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Förord

Det rinnande vattnet utgör på många vis landska-
pets grundstomme. Ett vattendrag både förenar 
och delar områden, både på ett naturligt och ett 
mänskligt plan. Genom historiens gång har vatten-
dragen således ofta utgjort både grundstommar i 
kommunikationen och samtidigt spelat en viktig 
roll som gränser mellan byar, regioner och länder. 
Vattnet har alltid utgjort en livsviktig resurs, men 
i överflöd har det även haft förmågan att totalt 
omforma hela landskapsutsnitt och orsakat stora 
katastrofer som kostat många människoliv. Att 
utforska ett vattendrag ur en historisk synvinkel 
ger därmed en mångfald av olika perspektiv som 
i kombination belyser det dynamiska förhållandet 
mellan människa och natur.
   Mitt eget intresse för vattenhistoria har gått en 
lång omväg, och väcktes först genom ett allmänt 
intresse för landskap under skrivandet av min 
kandidatuppsats i Arkeologi vid Göteborgs 
Universitet hösten 2011. I efterhand är det tydligt 
att detta intresse snarare var ekonomiskt-geograf-
iskt än arkeologiskt och utmynnade i en skrift 
om städernas geografiska förutsättningar i det 
medeltida England. Vattendragens roll i städernas 
lokalisering fann jag särskilt intressant i samband 
med detta.
   Under mina masterstudier i Lund utvecklade 
jag detta nyfunna intresse för vattendrag, vilket 
efter teoretiska studier i Stockholm tog allt mer 
filosofiska former. Min masteruppsats i Historisk 
Arkeologi kom därmed att beröra vattendrag 
nästan som levande organismer med en aktiv roll 

i skapandet av mänskliga samhällen. Resultaten 
från denna studie utmynnade inte så mycket i 
praktisk kunskapsproduktion som i ett rent 
filosofiskt ställningstagande. Däremot var det 
tydligt att vattendragens stränder länge använts 
till ängsmarker, vilket ledde mig vidare mot det 
agrarhistoriska intresse som utgör den här stud-
iens grundstomme.
   Forskningsprojektet ”Översvämningens Land-
skap”, vars resultat finns presenterade i denna 
rapport, har finansierats med hjälp av bidrag från 
Kulturlandskapets forskningsstipendium. Annika 
Östlund, Magnus Rönn och Cecilia Wingård ska 
ha stort tack för det förtroende ni har givit mig. 
Jag vill även tacka Anton Larsson, student vid 
Göteborgs universitet och praktikant på Kultur-
landskapet, för hans arbetsinsats vid digitaliser-
ingen av Nordby samt för givande insikter under 
fältbesöket i Krokstad. Ådel Vestbö Franzén 
på Jönköpings läns museum och Yvonne Seger 
på Sweco har båda tagit sig tid att granska och 
genomläsa första manusutkastet till rapporten. 
Deras synpunkter har varit mycket givande och 
bidragit till slutrapportens goda resultat. Eventu-
ella felaktigheter i text och innehåll är dock helt 
mitt eget ansvar.
    Sist men inte minst vill jag innerligt tacka min 
fästmö Hillewi Elgstrand för kontinuerligt stöd i 
att följa mina intressen, och för välbehövlig hjälp 
med att forma en fungerande layout för slutrap-
porten.  Utan ditt stöd  och din värme hade 
arbetet blivit synnerligen ensamt.
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I dagens allmänna samhällsdebatt finns det en 
tendens att se översvämningar som ett hot mot 
mänsklig bosättning, inte sällan satt i relation till 
klimatförändringar och global uppvärmning (eg. 
Svenska Dagbladet 2004, Jordbruksaktuellt 2014). 
Översvämningar av varierande storlek är dock en 
högst naturlig del av ett vattendrag (Kling 2007: 
15) och det svämplan som bildas utgör ett rikt och 
varierande ekosystem. Svämplanens ekosystem 
hör till Europas mest hotade, inte minst på 
grund av mänsklig exploatering (Nolbrant 2013: 
20). Varierande översvämningar utgör inte ett 
problem för denna biotop, utan bidrar snarare till 
den biologiska mångfalden och vegetationsdy-
namiken som karaktäriserar en svämplan (Mathar 
et. al 2015).   Det är därmed problematiskt att se 
översvämningen som ett hot som bör förhindras. 
Istället bör det snarare diskuteras vilka strukturer 
i dagens samhälle som skapar konflikten mellan 
vattendrag och mänsklig aktivitet. Ytterst berör 
denna problemställning förhållandet mellan 
människa och klimat, samt till vilken grad den 
samtida människan är medveten om naturens 
klimatrelaterade risker.
   Genom historien har människans förhållande 
till översvämningar varierat kraftigt. Stora skill-
nader kan iakttas mellan olika tidsperioder och 
geografiska regioner. Vatten har alltid varit en livs-
viktig resurs i jordbruket, men hur denna resurs 
utnyttjats har till stor del berott på det lokala 
klimatet, markanvändningens karaktär och vilka 
växter som blivit odlade. Kring sekelskiftet 1800 
inleddes vad som brukar kallas den ”agrara revo-
lutionen” i Sverige, då stora delar av jordbruk-
slandskapet förändrades i grunden. Bebyggelsen 
skiftades ut och markanvändningen omvandlades 

mot ett intensivare och samtidigt mer extensivt 
markbruk. I denna kontext tycks det även ha 
skett en förändring i människans förhållande till 
svämningsmarken, där åkermarken flyttades allt 
närmre vattendragen, dikningsföretagen ökade i 
omfattning och sjöarna sänktes och reglerades. 
Spåren av det äldre jordbrukslandskapet och dess 
markanvändning har suddats ut till stora delar i 
samband med detta.
   Detta arbete har utforskat relationen mellan 
översvämning, markanvändning och bebyggelse 
i Sydsverige under perioden innan 1800-talet 
utifrån historiska kartor och fysiska lämningar 
i landskapet. Perioden har i huvudsak begrän-
sats till historisk tid (ca 1000-1800), även om ett 
försök också har gjorts att följa denna företeelse 
längre bakåt i tiden. Syftet har varit att undersöka 
klimatanpassning i det äldre agrara systemet, 
alltså huruvida människan under perioden varit 
medveten om kortsiktiga och långsiktiga klima-
trelaterade risker samt till vilken grad de tagit 
skada eller dragit nytta av detta. I den mån det 
varit möjligt har även variationer och dynamik i 
detta förhållande över tid analyserats. Resultatet 
från denna undersökning har därefter använts för 
att jämföra med situationen i dagens jordbruks-
landskap.
  Tre vattendrag har valts ut för närmare under-
sökning i denna studie: Örekilsälven, Ätran och 
Emån (Figur 1). Spridningen av dessa områden 
tillåter en jämförelse av relationen mellan 
människa och översvämning i ett större sydskan-
dinaviskt perspektiv. Vid varje vattendrag har ett 
begränsat område med sammanhängande byar 
och gårdar analyserats i detalj i det historiska 
materialet.

1. InlednIng
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Figur 1: Karta över de studerade vattendragens avrinningsområden.
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Mänskliga civilisationer av olika slag har i alla 
tider behövt anpassa sig efter naturens nycker. 
Denna anpassning har tagit sig intressanta uttryck 
i statsbildningarnas tidiga historia, då människan 
även sökte kontrollera naturens makter till sin 
fördel. Karl Wittfogel argumenterade på 1950-
talet för att kontrollen över stora flodsystem för 
bland annat konstbevattning till och med skulle 
vara en avgörande faktor bakom uppkomsten av 
tidiga civilisationer (Wittfogel 1955, 1957). Witt-
fogels storslagna teori anses numera med rätta 
alltför deterministisk, men innehåller fortfarande 
många punkter av stort intresse (Harrower 2009). 
Den historiska relationen mellan människa och 
översvämning tar sig mycket konkreta uttryck 
vid undersökningar av förhistoriska och histo-
riska konstbevattningssystem. En kort historisk 
redogörelse för relationen mellan människa, 
översvämning och konstbevattning utgör därmed 
en naturlig utgångspunkt för den här studien.
   I den ”bördiga halvmånen”, i vad som ibland 
brukar kallas för civilisationens vagga, var 
översvämningar livsviktiga element i männis-
kans vardag. Konstbevattning av odlingsmarker 
inleddes i Egypten och Mesopotamien redan 
under Neolitikum (i dessa regioner ca 5700-2800 
BC). I Egypten drog de predynastiska bosättnin-
garna fördel av Nilens naturliga regelbundenhet 
(Butzer 1976: 19-20), medan man i Mesopota-
mien till följd av floden Tigris mindre fördelak-
tiga karaktär och vårflodsmönster var tvungen att 
konstruera avancerade kanalsystem (Mays 2008: 
471). I vad som är de södra delarna av dagens 
Syrien tvingade det torra öken- och stäppliknande 
landskapet människan att tidigt etablera sig vid 
sjöar och vattenhål. Under den tidiga bronsåldern 

i mitten av 3000-talet före Kristus började man 
bygga dammar för att leda vatten från floderna 
och ut på den torra stäppen, vilket ledde till att 
mötesplatser med vissa urbana särdrag kunde 
grundas i detta oländiga landskap. I mitten av 
Bronsåldern etablerades byar i alla dalgångar och 
större centralplatser växte fram kring vattenhål, 
där vattenkanaler byggdes ut till byar i den kring-
liggande regionen. Under århundradena efter 
Kristi födelse, möjliggjorde långa kanalsystem 
en kolonisation av platser som tidigare inte varit 
beboeliga (Braemer et al. 2009: 46-48). Varia-
tioner i översvämningarnas omfattning i Nildalen 
under den dynastiska perioden i kombination 
med en befolkningsdynamik orsakade troligen 
en utveckling av olika former av konstbevattning 
som förstärkte Nilens naturliga mönster (Butzer 
1976: 41-51). 
   I dessa antika områden utkristalliserar sig 
tidigt ett tydligt dynamiskt förhållande mellan 
människa och vatten. Människan har i de subt-
ropiska stäpp- och ökenklimaten ständigt behövt 
anpassa sina liv efter tillgången på vatten. Detta har 
gjort att människor dragits till de vattenbestånd 
som funnits tillgängliga och genom årtusenden 
av varierande befolkningsmängder, klimatförän-
dringar och landskapsdynamik har människan 
anpassat flodsystemen efter sina behov. 
   I Europa har denna utveckling inte påbörjats 
lika tidigt, även om människan under förhistorien 
indirekt har orsakat förändringar i vattendragens 
karaktär genom påverkan på det kringliggande 
landskapet (se exempelvis Foulds & Macklin 
2006, Dobrowolski et al. 2010). Ett av de tidiga 
beläggen för konstbevattning i Europa återfinns 
vid floden Po i norra Italien, där den så kallade 

2. Bakgrund
2.1 Människa, översvämning och konstbevattning i ett internationellt perspektiv
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Terramare-kulturen under bronsåldern konstru-
erade kanalsystem mellan floden och byarna. 
Kanalerna bevattnade inte bara fälten, utan anslöt 
även till vallgravar runt byarna (Mele et al. 2013). 
Detta tycks till viss del ha fortsatt in i senare tider, 
trots smärre avbrott. I Bologna etablerades under 
järnåldern de första permanenta bosättningarna 
på upphöjd översvämningsskyddad mark mellan 
två floder och utnyttjade även vattendragen 
för konstbevattning. Detta fortsatte in i den 
romerska perioden, då man även aktivt började 
kontrollera flodernas lopp (Bruno et al. 2013). 
Konstbevattningen var utbredd i det antika Rom, 
där en stor varietet av olika tekniker användes, 
bland annat dammanläggningar, akvedukter och 
kanaler (Dermody 2014: 5026). 
   I brytningsperioden mellan antiken och den 
tidiga medeltiden uppstod det en förändring 
i människans förhållning till översvämningar. 
Denna period definierades av en ekonomisk och 
demografisk förändring, där äldre bosättning-
slägen i närheten av vattendragen övergavs för 
högre topografiska lägen och det agrara systemet 
blev allt mer inriktat på boskapsdrift (Cheyette 
2008). Under samma period upplevde hela det 
norra halvklotet en märkbar klimatförsämring 
med sjunkande årsmedeltemperaturer (Chris-
tiansen & Ljungqvist 2012). I Italien började 
olika författare under 400- och 500-talen förfasa 
sig över katastrofala översvämningar i långt 
mycket högre grad än tidigare. Översvämningar 
och medföljande fenomen så som erosion och 
materialdeponering ökade under denna period. 
Det instabila politiska läget och makthavarnas 
ointresse för övergripande skötsel av de redan 
existerande vattensystemen bidrog troligen till 
översvämningarnas katastrofala följder (Squa-
triti 1998: 71-72). Efter 500-talet syns en märkbar 
förändring i källorna, där anmärkningar om 
katastrofala översvämningar lyser med sin från-
varo. Till följd av de senaste århundradenas 
svämningar hade vid den här tiden mer eller 
mindre omfattande våtmarker brett ut sig längs 
med vattendragen i Italien. Efter den tidigare 
periodens befolkningsminskning hade mer mark 
blivit tillgänglig och människorna koncentrerats 
till bosättningar som låg skyddade från övers-
vämning. Befolkningen började nu att utnyttja de 
nya våtmarkerna för resursinsamling och bete i 
högre grad än tidigare generationer (ibid: 72-75). 

Konstbevattningen av åkrarna upphörde troligen 
i samband med detta, men tycks ha praktiserats 
på sina håll kring medelhavet även under tidig 
medeltid och framåt, bland annat i Spanien (se 
exempelvis Gerrard 2011).
   Under medeltidens gång tycks översvämnings-
frekvensen ha ökat i de Europeiska flodsystemen, 
vilket bland annat i England har knutits till den 
agrara expansionen samt olika ekonomiska 
och sociala förändringar under högmedeltiden 
(Lewin 2010). De nya teknologiska innovation-
erna möjliggjorde uppodling av nya marker, och 
den agrara markanvändningens allt större utbred-
ning bidrog tydligt till en ökad sedimentation 
längs med flodsystemen (Macklin et al. 2010). 
Mycket tyder på att medeltidsmänniskan kunde 
anpassa sig efter dessa nya förhållanden på en rad 
olika vis, bland annat genom att höja golvnivån 
i byggnader, konstruera vallar eller planera om 
markanvändningen (Gerrard & Petley 2013). 
   Den nord- och centraleuropeiska konstbev-
attningen under denna tid skiljer sig från Sydeu-
ropa genom att den främst användes på gräsmark 
och inte på åkermark. Detta kan beläggas från 
800-talet på det Schweiziska mittlandet samt i 
Pyrenéerna (Leibundgut & Kohn 2014a: 274, 
278). Under 1100-talet användes olika former av 
artificiellt bevattnade ängar (hädanefter kallade 
”översilningsängar”) av benediktiner- och cister-
cienserordnarna i Frankrike (Braudel 1972: 72). 
I takt med boskapsmarknadens expansion under 
senmedeltiden ökade även mängden översiln-
ingsängar i Europa (Leibundgut & Kohn 2014a: 
279) och även kvarndriften ökade markant längs 
med många vattendrag (Crouzet 2001 :21-22). 
Vattenkraft och konstbevattning av ängsmark har 
i Europa inte sällan gått hand i hand, vilket bland 
annat har påvisats i England (Cook et al. 2003). 
Den europeiska ängsvattningen har delats in i två 
huvudperioder: den första i samband med tresä-
dets utveckling under högmedeltiden, den andra 
med början i den agrara revolutionen under 
sent 1700-tal och fram till andra världskriget 
(Leibundgut 2004: 79). 
   Under 1700-talet infann sig en brytningspe-
riod i människans förhållande till vattendrag 
och våtmarker, vilket markerades inte minst i 
Tyskland. Genom upplysningstidens ideal skulle 
naturen erövras och människans överhet mani-
festeras. Kampen mot naturen blev i Tyskland en 



12

Oscar JacObssOn

kamp mot vatten, där hela det gigantiska våtmark-
sområdet Oderbruch rensades, dikades ur och 
böjdes efter människans vilja – dock inte utan 
många motgångar (Blackbourn 2006). Samma 
period genomgick landsbygden en omstrukture-
ring i stora delar av Europa, där mark som tidi-
gare brukats i mer eller mindre kollektiva former 
blev uppdelad och avstyckad till privat mark. 
Detta ledde till uppkomsten av storjordbruk och 
marknadsanpassning av odlingssystemet (Davis 
2006: 104-105). Under senare delen av 1700-
talet blev konstbevattningen av ängsmark allt 
mer specialiserad, där en växande litteratur om 
ämnet och ett antal skolor lärde ut konsten. Nya 
moderna konstbevattningssystem användes vilka 
karaktäriserades främst av en storskalighet och 
en anpassning av den kringliggande terrängen. 
Detta var normen även in på 1800-talet och den 
konstgjorda ängsvattningen nådde sin högsta 
kulmen runt sekelskiftet 1900 (Leibundgut & 
Kohn 2014a: 280-281). Utvecklingen av konst-
gödsel var huvudmotorn bakom ängsvattningens 
tillbakagång under 1900-talet. Den äldre översil-
ningsängens uppbrutna topografi var dessutom 
ett hinder för de nya maskiner som skulle under-
lätta jordbruket, vilket bidrog till en utveckling 
bort från konstbevattning (Leibundgut 2014b: 
295-296).

I nuvarande Sverige är det något oklart när 
människan började nyttja eller aktivt försöka 
motverka våtmarker. Under sen historisk tid var 
slåtter på våta naturängar vid framförallt myrar 
en avgörande faktor i Norrlands boskapsskötsel 
(Österman 1976). Även i Sydsverige har 
våtmarker brukats till slåtter (exempelvis Waro-
dell 2008). Vid Stoby i Hässleholms kommun 
finns det paleoekologiska indikationer på att 
våtmarksslåtter förekommit redan under bron-
såldern (se Häggström 2005: 91, Lagerås 2002), 
och människan har även tidigare troligen nyttjat 
dylika marker för jakt och insamling av växter. 
På äldre kartor indikeras våt ängsmark vanligen 
med benämningen sidvalls- eller starrvallsäng 
och utifrån detta går det att avgöra att bruket var 
tämligen vanligt även i det äldre jordbrukslands-
kapet. 
   Utdikning av vattendrabbade åkermarker i 

Sverige inleddes redan under tidig medeltid. 
Exempel på detta finns bland annat från Norra 
Uppland. Det finns flera exempel på dikning 
i förhistoriska kontexter, men dessa har fram-
förallt knutits till gränsmarkering eller dränering 
av vägar och boplatser snarare än åkerbruk (se 
exempelvis Svedin 2013). Fram till 1700-talet var 
utdikningen av åker som störst i östra Mellans-
verige. I Västsverige användes plogen för att rygga 
åkrarna, vilket bidrog till ytavrinningen fram-
förallt på tunga lerjordar i västra Västmanland, 
Närke och delar av Västergötland, Skåne och 
Bohuslän. På väldränerade sedimentjordar fanns 
det inget behov av utdikning (Jakobsson 2013: 
353 f.). Under 1500-talet blev dikning av åker-
mark en politisk sakfråga under Gustav Vasas 
regering, som genom inspektörer och förord-
ningar tvingade befolkningen att gräva diken. 
Dikningsverksamheten utökades markant under 
denna period, men var ännu ett relativt ovan-
ligt utanför centrala Östsverige fram till slutet av 
1700-talet. Det var först under 1800-talet som 
dikning av åkermark tog ordentlig fart utanför 
det tidigare centralområdet (ibid: 354-61).
   Konstbevattning av ängsmark i Sverige tycks 
utifrån tillgängliga källor ha inletts sent ur ett 
Europeiskt perspektiv. Kunskap om anläggandet 
av översilningsängar fanns åtminstone under 
andra hälften av 1700-talet (Wallin 2011). Det 
är dock möjligt att primitiva konstbevattnings-
system har funnits i anslutning till ängsmark 
även under medeltiden. Utvecklingen tog dock 
ordentlig fart först under 1800-talet, vilket även 
sammanfaller med dikningsutvecklingen som 
beskrivits ovan. Utbredningen är något oklar på 
en nationell nivå, men åtminstone i Skåne tycks 
översilningsängar ha varit vanligt förekommande 
under denna period. Kring sekelskiftet 1900 avtog 
utvecklingen och de sista bevattningssystemen 
övergavs under 40-talet (Emanuelsson & Möller 
1990). 
   Mellan 1840 och 1940 inleddes ett flertal sjösän-
kningsprojekt i Sverige där våtmarker och sjöar 
dränerades på vatten, främst för att tillgängliggöra 
mer odlingsmark. Friläggandet av odlingsbar 
mark har knutits främst till ett behov genererat av 
den ökande befolkningsmängden (Persson 2011: 
101-2) samt till jordbrukets marknadsanpassning 
(Lennqvist 2010: 470) och omkring 2000 sjöar 
sänktes i Sverige under denna period (Persson 

2.1.1 Ett svenskt perspektiv
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2011). Som exempel kan nämnas Hjälmaren och 
Kvismaren där den omfattande sjösänkningen 
inleddes av en elitgrupp som ville omvandla 
sjöstränderna till åkermark. Tidigare hade denna 
mark brukats av lokalbefolkningen i ett mer ålder-
domligt system knutet till fiske och framförallt 
slåtter. Det fanns därmed under denna period 
vissa motsättningar mellan den maktbärande 
eliten och lokalbefolkningen i omdaningen av 
jordbrukssystemet och dräneringen av våtmark-
erna (Lennqvist 2007: 117-18). Sjösänkningarna 
resulterade i omfattande landskapsförändringar 
och fick oanade negativa konsekvenser, så som 
ökade översvämningar (Persson 2011: 104, 
Lennqvist 2010: 475). Från mitten av 1900-talet 
och framåt har därför restaureringsarbeten pågått 
kontinuerligt och ett flertal sjöar återställts helt 
eller delvis (Persson 2011).

