsen att han varit bosatt på 
Munkeröd. De historiska källorna ger inga upplysningar 
om någon bosättning på Kostorp efter 1388. I stället så 
benämns det uttryckligen som öde i senare källor. Det kan 
knappast råda någon tvekan om att det rör sig om en med
eltida ödegård, vars mark sedan utnyttjats av andra gårdar.

fältmaterialet
Stefan Höglin genomförde på uppdrag av Riksantikvarie
ämbetet (UVVäst) en kartläggning av de fossila åkrarna 
inom området.39 Kartbilden visar dels ett mindre område 
med tegindelning, som låg under plog så sent som vid den 
ekonomiska kartläggningen 1933. Detta finns också redo
visat på 1800talets laga skifteskarta. Stefan Höglin ger 
följande beskrivning:

Åkrarna framträder som tegar med varierande bredd 
och längd. De SN gående tegarna är 50–60 m långa 
och 6–9 m breda. De avgränsas mot varandra av låga 
diken och i övre kanten av ett åkerhak. De tvärs lig
gande parcellerna är betydligt smalare och kortare och 
avslutas i öster av en terrasskant. Gemensamt för alla 
dessa ytor är att de är tämligen flacka.40

Utifrån anpassningen till en stenmur, som löper i en fast
ighetsgräns från storskiftet, kan man dra slutsatsen att 
dessa åkrar i sin nuvarande form tillkommit efter 1807. De 
övriga åkerformerna inom området, som i plan inte upp
visar några stora skillnader från de senare åkrarna, skiljer 
sig dock markant i profil. De övriga tegarna har inte bara 
mellanliggande fåror, men också tydliga ryggar, och upp
fyller alltså kraven på ryggade åkrar.

Tegarnas ursprungliga bredd låter sig inte enkelt fast
ställas. På ett intervall av 5 till 6 meter förekommer fåror 
respektive ryggar, men det är tydligt att fårorna är olika 
djupa. Djupare fåror förekommer med cirka 10 meters 
mellanrum. En jämförelse med de ryggade åkrarna ome
delbart öster om detta teglag, som har bredder på runt 10 
meter, tyder på att det västra teglagets profil tillkommit 
genom att man påbörjat en fällning av tidigare 10 meter 
breda ryggar. En sådan kan ha skett under de ryggade åk

rarnas brukstid; liknande fenomen förekommer till exem
pel på Soltvet. Men det kan också tänkas att fällningen 
skett under senare tid, som en början på en anpassning till 
1800 och 1900talens ofta smalare åkerformer.

Sammanfattningsvis kan sägas att det skriftliga källma
terialet, kartans information och fältformernas morfologi 
entydigt talar för att de fossila åkrarna till största delen 
härrör från en under medeltiden ödelagd gård Kostorp.

Generellt om formerna, bebyggelsen  
och identifieringsprocessen
Identifieringsprocessen när det gäller de medeltida öde
gårdarna som fornlämningar kan för Bohusläns del karak
täriseras på följande sätt: Före 1980talets slut var – oss 
veterligt – inga medeltida ödegårdar i Bohuslän registre
rade som fornminnen i kraft av att de var identifierade, 
funktionsbestämda och daterade som medeltida. Där
emot var många områden med ryggade åkrar kända.

I samband med förstagångsinventeringen under åren 
1973–1976 registrerades nämligen på skilda håll i Bohus
län ryggade åkrar.41 Utan att vi i fält har kontrollerat ma
terialet, mer än i Skee socken, så förefaller det i alla fall 
som om detta i huvudsak har omfattat ”riktiga ryggade 
åkrar”; det vill säga redan innan diskussionen om den fel
aktiga bedömningen av flacka tegplöjda som ryggade eller 
välvda uppkom i mitten på 1980talet gjorde man i Bo
huslän en riktig bedömning av form och terminologi. 
Man konstaterade efter inventeringen att tidsställningen 
var oviss, men drog ändå utifrån deras rumsliga samband 
med andra fornlämningar och ortnamn en slutsats om de
ras roll i bebyggelseprocessen. Det visade sig nämligen vid 
inventeringen att många gårdar med medeltida namn 
hade fornlämningar från äldre järnålder. Detta tolkade 
man som att de legat öde under yngre järnålder. De ryg
gade åkrarna kunde sannolikt förknippas med en återko
lonisationsprocess.
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Värmland42

