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Förord

Under en rad av år på Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverk
samhet har jag haft möjlighet att konkret i markerna undersöka spåren av 
det forntida svedjebruket. Den här skriften är ett försök att lägga fram 
beläggen för odlingssättets förekomst i västra Sverige och att visa svedje
brukets betydelse i agrarhistorien inte bara under historisk tid utan också 
under förhistorisk tid i västra Sverige.

Den första inspirationen till intresset för svedjebruk härrörde från den 
s.k. Orustgruppens arbete på 1980-talet där mina studiekamrater Carl Löf- 
ving och Marianne Lönn deltog.

Jag vill tacka redaktörerna på UV Väst, Anders Andersson och Lena 
Troedson, som tålmodigt genom åren lagt all sin kraft och skicklighet på 
utgrävningsrapporternas och skriftpublikationernas gestaltning och som 
bistått med sina kunskaper.

I slutskedet av arbetet har professor Jan Paul Strid bidragit med syn
punkter och kommentarer.

För övrigt ett tack till alla kolleger och arbetskamrater som har deltagit 
vid undersökningarna, ingen nämnd, ingen glömd.

Mölndal den 21 april 2005 
Gundela Lindman



Fig. 1. De forntida svedjorna skapade gläntor i de ursprungliga lövskogarna. Löftaån i Halland. 
Foto: Gundela Lindman.



"Uti skogsbygden, där så ske kan, brukar man det oförnuftiga svedjandet, 
eller, såsom det här kallas kasning. Den växtliga skogen nedhugges på 

hösten, h varefter den får ligga och torka, likväl ej längre än till 
följande året, då den antändes och råg utsås i askan" 

Axel Emanuel Holmberg i Bohusläns historia 1867, s. 272

Inledning

Syftet med det här arbetet är att visa svedjebrukets betydelse i västsvensk 
agrarhistoria och hur olika källor tillsammans kan bidra till att belysa dess 
förekomst under förhistorisk och historisk tid.

Vittnesbörden om svedjebruk i Västsverige under historisk tid är många. 
De viktigaste källorna är bl.a. uppteckningar av muntliga berättelser och 
de talrika ortnamn som syftar på svedj eodlingar.

Arbetet inleds med en genomgång av svedjebruket under 1600-1800- 
talen. Kunskaperna om detta får ge en idébakgrund till en modell för hur 
svedjebruket kan ha fungerat under vikingatid/medeltid i västra Sverige. 
Främst används det omfattande materialet av ortnamn.

Av särskilt intresse är förhållandet att det visat sig att sena ortnamn 
som syftar på svedjebruk avslöjar att torpbosättningarna ofta placerades i 
de gamla svedjemarkerna.

Vidare sammanfattas de undersökningar som gjorts av svedjebruk un
der det senaste decenniets arkeologiska undersökningar i västra Sverige. 
Det rör sig om en mängd lokaler spridda över västsvenska områden.

Därefter diskuteras svedjebruket under perioden yngre järnålder/tidig
medeltid. Svedjebruket diskuteras utifrån analogier från historisk tid och 
ortnamnsmaterialet blir här den viktigaste källan. Tyngdpunkten är lagd 
på ett område omfattande tre härader i södra och mellersta Bohuslän. Det 
är särskilt ortnamnen med ändeisen -röd som är intressanta i samman- 

- hanget.
Vilken betydelse och omfattning svedjebruket hade under förhistorisk 

tid är en fråga för diskussion i det avslutande kapitlet. Argumenten för och 
emot svedjebrukets förekomst granskas där. Avslutningsvis ges exempel på 
vilken betydelse det kan få för aktuella frågeställningar inom agrarhistorien 
och den arkeologiska bebyggelsehistorien om man accepterar att det före
kommit svedjebruk. Särskilt intressant är hur svedjebruket spelat en vä
sentlig roll för de fasta bosättningarnas lokalisering.