2.2 Vattendragets dynamik 
och svämningszonen som 

natur- och kulturlandskap
Översvämningar orsakas på ett grundläg-
gande plan främst av nederbörd (både regn och 
snösmältning), där variationer över tid bidrar till 
formandet av ett områdes vattenanknutna land-
skap genom vattencykeln. Förångat vatten fördas 
inåt land med hjälp av vinden och forceras uppåt 
allt eftersom topografin blir högre. Slutligen når 
vattenångan en nivå där temperaturfallet och det 
minskade lufttrycket omvandlar ångan till regn. 
Vattnet färdas sedan genom landskapet på väg 
mot havet på två olika vis – antingen via ytavrin-
ning eller grundvattenflödet. För att ett större 
grundvattenflöde skall kunna uppstå krävs det 
att jorden är genomsläpplig och möjliggör infil-
trering av nederbörden. Isälvsavlagringar utgör 
inte sällan sådana jordar, medan lera är mer 
kompakt vilket minskar infiltrationen. Mängden 
ytavrinning är därmed till viss del relaterad till 
den underliggande jordarten. Ytavrinningen är 
det som bildar vattendrag med erosionens hjälp, 
och är den aspekt av vattencykeln som är av störst 
intresse för denna studie.
   Variationer i nederbörden både mellan olika 
årstider och mellan olika klimatperioder påverkar 
inte enbart erosionen, utan bidrar i samklang 
med berggrund, temperatur och i Sverige även 

glaciala avlagringar till naturlandskapets biolo-
giska utformning. Köppens klimatsystem är ett 
exempel på detta, där temperatur och neder-
bördsförhållanden kan berätta mycket om ett 
områdes vegetation. 
   På en detaljnivå bildar vattendrag och varia-
tioner i vattenmängd olika biotoper även i det 
lokala landskapet. Svämplanet är en sådan biotop 
och består av det regelbundet översvämmade 
området närmast ett vattendrag. Översvämn-
ingar utgör en naturlig del av utvecklingen av ett 
vattendrag, både geomorfologiskt och ekologiskt. 
Geomorfologiskt leder ett ökat flöde i vatten-
draget till att erosionsmönstret ändras och att 
vattendragets kanal omformas i en grad som är 
relaterad till översvämningens omfattning. När 
vattnet överstiger älvfåran påverkas även ett större 
kringland av deposition och erosion (Charlton 
2008: 32-33). Det översvämmade vattendraget 
deponerar partiklar och näringsämnen som 
bidrar till en stor biologisk mångfald. Längs med 
vattendrag bildas det en stor variation av olika 
levnadsmiljöer där näringsdeponering, öppna 
solexponerade ytor och grundvattennivåer sams-
pelar. Fluktuationer i vattenflödet är en starkt 
bidragande faktor till svämplanets stora mosaik 
av livsmiljöer (Nolbrant 2013: 7-9). Klimatrelat-
erade variationer och störningar är avgörande för 
bevarandet av dessa livsmiljöer och möjliggör en 
samexistens av arter med olika ekologiska behov 
(Mathar et al. 2015). 
   De aktuella vattendragens dynamik kan illus-
treras med hjälp av mätstationsdata från SMHI (se 
bilaga 3). Av denna data framgår det att det finns 
vissa årliga mönster i vattenföringen som kan 
vara av intresse vid en analys av mänskligt mark-
bruk på svämplanet. Emån har som regel högst 
vattenflöde vintertid i perioden mellan december 
till mars, även om sommaren 2012 utgör ett 
notabelt undantag. Ätran har högst vattenflöde 
under perioden mellan November till Januari. 
Örekilsälven uppvisar ett något mer dynamiskt 
mönster men tycks framförallt drabbas av höga 
höstflöden mellan september till december. 
   Människans bruk av det naturliga svämplanet 
genom historien är ett något outforskat ämne. 
Som visats ovan har våtmarker och stränder vid 
vattendrag onekligen brukats till ängs- och foder-
marker under långa delar av historien. Bristen 
på forskning inom området kan delvis hänföras 
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den historiska forskningens fokus på den odlade 
marken, vilket har gjort att ängsbruket till 
stora delar ignorerats (Williamson 2003: 160). 
Dessutom räknas sällan det naturliga svämplanet 
som en del i kulturlandskapet inom historisk 
forskning, vilket även är relaterat till synen på 
vattendrag generellt (Edgeworth 2011). Istället 
har den artificiella översilningsängen utfor-
skats till större del (se ovan), troligen eftersom 
denna lättare kan relateras till mänsklig aktiv-
itet. Dessutom lämnar en dylik markanvändning 
tydligare brukningsspår efter sig än en ”naturlig” 
ängsmark, vilket har gjort att denna markform 
fått större antikvarisk uppmärksamhet.
   Mot bakgrund av denna forskningsbild framstår 
det naturliga svämplanets kulturhistoria som ett 
delvis förbisett ämne med en stor potential. För 
att förstå hotbilden mot svämplanens biotop i 
dagens landskap bör man även förstå hur männi-
skan interagerat med denna i ett historiskt pers-
pektiv. 
   Europas tidigare rika bestånd av sumpskogar 
utnyttjades troligen tidigt för olika former av 
lövtäkt till vinterfoder, men började avverkas 
och omvandlas genom avverkning till våta slåt-
termarker under medeltiden (Emanuelsson 
2009: 155). Översvämningsmarkerna bidrog med 
naturlig gödsling och gav årligen rika skördar av 
gräs och starr (ibid: 280). I medeltidens England 
tycks de flesta större ängsmarker varit belägna 
på flodernas slättland, där höga grundvatten-
nivåer motverkade negativa effekter av låg neder-
börd. Ängsmarkernas utbredning var dock högst 
begränsad och koncentrerades framförallt till 
väldränerade jordarter, gärna med en blandning 
mellan grus och alluvium (Williamson 2003: 
163ff). Som jämförelse tycks renodlat våtmarkss-
låtter, även på myrar, varit vanligare i Sverige 
under historisk tid. Dessutom täckte ängsmarken 
ofta en större areal än åkermarken, inte minst i 
områden dominerade av ensädesbruk (exem-
pelvis Franzén 2000, Mascher 2002: 95-96), men 
även i regioner med andra brukningssystem (se 
exempelvis Hannerberg 1971: 32). Arealmåtten 
säger nödvändigtvis inte mycket om åker- och 
ängsmarkens inbördes relationer, eller huru-
vida åkermarken haft mindre betydelse än 
ängsmarken. Ängs- och åkermarkens inbördes 
kvaliteter är viktiga att ta med i beräkningen om 
detta skall diskuteras. Ängsmarken har dock rent 

arealmässigt ofta upptagit en större yta än åkern, 
vilket inte innebär annat än att en större yta har 
varit avsatt för äng än för åker. Det finns därmed 
all anledning att tro att ängsbruk på svämplan 
varit vanligt förekommande i Sverige åtminstone 
sedan medeltiden.
   Det har dock funnits vissa avgörande skillnader 
i kvalitet mellan olika höslag som är viktiga att 
belysa. Sid- och madvallshö hade en generellt 
sämre näringskvalitet än hårdvallshöet men var 
avgörande som vinterfoder och utgjorde ett sorts 
”bukfyll” för boskapen. Hårdvallshöet har större 
näringsvärde (Ödéen 2014: 40). 
   Peter Skoglund (2007) belyser på ett intressant 
vis vattendragens och den våta markens inverkan 
på bebyggelse och markanvändning under förhis-
torisk tid i Markaryd i Småland. Under romersk 
järnålder skedde en omflyttning av bebyggelsen 
där nya områden längs med vattendraget Lagan 
började koloniseras. Skoglund knyter denna 
nyetablering till ängsbrukets betydelse och 
svämningszonens effektivitet som slåttermark. 
De naturliga ängsmarkerna kan därmed ha tjänat 
som en bebyggelselokaliserande faktor (Skoglund 
2007). Liknande argument har även framförts av 
Coco Dedering (2001) för Emåns avrinningsom-
råde, där järnålderns bebyggelse ofta återfinns i 
nära anslutning till vattendrag och våtmarker. 
Dedering framhåller dock även att dalgångs 
kommunikativa fördelar även kan ha spelat en 
avgörande roll.

Avgörande för en diskussion kring den vatten-
dragsnära ängsmarkens förhistoriska betydelse är 
införandet av vinterstallad boskap i Sverige samt 
hur omfattande stallningen varit under olika 
perioder. Enligt Ellen Anne Pedersen och Mats 
Widgren (1999) tyder mycket på att fähusdrift och 
ängsbruk inleds i Sverige under tiden kring Kristi 
födelse, även om det också finns tidigare exempel. 
Först runt 200 e.Kr finns det dock tydliga belägg 
från i stort sett hela landet (Pedersen & Widgren 
1998). 
   Hur omfattande stallningen och behovet av 
vinerfoder varit är föremål för diskussion, och 
mycket tyder på att det finns vissa regionala vari-

2.2.1 Behovet av vinterfoder och ängs-
brukets införande
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ationer. I Östergötland har bland annat Maria 
Petersson argumenterat för att utegångsdrift varit 
dominerande under hela den äldre järnåldern 
(Petersson 2006), men det har också hävdats att 
stallningen varit begränsad även under yngre 
järnålder (e.g. Lindeblad & Petersson 2008). 
Vid Tölö i Halland har arkeologiska under-
sökningar kunnat påvisa att vinterstallning eller 
motsvarande fenomen förekommit under yngre 
romersk järnålder och folkvandringstid, även i 
kombination med starka arkeobotaniska belägg 
för ängsbruk (Häggström 2014). I Möre, ett av 
Smålands ursprungliga ”länder” i de sydöstra 
delarna av nuvarande Kalmar län, har Alf Eric-
sson visat att flera typer av odlingslandskap exis-
terat parallellt under äldre järnålder, och att vari-
ationerna varit stora mellan olika gårdar. Till stor 
del hävdar dock Ericsson att boskapsskötseln varit 
en integrerad del av åkerbruket under perioden, 
med rika belägg för fähus och gödslade åkrar 
(Ericsson 2001). En avgörande fråga är huruvida 
dessa skillnader reflekterar regionala variationer 
eller är resultat av olika tolkningsgrunder. Det 
är ett dock ett välkänt faktum att en stor mängd 
olika former av odlingssystem existerat parallellt 
i Sverige i historisk tid, och det finns ingen anled-
ning att tro att förhistorien varit mer uniform till 
sin karaktär. 
   Det tycks finnas belägg för att vinterstallning 
varit förekommande – om möjligen inte helt 
dominerande – i de studerade områdena i Västs-
verige och östra Småland åtminstone vid yngre 
järnålderns början. Därmed har även ängsbruket 
troligen varit väletablerat ungefär vid samma tid. 
Resultaten från Östergötland talar för en annor-
lunda och senare utveckling av djurhållningen. 
Möjligen kan detta relateras till det Östgötska 
områdets naturgeografiska förhållanden vilket 
i så fall skulle möjliggöra en jämförelse med de 
centrala delarna av Västra Götalands inland i 
närheten av Vänern.

2.2.2 Negativa konsekvenser i nutid?
Som påvisats ovan är översvämningar en naturlig 
företeelse i vattendragens dynamik, och bidrar 
till formandet av värdefulla biotoper i lands-
kapet. Människor har genom historien försökt 
nyttja översvämningarnas positiva effekter på 
jordbruk genom vattendragsnära markbruk eller 
konstbevattning. Översvämningar har dock även 

förknippats med negativa effekter, så som Italien 
under 500-talet e.Kr. Detta gäller dock inte minst 
i sen historisk tid, då vattnet i landskapet skulle 
bekämpas och tyglas. I Sverige inleddes denna 
utveckling framförallt under sent 1700-tal och in 
på 1800-talet. 
   Som nämndes i inledningen skapar översvämn-
ingar ofta stora tidningsrubriker i vår samtid. 
Det är inte bara den urbana befolkningen som 
ser översvämning som något problematiskt, utan 
dylika åsikter uttrycks även av lantbrukare som 
i sitt markbruk drabbas av översvämningens 
negativa konsekvenser. Sommaren 2012 inträf-
fade exempelvis en omfattande översvämning vid 
Emån som drabbade åkermarken negativt, där 
grödor totalförstördes. Bönder i Mörlunda har 
sedan dess sökt tillstånd för invallning av ån som 
skydd mot översvämningar (Jordbruksaktuellt 
2014). Invallning räknas som vattenverksamhet 
enligt 11 kapitlet i Miljöbalken och tillståndsan-
sökan måste därför prövas av mark- och miljö-
domstolen. 
   Jordbruksverket har analyserat effekterna av 
översvämning på olika former av jordbruk, både 
växtodling och djurhållning. Effekterna varierar 
mellan översvämningens karaktär (kort- och 
långvarig) och delas in i två undergrupper med 
kortsiktiga och långsiktiga effekter. 
   Inom växtodling kan kortvariga översvämningar 
leda till bland annat försenade arbetsmoment, 
kvalitetsproblem i grödan, förlust av växtnäring 
via erosion och ytavrinning samt att känsliga 
grödor (exempelvis ärtor och klöver) dör. På lång 
sikt kan vallodlingen försämras om klöver har dött 
på fältet. Körning med maskiner på blöt mark kan 
även leda till långsiktiga markpackningsskador. 
Långvariga översvämningars effekt på växtod-
lingen omfattar det som beskrivits ovan, men 
omfattar även på kort sikt risken för total skörde-
förlust, stor förlust av växtnäring, försämrad 
markdränering samt urlakning av jorden. På lång 
sikt kan en långvarig översvämning leda till exem-
pelvis flera års skördenedsättning efter körning 
på blöt mark, sämre näringsupptag samt att åter-
ställningsinsatser på marken krävs (Enghag et al. 
2016: 31). Intressant nog betonas även att äldre 
vall är tåligare mot översvämning än nyetablerad 
vall (ibid: 44). 
   Inom djurhållning leder kortvariga översvämn-
ingar på kort sikt ofta till problem kopplade till 
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moderna hjälpmedel, till exempel på elförsör-
jningen vilket försvårar bland annat utfodring och 
mjölkning. Det kan även bli akut foderbrist, vilket 
gör att nytt foder måste köpas in. På längre sikt 
kan det bli svårt att leverera mjölk, och riskerna 
för smittospridning i dricksvatten via den egna 
brunnen ökar. I de fall som det översvämmande 
vattnet innehåller smittor kan detta även över-
leva på djurens betesmarker även efter att övers-
vämningen lagt sig. Långvariga översvämningar 
kan på kort sikt leda till sjukdomar och i svåra fall 
omöjliggöra en evakuering av boskapen. Fodret 
kan skadas och mjölken tvingas att kasseras till 
följd av störd infrastruktur. På lång sikt kan lagrat 
foder förstöras och foderproduktionen försämras 
på grund av markpackning och förorening 
(Enghag et al. 2016: 51). 

   Utifrån Jordbruksverkets rapport finns det 
vissa skillnader mellan växtodling och djurhåll-
ning som är avgörande inte minst ur ett histo-
riskt perspektiv. Negativa konsekvenser kopp-
lade till djurhållning kan framförallt relateras till 
moderna fenomen så som elektronik och mark-
föroreningar. Växtodlingen har tydligare histo-
riska kopplingar, men det bör även betonas att 
förmoderna fodermarker bestod av en naturlig 
växtbesättning som uppstått mer eller mindre 
organiskt i samklang med det mänskliga bruket. 
Detta innebär att ängsväxterna på vattendragens 
svämplan i huvudsak har bestått av växter som på 
ett naturligt vis trivs i en översvämmande miljö, 
vilket i sin tur i kombination med en mycket 
långvarig hävd har lett till en ökad tålighet mot 
översvämningens negativa konsekvenser.
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3. Metod

Detta arbete har ämnat utforska ovanstående 
problematik till stor del med hjälp av ett historiskt 
kartmaterial, fysiska lämningar och GIS-data som 
redovisar vattendragens dynamik i dagens land-
skap. Tre olika vattendrag har valts ut för närmare 
analys: Örekilsälven, Ätran och Emån.

3.1 Historiskt kartmaterial 
Det historiska kartmaterialet har främst avgrän-
sats till material inom perioden mellan 1600-1800, 
även om bristen på material vid exempelvis Emån 
gjorde att tidiga 1800-tals kartor i begränsat antal 
fick inkluderas i analysen. Laga skifteskartor har 
enbart använts för att bidra med ytterligare förty-
dlingar kring olika områdens markanvändning, 
men har ej givits någon närmare analys. 
   Information kring markanvändning i de histo-
riska kartorna har använts för i detta arbete för att 
relatera olika markslag till vattendragens svämn-
ingszoner. För att kunna göra detta har kartorna 
koordinatsatts i GIS och markanvändningen digi-
taliserats. Detta möjliggör dels en utvärdering 
av den svämningsnära markens egenskaper i 
det äldre jordbrukslandskapet, där exempelvis 
sidvallsängens arealeffektivtet kan jämföras med 
hårdvallsängen. På detta vis går det att utforska 
frågan huruvida människan enbart klimatan-
passat sin mark eller om man aktivt använt en 
kunskap om klimatrelaterad risker till sin fördel. 
Dessutom möjliggör digitaliseringen en analys 
av äldre spår i de historiska kartan via en under-
sökning av ägostruktur, bonitetsvärden samt 
morfologiska åker- och ängsformer. Bebyggelse, 
hägnader kommunikationer och övrig informa-
tion i kartorna har använts för att ge en tydligare 

bredd till analysen där människans landskapsre-
lationer kan diskuteras i ett vidare perspektiv.
   Karaktären på olika karttyper möjliggör olika 
typer av analyser. Det geometriska kartmaterialet, 
vilket i huvudsak är koncentrerat till perioden 
innan 1750, är den främsta källan till det äldre 
historiska landskapet och kan således användas 
för att effektivt hitta äldre strukturer. Däremot är 
dessa kartor högst varierande till innehåll, kvalitet 
och detaljeringsgrad vilket gör att det inte kan 
användas på något konsekvent vis. Exempelvis är 
ofta åkermarkens avkastning detaljerat beskriven, 
medan ängen beskrivs i mer generella termer. På 
storskifteskartor från 1700-talets senare hälft och 
1800-talets inledningsdecennier finns det mer 
ingående beskrivningar av ängsmarkens avkast-
ning, där även olika marknamn är antecknade. 
Detta är av stort värde för denna undersökning 
då detta kan visa på effektivitetsskillnader mellan 
sidvalls- och hårdvallsängar. Marknamnen i sig 
ger även mer direkt information, när exempelvis 
”mader” nämns, vilket är en annan beteckning 
på en naturlig svämningsmark. Äldre markan-
vändning kan således studeras med hjälp av stor-
skiftesmaterialet, medan det är mindre lämpat 
för retrogressiva studier av bebyggelsegenetik 
och äganderätter. I vissa fall redovisar storskiftets 
konceptkartor 
   Koordinatsättningens betydelse för analysen 
av det historiska kartmaterialet gör att vissa 
källkritiska aspekter måste tas med i beräkning. 
Det geometriska kartmaterialet är mycket vari-
erande till sin karaktär och detaljeringsgrad, 
vilket innebär att det kan finnas stora skillnader 
i geometrisk tillförlitlighet mellan olika perioder, 
lantmätare och regioner. De tidiga lantmätarna 
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3.2 Fysiska lämningargav åker och gårdslägen störst uppmärksamhet, 
och dessa är därför ofta väl inmätta. Övrig mark, 
vilket även till viss del inkluderar ängen, är inmätt 
med mindre noggrannhet och kan dessutom lida 
av osystematiska felaktigheter (Tollin & Karsvall 
2010) där lantmätaren exempelvis bara uppskattat 
vissa avstånd. Detta gör naturligtvis dessa kartor 
mindre lämpliga för koordinatsättning i GIS. 
Kvaliteten varierar dock mycket, där vissa kartor 
är så väl inmätta att en omskalning och vridning, 
med två kontrollpunkter i GIS, är fullt tillräck-
ligt för att göra kartan tillförlitlig (exempelvis 
Jacobsson 2015). Detta innebär att varje karta 
måste bedömas individuellt. I de fall som kartan 
lider av osystematiska felaktigheter har detta 
kompenserats för i koordinatsättningen genom 
att låsa kartans väl inmätta delar med hjälp av ett 
större antal kontrollpunkter. Storskifteskartorna 
utgör däremot ett väl inmätt material i sin helhet, 
där både åker, äng, bergspartier, impediment och 
hydrografiska element har mätts in med förhål-
landevis stor noggrannhet. Dessa kartor behöver 
därför ingen större manipulering för att kunna 
inkorporeras i GIS, och resultaten från dessa bör 
därmed ses som mer tillförlitligt. 
   Koordinatsättningens felkällor är därmed 
viktiga att ta med i resultaten som presenteras 
nedan. Alla arealmått som redovisas i tabellerna 
i den efterföljande texten har beräknats automa-
tiskt utifrån en digitaliserad version av de histo-
riska kartorna. Arealeffektivitet och avkastning 
har dock beräknats med hjälp av lantmätarnas 
arealmått, taxering och avkastningsangivelser 
för att inte förvanska orginalkällan. I den mån 
det ansetts nödvändigt har även lantmätarens 
arealberäkningar jämförts med den automatiskt 
beräknade arealen i GIS, och inte sällan har detta 
genererat jämförbara resultat.
   Denna studie gör inget anspråk på att ge en full-
ständigt korrekt detaljbild av varje gårds anpass-
ning till översvämningszoner. Däremot ger de 
arealberäkningar och statistiska resonemang som 
redovisas i efterföljande text en övergripande bild 
av svämningszonens nytta och onytta i det äldre 
jordbrukslandskapet. För en sådan översiktlig 
bild lämpar sig materialet och den valda meto-
diken väl.

Med hjälp av information från FMIS kan även 
fysiska spår i landskapet relateras direkt till 
vattendragens svämningszoner. De lämningar 
som varit av störst intresse för denna under-
sökning är sådana som kan visa på information 
kring förhistoriskt markbruk, men även gravar 
och fynd av olika slag är intressanta i sammanh-
anget. Fossil åker i anslutning till svämningszon-
erna som i huvudsak går att knyta till perioder 
innan kartornas tillkomst har besökts i fält och 
inspekterats okulärt. Dessa har sedan relaterats 
till vattendragens svämningszoner. En av lämnin-
garna (RAÄ Högsby 421:1) karterades dessutom 
inom ramen för denna undersökning. Detta 
gjordes med hjälp av mobil GPS, där fältinmät-
ningen sedan rättades mot och kompletterades 
med information från LIDAR-data1. Gravar är 
uppenbarligen sällan lokaliserade till svämplan, 
utan intar mer dominerande positioner i land-
skapet. Däremot kan gravarnas lokalisering ge 
indikationer på tidigare bebyggelselägen, vilket 
ger ytterligare stöd till en retrogressiv analys och 
en diskussion kring äldre markanvändning.

Svämningszonerna längs med vattendragen 
har definierats med hjälp av de översvämning-
skarteringar som utförts av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB 2014a, 
2015a, 2015b). Denna kartering har genomförts 
i två steg, där den första baserades på en tidigare 
nationell höjdmodell med 50 meters upplösning. 
Under 2015 har dock nya karteringar genom-
förts med den nya nationella höjddatabasen som 
grund, vilken har en upplösning på 2 meter. Skill-
naderna i de båda karteringarna är avgörande, 
där den senare uppenbarligen har en mycket 
högre kvalitet. Mer om svämningskarteringen 
kan läsas nedan.
   Resultaten från den historiska undersökningen 
har jämförts med situationen i dagens landskap, 
där svämplanens markanvändning har relaterats 

3.3 GIS-data

1   LIDAR (Light Detection And Ranging) är en laser-
skanner monterad på ett flygplan med vars hjälp en 
detaljerad terrängmodell av landskapet kan konstrueras. 
Skanningen gör det även möjligt att skala bort valda land-
skapselement så som träd och undervegetation och endast 
synliggöra marknivån. 
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både till regionala och nationella nivåer. Data från 
jordbruksverket har använts för att göra detta, 
vilken innehåller information om olika åkerblock 
(Jordbruksverket 2015a) samt aktuell markan-
vändning på detaljnivå från 2014 (Jordbruks-
verket 2015b). Den aktuella datan innehåller 
exempelvis information om vilka grödor som 
odlas på en specifik yta. Detta gör det möjligt att 
detaljdefiniera svämplanens markanvändning för 
2014 både översiktligt för hela landet, men också 
regionalt och lokalt. Detta kan sedan jämföras 
med bilden som generats utifrån det äldre kart-
materialet.