I Värmland undersöktes inom det nordiska ödegårdspro
jektets ram ett antal socknar i Jösse, Grums, Gillbergs och 
Kils härader av Eva Österberg. Bland ödegårdsprojektets 
områden i Sverige visar västra Värmland bland de högsta 
ödefrekvenserna.43 Österberg redovisar även uppgifter 
från Fernow, som beskrivit lokaler med lämningar av åker 
och bebyggelse från medeltid.44 Trots att Värmland uppvi
sar så pass höga ödefrekvenser fanns där vid tiden för vår 
undersökning inga medeltida ödegårdar – utöver de av 
Fernow omnämnda – kända eller registrerade som forn
minnen. Den höga ödefrekvensen och de många öde
gårdsindikationerna i det äldre kartmaterialet motiverade 
oss dock att ägna ett visst arbete på att utvärdera i vilken 
utsträckning vi kunde finna ett intressant fältmaterial.

De västra delarna av Värmland består av ett uppsplitt
rat naturlandskap med mindre sammanhållna odlings
bygder av delvis skiftande karaktär. De geometriska jorde
böckerna från 1600talet ger ett entydigt intryck av en
samgårdsbebyggelse. Det är bara i undantagsfall som 
lantmätaren ritat flera hustecken på en och samma namn
enhet. Den klara dominansen för ensamgårdsbebyggelse 
bekräftas också av Eva Österbergs undersökningar i västra 
Värmland, som går fram till år 1600. Endast 14 procent av 
de kameralt registrerade gårdsenheterna låg i byar med 
mer än en gård. Vid tiden för de första jordeböckerna 
måste alltså dessa enheter kameralt ha uppfattats som en
samgårdar, men en utveckling mot fler åbor på varje gård 
måste ha tagit sin början redan före 1600. Redan vid tiden 
för de första jordebokskartorna översteg antalet hushåll 
antalet i längderna registrerade gårdar. Vissa socknar hade 
redan år 1600 i genomsnitt två hushåll per jordeboksgård, 
och återhämtningen efter den senmedeltida nedgången 
skedde alltså dels genom upptagande av nya enheter, dels 
genom hemmansklyvning.

Värmland har ibland i översikter förts till ensädesområ
det, men de äldre kartorna visar ofta på en uppdelning av 
åkermarken i fyra eller fler gärden, vilket kan tyda på att 
någon form av fjärdedels eller femtedelsträda tillämpa

des. Bruket med fjärdingsträda har en anknytning väster
ut på norskt område där Frostatingslagen föreskriver att 
en fjärdedel av åkern ska ligga i träda.45

Utöver flergärdessystemet finns anledning att betona 
ytterligare en faktor i kulturlandskapets fysiska utform
ning i Värmland under 1600–1700talen och det är den 
ofta flytande gränsen mellan åker och äng och mellan inä
gor och utmark som kännetecknar framför allt de västra 
delarna av Värmland. Landskapet är inte låst i en fast 
struktur utan har tillåtit ett flexibelt markutnyttjande. På 
1600talskartorna märks detta bland annat i att antalet ut
ängar är mycket stort.

Ödegårdslokaler
Eva Österberg beskriver de rikliga beläggen för ödeläg
gelse som finns i jordeböcker från 1500 och 1600tal.46 
Enbart i Nordmarks härad redovisas år 1600 80 öde torp 
eller torpstäder.47 Antalet permanent övergivna ödegårdar 
är dock litet i Eva Österbergs undersökningsområden och 
utsikten att med utgångspunkt från hennes undersök
ningar finna lämpliga lokaler där ödegårdarna kan stude
ras i fält måste anses som liten. 

Det finns dock ett annat källmaterial i Värmland som 
Österberg inte berört. En stor del av ödegårdarna redovi
sas till sitt läge och innehåll i den geometriska jordeboken 
från 1640talet. Av de då karterade häradena innehar 
Nordmarks härad en särställning: I den geometriska jor
deboken redovisas sammanlagt 58 enheter som på 1640ta
let betecknas som ”ödegård” eller ”ödetorp” (för ett exem
pel på kartans redovisning, se fig. 2:6). 