Skogen fälls eller ringbarkas, 
får torka och bränns ner

Marken betas Marken betas

Man odlar igen Det börjar växa igen

Skogen växer igen
Marken odlas

Busksvedjor

Fig.2. En schematisk beskrivning av svedjebrukets karaktär. Ordningen mellan de olika stegen 
kan variera och intervallerna kan vara olika långa.

Vad är svedjebruk?
Svedjebruk används här som beteckning för den extensiva odlingsform där 
en kortvarig odlingsfas ingår som ett moment i en cykel av flera aktiviteter 
(fig. 2). Efter bränning av skog eller buskar odlar man i något eller några 
år. Sedan använder man området som betesmark. Efter en tid kan betes
marken omvandlas till hagskog eller äng eller helt växa igen till en ny skog. 
Så småningom kan skogen komma att svedjas på nytt för att återigen gå 
igenom faserna för odling och bete. De mellanliggande perioderna kan 
variera i längd. Ibland är igenväxningsperioderna mycket långa, så långa 
att en fullvärdig skog hinner växa upp. I andra fall bryts en mindre busk-



och risvegetation av nya svedj or. Det finns inga återkommande tidsinter
vall mellan de olika faserna och inte heller något som säger att de måste 
följa efter varandra i en absolut följd.

I sen historisk tid har det på många håll i landet förekommit vissa spe
cifika odlingsstrategier, där man också utnyttjat eldning. Man har t.ex. 
bränt torv eller matjord på ett hoplagt bränsle av ved och ris, s.k. kyttning 
(Bringens 1973, s. 10). Även andra typer av torvbränning har förekommit 
(Bringens 1973). Inga sådana mycket speciella bränningsföretag åsyftas 
här vid användningen av uttrycket svedjeodling.

Vid sidan av begreppet svedjebruk används i såväl arkeologiska som 
agrarhistoriska sammanhang begrepp som brandröjning, röjningsbränning 
och betesbränning. Det är dock inte alltid helt klart vad som åsyftas med 
benämningarna. Sannolikt avser man med begreppen brandröjning och 
röjningsbränning oftast att bränningen är det första steget när man vill 
nyodla på en plats. I andra fall menas att röjningsbränningen främst skedde 
för att förbättra betet. I begreppen kan också ingå att man använde eld för 
att hålla betesmarkerna öppna och för att röja igenvuxen åkermark (Welin- 
der 1998, s. 134).

Det förefaller som om man anser att dessa aktiviteter är speciella for
mer av bränning som inte bör blandas ihop med begreppet svedjebruk. 
Enligt ett sådant synsätt skulle svedjebruk vara en särpräglad specialaktivitet 
som endast förekommer hos vissa folkgrupper och under vissa tidsperioder. 
Man menar att det skulle finnas en klar åtskillnad mellan å ena sidan kul
turer som bedriver svedjeodling och å andra sidan jordbrukande kulturer 
som har fasta åkrar och bara tillfälligtvis utnyttjar skogen i samband med 
boskapsskötsel eller jakt.

Skillnaden mellan fasta åkrar och extensiv svedjeodling innebär dock 
inte att det ena utesluter det andra. Mycket talar för att både permanenta 
odlingar och svedjebruk ingår i en befolknings odlingsstrategier samtidigt, 
även om det också naturligtvis också finns exempel på fullständig speciali
sering på det ena eller andra.

Det är ett oomtvistligt faktum att svedjebruk och odling på permanenta 
åkrar var företeelser som förekom sida vid sida under historisk tid i Sverige. 
Det var parallella odlingsstrategier som utfördes av samma människor. Enligt 
modellen för svedjebruk ingick också betesbränning, bete och bränning av 
buskar och småskog i cykeln för den extensiva odlingen i skogsmarkerna.

En av de mest avgörande faktorerna för svedjeodlingens upphörande 
var skogsbrist och behovet av att använda skogen för mera lönsamma än
damål, sådana som blev alltmer viktiga i takt med den tilltagande industria-



Fig. 3. Svedjehacka från Småland. Utställning i Hjärtenholm. Smålands museum. 
Skala ca 1:15. Foto: Gundela Lindman.

liseringen. Det gällde t.ex. virkesexport, tjärframställning, framtagning av 
kol och ved till bruken etc.