3.3.1 Översvämningskartering
MSBs översvämningskartering inleddes år 1999 
och utförs på uppdrag av Sveriges regering. 
Tanken med karteringen är den kan tjäna som 
ett underlag främst till kommunal planering 
samt i planering av räddningsinsatser. Fram till 
2011 utfördes översvämningskarteringarna mot 
bakgrund av den tidigare nationella höjddata-
basen med 50 meters upplösning. Efter den nya 
höjddatabasens införande med 2 meters upplös-
ning har nya karteringar utförts, ett projekt som 
fortfarande pågår (MSB 2016). 
   Som underlag till karteringen används flödesdata 
från hydrologiska mätstationer, flödesåterkomst, 
vattennivåer i sjöar/hav, höjdmodeller, botten-
data, dämmande strukturer (dammar, broar) samt 
landskapets friktion (vegetation, jordart osv). 
Detta förs sedan samman i en hydraulisk modell 
som kan vara antingen endimensionell eller 
tvådimensionell. Den endimensionella modellen 
har använts för alla vattendrag studerade i detta 
arbete och bygger på en beskrivning av vatten-
draget med hjälp av inmätta tvärsektioner (MSB 
2014b). De uppdaterade översvämningskarter-
ingarna innehåller beräkningar för 100-års och 
200-års flöden samt Beräknat Högsta Flöde (BHF) 
som grovt skall motsvara ett 10 000-årsflöde. 
Flödesberäkningarna har klimatanpassats för 
det kommande sekelskiftets flödesförhållanden 
(exempelvis MSB 2015a).
   Översvämningskarteringens lämplighet för histo-
riska studier av landskapet kan diskuteras. Alla de 
studerade vattendragen är reglerade i någon mån 
vilket innebär att flödesberäkningarna förutsätter 
stora skillnader mot dåtida förhållanden. Topo-
grafi och jordart är relativt oföränderliga faktorer, 

medan exempelvis större fördämningar, kraftsta-
tioner och liknande är moderna fenomen. Flödet 
i vattendragen påverkas inte bara av uppströms, 
utan även av nedströms förhållanden. Vegetatio-
nens förändringar över tid påverkar också land-
skapets friktion, vilket man bör ha i åtanke vid 
analyser av detta slag. 
   Det måste dock framhållas att MSBs flödes-
beräkningar har stor relevans för historiska 
studier på grund av de klimatanpassade flödena 
och långtidsberäkningarna. Därmed är det 
sannolikt att den på kartorna redovisade svämn-
ingszonen till stora delar motsvarar den histo-
riska. Detta kan ytterligare klargöras genom 
studier av det historiska kartmaterialet där det 
oreglerade vattendragets morfologi kan jämföras 
med dagens situation. Utifrån detta går det att 
avgöra att inga större morfologiska förändringar 
i vattendragen har skett sedan den förindustriella 
perioden i de studerade områdena.
   MSBs beräkningar för BHF, 200-år och 100-år 
bör dock med tanke på ovansteånde inte tas 
för givna. Återkomstfrekvensen för de olika 
flödesmängderna har naturligtvis varierat under 
historiens gång i samklang med klimatet. 

3.4 Avgränsningar
Studiens syfte har främst varit att göra en över-
siktlig analys av ovanstående problemställning 
utifrån det ovan presenterade materialet. För 
att åstadkomma detta inom arbetets tidsram 
har studien därför begränsats till en analys av 
tre olika socknar i södra Sverige: Högsby vid 
Emån, Östra Frölunda vid Ätran samt Krokstad 
vid Örekilsälven. De tre vattendrag som valts ut 
möjliggör på intet sätt en heltäckande redovisning 
av översvämningens landskap i Sydsverige, men 
spridningen på avrinningsområdena möjliggör 
ändock ett resonemang kring översvämnings-
brukets generella karaktärsdrag i ett bredare pers-
pektiv. Ett översiktligt material främst bestående 
av redan framtaget material i form av landskaps-
analyser, aktuell pollendata och geologisk infor-
mation har studerats på en grundläggande nivå 
för varje vattendrags hela avrinningsområde. 
Detta gör att de aktuella studieområdena kan 
placeras i en större landskaplig kontext. 
   Socknarna Högsby, Östra Frölunda och Krokstad 
har valts ut främst på grund av deras relation till 
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större svämningsområden synliga i MSBs över-
siktliga översvämningskartering i kombination 
med mängden tillgängligt historiskt kartmaterial 
och tidigare forskning. Då dessa socknar innehar 
ett mycket stort antal bebyggelseenhet har arbetet 
avgränsats ytterligare, där tre bebyggelseenheter 
studerats för varje socken. De utvalda bebyg-
gelseenheterna för varje socken har varit loka-
liserade nära varandra geografiskt, vilket under-
lättat inte minst jämförelser mellan relationen till 
översvämningsmark inom ett tydligt avgränsat 
område. 
   Då denna studie fokuserar på det förmoderna 
jordbrukslandskapet är avgränsningen bakåt i 
tid något odefinierad. Företeelser av intresse har 
för varje bebyggelseenhet spårats bakåt så långt 
som detta varit möjligt. I huvudsak har detta 
resulterat i en avgränsning till perioden mellan 
äldsta järnålder fram till 1800, även om ännu 
äldre företeelser har inkluderats i den mån det 
varit av intresse. Det historiska kartmaterialet 
har dock varit arbetets främsta analysmaterial, 
vilket bidragit till att analysen fått sin tyngdpunkt 
i historisk tid. 
   Som framgår av den presenterade metodiken 
har en retrogressiv studie av det historiska kart-

materialet utgjort studiens grundstomme. Denna 
har dock begränsats till att främst omfatta äldre 
belägg för den i kartan redovisade markanvänd-
ningen. Analysen av bebyggelsegenetiken för varje 
område har därmed endast gjorts på en grundläg-
gande nivå utan någon närmre studie av exem-
pelvis det kamerala materialet. Istället har främst 
redan publicerade översikter över kamerala och 
historiska förhållanden hos gårdarna använts. 
Detta har möjliggjort en studie av markanvän-
dningens potentiella tidsdjup, men har ej tillåtit 
mer detaljerade analyser av platsernas bebyggel-
seutveckling. 
   De olika vattenflödesvariationerna som beton-
ades i Kapitel 2.2 är viktiga för förståelsen av ett 
vattendrags dynamik. En större genomgång av 
mätdatan har däremot gått utanför denna studies 
ramverk vilket leder till att årsdynamiken i vatten-
dragen inte har spelat någon avgörande roll i 
analysen nedan. Det finns dock en stor potential i 
en noggrann statistisk undersökning av mätdatan 
i kombination med ett historiskt perspektiv som 
kan vara viktigt för framtida studier. På grund 
av tidsbrist har en dylik undersökning dock ej 
kunnat genomföras inom den givna tidsramen.
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4. eMån - högsBy

Emån utgör en naturlig utgångspunkt för denna 
studie, av ett flertal olika anledningar. Tidigare 
arbeten i området är några av få exempel i Sverige 
som tydligt belyst översvämningarnas betydelse 
för mänskliga samhällen längs med detta vatten-
drag (exempelvis Granlund 1969, Dedering 
2001). I kontexten för det aktuella arbetet får 
därmed Emån ses som det vattendrag där rela-
tionen mellan översvämningar och människan 
har blivit mest utförligt utforskat. Dessutom har 
bönder i modern tid uttryckt sitt missnöje kring 
översvämningarnas negativa konsekvenser (Jord-
bruksaktuellt 2014), och ämnet har i därmed 
kring Emån en stor nutida relevans.
   Emåns huvudfåra är ca 220 km lång och 
avrinningsområdet täcker en yta på 4500km2. 
Vattendraget avvattnar delar av det sydsvenska 
höglandet och inleds på en höjd av 330 meter 
över havet. De västra delarna av avrinningsom-
rådet har relativt brant topografi och vattendraget 
tar sig fram genom trånga dalgångar (Dedering 
2010: 7). Dessa trakter domineras av morän, men 
Emåns dalgång innehåller även inledningsvis 
delar av isälvssediment. I närheten av Holsby-
brunn blir dalgången flackare och bredare och 
kan mer tydligt knytas till glaciala sedimentavla-
gringar, åtminstone fram till Mörlunda. Därefter 
övergår dalgången bitvis i postglacial sand-grus 
och omges alltmer av urberg med endast tunna 
jordtäcken. Strax öster om Emsfors mynnar Emån 
i Östersjön.2 
   Dessvärre har inga omfattande pollenanalyser 
gjorts i de relevanta delarna av Kalmar län. Den 
närmast undersökta lokalen är söder om Hols-

bybrunn i Vetlanda kommun, längre västerut 
från Högsby längs med Emån i Jönköpings 
län. I denna trakt tycks landskapet öppnas upp 
framförallt kring 500-talet f.Kr, då nivåerna 
för gräs, halvgräs och älgört ökar och föregås 
av en kraftig minskning av tall. Ljungen mins-
kade även kraftigt i samband med gräsmark-
ernas ökade utbredning. Kring 400-talet skedde 
en ganska markant tillbakagång av gräsmark, 
vilket resulterade i en ökad tillväxt av ljung. Först 
under slutet av 900-talet e.Kr som marken enligt 
pollendiagrammet började odlas upp med bland 
annat korn, och råget fick sitt inträde mellan 
1100-1200 e.Kr. En ökning av gräsmarkerna tycks 
även ha skett under medeltiden på ljungmarkens 
bekostnad. Ett visst avbrott i den öppna markens 
tillväxt skedde kring slutet av 1300-talet, för att 
därefter öka igen mellan slutet av 1400-talet och 
in i modern tid (Björkman 2014: 26 ). Huruvida 
detta motsvarar landskapsutvecklingen i Högsby 
är något tveksamt, men bör vara ämne för vidare 
diskussion. Mycket tyder på att järnålderns bebyg-
gelse i Emåns dalgång varit relativt omfattande 
(exempelvis Dedering 2001: 185), och åtmin-
stone under yngre järnålder har troligen delar av 
den historiskt kända åkermarken varit uppodlad 
(se nedan). Däremot råder det ingen tvekam om 
att boskapen har varit en viktig resurs i området 
under lång tid, och därmed kan man mycket väl 
tänka sig att det öppna marken var mer omfat-
tande än den aktivt odlade även i förhistorisk tid. 
Det är möjligt att boskapsdriftens övervägande 
betydelse är väl representerat i pollendiagrammet 
från Vetlanda. 
   I trakten nordväst om Högsby, som utgör stud-
ieområdet i Emåns dalgång, domineras jordarna 2    Se kartor bilaga 1.1.
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av morän och berg i dagen, men det finns även 
omfattande isälvssediment och glaciala avla-
gringar som varit av betydelse för det förhisto-
riska samhället. Inte minst för kommunikationen 
har rullstensåsarna spelat en avgörande roll. Åsen 
mellan Drageryd/Valåkra och upp mot Lillsjödal 
har troligen varit en viktig kommunikationsled, 

Figur 3: Karta över fornlämningsbilden kring Högsby, med de studerade byarnas inägor markerade. Bak-
grunden utgörs av Lantmäteriets fastighetskarta (©Lantmäteriet I2014/00569).

vilket även markeras av förekomsten av sten-
sättningar på denna. I själva dalgången domin-
eras jordarna framförallt av sandiga älvsediment, 
men även av lera/silt på den norra sidan av Emån. 
Gravfält och enskilda gravar i området markerar 
på ett belysande sätt dalgångens betydelse för den 
metalltida bosättningen (se figur 3).3 

3    För karta över Högsbys naturlandskap, se bilaga 1.4
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4.1 Virstad

Byn Virstad förekommer första gången i skrift-
liga källor år 1379, då riddaren Anund Jonsson 
skänkte en gård i byn till Vadstena kloster 
(SDHK-nr: 11506). Ortnamnsefterledet samt 
fornlämningsbilden talar för att byn har äldre 
anor. Två stensättningar finns inom byns inägor 
samt även ett röjningsröseområde (RAÄ Högsby 
487:1) vilket inte kan relateras den historiskt 
kända åkermarken. Vid fältbesöket i samband 
med denna undersökning fastställdes att röjning-
srösena troligen tillkommit i sen tid, då de 
ingående stenarna var av betydande storlek och 
övertorvningen inte särskilt betydande. Dessutom 
visar 1940-års ekonomiska karta (Drageryd 1941, 
J133-5g8b44) att mindre åkerlyckor förekommit 
i skogsmarkerna kring röseområdet, även om 
området i sig inte tycks ha varit uppodlat under 
denna tid. Stensättningarna visar dock att platsen 
varit bebodd i förhistorisk tid, även om det är 
svårt att utifrån fornlämningarna belägga en 
kontinuerlig bosättning sedan äldre järnålder. 
Det är dock mycket möjligt att traktens centrum 
under framförallt yngre järnålder har legat kring 
gravfältet på Valåkras inägor (RAÄ Högsby 9:1) 
på den norra sidan av Emån, och att detta gravfält 
även brukats av Virstad.
   Den geometriska avmätningen från 1771 
(Virstad 1771, G41-51:2) visar ett antal intressanta 
mönster (Figur 4). För det första är det tydligt vid 
en jämförelse med SGUs jordartsdata (se bilaga 
1.4) att de många röjningsrösen som finns inritade 
som impediment i åkermarken, framförallt i 
närheten av den historiska bebyggelsen, har varit 
knuten till moränjordar. För det andra syns spår 
av en äldre parcellindelning av åkermarken, i 
huvudsak i norra delen, även om någon exakt 
bild av ägoblandningen i byn inte är redovisad i 
kartan. Parcellerna syns istället som utstickande 
smala fåror från det centrala åkerstycket och har 
en bredd som varierar mellan 5-12 meter. I kartan 
tycks dessa enbart förekomma på isälvssedi-
menten. Ett odaterat koncept till en tegkarta 
(Virstad odaterad, 08-hby-7), som utifrån hand-
stil och innehåll troligen härstammar från första 

hälften av 1700-talet redovisar tegskiften i åker och 
äng för endast två olika hemman, men av denna 
framgår parcellindelningens karaktär ytterligare. 
De flesta av parcellerna på denna karta är runt 
10 meter breda, med både bredare och smalare 
exempel. Till viss del antyds det att dessa även i 
ett tidigare skede omfattat delar av ängsmarken, 
vilket inte framgår av den yngre kartan. Utbred-
ningen av parcellerna i tegkartan bekräftar delvis 
mönstret från 1771 års avmätning, men utökar 
den parcellerade marken till att även omfatta post-
glacial sand. Parcellernas bredd kan delvis tala för 
en brukningsteknisk funktion, där till exempel 
odlingssten lagts upp i stensträngar (Gren 1997: 
119). Sambandet mellan jordarterna och parcel-
lindelningen talar dock emot detta, samt även 
det faktum att den moränbundna marken tydligt 
har brukats under en mer traditionell röjning-
srösekultur. Eftersom årder varit det dominerande 
plöjningsredskapet i regionen (Gadd 2009) går 
det heller inte att knyta indelningen till ryggade 
åkrar eller dikesbruk, vilket även stödjs av jord-
arternas lätta och genomsläppliga karaktär. Med 
tanke på att flertalet parceller överstiger en bredd 
på 10 meter är en ursprungligen ägorelaterad 
funktion därmed det mest troliga. Dylika parcel-
lers ursprung har diskuterats och undersökts 
framförallt i södra Västergötland, där de knutits 
till perioden romersk järnålder – folkvandring-
stid. Parcellerna har där troligen lagts ut för att 
medvetet kunna organisera en markindelning av 
ny åkermark under en period då åkerbruket var 
mycket extensivt och arealkrävande (Mascher 
1993). Liknande dateringar av parcellerad åker-
mark har även diskuterats för Emåns avrinning-
sområde (exempelvis Dedering 2001: 66), men 
det är i sammanhanget troligare att dateringarna 
motsvarar de slutsatser som gjorts i andra delar av 
Sverige, vilka framförallt framhäver yngre järnål-
dern som en viktig etableringsfas (exempelvis 
Widgren 2014, Engman et al. 2015: 137). Vi får 
anledning att återkomma till diskussionen kring 
bandparceller i senare kapitel.
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Figur 4: Avritning av storskifteskartan över Virstad från 1771 och MSBs översvämningskartering, mot 
bakgrund av höjddata från Lantmäteriet (©MSB, Lantmäteriet I2014/00569). GIS-bearbeting av författaren. 

För originalkarta, se bilaga 2.1.  
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   Med tanke på ovanstående visar den parcel-
lindelade åkermarken att Virstad högst troligen 
varit bebott åtminstone under yngre järnålder. 
Den tidigaste åkermarken har varit belägen i 
huvudsak på lätta jordar, som utifrån översvämn-
ingskarteringen legat nästan helt skyddad från 
översvämning. Coco Dedering har resonerat 
kring svämningsängars betydelse för järnålderns 
bebyggelselokalisering. Under bronsålder och 
stenålder är det troligt att svämzonen brukades 
främst till bete, men med ängskulturens inträde 
under järnåldern pekar mycket mot att samma 
marker istället började brukas till slåtter. Madän-
garnas tilldragande effekt på bebyggelsen illus-
treras inte minst av att flera gravfält i regionen 
ligger mycket nära Emån och våtmarkszonen 
(Dedering 2001: 65). 
   Virstad bestod i början av 1500-talet av fyra 
hemman, men åtminstone år 1553 har detta 
utökats till sex hemman (Brunius & Ferm 1990: 
138). Den geometriska avmätningen från 1771 
redovisar endast 4 gårdstomter, men utifrån prot-
okollet tycks det ena – sergeantbostället – bestå 
av två hemman. Detta visas mer tydligt på stor-
skifteskartan från 1792 (Virstad 1792, G41-51:4) 
där även en ytterligare gård tillkommit, vilket 
även kan betyda att en hemmansklyvning har 
skett under de 20 år som gått sedan avmätningen 
gjordes. Gårdstomterna är belägna i utkanten 
mot beteshagar och utmark, men kan utifrån 
åkern bonitetsmönster ha legat mer centralt plac-
erade i åkermarken. Framförallt impedimentet i 
den centrala delen av mellangärdet till öster om 
gårdstomt ”2” skulle kunna utgöra en tidigare 
gårdstomt, speciellt eftersom detta impediment 
uppenbarligen inte är synligt i dagens landskap. 
Till sin storlek är det relativt jämförbart med 
utbredningen av byggnader på sagda gårdstomt. 
   Tre åkergärden redovisas på båda dessa kartor, 
vilket innebär att marken har brukats i tresäde 
under 1700-talet, trots att regionen traditio-
nellt kan definieras som ett ensädesområde. 
Enligt Granlund (1969: 225ff) har en övergång 
till tresäde skett i ett flertal byar i närheten av 
Högsby under perioden mellan 1688-1713, och 
då främst i anslutning till Emån. Ingen av de för 
denna studie analyserade byarna tycks dock ha 
brukat tresäde under 1700-talets början. Kring år 
1770 var tresädet dominerande i Kalmar län, och 
utvecklingen har troligen skett successivt även i 

Högsbyområdet fram till denna tid (Granlund 
1969: 229). I östra delen av Jönköpings län och 
norra Småland har tresädets införande tidigare 
diskuterats utifrån tre möjliga bakgrundsfaktorer: 
markreserven efter den senmedeltida agrarkrisen, 
övergången till inägoodlad råg samt ett inflyttande 
av betesmark till inägorna till följd av försämrade 
utmarksresurser (Dedering 2001: 107). Aadel 
Vestbö-Franzén har daterat tresädets införande 
i detta område till perioden mellan 1550-1630. 
Vestbö-Franzén har på ett övertygande sätt 
avfärdat de övriga hypoteserna och slagit fast att 
övergången till tresäde skedde till följd av att rågen 
som tidigare odlats på svedjor i utmarken nu flyt-
tades in på inägorna och såddes på hösten istället 
för på våren. Inflyttandet kan främst knytas till 
en ökad kolonisation och permanent röjning av 
den tidigare svedjade skogen, vilket minskade en 
tidigare markreserv (Vestbö-Franzén 2004). Det 
påvisas även att utmarksresurserna försämrades 
samtidigt som tresädet infördes (ibid: 191-92). I 
Högsby är det mycket möjligt att tresädet införts 
av liknande skäl som påvisats av Franzén. Det är 
dock intressant att även ett försämrat utmarks-
bete kan ha spelat en avgörande roll i processen, 
eftersom utmarkerna längre österut upplevt en 
försämring under perioden som föregår tresädets 
införande i Högsbytrakten. I Virstad är det därför 
möjligt att ett försämrat utmarksbete minskat 
boskapsbesättningen och omöjliggjort ett långsik-
tigt hållbart ensädesbruk, trots stora ängsmarker. 
En ökad kolonisation eller permanent nyttjande 
av utmarkerna har säkert varit en av orsakerna till 
detta. Åkermarken har troligen utökats i samband 
med tresädets införande, vilket även stödjs av 
information från den äldre tegkartan. Av denna 
framgår att stora delar av den ostliga åkermarken 
– nummer 9, 11, 15 och 16 i 1771 års karta – inte 
brukades till åker under den första delen av 1700-
talet. Det norra gärdet har också utökats med 
de åkerstycken som benämns ”19” i kartan från 
1771, vilka enligt protokollet utgör ”uppodlingar”. 
Dessa uppodlingar täcker ett relativt omfattande 
område, är mycket uppbrutna och utgör till stora 
delar de spår av bandparcellering som diskuterats 
ovan. Detta tyder på att man uppodlat mark i det 
norra gärdet som tidigare redan varit uppodlad, 
troligen under järnåldern eller tidig medeltid. En 
utökning av åkermarken på isälvssedimenten har 
därmed utgjort ett naturligt steg. Den uppbrutna 
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karaktären på åkern talar dock för att inte all 
mark varit lämpad för uppodling vid denna tid. 
   Inägoängarnas avkastning i 1771 års avmätning 
består till ca 50% av fuktiga typer så som mad- 
och starrvall, medan resten utgjort torr hårdvall 
(Figur 5).4  Med tanke på att ny åkermark troligen 
anlagts på älvsediment i ett sent skede har säker-
ligen den fuktiga ängsmarkens avkastningsbidrag 
varit ännu större i det förflutna, då ensädesbruket 
krävde större tillgång på ängsmark. De fuktiga 
ängsmarkerna återfinns inte oväntat vid Emåns 
åstränder, där framförallt den större meandern 

Figur 5: Diagram över ängsmarkens avkastning i Virstad enligt kartan från 1771.

