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4. Lägerbobygden 
Mats Widgren

Landformer, berg och jord
Det undersökta området består av Askeryds skate, som nu 
utgör en del av Västra Ryds församling i Ydre kommun. 
Området går även under beteckningen Lägerbobygden 
och utgörs av en cirka 15 kilometer lång avskild odlings
bygd längs med den östra stranden av sjön Västra Lägern 
(se fig. 4:3). Centralt i området ligger utloppet från Västra 
till Östra Lägern, där ett fall, som uppgår till 8–9 meter, 
tidigare utnyttjades för kvarnar och fisken. I dag finns där 
ett mindre kraftverk. Bygden ligger avskild från såväl res
ten av Askeryds socken som Västra Ryd. Mot resten av 
Askeryds församling (i Aneby kommun och Jönköpings 
län) avgränsas bygden till större delen av Västra Lägern.

Bergarterna i området består mestadels av olika typer 
av graniter, där den röda graniten dominerar. I områdets 
nordöstra del (norr om förbindelsen mellan Lägersjöarna) 
går berget i dagen på flera ställen. Den röda graniten klyf
tar sig där på ett karaktäristiskt sätt i kvadratiska och rek
tangulära block. I de magra markerna i skogspartierna i 
nordöst bildas ställvis skarpa klyftor och dessemellan 
blocksamlingar. Där återfinns också en stor del av 1800ta
lets sekundära bebyggelse i form av torp och mindre lä
genheter. I ett parti från Skavarp och 2–3 kilometer öster
ut består graniten däremot av en gråaktig hornbländegra
nit, som är mera lättvittrad och gett upphov till mer 
rundade bergsformationer och sannolikt en något bättre 
jordmån. Området norr om Skavarp, Skavarps äng, där 
den medeltida gården Hemvidakulla legat (se nedan) har 

fått sina karaktäristiska drag av denna bergart beträffande 
såväl landformer som jordmån.1

Området ligger på en höjd av 200–250 meter över ha
vet och följaktligen ovan högsta kustlinjen. Det gör att 
jordtäcket domineras av sandiga eller moiga moräner. 
Moränen täcker en mycket stor del av ytan och om man 
vill förstå naturbetingelserna för odling och bebyggelse 
måste man ta hänsyn till moränens ytformer. De har på ett 
karaktäristiskt sätt styrt odlingen. Den äldre åkern ligger 
ofta på stora långsträckta moränryggar i isens rörelserikt
ning. Sådana ryggar kallas med en övergripande term för 
drumliner.2

Moränens sammansättning varierar ofta på en drumlin 
så att ju längre upp mot krönet man kommer desto större 
del utgörs av de finare fraktionerna. På krönen dominerar 
mofraktionen, medan sluttningarna kan vara mer sand
iga. På samma sätt förhåller det sig med förekomsten av 
block. Ofta är sluttningarna mer rika på block än krönen. 
Denna skillnad har också tagit sig uttryck i människans 
sätt att hävda markerna, och därigenom har jordarternas 
mekaniska sammansättning och människans hävd sam
verkat för att bygga upp mer bördig, brunjordsartad jord
mån på krönen.3

Drumlinerna har därför kommit att få en avgörande 
betydelse för landskapsbild och markutnyttjande. Drum
linerna framträder i dag ofta som stora valryggformade 
åkeröar omgivna av lägre liggande betesmark. Sådana tyd
liga moränryggar bildar det huvudsakliga underlaget för 
dagens åker på ett flertal av bygdens gårdar. Om vi betrak
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tar området från norr mot söder så finner vi först att såväl 
Bjursberg som Kättestorp domineras av två mycket mar
kanta drumlinbildningar. Kalvsveds åkermark ligger hu
vudsakligen på en liknande marginell drumlinbildning 
längs med höjdplatån.4 Den stora öppna odlingsmarken 
söder om Olstorp utgörs av en långsträckt flack drumlin
bildning som sträcker sig från norra delen av Lägernäs, 
upp mot Svartarp, och som sedan avslutas i den norra de
len av Hults åkermark. Själva Olstorp ligger dock på en 
mera rundad moränformation. I bygdens södra del sträck
er sig en liknande bred, långsträckt moränrygg från Tun
narp upp mot Bubbarp.5 De båda senare drumlinerna 
sträcker sig alltså över flera byars marker och de är i dag 
inte uppodlade i sin helhet. I skogsmarken mellan dagens 
åker kan man dock ofta finna fossil åkermark på dessa 
drumliner.

För odlingsbetingelserna spelar också moränens sam
mansättning och innehåll av olika mineral en viktig roll. 
Södra Östergötland och norra Småland ligger inom ett 
område som genom isens transport påverkats av basiska 
och lättvittrade bergarter från dels Vadstenaslättens kam
brosilurområde, dels Visingsöformationerna. Lägernom
rådet ligger dock i utkanten av denna påverkan. Endast i 
enstaka fall kan marginellt förhöjd kalkhalt eller enstaka 
gruspartiklar från kambrosilur hittas i området.6 Av den 
översiktliga kartan över Sveriges skogsjordmåner framgår 
dock att ett område med instabil brunjord sträcker sig 
långt ner mot sydost och inkluderar Askeryds skate.7

En retrogressiv studie av det äldre 
kartmaterialet
Vi har alltså valt att betrakta problemet med den medel
tida ödeläggelsen utifrån den enskilda enhetens perspek
tiv. I stället för att fråga oss varför gården övergavs under 
senmedeltid så frågade vi oss varför den var bebyggd och 
fast bosatt under högmedeltid. Under vilka förutsättning
ar – sociala och ekologiska – har det varit möjligt för ett 
hushåll att livnära sig på ett givet territorium? Två tid

punkter har valts för den analysen. För det första en peri
od då gården bevisligen var bebodd, för det andra en pe
riod då ödegårdens marker inlemmats i en annan domän. 
Markerna fyller då fortfarande en roll, men inom ramen 
för ett annat produktionssystem.

Detta kapitel syftar därför till en rekonstruktion av be
byggelsemönstret i Askeryds skate vid två tidpunkter: dels 
vid en situation med ett högmedeltida bebyggelsemaxi
mum – då samtliga kända och namngivna enheter från 
medeltid var bebodda och brukade (cirka 1350), dels en 
situation då dess marker definitivt kommit att läggas in 
under andra gårdar och fyllde en ny roll som åker, äng el
ler bete inom denna nya vidare domän. 1559 års jordebok 
ger en nyckel till den senare situationen. 

Bebyggelsestrukturen i Askeryds skate har sedan 1350 
genomgått ett flertal stora förändringar. Under 1400talet 
lades flera tidigare landbogårdar öde och upphörde som 
självständiga enheter. I mitten av 1600talet skedde en sä
teribildning, som under den följande 100årsperioden 
ledde till omfattande omstruktureringar i landskapet i 
form av avhysningar av landbogårdar och till en föränd
ring av markanvändningen. Under början av 1900talet 
upplöstes slutligen Olstorps säteri och de tidigare säteri
markerna lades åter ut till arrendegårdar för att senare säl
jas ut.