Det rör sig i samtliga fall om enheter som saknar alla 
tecken på att vara bebyggda men där ängsmark, eller  
ibland åker, nyttjas av en närliggande gård. De har karte
rats eftersom de vid karteringstidpunkten haft ett ekono
miskt värde. I många fall redovisas namnet på ödegården 
som påfallande ofta är ett bebyggelsenamn av samma ka
raktär som i de existerande gårdarna (exempelvis Ulevi
ken, Torsbyn, Bälserud). Om samtliga dessa noterade öde
gårdar skulle ha ett medeltida ursprung och om samtliga på 
1600talet existerande hemman också antas ha ett medel
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Fig. 2:6. Skrädene med öde
gården Kalhån i Töcksmarks 
socken. Ödegården omnämns 
enligt följande: ”E Kaalhån 
ähr en ödhe gårdh och brukas 
undher Skrädaane allenast 
deenna delen som lijgger opå 
östre sijdhan om skijldnan, 
höö till 7 lass.” Lantmäteri
styrelsens arkiv, Geometrisk 
avmätning 1642.
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tida ursprung, skulle detta betyda en ödeandel på 20 pro
cent. I tillägg till dessa relativt säkra indikationer på öde
läggelse före 1640 finns på 1800talets ekonomiska karta 
återgivet 12 namn som kan indikera övergivna gårdar, dels 
rudnamn som marknamn, dels utflyttade gårdar som 
fått beteckningen Ödegården.

När det gäller att som här, söka identifiera de fysiska 
spåren i terrängen efter medeltidens jordbruk och lantbe
byggelse är naturligtvis detta material av största intresse, 
eftersom alla gårdarna är mer eller mindre exakt lokalise
rade. Eva Österberg för dock beträffande dessa och lik
nande uppgifter i jordeboken en källkritisk diskussion, 
som dock egentligen inte går in på dessa enheters histo
riska ursprung, utan mera berör deras kamerala och be
byggelsemässiga status under 1500 och 1600talen.48

En avgörande fråga här är givetvis om beteckningarna 
ödhegårdt och ödhetårp i den geometriska jordeboken 
verkligen syftar på övergivna, tidigare självständiga gårdar 
eller om det rör sig om en överförd kameral beteckning på 
underbruk, slåtterängar, fäbodar eller liknande.

I Nordmarks härad har den geometriska jordebokens 
uppgifter utsatts för en noggrann granskning utifrån dessa 
aspekter i en uppsats av Ulf Jansson.49 Han finner inled
ningsvis ingen åtskillnad mellan de enheter som beteck
nas som ödegård respektive ödetorp. I lantmäterimateria
let framträder dessa enheter på det sätt som man har an
ledning att förvänta sig om de en gång utgjort självstän
diga enheter som ödelagts. Endast sporadiskt förekommer 
brukad åker, men de ängar som finns på ödegårdarna/tor
pen är genomgående hårdvallsängar, vilket är naturligt om 
det rör sig om igenlagda åkrar. Hade det rört sig om ut
ängar i största allmänhet borde sidvallsängar vara långt 
mer vanliga. Ödegårdarna hör inte alltid till den allra 
närmsta kamerala gården och som fallet ofta är vid öde
gårdar är en del ödegårdar delade mellan två eller flera går
dar. Ytmässigt motsvarar de ofta storleken på en liten 
1600talsgård.

Efter jämförelser mellan 1600talets jordebok och den 
geometriska jordebokens uppgifter kvarstår det som san
nolikt att större delen av ödegårdarna och ödetorpen verk

ligen representerar ödelagda äldre enheter. Utöver de en
heter som benämns med dessa termer finner Jansson i den 
geometriska jordeboken också andra tydliga indikationer 
på tidigare självständiga enheter som lagts under andra 
gårdar. Ett exempel på en sådan indikation är följande: 
”Kaalåker hafwer uthji förtiden waritt en 1/3 gårdt för sigh 
siälf men nu ähr det kommitt inundher Lefwerbyn och 
brukas av dender (?) åboor.”50 Kalåker har inte förekom
mit i jordeböckerna, men i en räfstetingsdom från 1396 
nämns gården.

I de senare lantmäterikartorna från 1700 och 1800ta
len förekommer också uppgifter om ödegårdar. Det rör 
sig både om de ödegårdar som är kända redan i 1600tals
materialet, men också om enheter som inte finns i något 
tidigare material. Sannolikt är det då en lokal tradition 
som ligger bakom benämningen. Sammanlagt 26 tidigare 
inte dokumenterade ödegårdar dyker på detta sätt upp i 
det yngre lantmäterimaterialet. De har inte dokumente
rats vid 1600talets karteringar eftersom de då dels var 
obrukade, dels låg på utmarken avskilt från 1600talets 
inägomark. Utöver dessa explicita belägg på gårdar som 
betecknas som ödegårdar så finns det dessutom möjlighe
ter att, utifrån markanvändning och hägnadssystem som 
de återges på 1700–1800talskartorna, identifiera ytterli
gare möjliga ödegårdar. 