(benämnd ”Åkroken”) i norr samt några stycken 
ängsmark i anslutning till mellangärdet och det 
södra gärdet utmärker sig i madvallens avkast-
ning.
  Vid jämförelse med MSBs översvämningskar-
tering framgår det att en majoritet av åkermarken 
legat skyddad från översvämning, främst vad 
det gäller 100- och 200-års flöden. Nivåerna för 
BHF går i högre grad över på åkermarken. Åker-
styckena benämna ”11” och ”16” är intressanta 
i denna bemärkelse, då även 100- och 200-års 
flödena täcker delar av dessa (Figur 6). Av kartans 

Figur 6: Åkerstyckena benämnda 11 och 16 i den historiska kartan har gränsat direkt mot Emån och troligen 
varit mycket översvämningsbenägna.  Foto: Författaren, 17/2-2016. 

4   I denna beräkning har 8 lass starrvall dragits bort från 
sammanslagningen då dessa kommit från en utäng i en 
annan socken. 
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protokoll kan det utläsas att lokalbefolkningen 
upplevt detta själva, då det finns antecknat att 
dessa åkerstycken tidvis står under vatten. Då 
dessa åkerstycken är av ett yngre datum visar 
detta att behovet av utökad åkermark för tresä-
dets införande har gjort att traktens bönder fått 
uppodla marker som ur ett klimathänseende varit 

Figur 6: Utsikt över Virstads historiska ängsmarker ner mot Emån. Foto: Författaren, 17/2-2016. 

olämpliga för åker. Det går dock att diskutera 
varför man undvikt att utöka åkermarken ännu 
mer på isälvssedimenten i det norra gärdet än 
vad som är redovisat i kartan. I övrigt visar övers-
vämningskarteringen att Virstad har använt i 
princip all översvämningsbenägen mark till ängs-
mark.
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4.2 Valåkra

Valåkra förekommer första gången i en skriftlig 
källa från år 1343 (Brunius & Ferm 1990: 137) 
och mycket tyder på att byn har gamla anor. En 
rullstensås går från de nordvästra delarna av 
inägorna ner mot Emån och denna är som kartan 
utvisar mycket fornlämningstät. Gravfältet (RAÄ 
Högsby 9:1) är av imponerande storlek med ca 30 
anläggningar, med bland annat 13 högar och 16 
runda stensättningar, och är utan tvekan det största 
gravfältet i Högsby socken. Detta gravfält ligger i 
en för området tidstypisk position i nära anknyt-
ning till Emån, där storlek och anläggningstyper 
talar för att platsen varit bebodd troligen under 
hela järnåldern. Längre norrut på rullstensåsen 
finns ytterligare en hög och en stensättning. Med 
tanke på den samlade gravbilden från Valåkra är 
det möjligt att diskutera huruvida närområdet 
utgjort någon form av centralplats i Högsby under 
järnåldern.
   Till den intressanta bild som gravlämning-
arna ger tillkommer ett område med fossil åker 
(RAÄ Högsby 421:1) på samma isälvsavlagring, 
bestående av röjningsrösen samt ett flertal terrass-
kanter. Enligt FMIS har en av dessa terrasser 
undersökts av Lars Thor på 1960-talet, som 

C14-daterade denna till ca 1220 e.Kr i samband 
med sitt avhandlingsarbete. Avhandlingen har 
dock ej publicerats och manuset har inte kunnat 
studeras inom ramen för detta projekt.
   Det fossila åkerområdet har för denna 
undersökning karterats med fältinmätning 
och LIDAR-data, vilket ger en begränsad men 
kompletterande bild av traktens äldre åkerbruk 
(Figur 9). Det tycks utifrån kartan uppenbart att 
åskrönet varit brukat som åker i en äldre period 
och de formelement som syns skulle möjligen 
kunna vara rester av en äldre bandparcell (se ovan, 
Virstad). Denna parcell skulle i så fall ha varit 
mellan 22-35 meter bred. Det är mycket möjligt 
att den yta till öster om ovan nämnda parcell som 
till vissa delar brukats åtminstone under tidigt 
1800-tal tidigare har utgjort ytterligare en band-
parcell. Spåren efter tydliga terrasskanter har 
dock troligen utraderats av jorderosion. Däremot 
tycks åkermarkens avgränsningar i nord-sydlig 
riktning på storskifteskartan ge vissa indika-
tioner på en äldre långsmal parcellform. Det är 
också tydligt att den västliga parcellens terrass-
kant utgjort en gräns som den historiskt kända 
åkermarken förhållit sig till. Inom den fossila 

Figur 8: Till vänster: Åkerterassen som följer åsen hela vägen fram till gravfältet. Till höger: Gravfältet i 
Valåkra med ett stort antal högar från yngre järnålder. Foto: Författaren, 17/2-2016. 
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Figur 9. Karta över den fossila åkermarken i Valåkra (Högsby 421:1). Bakgrunden utgörs av markanvän-
dningen på 1807 års karta samt Lantmäteriets höjddata (©Lantmäteriet I2014/00569). Fältinmätning och 

kartering av författaren.
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åkermarkens yta finns även direkt norr om den 
östliga parcellen rester av en blockformig åker-
parcell, avgränsad av terrasskanter åt väst och öst, 
samt en stensträng åt söder. Övriga terrasskanter 
åt norr tycks indikera att ytterligare ytor på sidan 
av åsen har brukats i ett tidigare skede, även om 
spåren här inte är lika tydliga. Den sydliga delen 
av den västliga parcellen ansluter till åkermark 
som brukades under 1800-talet och som fort-
farande är i bruk idag. Terrasskanten markerar 
på ett tydligt sätt en gräns mellan åkermarkerna 
på ömse sidor av åsen, och som framgår av figur 
8 har även hägnaden enligt storskifteskartan 
följt denna. Intressant nog finns ytterligare två 
terrasskanter inom gravfältet (RAÄ Högsby 9:1), 
vilket antyder att de plana ytorna inom denna 
lämning har odlats i något skede. Det är något 
svårt att resonera kring dessa sydliga odlingsy-
tors datering, men terrasskanternas förhållande 
till gravarna tyder på att ytorna upptagits efter 
gravfältets tillkomst. Detta stödjs även av Thors 
C14-datering, även om det i nuläget är svårt 
att avgöra exakt vilken av terrasskanterna som 
daterats.
   Det tycks därmed finnas vissa indikationer på 
en bandparcellering av den äldre åkermarken i 
området, som utifrån ovanstående resonemang 
möjligen har lagts ut under medeltidens början. 
Den norra åkerytan kan även mycket väl vara äldre 
än så, men den södra har troligen tillkommit i ett 
yngre skede. Åsen av isälvsmaterial har därmed 
varit tidigt brukad, och det är på många sätt inte 
underligt att man valt att nyttja just denna del av 
åsen till åkermark. Norr om lämningsområdet 
blir åsen stenigare och brantare, vilket troligen har 
begränsat dess möjligheter att nyttjas för odling. 
Detta stödjs även av röjningsrösenas koncentra-
tion till de norra delarna av lämningsytan. Åsens 
långsmala karaktär har främjat uppkomsten av 
bandparcellerade åkerformer och det är därmed 
inte nödvändigt att dessa uppkommit till följd av 
en systematisk indelning av marken. Istället har 
åkern anpassats efter naturgeografin.
  I övrigt är det något svårt att dra slutsatser 
kring bakgrunden till den fossila åkerns övergi-
vning. Den troligaste förklaring bör härledas till 
en omläggning av åkersystemet under medeltid, 
från ett mer extensivt brukande till ett inten-
sivt ensädesbruk där boskapen och ängsmarken 
fått en centralare roll. För sydsvenska höglandet 

har resonemang förts kring en omläggning 
från ett åkerbaserat till ett boskapsbaserat jord-
brukssystem som svar på den senmedeltida 
krisen och digerdöden (exempelvis Lagerås 
2013). I sammanhanget förefaller det troligt att en 
liknande utveckling kan ha skett i Högsbytrakten, 
där tidigare åker omvandlats till äng och betes-
mark. 
   Storskifteskartan från 1807 (Valåkra 1807, 
G41-50:1) ger inga tydliga morfologiska indika-
tioner på tidigare markbruk (Figur 10). Det 
framgår av kartan att den fossila åkern på 
rullstensåsen var övergiven vid denna tid, men ett 
antal mindre strängar går in i fornlämningsytan 
i ost-västlig riktning. En stor del av åkerytan 
på denna karta är belägen på det som av SGU 
benämns som lera/silt, vilket möjligen kan antyda 
att denna mark upptagits i yngre tid och att tidigare 
åker främst legat på moränmarken åt nordost. Det 
är dock mycket troligt att en stor del av den under 
1800-talet uppodlade leran varit uppblandad med 
sand, vilket därmed har gjort den mer lättbrukad 
än den i övrigt inom Emådalen förekommande 
gråleran (Hult 1969). Impedimenten som syns 
i kartbilden ligger uteslutande på moränmark, 
vilket antyder att denna varit blockrik.
   Under 1800-talets början bestod enligt kartan 
Valåkra av sex olika hemman. 1538 verkar byn 
dock ha bestått av nio olika hemman, men dessa 
har minskat till sex hemman år 1541 (Brunius 
& Ferm 1990: 137). Likt Virstad brukades åker-
marken i Valåkra under 1800-talet i tresäde, där 
utvecklingen av detta trädesbruk troligen inleddes 
under 1700-talet. Åkerns bonitetsmönster tyder 
på att det västra gärdet troligen tillkommit i 
ett senare skede, då de båda andra gärdena har 
mycket högre bonitet. 
   Vid en jämförelse med översvämningsdatan 
framgår det att åkermarken under 1800-talet 
till viss del täcks av beräkningen av BHF, men 
ligger helt skyddad från 100-års och 200-års 
flöden. Det är främst i det västra gärdet som BHF 
övergår på åkermarken, och med tanke på åkerns 
bonitetsmönster är det troligt att detta reflek-
terar ett scenario liknande det som observerats 
för Virstad ovan, där svämningsbenägen mark 
uppodlats i samband med tresädets införande. 
I princip hela svämplanet har utnyttjats till 
ängsmark under denna tid, där en mycket stor del 
även ligger inom ramarna för 100-års flöde. Detta 
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Figur 10: Avritning av storskifteskarta över Valåkra från 1807 med MSBs översvämningskartering, mot bak-
grund av Lantmäteriets höjddata (©MSB, Lantmäteriet I2014/00569). GIS-bearbetning av författaren. För 

originalkarta, se bilaga 2.2.
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gör att avkastningen hos den översvämnings-
benägna ängen inte direkt kan jämföras med den 
torra ängsmarken. Värderingen av ängsmarken i 

Figur 11: Ängsmarkens värdering enligt storskifteskartan över Valåkra. GIS-bearbetning av författaren. 

storskifteskartan visar dock till viss del att ängarna 
närmast åstranden har haft jämförelsevis högre 
värde än den övriga ängsmarken (Figur 11).
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4.3 Drageryd

Drageryd förekommer första gången i en källa 
från år 1445 (Brunius & Ferm 1990: 102) och 
är idag en av Smålands bäst bevarade radbyar 
(Dedering 2001: 135). Ett antal stensättningar 
samt ett röse i närheten av de historiska inägorna 
talar för att platsen varit bebodd i förhistorisk tid. 
Ortnamnsefterledet pekar dock mot en relativt 
ung datering av platsen, möjligen med en koloni-
sation under yngre järnålder eller tidig medeltid. 
   Storskifteskartan från 1777 (Drageryd 1777, 
G41-11:2) visar vissa tecken på en tidigare band-
parcellering, framförallt i det sydöstra åkergärdet 
(Figur 13). Likt storskifteskartan över Virstad 
syns här utstickande små ”lappar” i den nordliga 
änden av åkern, vilka skulle kunna vara rester 
från en tidigare åkerindelning. Bredden på dessa 
parcellrester motsvarar de som kan observeras 
i Virstad, där en majoritet överstiger tio meter 
i bredd. Åkern i detta gärde har enligt kartans 
protokoll bestått utav sandblandad jord, där den 
norra delen har haft god kvalitet. Det går även att 
se ett visst samband mellan de tre stensättning-
arna och åkergärdet, vilket i kombination med 
tidigare nämnda faktorer gör det troligt att detta 
utgör ett mycket gammalt stycke åker i Drageryd. 
Enligt protokollet finns det endast två ytterligare 
åkerstycken av ”god” kvalitet, vilka skapar en 

sammanhängande åkerlapp direkt norr om de 
två östra gårdarna. Dessa har dock en jordmån 
uppblandad av lera. Detta mönster tycks peka 
mot att det från början funnits ett mycket mer 
begränsat och sammanhängande stycke åker i 
Drageryd. Övriga åkerstycken har troligen till-
kommit i takt med att bebyggelsen ökat i omfat-
tning.
  Under 1500-talets första hälft bestod Drageryd 
av fem hemman (Brunius & Ferm 1990: 102). De 
nio hemman som redovisas i storskifteskartan 
finns belagda från 1690-talet (Granlund 1969: 
101). Åkern tycks ha brukats i tresäde vilket högst 
troligen har utvecklats i liknande former som 
beskrivits för Virstad och Valåkra ovan. Åker- 
och ängsmarken täcker nästan samma antal 
tunnland. Ängsmarken tycks till relativt stora 
delar ha bestått av starr- och staggvall, medan 
madvall inte förekommer alls i protokollet. Enligt 
Granlund nämns dock madhö för Drageryd i en 
skattläggning från 1698 (Granlund 1969: 101).
   Större delen av Drageryds åker har legat skyddad 
från översvämning enligt MSBs kartering. I södra 
delen av det sydöstra gärdet går dock flödet 
beräknat för både BHF, 100-år och 200-år över på 
åkermarken. Detta nämns även i storskifteskar-
tans protokoll: ”sandbl: medelmåttig åker skadas 

Figur 12: Svämplanet ner mot Emån användes under slutet av 1700-talet till åker åt Drageryd. Det framgår 
av den historiska kartans protokoll att dessa marker stundom led av översvämning. Foto: Författaren, 17/2-

2016.
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stundom af åwattnet”. Detta åkerstycke ligger 
relativt avskilt från det övriga gärdet och bör 
med tanke på övrig åkermarks relativa klimatan-
passning ha tillkommit i ett sent skede (Figur 12). 
Ängsmarken täcker på ett tydligt vis mycket av 
den översvämningsbenägna marken, och av kart-
protokollet framgår det att denna på sina ställen 
varit som bördigast längs med ”åbackarna”. 

   De tre soldattorpen på Drageryds inägor är 
intressanta i förhållande till svämningsmarken. 
Dessa har tillkommit i ett yngre skede än den 
övriga bebyggelsen och är belägna med stor 
närhet till Emån och svämplanet. En mycket 
stor del av soldattorpens åkermark ligger inom 
översvämningszonen, framförallt för BHF, men 
även för 100-års flöde. Detta tyder på en minskad 

Figur 13: Avritning av storskifteskarta över Drageryd från 1777 med MSBs översvämningskartering, mot 
bakgrund av Lantmäteriets höjddata (©MSB, Lantmäteriet I2014/00569). GIS-bearbetning av författaren. 

För originalkarta, se bilaga 2.3.
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medvetenhet om översvämningsrisk under den 
period som åkermarken till soldattorpen tagits 
upp – troligen under 1600-talet.

4.4 Sammanfattande resultat

Figur 14: Inägomarkens användning i det studerade området i förmodern tid, beräknat utifrån digitaliserat 
kartmaterial från Virstad, Valåkra och Drageryd. Resultatet är redovisat i procent av den totala ytan för 

Beräknat Högsta Flöde (BHF) och inägorna. Observera att procenten för BHF därmed endast gäller själva 
svämzonen och inte procent av de totala inägorna. Inägornas sammanlagda ytanvändning finns redovisade 
som referensmaterial, och diagrammet gör det därmed möjligt att utröna huruvida svämplanets användning 

skiljer sig från hela inägans. Beräkningar genomförda av författaren. 

   Analyserna av byarna Virstad, Valåkra och 
Drageryd visar tydligt att man varit medveten om 
översvämningsrisken längs med Emån och att 
markanvändningen anpassats efter detta. De histo-
riska kartorna visar att åkermarken till mycket 
stora delar legat skyddad från översvämning, 
även ur ett långsiktigt perspektiv. I sen historisk 
tid har de madängar som skapats på Emåns sväm-
plan utgjort en viktig resurs i jordbruket, och ur 
ett omvänt perspektiv kan man därmed snarare 
påvisa en nästan maximal användning av sväm-
planen för ängsmark. Hur långt tillbaka man kan 
dra madängarnas betydelse för Högsbyområdets 
mänskliga bosättning bör bli föremål för ytterli-
gare utforskning. Utifrån fornlämningsbilden och 
förhistoriska åkerindikationer i kartmaterialet 
är det troligt att madslåttern går tillbaka åtmin-
stone till järnåldern. Det skulle därmed röra sig 
om ett markbruk som är av betydande ålder och 
väl invävd i den lokala agrara praktiken under 
förmodern tid. Relationen mellan fornlämningar 

och Emån har tidigare setts som en indikation 
på att vattendragets svämningszon tilldragit sig 
bebyggelse under järnåldern (Dedering 2001). 
Med tanke på förekomsten av bandparceller i det 
studerade området – där Virstad utgör ett tydligt 
exempel – finns det ytterligare en viss grund för 
detta resonemang. 
   Som synes av diagrammet (Figur 14). har en 
övervägande majoritet av marken inom sväm-
planen (definierad av nivåerna för BHF) använts 
till ängsmark under skiftet mellan 1700- och 
1800-tal. Totalt utgör ängs- och betesmarken 
89.2% av all mark inom svämningszonen, medan 
åkern endast utgör 8.7%. Detta bör därmed refle-
ktera en viss medvetenhet om översvämningens 
risker för åkermarken, samt dess nytta för ängs-
marken.
  Resonemanget som förts utifrån byanalyserna, 
framförallt i Virstad och Valåkra, betonar även 
markanvändningens dynamik i området. Det 
är därmed problematiskt att se det förmoderna 
jordbruk som reflekteras i det historiska kart-
materialet som en statisk enhet. Karteringen av 
den fossila åkermarken i Valåkra komplicerar 
bilden ytterligare, men tycks framförallt visa att 
även relativt oländig terräng brukats i ett tidig-
medeltida skede. Möjligen har medvetenheten 
om översvämningars risker för åkermarken varit 
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större under medeltiden, och den då existerande 
mer extensiva åkermarken har intagit högre lägen 
i terrängen istället för de låglänta områden som 
upptagits till åker i senare historisk tid.
   Det finns mycket som tyder på att människan 
intagit en något antagonistisk hållning till övers-
vämningarna i det studerade området redan 
under sent 1700-tal. Detta reflekteras i både 
skriftliga källor samt i kartmaterialets markan-
vändning från denna tid. År 1787 började det 
planeras för en sänkning av Emån, och det nämns 
att åkermark på ägorna till alla de studerade 
byarna (med flera) varit särskilt utsatta för övers-
vämning. Själva sänkningen tycks dock ha tagit 
fart först under 1800-talet (Granlund 1969: 
218ff). Ovanstående genomgång av kartmaterial 
och Granlunds analyser kring tresädets införande 
visar att relativt omfattande omdaning av det 
agrara systemet har skett i Högsby mellan sent 
1600-tal och senare hälften av 1700-talet. Med 
tresädets införande tvingades man i ett tidigt 
skede att uppodla marker på svämplanet, vilket 
har lett till att åkermarkens riskfaktorer ökade. 
Det är mycket troligt att det är detta som gör 

att åkermarken trots allt finns representerad i 
diagrammet över svämplanets markanvändning.
   Under början av 1700-talet finns det belägg för 
konstgjord översilning av ängsmark i Högsby 
socken, vilket också är intressant i detta samman-
hang. Översilningen åstadkoms med hjälp av 
fördämningar och ängsmarken tycks ha översilats 
ibland på våren och på andra ställen hela vintern 
igenom för att förhindra frost i marken. Med 
hjälp av denna konstgjorda översvämningsteknik 
kunde den naturliga gödslingen av ängsmarken 
kontrolleras noga och avkastningen ökade (Gran-
lund 1969: 291ff). Det är intressant att konstbev-
attning av ängsmarken tycks dyka upp i samma 
kontext som införandet av tresädet i området. 
Möjligen kan översilningsbruket ha föranletts av 
ett ökat behov av vinterfoder till följd av ett dege-
nererat utmarksbete, men det är även talande 
för tidens anda att de naturliga systemet börjar 
manipuleras. Som redogjorts för i bakgrunden 
ovan var det ungefär vid denna tid som de stora 
utdikningarna av våtmarksområden i Tyskland 
inleddes. På detta vis utgör relationerna mellan 
Emån och bönderna i Högsby ett tydligt utslag 

Figur 15: Markanvändningen kring det studerade området i Högsby utifrån Jordbruksverkets data för 2014. 
Resultatet är redovisat i procent av den totala ytan för Beräknat Högsta Flöde (BHF) samt ett kringland (EJ 
BHF) som grovt motsvarar det område som är redovisat i figur 2. Observera att procenten för BHF därmed 
endast gäller själva svämzonen och inte procent av den totala markanvändningen i området. Kringlandets 
markanvändning finns redovisat som referensmaterial, och diagrammet gör det därmed möjligt att utröna 
huruvida svämplanets användning skiljer sig från området i stort. Beräkningar genomförda av författaren. 
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4.4.1 Modern tid
I modern tid ser svämplanets markanvändning 
radikalt annorlunda ut (Figur 15). 41.4% av det 
svämningsbenägna området används till odling 
av spannmål, medan 42% är avsatt för bete och 
slåtter. Ytterligare 9.8% används för odling av 
foderväxter. Detta är en avsevärd förändring 
sedan förmodern tid. Jämförs detta med jord-
bruksmarkens markslagsfördelning för det 
studerade området i stort framstår svämplanet 
som överrepresenterat när det gäller spannmål-
sodling. I det studerade området utgör boskap-
srelaterade markslag 65.3%, medan spannmålet 
upptar 26.1% av den använda ytan. Vid en 
jämförelse med svämplanets markanvändning 
tycks det därmed tydligt att man aktivt har valt att 
fokusera spannmålsodlingen till Emåns dalgång.
   I modern tid tycks dock översvämningar utgöra 
ett marginellt problem i det studerade området. 
Detta framgår inte minst vid samtal med lokal-
befolkningen.5 Den minskade översvämnings-
frekvensen kan säkerligen relateras till Emåns 
kraftiga reglering, även om det betonas av boende 

för en större ideologisk och filosofisk omdaning 
i Europa som har fått många långtgående effekter.

i området att markerna söderut, framförallt vid 
Ruda, fortfarande är svårt drabbade. Vid detta 
område skedde invallning av vattendraget på 
1980-talet för att minska risken för översvämn-
ingar (Emåförbundet 2016). Det är dock fort-
farande stora problem med översvämningar 
vid det invallade området6 , vilket möjligen kan 
bero på att vattnet istället trycks upp underi-
från. I det studerade området utgör inte övers-
vämningar ett lika stort problem, vilket därmed 
troligen kan kopplas till hur svämplanet används 
i detta område i nutid. Eftersom de negativa 
konsekvenserna varit relativt små har den 
låglänta marken kunnat fungera väl som åker-
mark.
   Jämförs detta med svämplanets utnyttjande 
för hela Emån, framstår dock Bete/Slåtter som 
den största gruppen av markanvändning och 
omfattar ca 47% (Figur 16). Detta tyder på att 
det kring Emåns huvudfåror trots allt finns en 
viss medvetenhet kring översvämningsrisken. 
Även om översvämning självklart kan drabba 
djurhållning mycket negativt, får dock detta 
markbruk ses som mer anpassningsbart än 
spannmålsodling (se ovan).  