Det finns ett gigantiskt skriftligt material av uppgifter om svedjebruk, 
dess förekomst och bedrivande, inte bara i de nordiska länderna utan också 
i hela världen (jfr t.ex. Conklin 1981, Kardell et al. 1980, Orrman 1993, 
s. 77, Lindman 1991). Variationerna t.ex. beträffande grödor, intervaller, 
platsval o.s.v. är mycket omfattande. Det bör göra oss varsamma med säkra 
påståenden om att det förhåller sig så eller så vid svedjebruk.

Om man skulle placera svedjeodling respektive permanent åkerbruk på 
en skala över rörlighet och permanens skulle de båda odlingsformerna be
finna sig i vardera änden av skalan. Svedjeodlingen är extensiv, tillfällig, 
rörlig och kortvarig medan de fasta åkrarna representerar permanens och 
varaktighet i en intensiv odling. Den avgörande skillnaden är att en svedje- 
åker lämnas att växa igen, medan den permanenta åkern vidmakthålls, 
åtminstone under brukarens livstid. De permanenta åkrarna bearbetas, ren
sas och röjs och antingen tillämpas olika trädesperioder eller så gödslas 
åkern. Till permanenta åkern hör också en närliggande bostad och vanligt
vis även stall, eftersom djuren oftast är knutna till den permanenta åkern 
genom att man utnyttjar gödseln eller genom att de får beta på åkrarna 
under trädesperioderna.



'De gäta sine Fahr bort på de gröne Kaser" 
C. E. Dahlstierna 1691

Svedjebruket i Bohuslän under 1600-1800-talen

Svedjebruk är en odlingsteknik som i Sverige mest uppmärksammats i vissa 
speciella sammanhang. Svedjefinnarnas kultur i Mellansverige är till exem
pel väl känd och omskriven. Under 1500-1600-talen koloniserade inflyt
tande finnar skogrika barrskogsområden i bl.a. Värmland och Dalarna 
där de bedrev rågodling genom svedjebruk.

Källorna är mycket tydliga när det gäller en utbredd svedjeodling även 
under andra tider, i andra regioner och i andra typer av skogar. Som kom
mer att framgå av det följande finns det också klara bevis för svedning i 
såväl lövskog som barrskog i Västsverige under historisk tid. För många 
kanske detta är relativt okänt. Inte desto mindre finns ett överväldigande 
källmaterial. Till detta hör direkta skriftliga omnämnanden, ett omfattande 
ortnamnsmaterial samt uppteckningar av muntliga berättelser av upphovs
män med personliga erfarenheter av svedjeodling.

Muntliga berättelser om svedjebruk
I ett annat sammanhang har jag ingående redogjort för de muntliga berät
telser från Västsverige som handlar om svedjebruk under sen historisk tid 
(Lindman 1999). Det rör sig om berättelser som upptecknats främst på 
1920- och 1930-talen efter intervjuer med personer som var födda under 
1800-talets förra hälft. Detta källmaterial ger en livfull och fyllig bild av 
förhållanden i Västsverige under 1800-talet och fram till 1900-talets bör
jan. Vi får information om vilka som svedjade och vilka grödor som var 
vanliga. Tillvägagångssättet med förarbete, bränning, sådd, skörd och skör
deresultat beskrivs.

Enligt de muntliga informanterna var det oftast markägande bönder 
som drygade ut försörjningen med svedjeodling, särskilt under svåra år. 
Till detta arbete tog man ofta hjälp av fattigt folk eller andra som kunde 
ställa upp tillfälligt. Det förekom också att mindre bemedlade, icke mark
ägande personer tog upp svedj or på egen hand.