För att kunna rekonstruera bebyggelsestrukturen 1559 
respektive runt 1350 måste vi alltså steg för steg skala av de 
senare förändringarna i landskapet. Därför är detta kapitel 
uppbyggt i omvänd kronologisk ordning; vi tillämpar en 
retrogressiv metod där vi utnyttjar senare tiders källmate
rial för att rekonstruera en äldre situation. Källmaterialet 
utgörs av de äldre lantmäteriakterna, boskaps och utsä
deslängder, 1500talets jordeböcker, Vadstena klosters jor
deböcker från 1400talet – och inte minst det omfattande 
fältmaterialet.

Askeryds skate under 1700talet
Med utgångspunkt i olika kamerala förteckningar ska vi 
nu stegvis rekonstruera bebyggelse och markanvändning i 
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Askeryds skate för skilda tidpunkter. Syftet är alltså att 
rekonstruera och lokalisera de olika gårdar som omnämns 
i det kamerala materialet.

Vid 1800talets slut räknades Askeryds skate i Ydre hä
rad i jordebokshänseende fortfarande som en egen sock
endel. I kyrkligt hänseende räknades skaten till Västra 
Ryds socken, och sedermera har området även jordeboks
mässigt förts till Västra Ryd. I beskrivningen till den eko
nomiska kartan från 1881 över Ydre härad finns dock ska
ten separat redovisad på ett eget uppslag.8

Tabell 4:1 (se s. 54) återger inledningsvis en samman
ställning av uppgifterna i beskrivningen till 1800talets 
ekonomiska kartverk, 1559 års jordebok och Vadstena 
klosters jordeböcker från 1400talet. Som framgår av lis
tan saknas flera av de äldre gårdsnamnen i 1800talsmate
rialet.

Där uppräknas 21 jorderegisterenheter och samtliga 
dessa kan också återfinnas som namn på jorderegisteren
heter på den ekonomiska kartan från 1945, även om de i 
vissa fall redan på 1800talet var öde. Ett exempel på detta 
är Krämarebo som visserligen ännu på 1940talet före
kommer som namn på en jorderegisterenhet, men har ge
mensamma gränser med Bubbarp.11 Som vi ska se nedan 
är dock namnet utsatt på sitt rätta läge inom Bubbarp. 
Vässingsmåla som på 1500talet var ett torp under Bjurs
berg har på 1800talet i jordebokshänseende slagits ihop 
med Kroksmåla och denna jordeboksenhet ”Vässingsmå
len med Krogsmålen” har sedan märkts ut på ekonomiska 
kartan på Kroksmåla udde. De närmare omständigheter
na kring dessa bägge enheter kommer att dryftas längre 
fram.

I det äldre kamerala materialet finns under Askeryds 
skate även uppräknat sammanlagt fem namn som på 
1800talet var försvunna som egna jorderegisterenheter. 
Fyra av dessa betecknades i 1559 års jordebok som torp el
ler utjordar och låg då under andra namngivna jorderegis
terenheter (Gåsarp, Hemvidakulla, Källboryd, Vässings
måla). ”Sårasida”, som förekommer i 1400talets jorde
böcker, finns inte belagt i det senare kamerala materialet, 
men det har antagits att det syftar på det senare belagda 

torpet Sårsjö. Som vi senare ska se rör det sig vissa fall om 
senmedeltida ödeläggelser som på 1500talet var lagda 
som ängsmarker under andra gårdar. I det äldre kartmate
rialet finns det också direkta och indirekta belägg som gör 
det möjligt att lokalisera samtliga sedan medeltiden för
svunna enheter och i många fall belägga deras fortsatta 
historia

En annan grupp av gårdar utgörs av Svartarp och 
Röstorp som 1559 var självständiga enheter med egna 
landbor, men som inte förekommer i 1800talets eller se
nare jordeböcker. Deras lägen kan dock återfinnas i det 
äldre kartmaterialet. 

Källmaterialet
De äldsta kartorna i området upprättades över säteriet 
Olstorp och dess underlydande gårdar av Samuel Melan
der 1685 i förbindelse med utbyggnaden av den Mörner
ska sätesgården (täcker Olstorp och dess underlydande 
hemman Svartarp, Röstorp och Sårsjö). Dessa kartor finns 
bundna i den geometriska jordeboken D12.

År 1693 karterade Anders Mörn en rad ytterligare byar 
och gårdar i skaten (Arvidsbo, Gullringsmåla, Hult, Ols
torp, Sårsjö, Tunnarp, Värnarp). Kartorna är bundna i 
Geometriska jordeboken D20.

Under perioden 1710 till 1723 genomfördes ytterligare 
en rad geometriska avmätningar av Anders Ahlgren och 
Mattias Sundvall (Bjursberg, Lägernäs, Munkebo, Ols
torp, Råstorp och Svartarp).

Fyra av jorderegisterenheterna dyker inte upp i kartma
terialet förrän vid skiftena. Två enheter karteras i samband 
med storskifte: Vennebjörke (1799) och Kättilstorp (1806), 
medan Kalvsved och Skavarp först karteras vid laga skiftet 
(1863 respektive 1909). Tre av jorderegisterenheterna sak
nar äldre detaljerade kartor (utöver enstaka rågångskar
tor): Blekstorp, Bubbarp och Dagstorp. För dessa är vi 
hänvisade till 1800talets ekonomiska karta över Ydre hä
rad och förarbeten till denna som i vissa fall finns bevarade 
på gårdarna.12

Över de cirka 20 jorderegisterenheter vi har att göra 
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Tab. 4:1. Bebyggelseenheter i Askeryds skate och deras belägg i olika källor.9

Ekonomiska kartans beskrivning 1881 1559, 60, 62 (jordeböcker) 1447 (endast gårdar under Vadstena) 
Arvebo ½ mtl frälse Nybygge öde