Figur 16: Svämplanets (BHF) användning för hela Emåns avrinningsområde utifrån Jordbruksverkets data 
för 2014. Beräkningar genomförda av författaren. 

5    Exempelvis samtal med Gunilla Schollin-Borg i Virstad, 
17/2-2016.
6    Ibid.
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5. östra Frölunda – Ätran

Vattendraget Ätran är ca 253 km långt och avrin-
ningsområdet täcker en yta på 3342km2 (SMHI 
2006). Ätran har sin källa i en mosse vid Gullered 
öster om Ulricehamn på ca 330 meters höjd över 
havet. Vattendraget rinner därefter norrut för 
att sedan svänga av åt väster i höjd med Åsarp 
i Falköpings kommun, där älven sedan rinner 
söderut mot sjön Åsunden och Ulricehamn. 
Denna övre del av dalgången karaktäriseras inte 
minst av en ovanlig flora med bland annat säll-
synta bestånd av drakblomma och smalbladig 
lungört (Sundh 2010). Dessa bestånd växer på de 
stäppartade torrängar som omger vattendraget, 
vilka har fått sin karaktär främst från kalk som 
sipprat ner från Falbygden i norr (Mascher 2002: 
14). Redan norr om Åsarp syns geologiska spår 
efter dalgångens utveckling i form av isälvsla-
gringar och rullstensåsar (Wastenson & Fredén 
2009). Inlandsisens urkarvade dalgång omges i 
området kring Ulricehamn och Åsunden av en 
dramatisk topografi, karaktäriserad av ett sprick-
dalslandskap med stora höjdskillnader. Söder 
om detta blir landskapet något mer flackt med 
en större mängd våtmarker och torvjordar, där 
avrinningsområdet ansluter till den sydsvenska 
högplatån. Området mellan källan och Vessigebro 
– där topografin övergår till det Halländska slätt-
landskapet – har en likartad jordartsgeologi 
dominerad av moränrika höjder, med vissa inslag 
av tunna jordar på urberget, torv och postglacial 
sand/grus. Stora delar av området i anslutning till 
Ätrans huvudfåra består av isälvssediment med 
enstaka större inslag av postglacial sand/grus. 
Kring Vessigebro övergår landskapet i en flack 
slättbygd karaktäriserad främst av postglacial 
sand/grus men också större områden med lera/

silt i anslutning till Ätran.7  
   Vegetationens historia i området följer i stort ett 
regionalt mönster. Under slutet av äldre stenålder 
och kring yngre stenålderns början var klimatet 
varmt och fuktigt, vilket bidrog till framväxten av 
ett Sydsverige täckt med lövträd så som ek, lind 
och alm. I fuktiga marker bredde sumpskogar ut 
sig. Skogarna lämnades relativt orörda under peri-
oden mellan yngre stenålder och bronsålder, då 
endast begränsad röjning har skett. Under bron-
sålderns gång och fram i järnålder ökade röjningen 
av skogen när nya marker togs i besittning för 
odling och bete. Lövskogen gick kraftigt tillbaka 
under järnåldern till följd av granens inträde som 
dock spred sig till större delen av Västergötland 
först under brytningsskedet mellan järnålder och 
medeltid. Lövträd som gynnats eller nyttjats av 
människan har dock fortsatt trivts i mänskligt 
påverkade miljöer även under denna period 
och fram i historisk tid, så som eken och asken. 
Ljunghedar har dykt upp som ett resultat av 
skogsröjning, där framförallt omvandlingen från 
den äldre järnålderns extensiva åkerbruk till det 
intensivare inägo/utmarksbruket gjorde att stora 
delar av tidigare åkermark övergick i bete. Dessa 
betesmarker fick en hedliknande karaktär domin-
erad av ljung och nådde sin maximala utbredning 
först under 1800-talet Ängsmarker började dyka 
upp i landskapet framförallt under järnåldern 
då det kalla och fuktiga klimatet bidrog till en 
utveckling där vinterfoder fick en allt mer central 
roll. Från denna period ökade ängsmarkerna i 
utbredning fram till 1600- och 1700-talet för att 
sedan nästan helt upphöra under 1800-talets slut 

7    Se kartor bilaga 1.2.
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Figur 17: Karta över fornlämningsbilden kring Östra Frölunda, med de studerade byarnas inägor mar-
kerade. Bakgrunden utgörs av Lanmäteriets fastighetskarta (©Lantmäteriet I2014/00569).
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(Mascher 2002: 20ff).
   Om denna regionala Västgötska bild jämförs 
med pollendiagram från Ätrans mellanregion 
framkommer en något mer nyanserad bild. Vid 
Yttra Berg i närheten av Ätran en dryg mil sydost 
om länsgränsen mellan Halland och Västergöt-
land dyker tecken på skogsbete i pollendatan 
upp under Bronsåldern. Den föregående peri-
oden saknade mänsklig påverkan och landskapet 
tycks ha dominerats av naturlig lövskog. Under 
järnåldern fram till slutet av högmedeltiden tog 
odling och bete ordentlig fart och tre röjnings-
faser i skogen har kunnat identifieras. Ängsbruket 
började ta form i området kring denna tid, men 
tycks ha nått sin maximala utbredning kring 
1300 för att därefter avta fram till mitten av 1500-
talet. Därefter utökades ängs- och betesmarkerna 
återigen. Ljunghederna började breda ut sig i 
landskapet vid samma tid och nådde sin maxi-
mala utbredning under 1800-talets slut (Sköld et 
al. 2010). 
   Fornlämningsbilden visar att Ätrans dalgång 
mycket tidigt varit en centralbygd i området. Detta 
visar både stenåldersfynd samt metalltida gravan-

läggningar på höjderna längs med dalgången. 
Dalgångens kommunikativa värden, där vatten-
draget och de väldränerade isälvssedimenten 
samspelat, har troligen redan i tidig förhistoria 
spelat en avgörande roll för kolonisationen av 
området.8  
   Östra Frölundas nuvarande samhälle framstår 
dock i jämförelse som relativt fornlämningstomt, i 
jämförelse med det omedelbara kringlandet. Norr 
om Hid förekommer exempelvis ett stort antal 
gravar och söder om Mölneby längs med biflödet 
Lillån finns det två gravfält. Istället är det den 
medeltida borgruinen Kindahus som visar på ett 
tidigt maktcentra i närheten av Östra Frölunda. 
Den rika förekomsten av röjningsröseområden 
på höjderna, framförallt åt väster, talar för att 
dessa marker varit extensivt brukade innan de 
historiskt kända bytomterna blivit koloniserade. 
Möjligen har bebyggelsen under bronsålder och 
tidig järnålder främst varit lokaliserad i trakterna 
mellan dessa odlingsområden och dalgångens 
gravlägen. Markbruket har troligen varit extensivt 
och högst varierande, karaktäriserat av temporära 
åkrar i långtidsträda. 

8    För karta över Östra Frölundas naturlandskap, se bilaga     
1.5
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5.1 Östra Frölunda

Byn Östra Frölunda framträder första gången i 
skriftliga källor år 1396 (SOFI 2016a), även om 
sockennamnet går tillbaka till åtminstone 1346 
(Malmgren 1961: 93). De fyra gårdar som fram-
träder i det historiska kartmaterialet finns alla 
belagda i skriftliga källor från 1500-talet (Östra 
Frölunda hembygdsförening 1989: 372, 380, 386, 
396). Fornlämningsbilden visar dock att närom-
rådet kring byn varit bebott tidigt under förhisto-
rien, främst markerat av ett flertal fyndplatser med 
flintavslag, skafthålsyxor samt ett lerkärl från tidig 
senneolitisk tid (RAÄ Östra Frölunda 105:1). Ett 
röjningsröseområde (RAÄ Östra Frölunda 45:2) 
norr om dagens samhälle vittnar om att platsen 
troligen började odlas upp under järnåldern. Två 
stenkretsar ligger längs med landsvägen norr om 
samhället, vilket i kombination med ortnamnets 
ålderdomligt klingande karaktär stödjer denna 
teori. Det finns dock inte mycket i fornlämnings-
bilden som antyder att Östra Frölunda varit en 
central by i området under järnåldern. 
   I det historiska kartmaterial som studerats över 
Östra Frölunda för denna studie ingår framförallt 
två geometriska kartor från 1730-talet, men även 
en tydligare renritad och renskriven karta från 
1748 har studerats. Med hjälp av dessa kartor 
klarnar bilden av järnålderns bosättning och 
markanvändning på platsen, även om materialet 
främst belyser indirekta indikationer. 
   Åkermarken i 1700-talets Östra Frölunda var 
fortfarande till stora delar indelad i så kallade 
bandparceller. Detta gäller i åkermark där viss 
ägoblandning fortfarande råder, men även på 
Storegårdens ägor som innehåller ett större 
sammanhängande stycke åker är denna tydligt 
bandparcellerad (Frölunda 1734, O226-8:1). 
Även delar av ängsmarken i anslutning till åkern 
har delats in på detta vis (Frölunda 1732, O226-
8:6) vilket antyder att åkermarken tidigare haft en 
större utbredning. Spåren av bandparceller i 1700-
talets kartmaterial tyder på att ägoblandningen 
varit mer omfattande i ett tidigare skede (Figur 
18). Majoriteten av parcellerna har en bredd 
mellan 20-30 meter – även om exempel finns med 

både större och mindre bredd – vilket talar för att 
de lagts ut med ägoindelning som huvudmotiv 
och inte utav brukningstekniska orsaker (Gren 
1997: 119). I andra delar av Sjuhäradsbygden har 
bandparcellernas uppkomst framförallt placerats 
i äldre järnålder (exempelvis Widgren 1990), men 
diskussioner rörande andra delar av Sverige har 
framförallt framhävt perioden yngre järnålder – 
tidig medeltid som den avgörande etablerings-
fasen (Connelid 2004, Mascher 2005, Widgren 
2014, Engman et al. 2015: 137). Mycket tyder 
även på att bebyggelsen under denna period legat 
centralt placerad i förhållande till åkermarken 
och att mer utspridda bebyggelselokaliseringar 
som framträder i kartmaterialet till stor del är ett 
resultat av en medeltida utveckling (Connelid et 
al. 2001, Connelid 2004). Varje fall måste dock 
självfallet bedömas individuellt, utan onödiga 
antaganden.
    Åkerformerna tyder på att Östra Frölunda har 
en historia som går tillbaka till åtminstone yngre 
järnålder. Med hjälp av det tillgängliga kart-
materialet blir det därmed möjligt att diskutera 
markanvändning och bebyggelselokalisering 
under järnåldern i förhållande till svämningszon-
erna i landskapet, med vissa reservationer kring 
exakta dateringar. MSBs svämningskartering 
visar tydligt hur den bandparcellerade åker-
marken – vilket inkluderar den dylikt indelade 
ängsmarken – ligger tryggt placerad med ett visst 
avstånd till svämningszonen, både för BHF samt 
för 200- och 100-års flöden. Röjningsröseom-
råden i Östra Frölundas socken ligger i huvudsak 
i högre topografiska lägen med ett stort avstånd 
till Ätrans huvudfåra. Även om inga daterande 
undersökningar av röjningsrösen gjorts i området 
antyder detta möjligen att det ännu äldre mark-
bruket varit koncentrerat till de moränrika höjd-
partierna.
    Under medeltiden var närområdet kring Östra 
Frölunda en viktig plats, vilket markeras inte minst 
av den närbelägna borganläggningen Kindahus 
(Figur 19). Ursprunget till denna borg är ännu 
ett något outforskat område, men i de skrift-
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Figur 18: Avritning av geometriska avmätningar över Östra Frölunda från 1730-talet med MSBs översvämn-
ingskartering, mot bakgrund av Lantmäteriets höjddata (©MSB, Lantmäteriet I2014/00569). 

GIS-bearbetning av författaren. För originalkartor, se bilaga 2.4 och 2.5. 
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liga källorna omnämns Kindahus första gången 
i Erikskrönikan. Enligt denna ska en dansk här 
ha belägrat borgen någon gång mellan 1306-1307 
(Jansson 1991: 116-117). Genom Ätradalen gick 
en viktig väg kallad ”Ätrastigen” eller ”Redvägen” 
som band samman Halland med de inre delarna 
av Västergötland. Kindahus låg centralt placerad 
längs med denna viktiga kommunikationsled 
och bör därmed ses som en plats av stor strate-
gisk betydelse (Andersson 1992). Denna militära 
anläggning drog även nytta av Ätrans svämn-
ingsdynamik. Det framgår tydligt av översvämn-
ingskarteringen att borgens vallgravar skulle 
bli vattenfyllda vid ett högt flöde och att borgen 
skulle ligga på en udde i ett översvämmar kring-
land. Detta blir även resultatet vid ett jämförel-
sevis regelbundet scenario med 100-års flöden. 
Inte heller vid beräkningarna för BHF blir själva 
borganläggningen översvämmad, vilket talar 
för att man vid anläggningen tagit med detta i 
beräkning.
    Anledningen bakom Kindahus lokalisering 
kräver vidare utforskning än vad som ryms inom 
ramarna för detta arbete. Det är dock högst troligt 
att borganläggningen till viss del sammanfaller 
med en närbelägen storgård av viss betydelse. En 
lämplig kandidat vore Bosgården i Mölneby, vars 
ägor även omfattar det område på vilket Kindahus 
etablerades under medeltiden (Malmgren 1961: 

Figur 19: Kindahus var en medeltida borg placerad längs med den viktiga leden "Ätrastigen". Borgen kunde 
dra nytta utav översvämningarna, som fyllde vallgravarna med vatten och förvandlade kringlandet till våt-

marker. Foto: Författaren, 9/12-2015. 

93). Gårdsnamnet i sig indikerar en medel-
tida huvudgård (Berg 2003: 130) och borgens 
etablering kan troligen knytas till denna. Kartma-
terialet över Mölneby är dock högst begränsat för 
den äldre perioden, vilket omöjliggör en djupare 
geografisk utforskning av denna by. I Östra 
Frölunda finns det dock också vissa indikationer 
på en tidigare större gårdsenhet och som framgått 
ovan är kartmaterialet mer extensivt. Kindahus 
skulle därmed kunna vara delvis knuten till två 
stora gårdsbebyggelser som funnits i området 
under medeltiden. 
   På 1730-talet fanns det totalt fyra gårdar i 
Östra Frölunda, vilka enligt ovan alla har skrift-
liga belägg från 1500-talet. Tre av gårdarna är 
redovisade på kartan från 1732: Lillegården 
(krono), Hagen (krono) och Stommen (skatte). 
Av dessa har Stommen den största avkastningen 
från åker och äng, och har dessutom samman-
hängande ägor i närheten av kyrkan. Denna gård 
utgör högst sannolikt den tidigare prästgården, 
vilket både namnet och läget indikerar, och 
etablerades troligen någon gång under socken-
bildningen innan 1300 (Roeck Hansen 2008: 103). 
Stommens åkermark består av samlade åkerytor, 
och uppvisar vissa indikationer på bandparcel-
lering. Det är troligt att byborna avstyckat en 
del av sin redan existerande åkermark till präst-
gården. Kartan från 1734 redovisar kronohemm-
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anet Storegårdens ägor som åtminstone i åkerns 
avkastning vida överstiger de andra gårdarna. 
Gårdens åkermark är avgärdade från resten av 
byn och innehåller mycket tydliga bandparceller, 
vilket indikerar att ingen större omläggning av 
ägoförhållanden har skett i gårdens inägor åtmin-
stone sedan tidig medeltid. Denna gård går inte 
att knyta till kyrkans etablering, utan allt tyder 
på att den utgör en tidigare huvudgård som har 
en viss särställning i byn. Storegården är den 
nordligaste av Östra Frölundas fyra gårdar och 
kan således vara resultatet av en utflyttad stor- 
eller huvudgård. Detta sammanfaller i sådana 
fall med resonemang som förts på andra ställen 
i Sjuhäradsbygden (Connelid et al. 2001) och 
som baseras till stor del på modeller framtagna 
för Halländskt material (exempelvis Connelid 
2004). Gårdens centrala placering i systemet av 
bevarade bandparceller skulle då gå att hänföra 
till en relativ frysning av steg 2 i den reviderade 
modellen (ibid: 393). Storegårdens inägor skulle 
därmed ha brukats mer konservativt än den 
övriga byns marker, där bandparceller bevarats 
även om vissa säkerligen har övergått i ängsmark. 
   Möjligen kan man också knyta Storegårdens 
etablering till det första steget i trestegsmodellen 
över godsdrift som tagits fram av Johan Berg 
(2003) och tagits vidare av bland andra Alf Eric-
sson (2012). Enligt denna inleds godsdriften med 
en storgårdsdrift i skiftet mellan vikingatid och 
medeltid, där gården drivs av inhyst arbetskraft så 
som trälar eller legohjon. Det skulle i detta skede 
inte finnas någon direkt ägosplittring inom bebyg-
gelseenheten. Under högmedeltiden ändrades 
detta till en huvudgårdsdrift där kringliggande 
landbor utförde dagsverken åt huvudgården i 
varierande grad. I spåret av digerdöden försvann 
huvudgårdsdriften helt och godsdriften levde 
endast kvar i adliga och kyrkliga miljöer (Ericsson 
2012: 39). Enligt denna modell skulle därmed 
Storegården utgöra Östra Frölundas ursprungliga 
storgård under vikingatiden och den övriga 
bebyggelsen tillkomma under medeltidens gång. 
Åkermarken i de samverkande delarna av byn har 
omvandlats genom århundradena, medan något 
behov till dylik förändring inte har funnits inom 
Storegårdens särhägnade åkergärde. Den initiala 
bandparcelleringen talar dock starkt emot en 
koppling till trestegsmodellen i detta fall, åtmin-
stone om denna skall kopplas till ägoindelning 

och inte till någon hittills okänd brukningsteknisk 
funktion. Enligt Mats Widgren (2014) är det 
möjligt att bandparceller är kopplade till initiala 
kolonisationsperioder, där senare en landbodrift 
motsvarande trestegsmodellens steg 2 har inletts 
och där parcelleringen till viss del konserverats. 
Detta förefaller också vara ett troligt scenario i 
Östra Frölunda där det finns sparsamma belägg 
för någon omfattande järnåldersbosättning. 
   Den bild av landskapet som framträder direkt 
i 1700-talets kartmaterial kan i mångt och 
mycket härledas tillbaka till senmedeltiden, med 
utrymme för viss dynamik i form av nyodlingar 
och omdaning av markanvändningen. Viss åker-
mark har exempelvis övergått i äng sedan senme-
deltiden, då boskapsdriften fått en allt centralare 
roll i Sjuhäradsbygdens agrara ekonomi (Ander-
sson Palm 1997). Trakten har troligen under 
senmedeltiden övergått från ett extensivare jord-
bruk till ett ensädessystem där en stor boskaps-
besättning och således ett extensivt slåtterbruk 
utgjorde en viktig grundpelare. Liknande resone-
mang har framförts i Halland (Connelid 2004), 
där ensädet var ett viktigt inslag under samma 
period. 

Figur 20: Utsikt över det som en gång var Östra 
Frölundas ängsmark. Foto: Författaren, 9/12-2015. 