Sammanlagt redovisar Ulf Jansson enbart i Nordmarks 
härad alltså över 80 indikationer på ödegårdar övergivna 
före kartornas tid. De flesta av dessa indikationer har ock
så kontrollerats mot senare kartmaterial i syfte att finna 
ödegårdar i fält. För Töcksmarks socken har Ulf Jansson 
upprättat historiska kartöverlägg i skala 1:10 000 baserade 
på såväl 1600talets geometriska jordebok som på 
1700talskartorna. Vid bägge dessa tidpunkter finns det 
möjligheter till en så gott som heltäckande karta över be
byggelse och markanvändning, vilket möjliggör en nog
grann jämförelse med senare tiders markanvändning och 
bebyggelse. Den omfattande hemmansklyvningen har 
emellertid gjort att så gott som alla dessa ödegårdar både 
återuppodlats och åter fått en fast bebyggelse, varför möj
ligheten att hitta spår efter det medeltida odlingslandska
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pet är högst begränsade. Kartkontroller och fältkontroller 
har utförts av dels Ulf Jansson, dels Stefan Höglin i pro
jektets tidigare skede våren 1989.

Skälet till att så få äldre spår kan återfinnas i dag är allt
så hemmansklyvningen och i de former som hemmans
klyvningen tagit sig i västra Värmland. Denna har gene
rellt, som tidigare belagts, varit synnerligen omfattande i 
Värmland. I de centrala delarna av landskapet ledde hem
mansklyvningen av de tidigare ensamgårdarna ofta till 
uppkomsten av stora, koncentrerade byar, medan den sär
skilt i västra Värmland delvis fick ett annat förlopp. Den 
äldsta åkermarken har här inte vara lika koncentrerad till 
ett centralt område nära gården. I stället har man haft ett 
system av små ängar och åkrar utspridda över ett större 
område. Birgitta Olai har i samband med sina studier av 
storskiftet i bland annat Glava, Kila och Silleruds socknar 
uppmärksammat den brokiga floran av beteckningar för 
ängsmarken och svårigheten att enkelt och entydigt av
gränsa inägor från utmark.51 Denna spridda fördelning av 
kulturmark finns med som en förklaring till att hemmans
klyvningen – med eller utan laga skifte – ofta ledde till en 
utflyttning från den ursprungliga ensamgården. Naturligt 
nog kom ofta ödegårdarnas inägomark och bebyggelse
platser att utsättas för uppodling och bebyggelse i sam
band med detta.52

Norra Vedbo och Ydre härader 
(Småland och Östergötland)
Tidigare ödegårdsforskning
Medan det nordiska ödegårdsprojektet påvisade en gene
rellt omfattande medeltida ödeläggelse i Norge, redovisa
de man för Sverige en mer omfattande medeltida ödeläg
gelse endast för ett av undersökningsområdena. Käthe 
Bååth undersökte Norra Vedbo härad i Jönköpings län 
och kunde där konstatera att 36 procent av det tidigare 
gårdsantalet låg öde vid medeltidens slut.53 Det var därför 
naturligt att vi redan i projektets inledningsfas ägnade 
området stort intresse när det gällde att finna de fysiska 
spåren i landskapet efter den processen.

1600talets kulturlandskap
Norra Vedbo ingår i ett mindre område i nordöstra Små
land och södra Östergötland (Tveta, Vedbo, Ydre, Sevede, 
en del av Kinda) som under 1600talet dominerades av ett 
tregärdessystem med tredingsträde. Denna förekomst går 
rakt emot den ofta frammanade bilden där tregärdessyste
met har förknippats med stora byar på slätten. Sölve Gö
ransson har antagit att denna småländska tregärdeszon 
representerar ”en sekundär fas av de kollektivt organise
rade brukningssystemens spridningshistoria, som inträtt 
tidigast under senmedeltiden”.54 Några närmare dateran
de undersökningar har dock inte gjorts i området, men 
Göranssons hypotetiska dateringar har alltså direkt bety
delse för ödegårdsproblematiken, eftersom tresädesbruket 
enligt denna syn kan ha införts som en följd av omstruk
tureringen under senmedeltid efter ödegårdstiden.