Bergshemmet bebyggd utjord (under Kroksmåla)10 – – 

Bjursberg 1. ½ mtl skatte, rusthåll
2. ½ mtl skatte, rusthåll

2 gårdar med skattejord Vässingsmåle, 
och torpen Källboryd, Kroksmåle

1 gård

Blekstorp 1/2 mtl skatte 1 gård 1 gård

Bubbarp 1. 1 mtl skatte
2. 1 mtl skatte
säteri, rusthåll

2 gårdar med torpet Krämarebo 1 gård

Dagstorp ¼ mtl frälse 1 gård, 1 ödetomt 1 gård

Gullringsmåla ¼ mtl frälse under Kalvsved – 

Gåsarp – under Olstorp 1 gård 

Hult 1. 1 mtl frälse
2. 1 mtl frälse

2 gårdar 2 gårdar

Hemvidakulla  – under Skavarp 1 gård

Kalvsved 1. 1 mtl skatte
2. 1 mtl skatte

2 gårdar med skattejord Gullersmålen 1 gård

Kättilstorp 1 mtl skatte 1 gård – 

Kroksmåla under Vässingsmåla ½ under Bjursberg, 1/6 under Venne
björke

öde

Krämarebo 1/8 mtl skatte, säteri, rusthåll, brukas under 
Bubbarp

under Bubbarp, äng 1 gård

Lägernäs 1. ¾ mtl frälse
2. ¾ mtl frälse
3. ¾ mtl frälse
4. ¾ mtl frälse

4 gårdar 2 gårdar 

Munkebo 1 mtl skatte 1 gård + kvarnström 1 gård

Olstorp 3 3/8 mtl frälse, säteri 2 gårdar med Gåsarp

Röstorp – 2 gårdar, kvarn 1 gård

Skavarp 1. 1 mtl frälse
2. 1 mtl frälse

2 gårdar med ett torp Hedekulla

Svartarp – 2 gårdar 1 gård

Sårsjö – – 1 gård

Telackebo ett bebyggt torp – – 

Tunnarp 1–3. 3 mtl frälse, säteri 4 gårdar 2 gårdar

Vännebjörke 1 mtl frälse Nybygge med 1/6 Kroksmåla 1 gård

Vässingsmåla ”Vessingsmåla med Krogsmåla, en bebyggd 
äng”

se Bjursberg – 

Värnarp 1. ¼ mtl frälse
2. ½ mtl frälse

2 gårdar 1 gård
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med under senare tid fördelar sig det äldsta kartmaterialet 
alltså enligt följande:

Tab. 4:2. Tidigaste lantmäterikartan.

Före 1750 13 enheter

1750–1850 2 enheter

1851–1910 2 enheter

Kartor saknas eller endast rågångsbeskrivning. 3 enheter

Sammantaget så finns det alltså goda möjligheter till en 
rekonstruktion av bebyggelse och odlingsmark vid 1700–
talets början. 

Olstorps säteri 1621–1730.  
Effekter på bebyggelse och landskap
De äldre kartorna från perioden 1685–1723 ger alltså en 
någorlunda heltäckande bild av bebyggelse och markan
vändning runt år 1700. Under denna period är dock stora 
delar av landskapet under omorganisation till följd av den 
pågående säteribildningen i Olstorp. Lyckligtvis kan för
loppet till stora delar följas genom en serie kartor. Det gör 
det möjligt att ur kartmaterialet rekonstruera bebyggel
sens läge före säteribildningen och i någon mån även 
komma åt jordeboksenheternas gränser.

Olstorp 2 mantal förlänades 1621 till Stellan Mörner på 
Norrköpings besluts villkor tillsammans med tretton an
dra gårdar i skaten (Blekstorp 1, Hult 2, Kalvsved 2, Läger
näs 4 och Tunnarp 4). Efter hand utökades godset genom 
köp från kronan av flera av de före detta klosterhemma
nen. År 1629 köptes från kronan ytterligare 7 gårdar 
(Bjursberg 2, Råstorp 2, Skavarp 2 och Vennebjörke 1) 
samt 1642 gårdar i Svartarp. Sonen Hans Georg Mörner 
anhöll omkring 1650 att inom rå och rör få bruka Råstorp, 
Hult och Skavarp. Då hade redan Svartarp 1645 lagts till 
äng under säteriet. Lägernäs lades även inom rå och rör 
1660. Säteriet bebyggdes sent. Ståndsmässiga byggnader 
förekom inte förrän på 1670talets mitt.13

Detta expansiva uppbyggande av säteriet med dess un

derlydande hemman ledde till att Mörner under Olstorp 
åter samlade huvudmassan av Arvid Gustavssons tidigare 
gods på en hand. Enda undantagen var smågårdarna Vär
narp och Dagstorp i öster och Arvebo och Munkebo 
längst i söder.

Vid denna tid uppförde Mörner även ett särskilt säteri 
vid Tunnarp som 1680 angavs vara ”välbyggt”.14 Nu sked
de även en delning av Olstorps säteri på så sätt att Skavarp 
och Lägernäs lades under Tunnarp som rå och rörshem
man. En ladugård till det nya säteriet anlades på två gårdar 
i Bubbarp, som Mörner bytte till sig från kronan 1668. 
Efter tio år drogs emellertid rå och rörsfriheten in, och 
två år senare reducerades hela detta gods. Bubbarp – om 
vilket det 1680 angavs att det ”medelst framkört stugtim
mer i avseende på byggnaden så förbättrats”15 – fick fort
satta privilegier och blev senare ett så kallat berustat säteri. 
Till detta hörde från 1680 1/8 mantal Krämarebo, som av
hysts till äng under Bubbarp. Krämare bo var tidvis eget 
säteri.16

Säteribildningen kan delvis följas i kartmaterialet och 
det blir utifrån dessa kartor möjligt göra en förhållandevis 
säker rekonstruktion av hur bebyggelse och gränser var 
utformade under första hälften av 1600talet.

Melanders karta från 1685 över Olstorp och dess under
lydande hemman Skavarp, Sårsjö, Hult, Röstorp och 
Svartarp ger i grova drag bilden av förloppet i samband 
med säteribildningen.17 Här återfinner vi nu lägena för de 
tidigare nämnda gårdarna Svartarp och Röstorp.

sVartarp
Svartarp anges på 1685 års karta som avhyst och underlagd 
sätesgården. Uppenbarligen har sätesgården vid denna tid 
lagt under sig delar av landbogårdarnas ängsmarker för 
egen drift. Ett stort utmarksområde öster om Skavarp 
brukas samfällt av Olstorp och Skavarp, ett näs av Skavarp 
är lagt till sätesgården och Tegelängen från Hult är lagd till 
sätesgården. Utmarksområden tillhöriga Lägernäs och 
Svartarp anges som lagda till sätesgården liksom en äng 
som tidigare tillhört Lägernäs.

Rå och rörsfriheten har uppenbarligen dock inte varit 
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helt klarlagd. År 1720 genomfördes nämligen en areal
avmätning med anledning av landshövdingens beslut om 
att Hult ska betraktas som rå och rör. Kartan visar ”säte
riet Olstorp med dess underlydande rå och rörshemman 
Råstorp och Svartarp samt frälsehemmanen Hult”.18 
Samtidigt genomfördes en noggrann avmätning av 
Svartarp och Röstorp. Från denna kan en rekonstruk
tion göras av Svartarp och Röstorp som självständiga 
enheter.