5. ätran - Östra frÖlunda

45

   Som framgår av figur 18 är översvämningszonen 
tämligen omfattande i Östra Frölundas närhet. 
Svämplanet är väl definierat, troligen sedan 
lång tid, vilket innebär att skillnaderna mellan 
beräknat högsta flöde, 200-års flöde och 100-års 
flöde inte är särskilt stora. Det är tydligt att man 
inte låtit åkermarken expandera in i översvämn-
ingszonen i förindustriell tid. Inte heller vad 
som tycks vara övergiven åkermark ligger i risk-
zonen, vilket tyder på att en medvetenhet funnits 

mycket tidigt. Istället har svämningsrisken styrt 
de områden som upptagits för slåtter, vilket 
innefattar i stort sätt all ängsmark förutom den 
mycket gårdsnära (Figur 20). Då större delen av 
den gårdsnära marken troligen åtminstone under 
tidig medeltid upptogs av åker faller det naturligt 
att anta att ängen i översvämningszonen utgör 
den äldsta slåttermarken, vilken har utnyttjats 
sedan platsen koloniserats under järnåldern. 
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5.2 Ällebäckstorp

Ällebäckstorp ligger till söder om Östra Frölunda, 
och framstår som mycket anonymt i fornlämn-
ingsbilden. På ett höjdparti söder om bebyg-
gelseenhetens historiska inägor finns ett antal 
rösen och stensättningar som möjligen vittnar 
om en metalltida bebyggelse på platsen. Detta får 
dock ses som tveksamt, och ortnamnet indikerar 
istället att Ällebäckstorp etablerats någon gång 
mellan sen vikingatid och medeltid. Det tidigaste 
belägget för bebyggelse är från 1408, då benämnt 
”Ellebeksthorp” (Östra Frölunda hembygds-
förening 1989: 126). Ytterligare belägg kan endast 
presenteras med hjälp av en historisk kartanalys. 
För denna studie har främst Ällebäckstorps 
storskifteskarta från 1788 studerats (Ällebäck-
storp 1788, O226-28:2), men en tidigare avmät-
ning – med bristande digital kvalitet – från 1719 
(Ällebäckstorp 1719, O226-28:1) har använts 
för att klargöra äldre åkerformer, hägnader och 

ägoindelning. Storskifteskartan har därmed fått 
redovisa den äldre markanvändningen (Figur 21).
   Den äldre kartan från 1719 uppvisar ett mönster 
som på många sätt går att jämföra med situa-
tionen i Östra Frölunda. Åkermarken är uppdelad 
i långsmala men relativt breda tegar, vilket i detta 
sammanhang får tolkas som spår av de band-
parceller som beskrivits för Östra Frölunda. 
Inom och till öster om det centrala åkerstycket 
fortsätter detta mönster i ängsmarken och det 
syns tecken på att marken en gång varit indelad 
i mycket långa parceller som senare blivit uppde-
lade i mindre stycken. Det förefaller därmed 
rimligt att anta att Ällebäckstorp koloniserats 
i samma skede eller möjligen kort efter Östra 
Frölunda. Detta står därmed i viss kontrast till 
ortnamnsefterledet, men kan antyda att bandpar-
cellerna i detta område främst bör knytas till en 
yngre järnålderskontext. Det är dock även möjligt 
att platsen övergivits efter en initial kolonisering-
speriod för att sedan återetableras i yngre tid, då 
redan röjd mark återupptagits i bruk. 
   Tre gårdar fanns på platsen under 1700-talet: 
Övergården (frälse), Mellangården (kronoskatte) 
och Yttergården (kronoskatte). Den äldre kartan 
visar att Övergården till stor del har sina ägor 
samlade i de norra delarna av inägorna på ett vis 
som påminner om situationen i storskifteskartan 
från 1788. Den nordliga och sammanhängande 
bandparcellerade åkermarken tillhörande denna 
gård tycks dock inte ha varit särhägnad från den 
samverkande åkerytan tillhörande Mellan- och 
Yttergården. På den senare storskifteskartan 
har hägnadssystemet ändrats. Antar man att 
den äldre kartans hägnadsredovisning stämmer 
innebär detta troligen att Övergårdens tillkommit 
under senare tid. Det är möjligt att gården utgjort 
någon form av huvudgård i Ällebäckstorp under 
de inledande faserna, men andra scenarion kan 
även vara tänkbara. Värt att notera i sammanh-
anget är Övergårdens större åkerinnehav, vilket 
talar för att gården har haft och under 1700-talet 
fortfarande hade en viss särställning i byn. 
   När det gäller Ällebäckstorps förhållande till 

Figur 22: Utsikt över en svämningsbenägen del av 
Ällebäckstorps historiska ängsmark. Foto: Förfat-

taren, 9/12-2015.
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Figur 21: Avritning av storskifteskarta över Ällebäckstorp från 1788 med MSBs översvämningskartering, 
mot bakgrund av Lanmäteriets höjddata (©Lantmäteriet I2014/00569). GIS-bearbetning av författaren. För 

originalkarta, se bilaga 2.6. 
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svämningsmarken så som den redovisas på stor-
skifteskartan så är den potentiellt översvämmade 
ängen relativt omfattande. Observera att längs med 
de två mindre vattendrag som rinner genom byn 
finns det också en översvämningsrisk redovisad i 
MSBs data. Det bör poängteras att dessa vatten-
drag har en svämzon som inte finns redovisad i 
kartbilden och som är svår att redogöra för utan 
en mer detaljerad analys. Enligt storskifteskartan 
och kompletterande uppgifter från den äldre 
kartan består delar – men långt ifrån alla delar – 
av ängsmarken inom den på kartan redovisade 
översvämningszonen av madvall, vilket indikerar 
regelbundet översvämmad slåttermark (Figur 

22). Av den äldre kartan framgår dessutom att 
ägoblandningen i den översvämningsbenägna 
ängsmarken varit långt mycket större än i den 
gårdsnära ängsmarken. Detta tyder inte minst 
på att man hade en stor samverkan på dessa ytor 
under denna period och att detta förhållande 
troligen går att spåra längre tillbaka. Likt situ-
ationen i Östra Frölunda kan man därmed anta 
att den vattendragsnära slåttermarken varit tidigt 
brukad. Åkermarken berörs inte alls av övers-
vämningsrisken. Detta tyder på en viss riskmed-
vetenhet i vilka ytor som avsatts för åker, men 
reflekterar troligen även ett aktivt val av den topo-
grafiskt mest lämpliga marken för odling. 
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5.3 Lerbäcksbo

Lerbäcksbo är en bebyggelseenhet nordost om 
Östra Frölunda vars namn finns belagt år 1402 
(SOFI 2016b). De sex gårdar som redovisas i den 
historiska kartan finns belagda från 1550, även 
om vissa namnändringar tycks ha skett (Östra 
Frölunda hembygdsförening 1989: 234). Inom 
byns historiska inägor finns det visst belägg för 
förhistorisk odlingsmark i form av ett röjning-
sröseområde (RAÄ Östra Frölunda 128:1) söder 
om den norra av byns sex gårdar. Röjningsröseom-
rådet är beläget på ett flackt höjdparti vilket mots-
varar det mönster som betraktats i närområdet. 
Inom detta finns det även ett gravröse, vilket visar 
att platsen troligen varit bebodd sedan bron-
sålder. Ett antal hägnader finns även bevarade ett 
antal hägnader, vilka dock troligen kan relateras 
till historisk tid. 
   En storskifteskarta från 1766 har studerats i 
samband med detta arbete (Lerbäcksbo 1766, 
O226-16:2), och redovisar i likhet med Östra 
Frölunda och Ällebäckstorp en rik förekomst av 
bandparceller (Figur 23). Nästan hela åkerytan, 
förutom den mycket gårdsnära åkermarken samt 
åkern tillhörande hemman A, uppvisar spår av 
en tidig uppdelning. Ängsmarkens indelning i 
anslutning till åkern antyder även att stora delar 
av denna, i analogi med tidigare byanalyser varit 
bandparcellerad. Lerbäcksbo bör därför ha blivit 
koloniserat ungefär samtidigt som Östra Frölunda 
och har troligen en mycket lång historia. Utifrån 
bandparcelleringens mönster i kartan framgår det 
att nästan hela den centrala ytan av byns inägor 
fram till svämplanets banker har varit uppdelade, 
odlade eller brukade åtminstone sedan slutet 
av järnåldern. Likt Östra Frölunda visar MSBs 
beräkningar för 100 år, 200 år och BHF att åkern 
till stora delar maximalt utnyttjat den mark som 
saknar svämningsrisk. 
   Under 1760-talet fanns det totalt sex gårdar i 
Lerbäcksbo: Ledet (kronoskatte), Bakaregården 
(krono), Hingården (frälse), Backen (frälse), 
Blind Arvidsgården (krono) och Södregården 
(frälse). Då storskifteskartans konceptakt inte 
funnits tillgänglig i digitalt format har ingen 

vidare retrogressiv analys av byns ägoförhål-
landen tillåtits, främst på grund av tidsbrist. Till 
skillnad mot situationen i Östra Frölunda och 
Ällebäckstorp ligger alla gårdar samlade i kanten 
mot större beteshagar, vilket på många sätt liknar 
en tendens från bland annat Halländskt och 
Skånskt område (Connelid 2002a, 2004). Troligen 
reflekterar detta en i stort sett senmedeltida och 
tidigmodern utveckling där boskapsdriften fått 
en allt centralare roll. Bebyggelsen har antagligen 
legat mer centralt placerad i åkermarken i byns 
inledningsskeden. Vissa bebyggelseindikerande 
namn återfinns i storskifteskartans protokoll, 
däribland ”Husåker”,”Rofwegårds åker”, samt ett 
stycke relativt sammanhängande mark kallad 
”Toften” och ”Toftastycket”. Placeringen på de två 
första antyder att bebyggelsen kan ha legat i lägen 
närmre Ätran, medan de senare möjligen kan 
knytas till någon av gårdarna Bakaregården eller 
Hingårdens etablering (se exempelvis Connelid 
2002). Toftnamnens placering kan även antyda att 
någon av dessa gårdar legat närmre den centrala 
åkermarken i ett tidigare skede. ”Husastaden” 
är ett annat namn som förekommer i närheten 
av Södregården och Blind Arvidsgården, vilken 
kan antyda ett tidigare bebyggelseläge för någon 
av dessa gårdar. Återigen kan kopplingar göras 
till Hallandsmodellen, där bebyggelsen flyttat ut 
från tidigare centrala placeringar i inägomarken. 
Blind Arvidsgården och möjligen även Ledet kan 
utgöra under medeltiden tillkomna landbogårdar. 
Ledet skulle i sammanhanget även kunna repre-
sentera en medeltida huvudgård i byn, speciellt 
då dess åkermark är tydligt avgränsad från den 
andra bebyggelsen. Avsaknaden av information 
kring tidigare ägoförhållanden i byn gör dock att 
resonemanget blir svårt att utveckla.
    Mycket tyder mot bakgrund av ovanstående 
analys på att området kring den bandparcellerade 
marken har utgjort den första vattendragsnära 
större agrara markanvändningen i området. Det 
är mycket troligt att svämningsmarkens slåt-
terkapacitet även här har dragit till sig mänsklig 
bosättning. Flödesberäkningarna för BHF, 200 
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Figur 23: Avritning av storskifteskarta över Lerbäcksbo från 1766 med MSBs översvämningskartering, mot 
bakgrund av Lantmäteriets höjddata (©MSB, Lantmäteriet I2014/00569). GIS-bearbetning av författaren. 

För orginalkarta, se bilaga 2.7.
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år och 100 år visar att Ätran likt situationen i 
övriga närliggande byar har ett väl definierat och 
troligen kontinuerligt svämplan, vilket har utnyt-
tjats genom historiens gång. Åkermarken är väl 
anpassad efter svämplanets former i 1700-talets 
landskap och ängsmarken följer i mångt och 
mycket svämningszonerna, men även de mindre 
biflödenas bäckraviner. I Storskiftets protokoll 
framgår det att lantmätaren definierat nästan all 
ängsmark vid Ätrans huvudfåra som hårdvall, 
medan både mad- och sidvall istället tycks ha 
förekommit främst längs med de mindre vatten-
dragen och i sänkor i landskapet. Detta tyder på 
att översvämningsfrekvensen inte har varit till-
räckligt hög för att bidra till skapandet av större 
mad- och sidvallsängar längs med Ätrans större 
svämningszoner (Figur 24).

Figur 24: Lerbäcksbos ängsmarker har troligen utsatts för åtminstone sporadiskt återkommande övers-
vämningar i det förflutna. Här syns delar av den tidigare ängsmarken översvämmad i de vänstra delarna av 

bilden. Foto: Författaren, 9/12-2015. 

  Vid en undersökning av ängsmarkens bonitet 
framkommer dock ett intressant mönster, som 
visar att den översvämningsbenägna ängsmarken 
trots sin generellt torra karaktär har givit mer 
avkastning än ängsmark i helt skyddade lägen 
(Figur 25). Ängsmarken med störst avkastning9  
återfinns längs med Ätrans svämplan i de södra 
och centrala delarna av byn, samt längs de mindre 
vattendragen. Även i de norra delarna av sväm-
planet har ängsmarken något högre avkastning. 
Det finns därmed en kvalitativ skillnad mellan 
hårdvall i översvämningsbenägna områden och 
hårdvall på torrare mark. Detta visar att den 

9    Undantagen de mindre stycken med ängsmark i mycket 
gårdsnära lägen, där även Träd- och humlegårdar ingår 
enligt Lantmätarens anteckningar. Dessa har inte sällan 
mycket hög avkastning.
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naturliga gödsling som de sporadiskt återkom-
mande översvämningarna bidragit med har gett 
resultat i ökad avkastning. Det är alltså inte bara 
årliga översvämningar, utan även översvämn-
ingar på längre sikt, som påverkar ängsmarkens 
kvalitet positivt. 
   Relationen mellan den bandparcellerade marken, 

bonitetsmönstret i ängsmarken och bebyggelsein-
dikerande namn tyder på att Lerbäcksbo delvis 
koloniserades med svämplanets slåtterkapacitet 
i åtanke. Åkermarken har tydligt anpassats efter 
landskapets förutsättningar och detta har levt 
kvar ända in i historisk tid.
 

Figur 25: Ängsmarkens avkastning i Lerbäcksbo 1766. GIS-bearbetning av författaren.
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5.4 Sammanfattande resultat

En övervägande majoritet av svämningszonen 
upptogs under 1700-talet av ängsmark. Det är 
mycket troligt att svämningszonen var den tidi-
gaste att brukas till slåtter i området, och att detta 
skett åtminstone under samma period som band-
parcellerna lades ut. Bandparcellernas utbred-
ning tyder på en tidig medvetenhet kring svämn-
ingszonernas gränser och utifrån indikationerna 
från Lerbäcksbo är det troligt att även äldre 
bebyggelselägen anpassats efter detta. I analogi 
med Skoglund (2007) är det frestande att se ett 
samband mellan svämningszonens slåtterkapac-
itet och en vattendragsnära bebyggelseetablering 
under järnåldern.
  Ännu under 1700-talet var uppenbarligen stora 
delar av ett äldre ängsbruk fortfarande levande. 
Ängsmarkens och betesmarkens utbredning i 
området har som framgår av pollendiagrammet 
för Yttra Berg (Sköld et al. 2010), varit mycket 
dynamisk med flera olika toppar, där nedgån-
garna tycks hänga väl samman med kriserna 
kring 500- och 1350 e.Kr. På ett övergripande 
plan tycks markslagens upp- och nedgångar följas 

Figur 26: Inägomarkens användning i det studerade området i förmodern tid, beräknat utifrån digitaliserat 
kartmaterial från Östra Frölunda, Ällebäckstorp, Lerbäcksbo och Hid. Resultatet är redovisat i procent 
av den totala ytan för Beräknat Högsta Flöde (BHF) och inägorna. För vidare beskrivning, se figur 13. 

Beräkningar genomförda av författaren. 

åt under medeltidens gång, och det är därmed 
utifrån pollendiagrammet svårt att belägga en 
direkt omfördelning mellan åker- och ängs-
markens utbredning. Ett nytt inslag landskapet, 
framförallt från 1500-talet och framåt, var dock 
de allt mer utbredda ljunghedarna i området. 
Ljunghedens tillkomst kan tillföras dels ett större 
betestryck och dels ett kallare och fuktigare klimat 
(ibid: 133). Detta skulle kunna vara en indikation 
på boskapsdriftens allt större betydelse i området 
i slutet av medeltiden och fram till 1800-talet, 
vilket har diskuterats av bland annat Lennart 
Andersson Palm (1997). Andersson Palm knyter 
boskapsdriftens ökade betydelse till senmedelti-
dens ekonomiska strukturomvandling, där exem-
pelvis boskapsrelaterade produkter blev en vikti-
gare handelsvara. I vissa delar av Sjuhäradsbygden 
gick detta så långt att man inte längre kunde vara 
självförsörjande på spannmål, utan fick importera 
spannmål utifrån (Andersson Palm 1997). 
   Intressant i detta sammanhang är den senme-
deltida övergång av betesmark till äng som har 
diskuterats för bland annat Halland (exempelvis 
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Connelid 2004). I detta område tycks det troligt 
att tidigare låglänta betesmarker omvandlades 
till ängar under senmedeltiden, bland annat i 
samband klimatförsämringen som ökade behovet 
av vinterfoder till de allt längre stallade djuren. 
Den nya rätvinklade liens införande under 
samma period har även enligt Connelid lett till 
att det blivit möjligt att slå de större arealer ängs-
mark som syns i det historiska kartmaterialet 
(ibid: 395). 
   Utifrån Connelids Hallandsmodell skulle 
därmed den låglänta ängsmarken som framträder 
på Ätrans svämplan i det studerade materialet 
främst ha utgjort betesmarker innan senmedel-
tiden. Detta är naturligtvis fullt möjligt, men det 
bör i sammanhanget framhållas att den senme-
deltida klimatförsämringen på intet sätt är unik. 
Under 500-talet tyder mycket på att en liknande 
försämring av klimatet drabbade stora delar 
av Europa (Cheyette 2008), vilket behandlades 
något i kapitel 2.1. Liknande scenarion har även 
diskuterats för Sverige (Gräslund 2007, Widgren 
2012), och med tanke på resultaten från Yttra 
Bergs pollendiagram är det mycket troligt att 
detta även drabbat områden i Östra Frölundas 
närhet. Det boskapsfokuserade jordbruk som 
drevs under större delen av järnåldern i området 
bör under 500-talets klimatkris på ett vis som 
liknar senmedeltidens omvandling ha krävt ökade 
foderresurser. Utifrån diskussionen om vinterstal-

landets införande är det heller inte helt omöjligt att 
tänka sig att stallningen av boskap inleds på bred 
front i detta skede. Detta kan i sin tur ha framtv-
ingat en kolonisation av områden där omfattande 
och bördiga naturliga fodermarker redan fanns 
tillgängliga. Möjligen är det i denna kontext som 
bandparcelleringen läggs ut kring Östra Frölunda 
och i Ätrans omedelbara närhet. Förekomsten av 
bandparcellerad mark i det historiska kartmateri-
alet korrelerar väl med Ätrans huvudfåra och dess 
biflöden, även om vissa undantag förekommer (se 
Mascher 1993: figur 9). Svämplanet har tilldragit 
sig bosättning under en tid då behovet av ängs-
marker varit stort. Trycket på den brukningsbara 
åkermarken i anslutning till svämningsängarna 
kan ha varit så högt att en markindelning tvingats 
fram i kolonisationsskedet. Catharina Mascher 
(1993) har bland annat framfört resursknapphet 
som ett argument för den strikta markindelning 
som bandparcellerna representerar (Mascher 
1993: 86). Som ytterligare stöd för att parcellerna 
lagts ut i ett kolonisationsskede är det faktum att 
hela den parcellerade ytan inte tycks ha använts 
till enbart åker, även om detta troligen var tanken 
från början (Widgren 1990: 16). Då den rätvin-
kliga lien ännu ej hade gjort sitt inträde bland 
jordbruksredskapen var troligen ängsmark-
erna mindre till ytan än i historiskt tid, vilket 
möjligen även kan ha lett till en tidig tegindelning 
av ängen. När klimatet åter blev mildare under 

Figur 27: Markanvändningen kring det studerade området i Östra Frölunda utifrån Jordbruksverkets data 
för 2014. Resultatet är redovisat i procent av den totala ytan för Beräknat Högsta Flöde (BHF) samt ett 

kringland (EJ BHF) som grovt motsvarar det område som är redovisat i figur 16. För vidare beskrivning, se 
figur 14. Beräkningar genomförda av författaren. 
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yngre järnålderns gång och fram i tidig medeltid 
kan 500-talets brukade ängar delvis ha omvand-
lats till betesmarker. Det bör dock framhållas att 
detta enbart är en fragmentarisk hypotes som 
ännu saknar stöd i exempelvis pollenanalyserna 
från området. Som nämnts i texten ovan kan även 
bandparcellernas datering i området diskuteras, 
vilket komplicerar bilden. Till ytterligare grund 
för denna argumentation skulle utökade pollena-
nalyser samt agrarhistoriska fältundersökningar 
och 14C-dateringar i Ätrans närhet krävas.
   Rent hypotetiskt skulle en senare datering av 
bandparcellerna i området förändra den historiska 
kontexten och ovan redogjorda tolkningen av 
dessa åkerelements uppkomst och snarare föran-
leda en tydligare jämförelse med de tolkningar 
som gjorts i bland annat Halland. I detta samman-
hang förefaller parcellerna uppkomma till följd av 
sociala faktorer snarare än natur- eller klimatre-
laterade. Pär Connelid har exempelvis hävdat att 
bandparcellerna i Halland skulle vara utlagda på 
order ovanifrån, till exempel av en centralmakt 
med kamerala motiv (Connelid 2004). Bandpar-
celler i en yngre järnålders och tidigmedeltida 
kontext förekommer dock i många olika geograf-
iska kontexter och landsändar (se ovan), och 
det är problematiskt att tala om en centralmakt 
stark nog att påtvinga befolkningen ett så tydligt 
administrativt system i tidig historisk tid. 
   Det är således något svårt att påvisa ett kontinu-
erligt markbruk i svämningszonen under peri-

Figur 28: Svämplanets (BHF) användning för hela Ätrans avrinningsområde utifrån Jordbruksverkets data 
för 2014. Beräkningar genomförda av författaren. 

oden från järnålder och fram till 1700-talets slut. 
Snarare går det att tala om en stor dynamik i 
markanvändningen, där slåtter och bete på sväm-
planet har avlöst varandra. 
 
5.4.1 Modern tid
2014 användes en stor majoritet av svämplanet 
till bete och slåtter (Figur 27). Ca 41% av den 
använda ytan utgjordes av godkänd slåtter/betes-
vall, och den totala slåtter/betesmarken upptar ca 
68% av svämplanet. Vid en första anblick kan det 
därmed tyckas som att det svämplanets markan-
vändning anpassats medvetet till översvämnin-
garnas positiva effekter. Jämförs detta med den 
totala bilden för hela området framgår det dock 
att översvämningszonens markanvändning i stort 
sett motsvarar markslagsfördelningen i stort. För 
hela området utgör fortfarande den godkända 
slåtter/betesvallen ca 41% av markanvändningen. 
Därmed är det tydligt att bruket av svämnings-
marken inte på något avgörande plan skiljer sig 
från de skyddade markerna. Översvämningarnas 
potentiellt positiva effekter är inget som medvetet 
utnyttjas i markanvändningen. Däremot är det 
tydligt och intressant att det fokus på djurhållning 
som varit rådande i området sedan länge fort-
farande till stor del är levande. Bakgrunden till 
denna kvarlevande struktur samt den dynamik 
den varit utsatt för under 1800-talet går dock 
bortom denna studies ramar och bör bli föremål 
för fortsatt undersökning i andra sammanhang.
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   Datan från hela det översvämningskarterade 
området längs med Ätran visar att Östra Frölunda 
på intet sätt har en avvikande markanvändning 
i nutid jämfört med regionen i stort (Figur 28). 