Arbetet med skogshuggningen skedde vanligtvis på försommaren och se
dan fick de fällda träden torka till nästa år. I flera uppteckningar nämns att 
man måste sätta upp gärdslen runt svedj an för att får och andra betande 
djur inte skulle gå in och skada odlingen. Marken bereddes för sådd ge
nom en sorts enkel harvning med ett redskap tillverkat av en granruska. 
Vid potatisodling grävde man små gropar för potatisen. De grödor som 
nämns är råg, potatis, rovor och kålrötter. Havre förekommer sällsynt. 
Den gröda som oftast nämns är råg. Ofta nämns även potatis och rovor, 
vilka ibland också kallades maj rovor. Kålrötter är också omnämnda.

Svedj an användes vanligen två år för odling. Det första året sattes råg 
och det andra potatis eller vice versa. Efter ett eller ett par års tid användes 
svedjan för bete. När det gäller skörden och utbytet av arbetet är det inte 
så mycket kvantiteten man prisar som den goda kvalitén.

Svedjebruket var ibland ett sätt att få en utkomst för jordlösa, utstötta 
eller fattiga personer. Huvudintrycket är dock att det mesta svedjebruket 
bedrevs som ett komplement till det vanliga åkerbruket av den ordinära 
lantbruksbefolkningen.

Skriftiga källor om svedjebruk
Vi skall helt kort se på vad en del skriftliga källor säger om det historiska 
svedjebruket i Västsverige. De skriftliga källorna omfattar bl.a. domstols- 
protokoll, ögonvittnesskildringar, ortnamn och lagar. I sin bok ”Skogens 
historia i Göteborgs och Bohus län” redogör författaren (Lindner, f 935, s. 
162) för lagstiftningen kring svedjebruk. Följande kan vara värt att citera:

”Redan de gamla landskapslagarna innehåller föreskrifter om svedning 
och under 1500- och 1600-talen berörs svedjande och skogseld i mer än 20 
olika kungliga resolutioner och brev. Ett förbud mot svedjande annat än 
under vissa villkor utfärdades 1647 och förnyades 1664. Straffet för olag
lig svedning var första gången 40 daler silvermynt, ’kommer han oftare 
igen, då skall han straffas till galgen, där vi honom icke vilja benåda och 
pardonnera’. I själva verket tvangs man göra ständiga jämkningar, efter
gifter och undantag i de utfärdade förordningarna, vilka därför inte heller 
blev upprätthållna. Särskilt under krigsåren under början av 1700-talet 
säg man genom fingrarna beträffande skogs- och svedjelagar och följden 
blev att svedjebruket under denna tid fick starkare utbredning. Senare skärp
tes dock föreskrifterna återigen. 1723 års bestämmelse angående svedjande 
gav en möjlighet att kringgå lagen. Här stadgades nämligen att allmogen 
utan föregående besiktning fick rödja inom instängda åkrar och hagar.



Man uppförde då hägnader enkom för att kunna svedja på området innan
för bägnaderna. Enligt 1734 års lag och skogsordning fick svedning ske i 
utmark för förbättring av mulbetet efter tillstyrkan av skogssynemän eller 
jägeritjänstemän. ”

Några protokollsanteckningar ur domböcker ger exempel på svedje
bruk i mellersta Bohuslän. Olof Olofsson i Håfhult, Resteröds socken, hade 
1715 huggit en svedja till en sätting råg. Svedj an var ej utsynad av jägmästaren 
och Olof fick därför plikta 3 daler efter skogsordningen (efter Christenson 
1954, s. 377).

1725 anhåller Jon Larsson i Kiär, Ljungs socken, på tinget att få hugga 
till ett svedjeland för mulbetets förbättring och till bättre utkomst genom 
säd på hans svaga hemman. Svedjebruket skall av jägmästaren bli utsynad 
(efter Christenson 1954, s. 377).