För Svartarp anges med två prickade cirklar platsen 
”Hwarest hemmanen fordomt warit bebyggda och för 
långliga tider uthysta” (se fig. 4:1). Samtidigt återges två 
torp, vart och ett med ett mindre antal åkerlyckor. Man 
får förmoda att denna avhysning skett 1645, det vill säga 
då det omtalas i det skriftliga källmaterialet. På 1685 års 
skissartade karta finns – till skillnad från Röstorp – inga 
hustecken förutom en hölada. Kartan återger dock på an

dra håll hustecken även för mindre torp. Bebyggelsen har 
alltså avhysts, och åkern lagts igen till äng kring 1645. Nå
gon gång mellan 1685 och 1720 har sedan två ängsvaktar
torp upprättas. Vart och ett av dessa torp har ett mindre 
åkerområde med tre små åkergärden, uppenbarligen bru
kade i tresäde.

röstorp
Röstorp har sannolikt avhysts senare. På kartan från 1685 
återges hustecken och hägnader. Kartan från 1720 anger 
dels ”platsen hvarest Råstorp fordom hwarit bygd”, dels 
åker i tre gärden (se fig. 4:2). Avhysningen har alltså här 
skett senare; tillägget om ”långliga tider” saknas och tre
gärdessystemet är fortfarande bevarat, med den avhysta 
bebyggelseplatsen centralt i åkern. De nya ängsvaktartor
pen Äng och Lund ligger däremot ocentralt i förhållande 
till åkern. Strukturen före säteribildningen låter sig således 

Fig. 4:1. Svartarps tidigare 
lokalisering kan rekonstrueras 
på basis av kartan från 1720 
över Olstorps säteri. De två 
prickade markeringarna vid 15 
avser platsen ”hwarest hemma
nen fordomt warit bebyggda”. 
Bebyggelsen till vänster om de 
avhysta gårdarna är ett ängs
vaktartorp. Källa: Lantmäteri
styrelsens arkiv.
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lätt rekonstrueras. Det är sannolikt att såväl gärdesindel
ning som de arealuppgifter som återges i lantmäterikartan 
ganska väl återspeglar äldre förhållanden.

Krämarebo
Till raden av gårdar som avhysts i samband med säteri
bildningen hör också Krämarebo. I 1559 års jordebok ang
es ett torp Krämarebo under den Bubbarpsgård som tidi-
gare legat under Vreta kloster. Under 1600-talet var 
denna enhet tidvis ett eget säteri, men 1680 är det alltså 
avhyst och ligger som äng under Bubbarp. På dagens 
ekonomiska karta finns också Krämarebo 1:1 angivet 
som egen jorderegisterenhet, men utan gränser inne på 
Bubbarps mark. Här finns även såväl omfattande be-
byggelselämningar som ett större område med fossil 
åkermark.

sårsjö
Stora och Lilla Sårsjö är på dagens karta torp på Olstorps 
utmark. 1600talskartorna återger gårdarna på ungefär 
samma plats. Här återfinner vi alltså sannolikt det medel
tida Sårasida. Kartan över Sårsjö 1693 gör det dessutom 
möjligt att rekonstruera en gräns mellan Sårsjö och vad 
som då var gemensam utmark till Olstorp och Skavarp.

En karta över Askeryds skate cirka 1640
På grundval av de historiska uppgifterna och kartmateria
let är det således möjligt att rekonstruera läget för skatens 
samtliga gårdar cirka 1640. I flera fall är det dessutom 
möjligt att med relativt stor säkerhet fastställa det tidiga 
1600talets gränser (fig. 4:3).

Fig. 4:2. Röstorps gamla tomt (A) 
framträder fortfarande tydligt 
centralt mellan de tre gärdena  
(1, 2, 3) i tresädessystemet. Utsnitt 
ur kartan över Olstorp 1720. 
Avhysningen har skett mellan 1685 
och tidpunkten för kartan 1720. 
Källa: Lantmäteristyrelsens arkiv.
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Fig. 4:3. Askeryds skate vid 1600talets 
mitt. Med fyllda kvadrater anges de 
gårdar som finns i 1500talets jordeböck
er. Medeltida ödegårdar anges endast 
med sitt namn. 
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Medeltida ödegårdar
Enligt uppgifterna i Vadstena klosters jordeböcker anges 
gårdarna i tabell 4:3 som öde någon gång under 1400talet 
eller 1500talet. Flera av dem förekommer också i senare 
jordeböcker som ängar under andra gårdar.

Tab. 4:3. Ödegårdar enligt Vadstena klosters jordebok

Arvebo 1447, 1466, 1480, 1502

Blekstorp 1466

Dagstorp 1466,1480,1500

Gåsarp 1466, 1480, 1502 (i 1545 års jordebok under Olstorp) 

Hemvidakulla 1466, 1480, 1502 under Skavarp

Kroksmåla 1447, 1466, 1480, 1502 under Skavarp

Krämarebo 1545, senare lagt under Bubbarp

Lägernäs en av gårdarna öde 1466

Lägernäs kvarn 1466

Sårsjö 1466, 1480, 1500

Vässingsmåla19 1466, 1480, 

För vissa av dessa gårdar blev ödeläggelsen kortvarig och i 
1500talsmaterialet uppträder de åter som självständiga 
gårdar. Det gäller Arvebo, Blekstorp, Dagstorp (en av går
darna fortfarande öde 1559). De övriga uppträder i 1559 års 
jordebok som torp eller skattejordar underlagda andra 
gårdar. I några fall förekommer de fortfarande i någon 
form i 1800talets jordeböcker, i andra fall kan namnen i 
dag enkelt återfinnas som bebyggelseenheter på andra jor
deregisterenheters mark, medan två gårdar kan hänföras 
till kategorin helt försvunna namn: Gåsarp och Hemvida
kulla.

I 1559 års jordebok finns alltså de flesta medeltida öde
gårdar förtecknade som torp under andra gårdar. Vad den
na beteckning inneburit är inte helt klart. Det kan givetvis 
röra sig om bebyggda mindre enheter som är underlagda 
övriga gårdar, men sammantaget finns flera tecken som 
tyder på att det endast rör sig om en beteckning för öde
gårdarnas marker – som på 1500talet endast utnyttjades 
till bete eller slåtter. För det första omnämns aldrig någon 

åkermark under torpen, utan vanligtvis endast ett eller par 
lass äng eller beteckningen fämark. I några fall redovisas 
också samma torp på skilda sätt beroende på att det delas 
mellan två gårdar, varav den ena legat under Vadstena 
kloster och den andra under Vreta. Under den Kalvsveds
gård som hörde till Vreta kloster redovisas exempelvis ”ett 
torp nämligen Gullersmåla till fädrift och timmerskog”, 
medan under Vadstena klosters gård i samma by redovisas 
samma enhet som ”en skattejord i Gullersmåle”.20 Samma 
förhållande återfinns för andra torp. Detta kommer när
mare att diskuteras i kapitel 7, där ödegårdsmarkernas ut
nyttjande under 1500–1700talet analyseras. I detta av
snitt ska vi nöja oss med att utnyttja 1500talsmaterialet 
för att lokalisera ödegårdarna.