Den tendens som kan observeras är endast att 
det finns en mindre tendens i hela avrinningsom-
rådet att avsätta översvämningszonen för bete 
och slåtter än i trakten kring Östra Frölunda. 
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6. örekIlsÄlven - krokstad

Örekilsälvens avrinningsområde omfattar två 
huvudfåror, Munkedals- och Örekilsälven, och 
täcker ett område på 1340 km2. Örekilsälven är 
ett vattendrag med stora naturvärden, med bland 
annat stammar av vandringsfisk så som lax och 
öring. Den har dock blivit kraftigt omvandlad i 
modern tid av markavattningsföretag, kraftverk 
och diverse dammar. Dessutom var Örekilsälven 
tidigare en viktig flottningsled och har därmed 
blivit rensad i samband med detta (Vattenmyn-
digheterna 2009). 
   För denna studie har enbart Örekilsälvens 
huvudfåra studerats. Vattendraget inleds i ett antal 
mossar belägna på höglandet i trakterna kring 
Kårböle i Dalsland. Vattendraget rinner därefter 
norrut för att sedan svänga av åt sydväst i höjd 
med tätorten Dals-Ed. Vattendragets dalgång har 
en likartad geologi som domineras av lera-silt 
men innehåller begränsade delar av postglacial 
sand och grus. Isälvssedminent saknas nästan 
helt i huvudfåran men ingår delvis i vattendragets 
tillflöden. Dalgången omges i huvudsak av berg-
spartier med tunna jordar direkt på urberget. 
Naturlandskapets något likartade karaktär genom 
hela dalgången gör att dagens bygd har en kara-
ktär starkt präglad av dalgångsmiljön. Strax söder 
om studieområdet i Krokstads socken går älven 
in i Kärnsjön för att sedan ta sig vidare ner mot 
kusten via Munkedal, där även Munkedalsälven 
ansluter. Några kilometer söder om Munkedal 
mynnar Örekilsälven i Saltkällefjorden.10  
   Ur en agrarhistorisk synvinkel är Bohuslän och 
Dalsland, i vilka Örekilsälvens avrinningsområde 
ingår, mindre utforskade områden där fram-
förallt inga större mängder analyser har gjorts av 
det historiska kartmaterialet. Viktiga undantag 

i sammanhanget är Mats Widgrens utforskning 
av det bohuslänska tegskiftet (Widgren 1997) 
samt historikern Gösta Frammes forskning kring 
ödegårdar (exempelvis Framme 1985). Retro-
gressiva kartanalyser som belyser förhistorisk 
markanvändning lyser dock nästan helt med 
sin frånvaro. Detta kan delvis relateras till trak-
tens odlingshistoria där begränsade landytor i 
dalgångarna har odlats kontinuerligt under lång 
tid, vilket har utraderat tydliga spår av äldre 
tiders jordbruk. Dessutom får både Dalsland och 
Bohuslän betraktas som något perifera områden 
i agrarhistorisk forskning, där istället tradi-
tionellt jordbruksanknutna regioner fått större 
uppmärksamhet. 
   Till stora delar följer landskapsutvecklingen i 
avrinningsområdet de övergripande mönster 
som beskrivits för Ätran ovan. Mer lokala analser 
visar dock en något kontrasterande bild, där bland 
annat pollenanalyser från Bohuslän tycks peka 
mot en tidigare utveckling än i exempelvis Ätrans 
inland. Odling och bete inleddes under senneoli-
tikum och landskapet öppnades upp ytterligare 
under bronsåldern. Liknande röjningsfaser som 
i övriga Västsverige kan observeras kring Kristi 
födelse, då människan på allvar började förändra 
vegetationen. Vid skiftet mellan äldre- och yngre 
järnålder skedde en viss agrar tillbakagång i 
Bohusregionen då indikationer på både åker och 
äng minskar (Franzén et al 2000).  
      Pollenanalyserna från Bohuslänskt område visar 
ett visst samspel mellan spannmåls-, betes- och 
ängsmarksexpansion. Vid Granvattnet norr om 
Stenungsund tycks odlingsexpansionen tydligt 

10    Se kartorna i bilaga 1.3
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Figur 29: Karta över fornlämningsbilden kring Krokstad, med de studerade byarnas inägor markerade. Bak-
grunden utgörs av Lanmäteriets fastighetskarta (©Lantmäteriet I2014/00569).
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sammanfalla med en expansion av bete och övrig 
öppen mark, och inleds framförallt kring år 0 f.Kr. 
Det enda undantag som syns i pollendiagramet 
är vid yngre järnålderns inledningsskede, då det 
sker en tillbakagång av åkermark, med en expan-
sion av torr betesmark och övrig öppet landskap 
som följd. Kort efter sker det en ny expansion av 
odlingsmarken och ängs- och betesmarkernas 
nivåer normaliseras (Ekman & Lennartzon 1993). 
Liknande samspel kan observeras i diagrammet 
för sjön Lången i närheten av Strömstad, där dock 
odling av spannmål inleds först under 600-talet 
e.Kr. Odlingsmarken tycks dock inte expandera 
på betes- och ängsmarkens bekostnad, utan en 
ökning av den ena sammanfaller med en ökning 
av den andra (Larsson 2001). Vid Romsvatten, i 
närheten av Örekilsälvens mynning, skedde en 
omfattande röjning av lövskog omkring Kristi 
födelse vilket främjade en ökad förekomst av 
hassel. Under romersk järnålder expanderade 
framförallt betesmarken för att sedan minska 
ganska dramatiskt under folkvandringstid, då 
skogen återväxte. Odlingsindikatorer syns först 
kring slutet av folkvandringstid och når en topp 
i brytningsskedet mellan vendeltid och vikingatid 
varefter värdena sjunker igen. Det samspel 
mellan kulturmarksindikatorerna som redog-
jorts för från andra pollenlokaler ovan syns även 
i diagrammet för Romsvatten. Under stora delar 
av medeltiden tycks dock betet ha dominerat över 
åkerbruket i området, och det var först under 
1400-talet som åkerbruket åter tog ordentlig fart. 
Under 1400-talet tycks även mängden halvgräs, 
som främst indikerar våt gräsmark, ha minskat i 
samband med åkerns expansion (Ekman 2004). 
I sammanhanget är detta samband intressant, 
eftersom det kan tolkas som att åkern i detta 

skede främst expanderat på det som tidigare varit 
våt betes- och ängsmark. Detta skulle även kunna 
tolkas som att klimatet blivit torrare under denna 
period, vilket dock motsägs av resultat från andra 
delar av Sverige.
   Som jämförelse kan resultaten från Grun-
nevattnet i Tanum bidra med ökad nyansering 
av resultaten från Romsvatten. Här ökar indika-
tionerna på bete, äng och odling markant kring 
1700 f.Kr, och mycket tyder på att djurhåll-
ning och småskaligt åkerbruk varit väl etablerat 
kring 1000 f.Kr. I likhet med ovan presenterade 
pollenlokaler visar dock Grunnevattnet att åker, 
äng och betesmark till stora delar har utvecklats 
enligt ett likartat mönster, med endast begrän-
sade indikationer på en dynamik mellan de olika 
markslagen. Det är därmed svårt att diskutera hur 
markanvändningen skiljt sig mellan olika tider. 
De yngre delarna av diagrammet uppvisar en 
tydligare dynamik, men den begränsade datering 
som gjorts av dessa lagersekvenser omöjliggör 
dessvärre en djupare diskussion (Svedhage 1997).
   Det finns därmed en rad resultat från pollenanal-
yser som kan ha relevans vid en undersökning av 
området kring Krokstad. Örekilsälvens centrala 
dalgång skiljer sig både kultur- och naturgeograf-
iskt från vattendragets mynning i Romsvattnets 
närhet, och det finns även avgörande skillnader 
jämfört med den centrala jordbruksbygden kring 
Tanumslätten.11  Fynd av till exempel skafthål-
syxor i området talar för en tidig agrar bosättning 
i området, och ett antal gravrösen på höjderna 
kan vittna om att platsen även varit brukad under 
bronsålder. Detta bör dock bli ämne för vidare 
utforskning och ryms ej inom ramarna för denna 
studie. 

11    För karta över naturlandskapet kring Krokstad, se 
bilaga 1.6.
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6.1 Krokstad

Krokstad utgörs av två bebyggelseenheter, där 
den norra består av Prästgården. För den södra 
har inget kartmaterial funnits tillgängligt för den 
studerade perioden, och bebyggelsen har därför 
inte givits någon närmre undersökning. Krokstads 
socken och bebyggelseenhet förekommer första 
gången i Röde bok från 1390-talet (Aslaksson 
& Huitfeldt 1880: 362, 383), men även i texter 
från 1400-talet (SOFI 2016c). Troligen har dock 
platsen äldre anor, vilket visas inte minst av forn-
lämningsbilden. Detta antyds även av ortnam-
nsefterledet -stad som generellt kan härledas till 
järnåldersbebyggelse (Franzén 2000). 
   I närområdet finns ett antal monumentala 
högar som vittnar om platsens betydelse under 
järnålder. Vid en första anblick tycks gravfältet ca 
1 kilometer söder om kyrkplatsen (RAÄ Krokstad 
98:1) tyda på en tidigare dominerande bosättning 
i området. Högarna i Krokstads mer omedelbara 
närområde är dock större och har en tydligare 
monumental karaktär med vida utsikt över den 
kringliggande bygden och Örekilsälvens dalgång. 
Detta gäller inte minst högen som är belägen 
inom kyrkogårdsområdet (RAÄ Krokstad 92:1). 
Sammantaget visar gravarnas kvalitet att närom-
rådet kring Krokstads kyrkplats varit ett viktigt 
område under yngre järnålder.
   Krokstads prästgård finns redovisad på en 
karta från 1698 (Krokstad 1698, N54-38:1). Av 
denna framgår att bebyggelsen vid denna tid 
bestått av ett hemman, det vill säga prästgården, 
direkt väster om kyrkan (Figur 30). Åkermarken 
är uppdelad i oregelbundna parceller med lätt 
avlånga former, åtskiljda med vad som möjligen 
är diken eller vallar av något slag. Lätta spår av 
upphöjningar i åkermarken som överensstämde 
med denna indelning kunde även observeras 
vid fältbesök. Parcellerna i kartan uppvisar en 
minsta bredd av 20 meter, vilket antyder att de 
saknar relation till exempelvis ryggade åkerpar-
celler som annars varit vanliga i Bohuslän under 
medeltiden. Naturgeografin i området erbjuder 
inte heller några belägg för att åkerindelnin-
garna tillkommit i relation till impediment eller 

liknande. Att det skulle röra sig om diken mellan 
åkerplättarna är inte särskilt troligt, med tanke på 
utdikningens begränsade omfattning i Bohuslän 
innan 1800-talet (Jakobsson 2013). Åkerpar-
celler med avsevärd ålder – men med en trolig 
brukningstid främst under sen förhistoria och 
historisk tid – har undersökts vid Örekilsälven 
strax norr om Munkedal, där parcellerna avgrän-
sats av terrasser och stensträngar. Den under-
liggande jordarten var i detta fall stenig morän 
(Ortman 2008, Gustavsson & Ytterberg 2008). 
Protokollet för kartan över Krokstad redovisar att 
den norra delen av åkermarken – benämnd med 
nummer 4 i kartan – består av blandad ler- och 
mulljord, medan den södra tycks domineras av 
lerjord. Jordarterna i Krokstad talar därmed för 
att stensträngar som parcellavgränsare troligen 
inte förekommit. Möjligtvis kan istället en paral-
lell dras till de parcellavgränsande fåror som 
påträffats i liknande stenfri jord i Halland (exem-
pelvis Connelid 2002b). Ängsmarken i den histo-
riska kartan är till följd av ensädesbruket mycket 
extensiv och beskrivs som hårdvallsäng. 
   Utifrån kartbilden är det inte helt enkelt att föra 
ett längre resonemang kring prästgårdens bebyg-
gelsehistoria. Kyrkan och prästgården har anlagts 
i ett perifert läge från Krokstads gårdsläge i väster, 
vilket är tämligen vanligt ur ett svenskt perspe-
ktiv. Detta kan delvis ha med rena ägoförhål-
landen i närområdet, men innebar troligen att 
kyrkan fick ett mer centralt läge i socknen än i 
Krokstads närhet (Roeck Hansen 2008: 101-2). 
Avbildningen av kyrkan visar hur den medeltida 
kyrkan på platsen delvis har sett ut, och indik-
erar en kyrka med romanska stildrag, däribland 
ett rakslutet kor. Västtornet kan även vara av 
romanskt ursprung, men detta motsägs delvis av 
att romanska tornkyrkor troligen varit en ovanlig 
företeelse i Bohuslän (Bonnier 2008). Detta 
antyder en datering av kyrkobyggnaden till tidig 
medeltid, där tornet möjligen tillkommit under 
efterreformatorisk tid (Figur 31).
    Parcellindelningen antyder dock någon form av 
tidigare ägosplittring, inte minst i åkern omedel-
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Figur 30: Avritning av geometrisk karta över Krokstad från 1698 med MSBs översvämningskartering, mot 
bakgrund av Lantmäteriets höjddata (©MSB, Lantmäteriet I2014/00569). GIS-bearbetning av författaren. 

För originalkarta, se bilaga 2.8.
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Figur 31: Utsikt mot Krokstads kyrka. Direkt till vänster om kyrkan skymtar den stora gravhögen bland 
träden. Foto: Författaren, 3/2-2016.
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bart söder om prästgården. De åkrar som bestått 
av blandad mull- och lerjord har troligen varit 
tidigast uppodlade och möjliga att plöja innan 
plogens införande i Västsverige under tidig 
medeltid (Gren 1997: 26). Detta visar att präst-
gården troligen har anlagts på mark som tidi-
gare varit brukad av flera hemman i någon form 
av skifte under järnålder eller tidig medeltid. En 
annan möjlighet är att det tidigare funnits ett 
ytterligare hemman, kanske en klockaregård, på 
platsen under medeltiden.
  Sammantaget finns det tydliga belägg för en 
kontinuitet in i yngre järnålder på platsen och 
indikationer på att Krokstads kyrka och präst-
gård etablerats i tidig medeltid. Åker- och ängs-
markens historia är något svårare att klargöra, 
men brukningstekniska förhållanden talar för att 
främst den nordliga åkermarken varit brukad i ett 

tidigt skede. Ängsmarken har spelat en avgörande 
roll i det agrara systemet redan under järnålder, 
då något spår efter ett tidigare mer extensivt 
åkerbruk inte finns belagt (exempelvis Ekman & 
Lennartzon 1993, Olsson 2001). Kartans redo-
visning av odlingslandskapet bör därmed i allt 
väsentligt reflektera mycket av åtminstone ett 
senmedeltida markbruk. 
   Svämningsmarken har inte varit extensiv kring 
denna del av Örekilsälven. Både åker och äng har 
legat väl skyddat från eventuella översvämningar 
enligt beräkningar för BHF, 200 år och 100 år. 
Som nämnts ovan utgörs ängen av hårdvallsäng, 
och då ängsmarken för prästgården är beskriven 
under ett och samma nummer går det inte att 
göra någon specificering av den vattendragsnära 
ängens effektivitet. 
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6.2 Åseröd

Hemmanet Åseröd förekommer första gången i 
jordeböcker från 1500-talet, där det räknas som 
ett mantals skattehemman. I Åseröd finns det 
även tecken på en ödegård under 1600-talet, 
vilket troligen har rört något av de torp som tagits 
upp i utmarkerna (Framme 1999: 238). Ortnam-
nsefterledet –röd antyder en medeltida datering 
(Franzén 2000). 
   Stensättningar av röseliknande karaktär omger 
bergstopparna i närheten av det historiska gård-
släget, vilket möjligen visar en längre bosättning-
shistoria. I närheten av den södra stensättningen 
(RAÄ Krokstad 89:1) har dessutom en sländtrissa 
påträffats (RAÄ Krokstad 286:1) vilket kan antyda 
en järnåldersboplats på området. 
   Storskifteskartan från 1795 (Åseröd 1795, 
N54-76:1) visar att skattehemmanet bebotts av 
fyra åbor vilka har haft ägorna uppdelade mellan 

sig (Figur 33). Kartan tillåter ingen närmre 
analys av de ägohistoriska eller bebyggelsege-
netiska förhållandena i Åseröd i äldre tid, men 
det tycks tydligt att en ägoblandning av åkern 
förekommit innan storskiftets genomförande. 
Ängsmarken har även på storskifteskartan en 
tydlig ägoblandning, vilket kan antyda att det 
rått en viss samverkan på dessa ytor i äldre tider. 
Bebyggelsens samlade lokalisering i förhållande 
till den tidigare förekommande ägosplittringen 
placerar hemmanet i Widgrens typ E, det vill 
säga ”klungby med tegskiftad åker och samfälld 
äng”(Widgren 1997: 52). Ägosplittringen bör ses 
som ett resultat av en samverkan mellan gårdskly-
vning och uppodling (ibid: 80). Kameralt bör dock 
hemmanet betraktas som en ensamgård. Av detta 
resonemang förefaller det troligt att Åseröd går 
att placera i åtminstone en senmedeltida kontext, 

Figur 32: Utsikt mot Örekilsälven från Åseröd. Stora delar av denna yta upptogs av ängsmark under slutet 
av 1700-talet. Foto: Författaren, 3/2-2016.
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Figur 33: Avritning av storskifteskarta över Åseröd från 1795 med MSBs översvämningskartering, mot bak-
grund av Lantmäteriets höjddata (©Lantmäteriet I2014/00569). GIS-bearbetning av författaren. För origi-

nalkarta, se bilaga 2.9.



66

Oscar JacObssOn

även om det är oklart hur omfattande åker- och 
ängsmarken varit i detta tidigare skede. Storskift-
eskartans protokoll ger ingen närmre beskrivning 
av jordens innehåll eller ängsmarkens fuktighet. 
De förhistoriska indikationerna pekar troligen 
mot att platsen för gårdsläget varit bebodd åtmin-
stone periodvis under järnåldern. Möjligen har 
tidigare bebyggelse övergivits i någon period för 
att sedan återkoloniseras under medeltiden.
    Åkrarnas jordartsunderlag visar att dessa legat 
nästan uteslutande på lera/silt. De högst värderade 
åkrarna låg under slutet av 1700-talet i närmast 
anslutning till gårdstomten och har upptagit den 
relativt plana höjden åt öster samt sluttningarna 
ner mot bergspartiet åt väster. Det är oklart vilken 
ålder denna åkermark har, men det är troligt att 
de högre partierna i anslutning till gårdstomten 
har innehållit lättare partiklar som möjligen gått 
att bruka med årder. Antar man att Åseröd åter-
koloniserats i medeltid har dock plogen möjligg-

jort en brukning av tyngre jordar och åkermarken 
kan därmed ha tillkommit successivt i takt med 
att antalet åbor ökat.
  Översvämningszonen är mer omfattande på 
Åseröds marker än vid Krokstads prästgård. Åker-
marken har legat väl skyddad från översvämning-
szonens maxgräns under slutet av 1700-talet och 
älvstränderna varit till stor del brukade som ängs-
marker. Det är dock inga stora delar ängsmark 
som legat i riskzonen för översvämning, utan 
framförallt sydsidorna av meandrarna i älvfåran. 
Vid en undersökning av ängsmarkens avkastning 
framträder att den bästa ängsmarken framförallt 
legat i anslutning till åkermarken i närheten av 
det historiska gårdsläget. Förutom detta syns ett 
mönster där just meandrarnas sydsidor till viss 
del har bättre avkastning. Detta talar för att övers-
vämningar även i denna region har bidragit till 
bättre avkastande ängar, även om ingen markant 
skillnad kan ses (Figur 34).

Figur 34: Ängsmarkens avkastning enligt storskifteskartan över Åseröd. GIS-bearbetning av författaren.
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6.3 Nordby

Nordby finns belagt från 1391 (se beskrivningen 
för RAÄ Krokstad 277:1) och ortnamnsefterledet 
talar för en järnåldersdatering av denna bebyg-
gelseenhet. Detta visas även i fornlämningsbilden 
som antyder att Nordby legat i en central posi-
tion i förhållande till den kringliggande bygden. 
På kullar och bergshöjder runt om Nordby finns 
både högar och stensättningar, samt även två 
gravfält. Inom den norra av de historiska gård-
stomterna har det dessutom hittats en sländtrissa 
(RAÄ Krokstad 274:1) vilket kan ge ytterligare 
belägg för att platsen varit bebodd under järnål-
dern. 
   Nordby finns redovisat på två storskifteskartor 
från 1790-talet (Figur 36), Nordby Södergård 
på en karta från 1798 (Nordby 1798, 14-kro-
48) och Nordby Övergård från 1795 (Nordby 
1795, N54-49:1). Detta förhållande antyder att 
byn kan placeras i Widgrens typ D, det vill säga 
en delad by med samfälld äng. Förvisso finns 
det inga tecken i kartmaterialet på samfällighet 
i ängsmarken mellan de båda hemmanen, men 

hägnadsmönstret antyder att det kan ha funnits 
en viss samverkan i ett äldre skede. Detta gäller 
framförallt det centrala ängspartiet vid vatten-
draget som skiljer Övergården från Södergården. 
Övergården beboddes under 1790-talet av fem 
åbor, och likaså Södergården. Den tegsplittring 
som kan observeras i kartorna bör med stor 
sannolikhet knytas till hemmansklyvning och 
visar troligen inget spår av en ännu äldre ägoin-
delning.
    Åkermarken har enligt jordartskartan varit 
belägen främst på jord av lera/silt. Med tanke på 
Nordbys relativt tydliga äldre belägg är det troligt 
att större delen av marken går åt det siltigare 
hållet, även om kartan över Krokstad tycks visa 
på att jorden varit relativt lerig. Detta kan också 
innebära att åkermarken innan plogens tidigme-
deltida inträde i området har varit mer begränsad 
än vid 1700-talets slut. 
   Svämplanet har till stor del använts till ängs-
mark och går endast till en mycket begränsad 
del över på åkermarken. Övergårdens åkermark 

Figur 35: Till vänster: utsikt mot Nordby övergårds tomt. I förgrunden skymtar den sluttning ner mot älven 
som enligt kartan över Södergården delvis varit upptagen till åker. Till höger: Gränsen mellan svämplanet 
och den historiska åkermarken definieras inte sällan i dessa trakter av tydliga branter ner mot älven. Foto: 

Författaren, 3/2-2016.
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Figur 36: Avritning av storskifteskartorna över Nordby från 1795 och 1798 med MSBs översvämningskarter-
ing, mot bakgrund av Lantmäteriets höjddata (©Lantmäteriet i2014/00869). Observera att hägnader saknas 
i den södra delen av kartan då dessa inte fanns symboliserade i orginalkartan. GIS-bearbetning av förfat-

taren och Anton Larsson. För originalkartor, se bilaga 2.10 och 2.11.
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har legat nästan helt skyddat från översvämn-
ingsrisk. Södergårdens åker går delvis in i övers-
vämningszonen där bäcken som skiljer de båda 
hemmanen åt ansluter till Örekilsälven. Detta får 
delvis ses som något av en anomali, då man tydligt 
har uppodlat en brant sluttning ner mot älven i en 
tid då detta är mycket ovanligt. Möjligen kan det 
ses som ett tidigt utslag av den nära förestående 
tidsandan. Troligen rör det sig i detta fall om 
en utökning av befintlig åkermark i yngre tid. 
Istället tycks den högst värderade åkermarken 
ha varit belägen i närheten av gårdslägena, vilket 
gäller både Övergården och Södergården. Det är 
troligen denna mark som först tagits i besittning 

och ligger inte i närheten av översvämning-
szonen. Med tanke på ovanstående resonemang 
kring platsens jordarter är det även naturligt att 
anta att dessa marker kan ha varit brukade i ett 
tidigt skede, då dessa åkrar i huvudsak är belägna 
i höjdläge där materialet troligen varit mer lätt-
bearbetat. I sammanhanget får man tänka sig en 
funktion i ängsmarken som liknar den beskriven 
för Åseröd ovan, där meandrarnas sydsidor har 
haft den största avkastningen, undantaget den 
gårdsnära ängsmarken. Detta antyds även av de 
värderingar som lantmätaren redovisat i de båda 
storskifteskartorna, även om ingen närmre under-
sökning av detta har gjorts för det här arbetet. 
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6. 4 Sammanfattande resultat