Kartmaterial och fältmaterial
Som tidigare nämnts utfördes 1988–1990 förberedande ar
beten för projektet i syfte att utnyttja ödegårdsprojektets 
publikationer för att nå fram till användbara undersök
ningslokaler där ödegårdsprocessen kunde studeras i fält. 
För Norra Vedbos del utfördes inledningsvis en genom
gång av det äldre lantmäterimaterialet i Gävle. Den base
rades på Bååths kartöversikter och hennes publicerade 
gårdskasuistik.55 Det visade sig att många av de enheter 
som i Bååths undersökning redovisas som öde ännu under 
1500tal i många fall kunde återfinnas på äldre lantmäteri
akter som utjordar. Kartanalyserna pekade ut ett tiotal 
platser i Vedbo där vi utifrån kartorna kunde förvänta oss 
att materialet angav övergiven bebyggelse och/eller odling 
i anslutning till historiskt belagda ödegårdar.

Samtliga dessa platser besiktigades också i fält, men 
inte i något fall kunde fossila former med säkerhet knytas 
till det medeltida ödeläggelseskedet. Dels hittades röj
ningsröseområden som antogs höra till ett äldre skede än 
medeltid, dels identifierades flera platser där bebyggelsen 
övergivits under 1700 eller 1800tal.

I flera fall förekommer att en lantmätare på 1700talet 
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karterat och värderat en utjord och dess olika delar, och 
nämnt tecken på gammal odling et cetera. Fältkontroller 
på dessa lokaler visade dock ofta på låga obestämbara od
lingsrösen utan några säkra spår av mer fast åkerbruk. Ett 
flertal lokaler med liknande lämningar har framkommit i 
samband med fornminnesinventering i Vedbo och i övri
ga delar av Sydsveriges skogsbygder. De där gjorda date
ringarna pekade mot att de tillhörde en odlingsfas med 
början under bronsålder/äldsta järnålder.56

Peter Norman skiljer för Norra Vedbos del ut två typer 
av röjningsrösen.57 För det första finns en typ av låga flacka 
rösen som är nästan helt övertorvade och/eller övermos
sade och med en diameter som sällan överstiger 6 meter. 
De är oftast 0,1 – 0,3 meter höga. Dessutom konstaterar 
Norman också förekomsten av högre, ”monumentala” rö
sen som till större delen är utan övertorvning eller över
mossning och som kan vara upp till 20 meter i diameter 
och över 1 meter höga.

Stora områden med rösen av den första typen antogs 
representera en odling från sen bronsålder till tidig järnål
der.58 För den större typen av röjningsrösen konstaterar 
Norman att de ofta förekommer i anslutning till i senare 
tid övergiven torpbebyggelse.

De direkta resultaten av denna sökprocess var alltså 
nedslående. Vi kunde visserligen med hjälp av lantmäteri
materialet lätt identifiera ett antal byar och gårdar som 
övergivits sedan kartans tid, men det var svårare att hitta 
sannolika medeltida ödeläggelser. I de fall det äldsta kart
materialet tydde på lämningar av bebyggelse och odling 
på platsen för en medeltida ödegård eller utjord var områ
det ofta återuppodlat efter den äldsta kartan. I många fall 
var det sannolikt så att lantmäterikartan över utjorden en
dast redovisade en mindre del av den övergivna gården, 
medan andra delar av ödegården lagts under andra gårdar.

Skälet till detta misslyckande kan enkelt beskrivas som 
att kartmaterialets redovisning av ödegårdar är koncentre
rat till de utjordar och ödegårdar som under 1600–1700ta
let hade ekonomiskt intresse och därför senare skulle 
komma att uppodlas. Sällan redovisas gårdar vars namn 
helt fallit i glömska, vars marker saknat ekonomiskt in

tresse och eller vars tillhörighet till en av de överlevande 
gårdarna varit oomtvistad. Kombinationen av att söka 
bland de historiskt belagda ödegårdarna och att leta efter 
deras eventuella dokumentation i lantmäterimaterialet 
ledde oss fram till en svårbestämbar grupp av indikatio
ner. I många fall rörde det sig om ödegårdar där den fort
satta markanvändningshistoriken utplånat spåren av öde
gården.