I en skildring från 1700-talets Bohuslän skriver Pehr Kalm (1742, 
s. 196) följande: ”På de orter där de ha någon skog, såsom upp mot Dals
sidan och annorstäds, där pläga de bränna svedjeland, vari de så råg, som 
skall giva tämmeligen ymnigt igen. ” Även Axel Emanuel Holmberg, som 
på 1800-talet författade ett verk om Bohusläns historia, redogör för den 
dåtida svedjeodlingen (1867, s. 272).

I andra delar av Sverige finns ett stort material med skriftliga uppgifter 
kring svedning (jfr t.ex. Kardell et al. 1980). Vid sidan av alla skriftliga 
uppgifter om svedjebruk under historisk tid, finns det också uppgifter om 
att svedjebruk inte var vanligt: De skriftliga källorna ger t.ex. få antyd
ningar om svedj or i Djäknebol, en västsvensk ensädesgård i Hallands skogs
bygd (Palm 1997). Det finns emellertid inget problematiskt i detta. Ingen 
betvivlar att det stationära jordbruket var huvudnäringen. Samtidigt måste 
man komma ihåg att det finns anledning till att svedjebruk inte dokumen
teras. Det var inte skattlagt och behövde därför inte tas upp i skatteböcker. 
Det utfördes under sen tid till och med i lönndom eftersom det faktiskt var 
förbjudet. I en del fall var det också de mindre bemedlades företag.

Varför svedjebruk - fördelar och bevekelsegrunder
Flera faktorer ligger bakom bruket av svedjeodling (Kardell et al. 1980). I 
de flesta fall domineras uppteckningarna om fördelar i skördeutfall och 
grödans kvalitet. Ett konkret exempel från Västsverige är en uppgift från 
Torups socken i Halland där det sägs att svedjeåkern gav mellan 8 och 12 
korn på 1840-talet (Palm 1997, s. 116), vilket är avsevärt mer än vad man 
fick ut på en vanlig åker.



Vid svedjeodling utlöser bränningen kväve i marken. Genom att man kan 
utnyttja en naturlig gödslingsreserv i marken krävs ingen extra gödsling. 
Svedjebruket kunde fungera i sådana fall där brist på boskap och därmed 
brist på gödsel gjorde att utfallet på de vanliga åkrarna blev mycket dåligt.

Även på andra sätt medförde svedjeodlingen en ur vissa aspekter betyd
ligt enklare och arbetssparande hantering. Stenröjning var inte nödvändig 
och ofta bearbetades inte jorden.

Svedjebruket gav också ett förbättrat bete. Att bränna för att förbättra 
betet och att svedjeodla är två begrepp som är intimt förknippade med 
varandra; man kanske skulle kunna säga att de utgör olika sidor av samma 
mynt. Det finns dock inga skäl att anta att brandröjning för bete genomgå
ende varit den enda avsikten med en svedja. Alla namn med indikation på 
matproduktion, t.ex. Kornkasen, Rågsvedjan och Havrekasorna, motsä
ger att bränningarna i skogsmarkerna bara skulle ha haft till syfte att för
bättra betet.

Vinsterna av svedjebruk bestod inte bara i det goda skördeutfallet och 
den höga kvalitén. Svedjebruket var inte skattlagt och man behövde alltså 
inte redovisa eller skatta för skörden vilket måste ha upplevts som en extra 
bonus. En annan av fördelarna kunde vara att det inte krävdes någon me
kanisk bearbetning. I stor utsträckning stämmer detta. Ibland var det dock 
så att man bearbetade jorden och det finns specifika redskap knutna till 
svedjebruk. Svedjekrattor och svedjehackor har förekommit på många håll (jfr 
fig. 3).

Svedjebruket enligt yngre ortnamn
Särskilt intressant som källa för svedjebruket under sen historisk tid är 
även de långt mer än tusen ortnamn som entydigt visar att svedjebruk var 
ett naturligt inslag i odlingen i Västsverige och i Bohuslän under 1600- 
1800-talet.

Bebyggelsenamn, ägonamn och naturnamn
Ortnamnens funktion är att karaktärisera och särskilja olika platser. Så
dant som på ett naturligt sätt ingick i levnadsomständigheterna blir om
nämnt, i namn på ställen i naturen och i namn på bebyggelse.