Fältinventering
Våren 1992 genomfördes en fältinventering i Askeryds 
skate. Utgångspunkten för inventeringen var de historiska 
kartöverläggen och den hypotetiska lägesbestämning av 
samtliga historiskt belagda gårdar som denna resulterat i. 
Dessa överlägg gav dessutom upplysningar om partiellt 
övergiven åkermark, om smärre bebyggelseförflyttningar i 
historisk tid och om läget för kvarnanläggningar, äldre 
vägsträckningar med mera.

Huvudsyftet med inventeringen var givetvis att finna 
medeltida bebyggelsespår och odlingsmark. Inledningsvis 
sattes dock de kronologiska ramarna vitt. Alla bebyggelse
rester och all fossil åkermark och andra agrara lämningar 
som vi hade anledning att förmoda inte varit i bruk under 
de senaste 100 åren registrerades. Inventeringen genom
fördes i tre mindre lag, där Pär Connelid med biträde av 
Elisabeth Gräslund ansvarade för inventering av fossil 
åkermark i den södra delen av skaten och Mats Widgren 
med biträde av Johan Berg i den norra delen. Samtidigt 
genomförde Ingmar Billberg inventeringar av bebyggelse
lägen.

Samtliga områden avgränsades i fält på ett överlägg till 
den ekonomiska kartan och korta beskrivningar gjordes. 
Iakttagelserna från de redan påbörjade undersökningarna 
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i Skavarps äng tjänade som en utgångspunkt vid de kro
nologiska bedömningarna. Vid inventeringen påträffades 
en del rester av de senaste 200–300 årens landskapsför
ändringar, exempelvis i anslutning till de i samband med 
säterbildningen avhysta gårdslägena och i anslutning till 
senare tiders inägomark. Även lämningar som kunde kny
tas till de medeltida gårdarna påträffades, liksom fossil 
åkermark som sannolikt hör till ett äldre skede. 

Äldre bebyggelselägen, där det kunde konstateras nå
gon form av bebyggelselämning, identifierades för går
darna Vässingsmåla, Kroksmåla, Hemvidakulla, Gåsarp, 
Hult, Olstorp, Värnarp, Röstorp, Svartarp och Kräma
rebo. För gårdarna Kroksmåla, Hult och Olstorp är det 
osäkert om det kan röra sig om det medeltida bebyggelse
läget. För gården Hult har rester efter husgrunder lokalise
rats vars läge överensstämmer med tillgängligt kartmateri
al. För gården Olstorp har ett område norr om nuvarande 
bebyggelse visat sig kunna innehålla eventuella bebyggel
serester, men osäkerheten för detta område såsom något 
medeltida bebyggelseläge är mycket stor.

Även gården Krämarebo har lokaliserats, och tydliga 
huskonstruktioner och spisrösen identifierats. Det är 
dock troligen Krämarebos upprättelse till säteri under 
1600talet som de påträffade bebyggelselämningarna vitt
nar om, medan det är osäkert om detta är Krämarebos 
medeltida bebyggelseläge. Detsamma gäller det lokalise
rade bebyggelseläget för gården Värnarp. Också här är frå
gan om de lokaliserade huslämningarna och spisrösen en
bart indikerar 16001700talsbebyggelsen eller om det 
även är platsen för den medeltida bebyggelsen. Vid en 
smärre arkeologisk undersökning kunde dock inte några 
medeltida lämningar beläggas. 

I det följande redovisas endast säkra medeltida bebyg
gelselämningar. Genomgången av ödegårdarna följer ord
ningen i 1559 års jordebok och bygger alltså på de samlade 
iakttagelserna från det kamerala materialet, kartorna och 
fältmaterialet.

VässinGsmåla under bjursberG21

I Vadstena klosters jordeböcker från 1400talet förekom
mer en enhet Vässingsmåla, som 1466 och 1480 anges som 
öde. År 1559 ligger Vässingsmåla som torp ”för fädrift” 
under Bjursberg. I 1559 års jordebok skrivs vidare under 
Vässingsmåla om ”miärdere i biörsiöö” och i en annan 
1500talsuppgift talas om ”fiske ända upp i Gransjö och 
Björsjö”. Uppgiften pekar på att den försvunna Vässings
måla legat i norra delen av Bjursbergs nuvarande bydomän 
i närheten av de bägge sjöarna Gransjön och Bjursjön.

Dessa indikationer bekräftas av 1723 års karta över 
Bjursberg, som i norra delen redovisar en äng ”Wässings
måhlen” (stenig, hård, staggwall med krösonris ––– björ
ke 8 ½ lass). Vid den tidpunkten fanns varken bebyggelse 
eller åkermark inom området. Det torp, Vässingsstugan, 
som från 1800talskartorna och framåt kan dokumenteras 
i området kan genom husförhörslängderna dateras till 
1837. I anslutning till torpet togs också några mindre åker
lappar upp.

Vid fältinventeringen 1992 visade det sig att ett cirka 3 
hektar stort område med fossil åkermark av äldre typ 
fanns i anslutning till det sentida torpet och dess i sen tid 
övergivna odlingar. Vid detaljinmätningen av åkern hös
ten 1992 kunde också bebyggelserester från medeltid iden
tifieras. Området är i dag (2012) så gott som helt förstört 
av en skogsbilväg som tillkommit under 1994 eller 1995.
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Fig. 4:4. Karta över Bjursberg 1723. Det avlånga gröna partiet i 
kartans nordvästra del avser ängen Vässingsmålen. Källa: 
Lantmäteristyrelsens arkiv.
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På dagens ekonomiska karta återfinns en jorderegister
enhet med namnet ”Vässingsmåla med Kroksmåla” be
lägen på Kroksmåla udde vid sjön Lägern cirka 4 kilome
ter söder om det här belagda läget för Vässingsmålen.22 
Det äldre ekonomiska kartverket redovisar visserligen en
heten på samma sätt i beskrivningen, men på kartan sätts 
endast namnet Kroksmåla ut på denna udde. Sannolikt 
har Vässingsmåla och Kroksmåla i äldre jordeböcker förts 
samman till en jordeboksenhet på grund av att de bägge 
tidigare legat under Bjursberg. Namnet på denna geogra
fiskt icke sammanhängande jorderegisterenhet har sedan 
något oegentligt kommit att redovisas på platsen för 
Kroksmåla.