Under fältrekognoseringarna gjorde vi dock en del 
iakttagelser som fick betydelse för det fortsatta arbetet. Vi 
kunde konstatera att det i området fanns ytterligare en typ 
av fossil åkermark med röjningsrösen som inte omedel
bart gick att placera in i Normans bägge typer av röjnings
röseområden. Rösen var här något kraftigare och toppi
gare än den äldsta typen av rösen, dock utan att anta de 
mått som Norman angett för de allra yngsta rösena. På 
dessa lokaler förekom också väl röjda partier mellan röse
na och dessutom terrasskanter och markerade hak. En så
dan lokal förekom cirka 500 meter öster om Restad i Säby 
socken. Den kunde inte direkt kunnat knytas till någon 
medeltida ödegård, och inte heller daterats på annat sätt. 
Vi drog dock ändå slutsatsen att denna typ av fossil åker 
tydligt skiljde ut sig såväl från de stora röjningsröseområ
dena i utmark som från 1800talets torpmiljöer och alltså 
borde kunna vara övergiven inägomark från perioden 
medeltid till 1700tal.

Med dessa erfarenheter från kart och fältgenomgångar 
genomförde Käthe Bååth en förnyad genomgång av det 
historiska källmaterialet i syfte att finna permanent övergi
ven medeltida bebyggelse. Då inkluderades även delar av 
Ydre härad. På två sätt skilde sig denna genomgång från 
den första. För det första kontrollerades redan i det histo
riska materialet i vilken utsträckning som gården återkolo
niserats under senare tid, det vill säga inte bara fram till 
1500talsmaterialet som är brukligt i medeltidsundersök
ningarna. För det andra fäste vi oss inte i första hand vid 
lantmäterikartornas uppgifter utan intresserade oss i stället 
för förekomsten av större områden där vi antingen kände 
till att det förekom fossil åkermark eller där landskapsty
pen tydde på att det skulle kunna finnas fossil åkermark.
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Bååths fortsatta genomgång utifrån dessa utgångs
punkter fokuserades kring två större, äldre godsdomäner. 
Inom dessa fanns historiska belägg för flera ödelagda en
heter, och fältbesiktningar visade dessutom att det fanns 
fossil åkermark av möjlig medeltida karaktär.

I närheten av Hästeryd i Frinnaryds socken har, enligt 
de historiska källorna, ett flertal mindre gårdar och torp 
lagts öde. I södra delen av Hästeryds ägoområde hittades 
också ett område med fossil åkermark och rösen som san
nolik härrör från S. Hästeryd, som lagts öde under medel
tid. För Hästerydsområdet upprättades ett historiskt kart
överlägg i skala 1:10 000 på grundval av äldre lantmäteri
akter och det finns enligt dessa inget som tyder på att den 

fossila åkermarken har varit i bruk under kartornas tid.
Efter hand kom det största intresset att knytas till om

rådet KalvsvedBlekstorpSkavarp i den så kallade Aske
ryds skate i Ydre härad, Östergötland.59 Området hörde 
tidigare i kyrkligt hänseende till Askeryds socken, som i 
övrigt ligger i Norra Vedbo härad i Småland. Så gott som 
hela denna östgötska del av Askeryds socken låg under 
medeltiden under två huvudgårdar, Lägernäs och Kalv
sved, vilka donerades 1380 till Vadstena och Vreta kloster 
av Arvid Gustavsson och hans hustru. Det förhållandet att 
så gott som hela denna del av Askeryd donerades till klos

Fig. 2:7. Vässingsmålen under Bjursberg i Askeryds skate, Västra 
Ryds socken Östergötland. Den fossila åkermarken i Vässings
målen är ett bra exempel på den typ av fossil åkermark som vi 
preliminärt daterade till perioden medeltid till 1700tal. Rösena 
är något kraftigare och toppigare och det förekommer dessutom 
terrasskanter och markerade hak. Vässingsmålen behandlas mer 
i detalj i kapitel 4.
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BJURSBERG
100 m

Vässingsmålen



44   KVhaa handlinGar Antikvariska serien 53

tren och de därpå följande striderna mellan klostren gör 
att området har en omfattande dokumentation från 
1400talet. Området har behandlats av Käthe Bååth.60 I 
1400 och 1500talets jordeböcker finns dels flera explicita 
ödebelägg, dels ett antal bebyggelsenamn som i dag inte 
omedelbart kan identifieras i jorderegistret.