I jämförelse med Ätran och Emån tycks 
omfattningen av Örekilsälvens översvämningar 
vara mycket begränsad. Detta gäller även för det 
studerade området vid Krokstad och kan delvis 
relateras till dalgångens naturförhållanden. I 
jämförelse med Östra Frölunda och Högsby 
är landskapet långt mer kuperat och flodfåran 
djupare, vilket gör att svämplanet har begränsats. 
   Trots detta syns det att den äldre markanvänd-
ningen har anpassats efter Örekilsälvens svämn-
ingsförmåga (Figur 37). Detta blir främst tydligt 
i Nordby, där åkermarkens gränser till mycket 
stora delar helt följer svämplanets begränsning. I 
Krokstad och Åseröd har istället åkern legat plac-
erad längre bort från vattendraget. Den svämn-
ingsbenägna marken har istället använts till äng, 
även om det är troligt att det inte rört sig om 
renodlade madängar annat än i vattendragets 
omedelbara närhet. Att svämplanet utnyttjats på 
detta vis tyder på en medvetenhet kring kanske 
framförallt de långsiktigt positiva effekterna 
som översvämning kan ha på ängsbruket, vilket 
även illustreras av resultaten från ängsmarks-

värderingen i Åseröd. I Nordby tyder det sena 
1700-talets markanvändning på att man till vissa 
delar maximalt utnyttjat den mark nära vatten-
draget som legat skyddad från översvämning 
till åker, men liknande fenomen har inte kunnat 
observeras i varken Krokstad eller Åseröd. 
   Till skillnad från resultaten vid Emån och Ätran 
är det dock tveksamt om svämningsängarnas 
kapacitet tilldragit sig bebyggelse under den 
studerade perioden. En stor majoritet av ängen 
på inägorna tycks istället ha bestått av torr hård-
vallsäng, som bör ha stått för en övervägande 
majoritet av foderinsamlingen. Möjligen skulle 
åker- och ängsmarkens lokaliseringar kunna 
analyseras ytterligare i detta område genom 
ett så kallat topographic wetness index (TWI), 
vilken räknar ut de områden där ytvatten skulle 
ansamlas vid kraftig nederbörd. Med hjälp av 
TWI skulle kanske ängsmarken kunna relateras 
till låglänt och vattenansamlande mark medan 
åkermarken intagit mer tydliga höjdlägen. Resul-
taten från den nu genomförda studien gör det 
troligt att det snarare är dalgångens kommuni-

Figur 37: Inägomarkens användning i det studerade området i förmodern tid, beräknat utifrån digitaliserat 
kartmaterial från Krokstad, Åseröd, Nordby, Restad och Alnäs. Resultatet är redovisat i procent av den totala 

ytan för Beräknat Högsta Flöde (BHF) och inägorna. För vidare beskrivning, se figur 13. Beräkningar ge-
nomförda av författaren. 
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kativa och möjligen symboliska karaktär som 
tilldragit sig bebyggelse, samt det faktum att den 
innehåller större mängder plan mark lämplig för 
odling i ett kringland som i övrigt domineras av 
mer tydlig höglandsterräng. 
   Analysen av kartmaterialet har inte möjlig-
gjort något längre resonemang kring markan-
vändningens ålder och dynamik kring Krokstad 
och Örekilsälven. Inte heller pollenanalyserna 
tydliggör denna bild, utan talar snarare för en 
lång kontinuitet i fördelningen mellan olika 
markslag. Utifrån pollenanalyserna och kart-
materialet verkar det som att djurhållningen 
har haft en särställning i denna del av Bohuslän 
ända fram till senmedeltiden, och det är därmed 
möjligt att tänka sig att ängs- och betesmark på 
inägorna tidigare har haft en större omfattning än 
vad som redovisas i det historiska kartmaterialet. 
Bonitetsmönstret i åkermarken samt jordarterna 
i området stödjer till viss del denna uppfattning, 
där det är möjligt att det främst är åkerstycken i 
nära anslutning till gårdslägena som odlats under 
järnåldern. Möjligen kan man tänka sig i analogi 
med resultaten från Östra Frölunda att framförallt 
betesmarken varit mer omfattande på inägorna 
under järnålder och tidig medeltid. Troligen har 
svämplanet både betats och slagits i ett dynamiskt 
mönster genom århundradena. Det bör även 
tillfogas att utmarkerna till de studerade bebyg-
gelseenheterna varit av relativt begränsad omfat-

6.4.1 Modern tid
År 2014 användes som framgår av diagrammet 
svämplanet både till bete/slåtter och spannmål-
sodling (Figur 38). De båda upptar ungefär 
samma procent av den totalt brukade översvämn-
ingsbenägna ytan. Datan för studieområdet i 
stort visar dock att jordbruket till övervägande 
del är baserat på djurhållning, vilket indikerar 

Figur 38: Markanvändningen kring det studerade området i Krokstad utifrån Jordbruksverkets data för 
2014. Resultatet är redovisat i procent av den totala ytan för Beräknat Högsta Flöde (BHF) samt ett kring-

land som grovt motsvarar det område som är redovisat i figur 28. För vidare beskrivning, se figur 14. 
Beräkningar genomförda av författaren. 

tning under slutet av 1700-talet, vilket markeras 
inte minst i Krokstad och Nordby. Det kan därmed 
tänkas att det redan tidigt varit viktigt att ta till-
vara och effektivt bruka den bästa ängsmarken 
för att få ökad tillgång på vinterfoder på grund 
av utmarksresursernas begränsade omfattning. I 
denna kontext kan svämningsängarna på mean-
drarnas sydsidor ha spelat en viktig roll. 
   I denna studie har det inte framkommit några 
tydliga indikationer på att den i kartmaterialet 
redovisade markanvändningen kan härledas 
längre tillbaka än yngre- och möjligtvis äldre 
järnålder. Detta beror till stor del på att det är 
mycket oklart hur markanvändningen i området 
organiserats i de äldre perioderna. Till skillnad 
från andra områden tycks den agrara verksam-
heten ha skiftat i omfattning snarare än i mark-
bruk. Det skulle krävas ett omfattande arbete för 
att utforska detta vidare, där bland annat mer 
detaljerade och lokala pollenanalyser säkert skulle 
kunna bidra till diskussionen. 
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att bruket av svämplanet skiljer sig från området 
i stort. Denna skillnad är intressant eftersom 
den belyser ett radikalt annorlunda förhållande 
jämfört med markanvändningen i förmodern tid. 
  Vid samtal med lokalbefolkningen framgick 
det att det fanns vissa belägg för att karteringen 
av BHF mycket riktigt påvisar ett område som 
är översvämningsbenäget. Till exempel har 
Åseröds marker drabbats oftare av översvämn-
ingar än Krokstad. Enligt MSBs karteringar 
finns det största svämningsområdet sydväst om 
Åseröd och i anslutning till Alnäs. En tidigare 
bonde i Alnäs berättade att markerna i närheten 
av vattendraget inte helt sällan svämmande över, 
och att detta kunde drabba åkerbruket negativt. 
Bland annat kunde det omöjliggöra en skörd med 
maskin när markerna var vattensjuka.12  Dock var 
den allmänna uppfattningen att översvämningar 
inte var något större problem i området.
   Skillnaderna i markbruket är märkliga på många 

Figur 39: Svämplanets (BHF) användning för hela Örekilsälvens avrinningsområde utifrån Jordbruksverkets 
data för 2014. Beräkningar genomförda av författaren. 

vis, men diagrammet reflekterar troligen en mer 
kortsiktig syn på jordbruket än vad som finns 
reflekterat i det förmoderna materialet. Det tycks 
tydligt att den riskmedvetenhet som fanns i det 
äldre jordbruket kring Krokstad inte längre finns 
levande i bygden. En stor del av denna förän-
dring kan säkert härledas till att delar av älvens 
huvudfåra och dess biflöden är reglerat, vilket har 
minskat översvämningsfrekvensen i modern tid. 
Det faktum att trakten fortfarande kan drabbas 
av översvämning talar dock för att detta problem 
inte på något vis är eliminerat.
   Vid en jämförelse med jordbruksdata för BHF 
i hela avrinningsområdet så framstår också 
Krokstad som något av ett undantag (Figur 39). 
Svämplanet har en större tendens att utnyttjas 
mer till bete/slåtter än till spannmålsodling i hela 
avrinningsområdet. Procentuellt är dock siffrorna 
samma för både Krokstad och avrinningsområdet 
vad det gäller bete och slåtter.  

12    Samtal med Holger Andersson i Alnäs, 3/2-2016.
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7. slutsatser

Som avslutning på denna rapport lämpar sig en sammanfattning av de resultat som framkommit väl. 
Det är även i denna kontext på sin plats att resonera kring projektets resultat i en större kontext och 
återknyta till den bakgrundsbild som skisserats i rapportens inledande kapitel.

7.1 En förmodern klimatmedvetenhet
   Denna studie har gjort ett försök att under-
söka det äldre jordbrukslandskapets anpassning 
till översvämningszoner längs med tre vatten-
drag i Sydsverige. Genom att kombinera histo-
risk geografisk och arkeologisk information med 
modern GIS-data har bebyggelse och markan-
vändning kunnat relateras till en landskapsdy-
namik som påverkat människan genom alla tider. 
Studierna av bebyggelseenheter i Högsby, Östra 
Frölunda och Krokstad visar på ett mönster som 
antyder att medvetenheten kring översvämnin-
gars potentiella omfattning och deras effekter på 
jordbruket varit mycket stor i det äldre jordbruks-
samhället. Jämförelserna i diagram mellan äldre 
markbruk och MSBs beräkningar för BHF tyder 
på ett långsiktigt tänkande i markanvändningens 
utformning som på många vis inte är närvarande 
i dagens jordbrukssystem. 
   Denna medvetenhet har inte bara givit avtryck 
i anpassningen av åkermarken till svämningszon-
erna, utan även i utnyttjandet av dessa till slåt-
termark. I alla de studerade områdena har en 
övervägande majoritet av svämplanet använts 
till ängsmark i förmodern tid. Värderings- och 
avkastningsmönstret i ängsmarken visar att 
översvämningarna under denna period tydligt 
bidragit till foderproduktionen. Detta har inte 

bara varit gällande för renodlade madängar, så 
som i Högsby, utan även för mer sporadiskt övers-
vämmad ängsmark så som i Östra Frölunda och 
Krokstad. Delar av analysresultaten – inte minst 
från Lerbäcksbo i Östra Frölunda socken – tycks 
påvisa att även oregelbundna och lågfrekventa 
översvämningar har bidragit till ökad avkastning. 
Det skulle dock kräva en utforskning av en större 
mängd avkastningsinformation i det historiska 
kartmaterialet för att klarlägga detta ytterligare. 
   Hur har då denna medvetenhet utformats i den 
förmoderna människans tankesätt? Detta är en 
ytterligt svår fråga att besvara, och det går utan 
en djupare utforskning endast att spekulera kring 
dess svar. Under förhistorien och fram till mycket 
sen historisk tid har människan levt genom en 
direkt interaktion med naturen på en daglig basis. 
Genom århundraden och årtusenden av aktiv 
interaktion har troligen medvetenheten utfor-
mats ur en praktik-baserad kunskap där brukarna 
av landskapet kunnat läsa detta på ett helt annat 
sätt än vad som är möjligt för dagens människor. 
Kanske har man genom att observera växtlighet 
och terräng kunnat se var översvämningar brukar 
ske, eller så har kunskapen om svåra översvämn-
ingars nivåer berättats vidare från generation till 
generation.
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7.2 Översvämningsängar som tilldragande faktor 

   Kring Högsby och Östra Frölunda har troligen 
svämningsängarna dragit till sig bebyggelse under 
järnålder, där belägg för äldre markbruk och forn-
lämningsbilden talar för att delar av de studerade 
områdena koloniseras under denna period, alter-
nativt att en tidigare kringflyttande bosättning 
mer eller mindre permanenteras åtminstone 
under yngre järnålderns inledningsskeden. I 
Krokstad har ingen liknande relation mellan 
bebyggelseetablering och svämningsängar kunnat 
påvisas, även om fornlämningsbilden antyder att 
vattendraget på andra vis varit en viktig tilldra-
gande faktor. 
   Det är möjligt att det resonemang som förts 
ovan i samband med bandparcellernas uppkomst 
i Östra Frölunda även kan gälla för Högsby, vilket 
skulle innebära att klimatförhållanden under 
500-talet tvingat bebyggelsen att omlokaliseras 
till platser med naturligt effektiva fodermarker. 
Satt i relation till Cheyettes (2008) resonemang 
bryter därmed de studerade områdena mot ett 
Europeiskt mönster där bebyggelsen drar sig 
längre bort från vattendragen under 500-talet. I 
Högsby och Östra Frölunda tycks istället bebyg-
gelsen placeras närmre vattendragen än i tidi-
gare perioder. Detta är med stor sannolikhet ett 
resultat av det faktum att boskapsdriften mycket 
tidigt varit viktigare än åkerbruket i de studerade 
områdena, medan kontinentens jordbruk under 
perioden till följd av klimatförsämring tvin-
gats omdanas till ett djurhållningssystem. Detta 
innebär att det i Sydsverige snarare har skett en 
omorganisering av djurhållningen under peri-
oden, där det ökade behovet av vinterfoder varit 
en pådrivande faktor. Under järnålderns- och 
medeltidens lopp har detta framtvingat ett ängs-
brukssystem som tagit mer extensiva och troligen 
avancerade former än vad som skett i exempelvis 
England (se Williamsson 2003). 
   Diskussionen kring bandparcelleringens 
uppkomst och funktion är mycket intressant i 
sammanhanget. I både Östra Frölunda och Högs-
bytrakten tycks bandparcellerna ha varit tydligt 
anpassade efter vattendragens svämningszoner. 

Dateringarna mellan områdena skiljer sig åt, 
men på ett nationellt plan har perioden mellan 
900- och 1200-talet framhävts som den främsta 
bandparcelleringsfasen, och resultaten från Södra 
Västergötland är därmed i starkt behov av en ny 
utvärdering. 
   Jag vill dock hävda att det inte nödvändigtvis 
finns någon motsättning mellan en senare 
datering och en anknytning till 500-talets klimat-
försämring, eftersom det fortfarande är oklart 
huruvida svämningsängarna eller den band-
parcellerade åkermarken uppstått först. Vid ett 
antagande att ängsbruket varit den i huvudsak 
tilldragande faktorn för mänsklig aktivitet i de 
studerade områdena under denna krisperiod är 
det möjligt att bandparcelleringen uppstått via 
en underifrån pådriven process. Till följd av en 
befolkningsökning och sociala strömningar i 
samhället har slutligen en ökande bebyggelse 
i anslutning till vattendragen tvingat fram en 
effektiv och tydlig indelning av marken. En annan 
möjlighet är att aktiviteten kring vattendragen 
vid 500-talet främst utgjorts av utängar till mer 
perifert belägen eller kringflyttande bebyggelse, 
och att markindelningen först tillkommit efter 
att man beslutat att bosätta sig på platsen perma-
nent. Avlägset belägna utängar vid vattendragen 
har förekommit även under medeltid och senare 
historisk tid, inte minst i Emåns dalgång (Gran-
lund 1969, Ödéen 2014: 40). Möjligen kan dessa 
relateras till ett dylikt förhistoriskt utängsbruk. 
   Den agrarhistoriska forskningen har i Sverige 
länge varit fokuserad på åkerbrukets olika former, 
medan den här studien visar på ett ökat behov av 
forskning inom ängsbrukets historia, då denna har 
spelat en avgörande roll för det agrara systemet i 
förmodern tid. Inte minst kan en mer detaljerad 
utforskning av bruket av svämningszoner ge en 
djupgående bild av människans förhållande till 
naturlandskapet och relationen mellan människa 
och översvämning genom historien artikulerar 
ett dynamiskt förhållande som tar både harmon-
iska och antagonistiska former. Den här studien 
har visat att en dylik dynamik blir tydlig även vid 
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mindre fallstudier. Det bör därmed finnas en stor 
potential för att utforska ämnet vidare. 

7.3 Svämplanets nutida problematik

Jämförelserna med modern tid har visat att jord-
bruket idag till stora delar inte är anpassat efter 
svämplanet. Snarare visar tendenserna från 
Högsby och Krokstad att riskmedvetenheten 
har minskat. Den minskade medvetenheten 
kan innebära stora utmaningar för jordbruket, 
inte minst i relation till framtidens klimatsitua-
tion. Även om dagens reglering av vattendragen 
måhända har minskat översvämningsfrekvensen 
har riskerna för dramatiska svämningar ökat 
– inte minst när översta dammnivån är nådd. 
Många vattenåtgärder som genomförts de senaste 
hundra till tvåhundra åren – till exempel bort-
rensning av dödved (Kling 2007) – har tvärtemot 
syftet istället ökat risken för dramatiska övers-
vämningar. Mänskliga morfologiska ingrepp i 
vattendragen stör den naturliga dynamiken och 
sätter delvis systemet ur balans. 
   Vid Östra Frölunda finns det fortfarande spår 
av en viss medvetenhet i svämplanets markbruk.  
Men denna medvetenhet kan dock relateras till 
hur marken brukas i stort, där djurhållning och 
slåtter fortfarande dominerar områdets jordbruk. 

Svämplanets brukande skiljer sig inte nämnvärt 
från det övriga landskapet kring Östra Frölunda. 
   På ett nationellt plan ser bilden något mindre 
problematisk ut, där en övervägande del av den 
svämningsbenägna marken används till bete 
och slåtter (Figur 40). Det bör dock betänkas att 
djurhållningen också är mycket känslig för övers-
vämning och på intet sätt skyddad från negativa 
konsekvenser (se kapitel 2.2.1). Istället handlar det 
mycket om hur betes- och slåttermark brukas. Där 
det äldre markbruket byggde på långvarig konti-
nuitet och långsiktighet är det nuvarande jord-
bruket inriktat på snabba och kortsiktiga resultat. 
Med tanke på den bild av svämplanets markan-
vändning som redovisas i diagrammet skulle det 
vara åtminstone teoretiskt möjligt att lägga om 
stora delar av djurhållningens markbruk till mer 
långsiktiga former. Svämplanets hotade biolo-
giska status i relation till tanken om ett hållbart 
samhälle tycks peka mot att en djupare utredning 
av hur svämplan och jordbruk kan samexistera i 
vår samtid är nödvändig. Möjligen skulle en sådan 
utredning kunna bidra till en lättare allokering 
av resurser till vissa fokusområden och en ökad 
dialog med jordbrukare i områden där problem 
uppenbarligen finns. Det skulle även vara möjligt 
att dra nytta av den kunskap som finns redovisad 
i undersökningen av ett äldre klimatanpassat 
markbruk för att utveckla ett nytt hållbart jord-
bruk med hjälp av modern teknik.

Figur 40: Användningen av svämplan för hela Sverige beräknat utifrån Jordbruksverkets data för 2014 och 
MSBs översiktliga översvämningskartering. Beräkningar genomförda av författaren. 
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7.4 Avslutande tankar

Resultaten från detta projekt visar att människans 
kunskap om naturförhållanden inte är präglad av 
en direkt evolutionistisk utveckling. Istället går 
det utifrån studien att argumentera för att männi-
skans kunskap om landskapet i huvudsak formas 
utifrån ett samspel mellan landskapsbruk och 
social kontext. I det äldre agrarsamhället fanns en 
medvetenhet kring naturens variationer, eftersom 
detta var något som man ständigt måste förhålla 
sig till för att säkra sitt levebröd. Det fanns en 
tydlig och praktiskt nödvändighet att anpassa sig 
till naturliga förhållanden i landskapet. Dagens 
landskapssyn är istället präglad av den ideolo-
giska och filosofiska omdaning som skedde under 

1700-talet, där naturens makter skulle tyglas och 
landskapet omvandlas till människans fördel. 
Även om vi i dagens samhällsdebatt ser en viss 
omsvängning kring detta – inte minst i vetenskap-
steoretiska sammanhang – är vardagsmänniskans 
natursyn i mångt och mycket fortfarande styrd 
av en ideologi med ursprung i upplysningstidens 
ideal. Genom att studera det äldre agrarsamhäl-
lets förhållande till naturlandskapet – så som har 
gjorts i denna studie – kan historiker, geografer 
och arkeologer belysa alternativa förhållanden 
och relationer mellan människa och omgivning, 
vilket placerar vår samtid i en större historisk 
kontext och underlättar framtidsplaneringen.
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1.1: Översiktskarta över topografi och jordarter i Emåns avrinningsområde. ©Lantmäteriet, SGU & SMHI
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1.2: Översiktskarta över topografi och jordarter i Ätrans avrinningsområde. ©Lantmäteriet, SGU & SMHI
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1.3: Översiktskarta över topografi och jordarter i Örekilsälvens avrinningsområde. ©Lantmäteriet, SGU & 
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1.4: Karta som redovisar jordarter och beräknat högsta flöde för studieområdet i Högsby. 
(©MSB, SGU i2014/00869).
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1.5: Karta som redovisar jordarter och beräknat högsta flöde för studieområdet i Östra Frölunda. (©MSB, 
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1.6: Karta som redovisar jordarter och beräknat högsta flöde för studieområdet i Krokstad. 
(©MSB, SGU i2014/00869).



92

Oscar JacObssOn

BIlaga 2



93

BILAGA 2

2.1 Virstad storskifte (Virstad 1771, G41-51:2)
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2.2. Valåkra storskifte (Valåkra 1807, G41-50:1)



95

BILAGA 2

2.3 Drageryd storskifte (Drageryd 1777, G41-11:2)
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2.4 Frölunda geometrisk avmätning (Frölunda 1732, O226-8:6)
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2.5 Frölunda geometrisk avmätning (Frölunda 1734, O226-8:1)
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2.6 Ällebäckstorp storskifte (Ällebäckstorp 1788, O226-28:2)
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2.7 Lerbäcksbo storskifte (Lerbäcksbo 1766, O226-16:2)
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2.8 Krokstad geometrisk avmätning (Krokstad 1698, N54-38:1)
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2.9 Åseröd storskifte (Åseröd 1795, N54-76:1)
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2.10 Nordby storskifte (Nordby 1795, N54-49:1)
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2.11 Nordby storskifte (Nordby 1798, 14-kro-48)
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3. Vattenflödesdata för de studerade vattendragen. Data från SMHI.



Denna rapport utforskar förhållandet mellan översvämning, markanvänd-
ning och bebyggelse i södra Sverige under en period som sträcker sig från 
järnålder fram till ca 1800. Syftet är att undersöka i vilken grad människan 
varit medveten om kort- och långsiktiga risker i vattendragsnära lägen samt 
hur man utnyttjat denna kunskap i jordbruket. Detta genomförs i huvudsak 
med hjälp av historiska kartor och fysiska lämningar i landskapet, vilket i 
kombination med modern digital geografisk information ger en ny inblick 
i dessa frågor. En jämförelse görs även med förhållandet i dagens jord-
brukslandskap, som står inför många utmaningar i samband med framtida 
klimatförändringar. Därigenom diskuteras hur den historiska kunskapen kan 
användas som en resurs i framtidsplaneringen och hur denna problematiserar 
förhållandet mellan dagens människor och vår omgivning.
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