För den allmänna ortnamnsdiskussionen hänvisas till Pamp (1970, 
s. 7 f.f.) och Strid (1993, s. 11 f.f.). Man skiljer mellan naturnamn, ägonamn 
och bebyggelsenamn. Bebyggelsenamnen är de som primärt avser bebyg
gelse, men även administrativa områden som socknar och landskap. Ett



ägonamn är namnet på t.ex. en åker eller äng, och naturnamn betecknar 
något av människan ej skapat, som sjöar, höjder, skogar etc. En annan 
benämning, marknamn, används som sammanfattande benämning på ägo
namn och namn på mindre, naturliga lokaler, som mindre höjder och da
lar, mossar och kärr. Det är vanligt att ett namn byter kategori utan att 
formen ändras. Ett naturnamn eller ägonamn kan t.ex. förvandlas till ett 
gårdsnamn (Pamp 1970, s. 8). Bland efterlederna i bebyggelsenamnen finns 
sådana som ursprungligen betecknat ägor eller naturföreteelser, men som 
senare regelbundet kommit att förknippas med bebyggelse. Ett sådant är 
-vin(i) som ursprungligen betecknat betesmark, men som p.g.a. den domi
nerande associationen till bebyggelsenamn räknas som en bebyggelsenamns- 
efterled (Pamp 1970, s. 8).

Sekundära bebyggelsenamn kallas de som antas ha ett förflutet som ett 
ursprungligt natur- eller ägonamn. Man har sedan länge även diskuterat i 
vilken utsträckning s.k. primära bebyggelsenamn (som -sta och -by-namn 
ursprungligen skulle kunna ha varit ägobetecknande (Strid 1993, s. 33 
med hänv.).

Ortnamnen är ofta sammansatta och innehåller en förled och en efter- 
led. Brattås innehåller t.ex. efterleden ås, som beskrivs genom sin förled, 
bratt (brant). Brattås betyder alltså den branta åsen. I namnet Sandlyckan 
är efterleden lycka (liten åker) och förleden anger att marken är sandig i 
lyckan.

I ortnamnen i Sverige finns flera namnelement som syftar på svedning. 
Bland de viktigaste är bråne, bränna, sved, fall och kas (jfr Lindroth 1946, 
s. 46 och Strid 1993, s. 66).

I Västsverige har namnelementet kas kommit till regelbunden använd
ning som beteckning för en svedja, särskilt i Bohuslän, Dalsland och delar 
av Västergötland. Det är den i särklass vanligaste benämningen på svedje
land i dessa områden. En enkel sökning i Lantmäteriverkets kartdatabas 
visar att det finns över tusen te-namn i Västra Götalands län. Av dem 
utgörs tvåhundra enbart av beteckningen Kasen och sextio av motsvarande 
plurala form Kaserna. Dessa databaser innehåller emellertid bara de namn 
som finns på de moderna kartorna. Den egentliga mängden av tes-namn 
är betydligt större.

I ett syneprotokoll ifrån 1723 talas om ”att tillreda en kaas, eller Swedia” 
(Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län 12, s. 35). Ett innehållsbesläktat 
ord är fall eller fälle, d.v.s. ett område där man har fällt skog för att svedja. 
Denna benämning används inte i Västsverige, men den är vanlig i vissa 
andra delar av landet.

VITTERHETSAKADEMIENS
BIBLIOTEK



Kas har enligt SAOB betydelsen ’svedjeland’ och syftar egentligen på en 
hög eller samling av fällda träd eller buskar för svedjande. Verbet kasa har 
betydelsen ’bränna’, ’svedja’ alternativt ”samla (ngt) i hög(ar) eller över
täcka (ett stycke jord, särskilt ett just avverkat stycke skogsmark eller ett 
svedjeland) med högar av träd, ris o. d. för att bränna dem o. med den 
erhållna askan göda jorden; ofta med tanke företrädesvis eller enbart på 
själva bränningen ”(SAOB).