I Skavarp fanns också ett större område med fossil åker
mark registrerat som fornminne. Området visade sig ti
digt innehålla röjningsrösen och terrasskanter av den typ 
som tidigare hypotetiskt daterats till perioden medeltid 
till 1700tal. Jämförelser med det historiska kartmaterialet 
visade också att området inte kunde hade odlats vid denna 
tid. Det kunde alltså göras sannolikt att den fossila åker
marken kunde knytas till någon av de i källmaterialet be
lagda medeltida ödegårdarna.
   

Sammanfattning
Ovanstående genomgång har visat på fyra sinsemellan 
olika situationer när det gäller möjligheterna att identi
fiera fältspår från medeltida ödegårdar. Skillnaderna hän
för sig naturligtvis till skilda utvecklingsvägar under och 
efter medeltid, men även till inventerings och forsknings
situationen. Som inventerings och forskningsläget var 
1990 när vi beslöt att inrikta våra fortsatta fältarbeten 
inom Vedbo/Ydreområdet kan vi gruppera de fyra under
sökningsområdena enligt följande – efter fallande tillgång 
till fältmaterial.

I Jämtland fanns utan tvekan det allra bästa kunskaps
läget. Över 200 medeltida ödegårdar är registrerade som 
fornminnen. En hög ödeläggelseandel, det fortsatta ex
tensiva utnyttjandet av ödesbölena under historisk tid och 
en koncentrerad inventeringsinsats ligger bakom detta 
förhållande. Den fossila åkermarken har här fungerat som 
nyckeln till dessa lokaler och i den mån man upptäckt 
husgrunder har det skett med utgångspunkt från ödesbö
lenas åkermark.

I Bohuslän var ett mindre antal medeltida ödegårdar 
kända och registrerade som fornminnen, delvis som ett 
resultat av förarbeten till detta projekt. I anslutning till 

dessa lokaler har ännu ingen bebyggelse med säkerhet 
identifierats. I stället är det den fossila åkermarken i form 
av ryggade åkrar som karaktäriserar lokalerna. Kartmate
rialet i kombination med de ryggade åkrarna är här den 
viktigaste ledtråden till de medeltida ödegårdarna. Uti
från detta är det säkert möjligt att på samma sätt identi
fiera ytterligare ett stort antal ödegårdar, men det är knap
past sannolikt att antalet kan uppgå till jämtländska tal.

År 1990 kände vi i Värmland inte till en enda säkert be
lagd medeltida ödegård med lämningar i fält. Trots en san
nolikt hög ödeläggelse i exempelvis Nordmarks härad i 
Värmland kunde vi inte på ett enkelt sätt hitta någon lokal 
med medeltida bebyggelse och odlingsspår. Skälen till 
detta var sannolikt två. På grund av den starka skattedo
minansen under medeltid är det historiska källmaterialet 
ytterligt begränsat. Den starka befolknings och bebyggel
seexpansionen under 1700–1800tal har dessutom utplå
nat en stor del av fältmaterialet. Så gott som samtliga indi
kationer i Nordmarks härad visade spår av intensivt ut
nyttjande under senare perioder.

I Vedbo/Ydreområdet fanns inga medeltida ödegårdar 
kända som daterade och funktionsbestämda fornläm
ningar. Våra arbeten hade dock fram till hösten 1990 gett 
starka indikationer på att vi var de medeltida ödegårdarna 
på spåren: Vi hade dels identifierat en typ av fossil åker 
som hypotetiskt skulle kunna föras till perioden medeltid 
till 1700tal, dels avgränsat två större domäner inom vilka 
ett antal permanent övergivna ödegårdar borde kunna 
knytas till sådana spår. Valet av Vedbo/Ydre som under
sökningsområde var också baserat på de utmaningar som 
låg i att i fält identifiera medeltida ödegårdar och agrara 
fornlämningar. I Jämtland och Bohuslän var de grundläg
gande identifieringsproblemen redan lösta, medan de i 
Värmland föreföll synnerligen svårlösta. I Vedbo däremot 
föreföll det redan vid tidiga inventeringar och genom
gångar av det historiska källmaterialet som att det skulle 
kunna vara möjligt att få ett genombrott i processen att 
identifiera och datera gårdslämningar och fossil åkermark 
från medeltid. 
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