Fig. 4:5. Detaljinmätning av fossil åkermark vid Vässingsstugan 
efter den medeltida ödegården Vässingsmålen. Upprättad under 
septokt 1992 av Johan Berg och Elisabeth Gräslund. Renritning 
av Johan Berg. 
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KroKsmåla
Kroksmåla utnyttjades under 1500talet som äng under 
andra gårdar. På 1600talskartan återfinns sammanlagt tre 
bebyggda torp inom området. Det finns ett område med 
fossil åkermark som kan vara rester efter den medeltida 
gården. Några säkra belägg för var den medeltida bebyg
gelsen varit lokaliserad finns dock inte. Vi får tills vidare 
anta att den legat i närheten av det senare Krogsmålator
pet. De närmare omständigheterna kring enheten Kroks
måla har utretts av Elisabeth Gräslund, som också doku
menterat den fossila åkermarken (fig. 4:6).23

Fig. 4:6. Fossil åkermark i Kroksmåla. Området är kraftigt 
förändrat till följd av olika perioders odling, men rester efter en 
regelbunden bandparcellering syns tydligt. Kartan upprättad av 
Elisabeth Gräslund och Johan Berg sept.–okt. 1992. 
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hemVidaKulla
Hemvidakulla redovisas som öde 1466 och 1480. I 1559 års 
jordebok är det lagt under Skavarp. Käthe Bååth argu
menterade övertygande för att det försvunna Hemvida
kulla skulle stå att finna i anslutning till ett parti med fos
sil åkermark i norra delen av Skavarps bydomän.24 För att 
Hemvidakulla skulle ligga där talade inte bara 1500tals
uppgifterna om att Hemvidakulla lagts in under Skavarp. 
Även ordningsföljden i de äldsta jordeböckerna lät sig väl 
förenas med den tolkningen.25 Ordningsföljden följer i 
övrigt oftast naturliga färdvägar mellan gårdarna. I detta 
fall skulle man alltså ha tagit sig från Blekstorp (som ligger 
omedelbart norr om Skavarps nuvarande gräns) till Hem
vidakulla och därifrån upp till Sårsjö i skogsmarkerna rakt 

österut för att sedan återvända till huvudstråket vid Skav
arp (se kartan fig. 4:7).

För Skavarps by finns inga kartor äldre än från 1860 
talet. Då upprättades en karta i 1:8 000 över Skavarp och 
Blekstorp som underlag för den ekonomiska kartan. Där 
finns endast mindre åkerlyckor inom det aktuella områ
det.26 År 1909 genomfördes ett laga skifte på Skavarp. På 
den kartan redovisas hela ängsområdet i norra delen av 
Skav arp under namnet ”Torp, äng”. I analogi med förhål

BLEKSTORP

HEMVIDAKULLA

SKAVARP

SÅRSJÖ

Fig. 4:7. Hemvidakulla uppträder i Vadstena klosters jordebok 
efter Blekstorp men före Sårsjö. Ett läge i norra delen av nuva
rande Skavarps bydomän förefaller därför det mest rimliga. 
Underlag: Ekonomiska kartan i skala 1:20 000, Bordsjö 7F:2.  
© Lantmäteriet Dnr: R21143_160001.
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landena i Gåsarp (se nedan) och på ett flertal 1700talskartor 
i Vedbo och Ydre (se kapitel 7) bör detta marknamn tolkas 
som syftande på den övergivna bebyggelsen Hemvidakulla.

Våren 1991 genomfördes en detaljinmätning av den fos
sila åkermarken och en fosfatkartering i Skavarps äng. I sam
band med denna uppmärksammades även bebyggelseläm
ningar av äldre karaktär. Dessa undersöktes hösten 1991 och 
det kunde bekräftas att det rörde sig om rester av ett medel
tida hus. Sammantagna så pekar dessa uppgifter entydigt 
mot att det är lämningarna efter den i jordeböckerna om
nämnda gården Hemvidakulla som här har identifierats.

Identifikationen av de medeltida husen i Skavarps äng 
fick också som konsekvens att liknande bebyggelseläm
ningar kunde hittas i såväl Vässingsmåla som Gåsarp.  

De vidare undersökningarna av Hemvidakulla redovisas i 
kapitel 5.

Gåsarp
Gåsarp låg öde 1466, 1480 och 1500. I jordeboken 1559 
förtecknas det omedelbart efter Olstorp och anges ligga 
”därsammestad”.27 Senare under 1500talet anges att det 
lagts in under Olstorp. Uppgifterna tyder alltså på att 
Gåsarp bör sökas i närheten av Olstorp.

Fig. 4:8. Ödegården Gåsarps läge. På 1685 års karta över 
Olstorps säteri anges ONO om säteriet ett område ”Herregår
dens äng, kallas torpkiärr”. Den lilla gölen benämns ”Torpgiöl”. 
Källa: Lantmäteristyrelsens arkiv.



68   KVhaa handlinGar Antikvariska serien 53

På den äldsta kartan från 1685 över Olstorp återges cir
ka 900 meter ostnordost om Olstorp en äng som benämns 
”Herregårdens äng kallas torpkiärr”. Den lilla gölen inom 
ängen benämns ”Torpgiöl”28 (se fig 4:8). Även på kartan 
från 1720 återkommer liknande uppgifter.29 Så sent som 
1810 finns ännu dessa marknamn kvar och redovisas på en 
karta. Där återges även väster om ängen en hage benämnd 
”Torphagen”.30 Eftersom ingen torpbebyggelse fanns i 
området under 1600–1700talet måste dessa marknamn 
syfta på en äldre, övergiven bebyggelse.

Vid fältinventeringen våren 1992 kunde också ett om
råde med fossil åkermark av äldre typ identifieras inom 
området. Det låg huvudsakligen inom den på äldre kartor 
identifierade ”Torphagen”. Inom området med fossil 
åkermark återfanns även bebyggelselämningar av samma 
typ som i Skavarps äng. Allt talar alltså för att detta om
råde har hyst den försvunna gården Gåsarp.
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Fig. 4:9. Fossil åkermark och bebyggelselämningar efter den medeltida ödegården Gåsarp. I likhet med 
Vässingsmålen men till skillnad från Hemvidakulla så kännetecknas den fossila åkermarken främst av 
röjningsrösen och oregelbundna terrasskanter. Det finns inga rester efter bandparcellerad åkermark. 
Kartan upprättad 1993 under ledning av Pär Connelid.
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Fig. 4:10. Undersökning av spisröse i Gåsarp. Foto: Hans Andersson 1993.

Fig. 4:11. Gåsarp, undre lagret i plan.
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bebyGGelse
Under sommaren 1993 provgrävdes bebyggelselämning
arna för gården Gåsarp (fig. 4:10). Området låg vid under
sökningstillfället i granskog. Inom bebyggelseområdet 
kunde ett spisröse konstateras. I anslutning till spisröset 
fanns också vägglinjer och tydliga avgränsningar av hus
konstruktioner även om bebyggelsens riktning utifrån de 
ovan mark synliga lämningarna var svårtolkad. På områ
det, som bör ha varit gårdens gårdsplan, kunde spår efter 
andra byggnader iakttas. Eventuellt fanns därutöver rester 
efter ett gärde, som har delat upp gårdsplanen.

Ett provschakt lades i nordsydlig riktning så att områ
det på båda sidor om spisröset skulle beröras. Både åt norr 
och söder begränsas spisröset av på hög kant ställda stenar. 
Den uppmätbara längden var 3 meter. Utanför ytterbe
gränsningen fanns ett obränt lerlager. Härdplattan bestod 
av fyra urskiljbara lerlager. Under lerlagren fanns ett lager 

sten. Härdplattans fyra lerlager tolkas som förbättringar 
på härdplattan under husets funktionstid. Det bör inte 
tolkas som fyra olika byggnadsskeden. I ugnens norra del 
fanns också jämt lagda flata stenar framför härdplattan, 
vilket kan tolkas som en golvnivå i anslutning till härden 
(fig. 4:11). 