Det är värt att lägga märke till att kasa är ett transitivt verb, d.v.s. det 
förutsätter att någon utför något. Därmed utesluts tolkningen att ordet 
skulle ha använts i samband med en naturlig skogsbrand (att skogsbrand 
ibland kunde bryta ut i samband med kasning är en annan sak).

Huvudordet kas dateras enligt ortnamnsforskare till yngre historisk tid. 
En studie av ks-namn på Sotenäs och Stångenäs i mellersta Bohuslän anger 
att de finns i jordeböcker och på skifteskartor med början redan vid slutet 
av 1600-talet och att de kulminerar under förra hälften av 1800-talet (Fries 
1958, s. 26).

En genomgång av samtliga kas-namn i Herrestads socken i mellersta 
Bohuslän (Lindman 1997) visade att torp med kas-namn varit mycket tal
rika. Genomgången av de äldsta beläggen visade att torpställena med kas- 
namn var från 1600-1800-talen.

Äldsta belägg

□ Gårdar med röd-namn

□ Torp med röd-namn
□ Torp med kos-namn

1300 1400 1500 1600 1700 1800

Fig. 4. De äldsta beläggen för röd-namn respektive kas-namn i Herrestads socken visar att kas- 
namnen tillhör ett yngre skikt av namn från 1600-1800-talen. De äldsta beläggen har hämtats 
från Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län, del 12.



Utbredning av Us-namn i Bohuslän sammanfaller med landskapets skogs
bygd i den omfattning den hade på 1850-talet. I undersökningen av ort
namnen på kas på Sotenäs och Stångenäs visade Fries att de nära nog full
ständigt överensstämmer med skogens utbredning vid tiden för deras upp
komst (Fries 1958, s. 26).

De yngre svedjebruksnamnen i Bohuslän
För att närmare belysa de yngre svedjebruksnamnen har jag gjort en studie 
av deras förekomst och karaktär i tre häraden i mellersta och södra Bohus
län (fig. 22).

Ortnamnsserien ”Ortnamnen i Göteborgs och Bohuslän” (OGB) är den 
mest utförliga av alla svenska ortnamnsserier och innehåller ett rikt mate
rial av alla slags ortnamn (Karlsson 1991, s. 14). Volymerna innehåller 
även kompletta insamlingar av naturnamn hämtade från äldre kartmate
rial. På så sätt är frågorna om svedjebrukets avspegling i ortnamnsmaterialet 
särskilt fördelaktigt att belysa i Bohuslän medan andra delar av landet inte 
alls har samma förutsättningar genom att ortnamnsmaterialet inte är lika 
lättillgängligt.

Ortnamnen i de tre härader som ingår i studien har behandlats av Hjal
mar Lindroth (Ortnamnen i Inlands Torpe härad, 1942), Verner Ekenvall 
(Ortnamnen i Inlands Fräkne härad, 1951) och Assar Janzén (Ortnamnen 
i Inlands Nordre härad, 1972).

I bilagedelen finns samtliga svedjebruksnamn angivna i de olika 
socknarna. Huvuddelen är kas-namn. I bilagorna har angivits den tolk
ning som finns i ”Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län”. För en stor del 
av namnen är det inte aktuellt med någon särskild tolkning utan de förstås 
bra ändå. Det gäller de enkla namnen av typen Kasen eller Kaser-na eller 
lättbegripliga namn som Stora Kasen, Rågkasen, Kalvekasen, Långekas 
etc.