Från anläggningen har två 14Cdateringar gjorts. Den 
ena är gjord på träkol strax utanför bottensanden men re
lativt långt ute i schaktet. Det förefaller som om kolföre
komsten har legat utanför själva huset. Det ger i alla fall 
dateringen 1040–1290 med 2 sigma (Ångströmlaborato
riet, Ua12017). Den andra dateringen fanns utanför ug
nen i profilen och har dateringen 1660–1950, också den 
med 2 sigma (Ångströmlaboratoriet, Ua12018). Med an
dra ord vågar vi säga att det förekommit verksamhet här 
under äldre medeltid. 

Fig. 4:12. Gåsarp. Redovisning 
av säkra och hypotetiska bygg
nader gjord av NielsChristian 
Clemmensen och Ingmar 
Billberg. Nr 1 är den prov
grävda byggnaden med spisröse. 
Ett försök till rekonstruktion 
av byggnadslämningar, byggd 
på såväl provundersökning som 
övriga iakttagelser, gjordes av 
NielsChristian Clemmensen 
och Ingmar Billberg. 
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Krämarebo
Krämarebo förekommer i 1400talsmaterialet, men nämns 
inte som öde förrän 1545. År 1559 ligger Krämarebo under 
Bubbarp som äng. Under 1600talet har Krämarebo upp
enbarligen tidvis fungerat som eget säteri. Det är förmod
ligen det förhållandet som gör att Krämarebo ännu vid 
kartläggningen på 1980talet utgjorde en egen jorderegis
terenhet trots att markerna sedan länge lagts in under 
Bubbarp. I lantmäteriverkets forskningsarkiv saknas äldre 
kartor över Bubbarp. På dagens ekonomiska karta har jor
deregisterenheten Krämarebo märkts ut en dryg kilome
ter nordväst om Bubbarps bebyggelse, men utan egna 
gränser. Vid fältinventeringen påträffades här ett hundra
tal flacka röjningsrösen och ett antal väl avgränsade od
lingsytor, som väl avgränsas av tydliga terrasskanter och 
åkerhak. I det nordvästra hörnet av området med fossil 
åkermark hittades minst tre husgrunder, till synes utlagda 
i en fyrkant. Det största huset är 7 x 20 meter och har en 
grop (källare?) i västra delen. Bebyggelselämningarna här
rör sannolikt från den tid under 1600talet då Krämarebo 
utgjorde eget säteri. 

sårsjö
Enheten Sårasida, som förekommer i 1400talsmaterialet, 
finns inte nämnd i 1500talets källor. Någon enhet som 
motsvarar Sårasida finns inte i källmaterialet från det ti
diga 1600talet. På en karta från 1693 återges dock Stora 
och Lilla Sårsjö som två små enheter i skogsmarkerna 
dryga kilometern öster om Blekstorp. Sannolikt har Sårsjö 
åter blivit bebyggt i samband med 1600talets uppbygg
nad av Olstorps säteri. Om det medeltida Sårasida mot
svaras av Stora eller Lilla Sårsjö kan inte närmare utredas. 
Sårasida återges därför på platsen för Stora Sårsjö på kar
tan (fig. 4:3, se s. 58). Inom Sårsjöområdet domineras i 
dag den fossila åkermarken av sentida och nyligen över
givna former, men det kan inte uteslutas att en förskjut
ning skett – i likhet med förhållandet VässingsmålaVäs
singsstugan – och att därför lämningar efter det medeltida 
Sårsjö skulle kunna återfinnas.

”torpet” under Kättestorp
I detta sammanhang ska också ytterligare en indikation på 
ödelagd bebyggelse inom skaten nämnas: På kartan D.141 
33:1 över Kättestorp betecknas ett ängsområde i byns nor
ra del som ”7 Wästra sidan i Torpet” respektive ”41 Östra 
sidan i Torpet”. En av gårdarna i Kättestorp har hela tiden 
varit skattegård och det är inte alls säkert att en medeltida 
ödegård här skulle ha dokumenterats på samma sätt som 
de övriga i skaten. Möjligheten är alltså stor för att även 
detta område har hyst en ödegård, vars namn i så fall skul
le vara helt försvunnet. I det på kartan angivna området 
finns ett mycket stort fossilt åkermarksområde med band
parceller, samt lämningar efter sentida odling. Inga for
mer som med säkerhet kan knytas till en medeltida öde
gård har ännu påträffats.

Förhistorisk bebyggelse och odling 
i Askeryds skate
Vad gäller den fossila åkern inom Askeryds skate, så kan 
den grovt indelas i följande kategorier:
1. Sentida fossil åker – uppskattningsvis i bruk senast under 

1800talet: I många fall har dateringen kunnat beläggas 
genom jämförelser med kartmaterialet – i andra fall 
bygger bedömning på åkermarkens och röjningsröse
nas former: väl röjd åkermark med tydliga avgräns
ningar och stundom spår efter plog; toppiga och/eller 
vällagda höga rösen.

2. Åkermark från medeltid – nyare tid: Fossil åkermark 
med oregelbundna åkerytor, avgränsade av tydliga ter
rasskanter och hak. Röjningsrösena flacka, men som 
visats i Skavarps äng (se nedan) kan de på olika sätt 
skiljas ut från de tydligt förhistoriska. Denna typ av 
åkermark förekommer dels i anslutning till de perma
nent ödelagda gårdarna från medeltid eller 1600tal 
(Gåsarp, Hemvidakulla, Vässingsmåla, Krämarebo), 
men också i anslutning till dagens åker på en del andra 
gårdar (Kroksmåla, Värnarp, Dagstorp och Tunnarp) 
där dateringen är mindre klar.
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3. Bandparcellerad åkermark. Inom Skavarps äng upp
märksammades tidigt att åkermarken var indelad i 
långa bandparceller med bredder runt 30 meter. Vid 
fältinventeringen kunde flera ytterligare sådana områ
den registreras. Bandparcellerna avgränsas av terrass
kanter, åkerhak eller låga vallar. Vad gäller åkerbe
gränsningarnas former och storlek kan bandparcell
områden ofta jämföras med ovanstående kategori, det 
vill säga såväl hak och terrasser kan vara väl utbildade, 
men det förekommer också områden med endast 
mycket låga vallar eller terrasskanter. Inom dessa om
råden med bandparceller förekommer också röjnings
rösen och många gånger finns i deras direkta anslut
ning dessutom omfattande röjningsröseområden. 

4. Röjningsröseområden, det vill säga områden med ett 
stort antal flacka röjningsrösen och med endast myck
et svagt utbildade åkerbegränsningar, oftast i form av 
hak eller röjda ytor.

De båda första typerna kan genom anknytningen till det 
historiska källmaterialet ges en någorlunda säker kronolo
gisk bestämning. När det gäller de senare typerna måste vi 
inledningsvis i stället göra slutledningar baserade på ana
logier från andra bättre undersökta områden.

Röjningsröseområdena på sydsvenska höglandet upp
märksammades av antikvariska myndigheter på allvar i 
samband med 1986 års fornminnesinventering i Jönkö
pings län, och ett flertal undersökningar har sedan dess 
visat att en stor del av dessa områden representerar ett yt
mässigt omfattande åkerbruk som har sin kronologiska 
tyngdpunkt under perioden 1000 f.Kr.–500 e.Kr.31 Senare 
undersökningar har visat att det inom områdena också 
kan förekomma odling under medeltid.32 Inom Askeryds 
skate förekommer de i stor utsträckning på dagens ut
mark. Liksom i övriga delar av sydsvenska höglandet får 
man ibland intrycket av att de finns på all lite högre torr
länt odlingsbar mark. Det är en sanning med modifika
tion, men ger en riktig bild av dess stora utbredning. 

Vad gäller dateringen av de bandparcellerade åkerom
rådena måste vi inledningsvis bygga på analogier med de 

tidigare undersökta områdena i Västergötland, Halland 
och längre söderut i Småland. Storleken på områdena ty
der på att odlingen bedrivits med åkermarken i någon 
form av långtidsträda. Den fossila åkermarken täcker ofta 
mångdubbelt större arealer än den i ensäde odlade marken 
på de äldsta lantmäterikartorna. Ofta uppvisar 1600 och 
1700talets åkrar samma mönster i form av långsmala te
gar som de fossila ytorna. I Västergötland har denna typ av 
tegindelningar daterats till äldre järnålder med de yngsta 
dateringarna i folkvandringstid.33 I Småland har likartade 
bandparcellsystem daterats såväl till äldre järnålder som 
till järnålderns yngre delar.34 Det skulle alltså i huvudsak 
röra sig om ett förmedeltida skede. 

I Askeryds skate kan man grovt sett säga att den typen 
av åkermark har en närmare knytning till den historiska 
inägomarken än vad röjningsröseområdena har. Vi åter
finner bandparceller dels inom Skavarps äng (men även 
inom andra delar av den nuvarande domänen till Skavarps 
by), dels i form av några mindre fragment öster om bebyg
gelsen, dels på näset sydväst om bebyggelsen. Bandparcel
leringen måste alltså tidigare ha omfattat långt mer än den 
historiska åkermarken. Fragment av band förekommer 
också på Blekstorps mark och i den tidigare omtalade fos
sila åkermarken i Kroksmåla. På Kättestorps mark före
kommer ett omfattande bandparcellerat fossilt åker
marksområde, där avgränsningarna mestadels utgörs av 
ganska kraftiga terrasskanter eller stensträngar. Området 
med fossil åkermark i Kättestorp är drygt 1 km långt och 
3–400 meter brett och således det största inom Askeryds 
skate. Bandparcellerna förekommer huvudsakligen i den 
norra delen av området. 

I södra delen av skaten förekommer bandparcellerad 
åkermark på den nuvarande marken till Svartarp och Lä
gernäs (jfr fig. 4:13, Börjeson och Sjöström 199335). Dess
utom finns på Tunnarps mark ett område med 12 band
parceller som är 8–12 meter breda och avgränsas av sten
strängar och svagt utbildade jordvallar. Utanför det 
inventerade området har även ett omfattande område  
med bandparceller hittats i Arvebo i skatens allra sydli
gaste del.
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Sammanfattning
Utifrån inventeringsresultaten och en första jämförelse 
med kartmaterial och tidigare undersökningar på annat 
håll är det rimligt att lägga fram följande hypotetiska kro
nologi för den fossila åkermarken i Askeryds skate. 

Det äldsta skiktet utgörs av röjningsröseområden som 
återfinns på en mycket stor del av den högre liggande och 
torrlänta marken. De kan – i analogi med undersökningar 
på andra håll på sydsvenska höglandet ses som rester av en 
första röjningsfas under bronsålder och äldre järnålder.36 
Utnyttjandet är extensivt i den meningen att man över en 
längre tid har kommit att täcka en mycket stor yta, men 
det har samtidigt – i förhållande till det neolitiska jord
bruket – varit förknippad med en förhållandevis omfat
tande röjning av sten, sannolikt motiverad med intensifie
rad jordbearbetning – med handredskap eller årder. Frå
gorna kring röjningsrösejordbrukets odlingssystem är 
ännu långt ifrån lösta.37 

Bandparcelleringen skulle tidigast kunna ha skett un
der äldre järnålder. En sådan datering understöds av resul
taten från Västergötland och en geografiskt mer närlig
gande undersökning i Granhult skulle också kunna tyda 
på detta.38 Samtidigt finns alltså tecken på en liknande 
utveckling i Lenhovdatrakten under yngre järnålder (lo
kalerna Sävsjöström39 och Nöbbele 40).

Även om dateringen av bandparcelleringen i Askeryds 
skate tillsvidare måste vara flytande så kan man utifrån de 
rumsliga förhållandena konstatera att bandparcelleringen 
(jämfört med röjningsröseområdena) bör ha inneburit en 
viss koncentration av odlingen till det som under senare 
tid skulle bli inägomark. Det enda undantaget från detta 
är det stora området på Kättestorps mark. Mot bakgrund 
av de omfattande bandparcellområdena i Västergötland 
kan man också hypotetiskt anta att det även här har rört 
sig om områden som många gånger har omfattat ett större 
territorium än de senare byarna och ensamgårdarna i om
rådet. Vi får dessutom anta att även den under historisk 
tid brukade åkermarken många gånger har ingått i ett så
dant bandparcellerat större område. Den tanken under

Fig. 4:13. På gränsen mellan de nuvarande jorderegisterenhe
terna Lägernäs och Olstorp finns ett smärre område med band
parceller som inte kan knytas till någon känd ödegård. Kartan 
upprättad och renritad av Lowe Börjeson och Carin Sjöström i 
april 1993.



4. Lägerbobygden    75

stöds av att de flesta av byarna och gårdarna på drumliner
nas krön har sin mark bandparcellered på kartornas tid.41 
Fragmenten i Blekstorp skulle då kunna vara den nordliga 
utposten till ett större område, där området i Skavarps äng 
och fragmenten i anslutning till Skavarps by skulle ha ut
gjort delar. Lämningarna på Svartarps mark och på grän
sen mellan Svartarp och Lägernäs skulle kunna var rester 
efter ett större område som omfattat hela moränformatio
nen från Lägernäs till Hult. På samma sätt kan fragmen
ten i Tunnarp vara rester av ett större område som omfat
tar TunnarpBubbarpsdrumlinen och vars sydligaste ut
post är bandparcellområdet på Arvebo.
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