Svedjenamnen förekommer under historisk tid i mycket stor utsträck
ning som namn på torp (t.ex. Bråten och Kasen). De förekommer också 
som naturnamn, d.v.s. namn som inte syftar på bebyggelse (t.ex. Bråte- 
backen, Svedjeskogen). I mera enstaka fall förekommer de som gårdsnamn 
eller namn på hemmansdelar (t.ex. Assleröds bränna). Totalt finns när
mare femhundra kds-namn i de tre undersökta häraderna. Det är värt att 
notera att 40 % av svedjenamnen av dem är namn på torp och att så mycket 
som ca 60 % är rena naturnamn, d.v.s. namn på platser långt borta i sko
garna där ingen bebyggelse fanns.
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Fig. 5. Naturnamn med svedjebruksanknytning i Inlands Nordre, Torpe och Fräkne härader. 
Med benämningen enkla namn menas namn av typen "Kasen" Jfr bilaga 4.

Naturnamn som visar svedjebruk
I området finns ett stort antal naturnamn som innehåller svedjebenämningar. 
Typexempel på sådana namn är Svinebråten, Svedjebergen, Höga kas och 
Nykas. Det rör sig alltså om namn på skogsområden, berg, dalgångar etc. 
Naturnamnen som tecknats upp saknar fullständigt varje anknytning till 
bebyggelse.

Andra exempel på sådana naturnamn i terrängområden helt utan be
byggelse är t.ex. Sjöbråtarna, Stubbekasen, Älgebråten, Halvors bråte och 
Nordkaserna.

Bland naturnamnen finns namn som talar om vem som gjort svedj an, 
t.ex. Karls bråte och Prästebråten, eller visar på djur med anknytning till 
svedjan, som i Björnekaserna. Namnen kan också tala om grödorna, t.ex. 
Råg-kasen. Det finns naturnamn som karaktäriserar svedjans mark t.ex. 
Sandkasen, eller dess form, Långekasen, eller beskriver läget som i Sörkasen.
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Fig. 6. Förlederna till namn på torp med svedjebruksanknytning i Inlands Nordre, Torpe och 
Fräkne härader. Med benämningen enkla namn menas namn av typen "Kasen" Jfr bilaga 1-3.

Hela listan på naturnamn som visar på svedning i de tre undersökta hära- 
dena finns i bilaga 4 och en översikt över deras karaktär och syftning kan 
ses i fig. 5.

Ett mått på svedjebruksnamnens vanlighet är att det i det skogrika Inlands 
Fräkne härad förekommer i genomsnitt 75 naturnamn som syftar på svedj or 
per kvadratmil. I Inlands Torpe härad är motsvarande siffra 34 naturnamn 
per kvadratmil. Inlands Nordre härad ligger längs Bohuskusten och har 
länge varit till stora delar avskogat. Ändå finns det i detta härad så mycket 
som 20 naturnamn som syftar på svedning per kvadratmil.

Om man tänker på att dessa namn sannolikt representerar en mindre 
del av de namn av denna typ som ursprungligen funnits, men som av olika 
anledningar inte levt kvar, förstår man hur vanligt svedjebruket var under 
senare historisk tid i Bohuslän.



Torp med svedjenamn
Namn på torp som visar ursprungliga svedjebruksområden är ytterst van
liga i Bohuslän, främst genom namnbildningar med kas, som är den mest 
frekventa svedjebruksbenämningen i landskapet (jfr Lindman 1999). I de tre 
studerade häraderna rör det sig om ca tvåhundra torpställen med sådana namn 
(bilaga 1-3).
De flesta torpen med svedjebruksnamn i det undersökta området ligger i 
Fräkne härad. Detta härad har in i våra dagar kvar stora skogsområden. I 
gruppen ingår förutom kas-namn även en del namn på brå t och röd. Röd
namnen behandlas särskilt i ett senare kapitel nedan.

Torpen tillhör i stora drag perioden 1600-1800 talet. Det typiska läget 
för dessa torp är i bergsområdena utanför den centrala bygden. Några 
exempel på olika namn kan nämnas: Tjörbokasen syftar på att en person 
från Tjörn varit verksam på platsen. Smedbråten pekar ut vem som gjorde 
svedjan. Bykasen visar på att det var hela byns svedja. Barlindekasen och 
Lindekasen är exempel på namn som bör beteckna vegetationen. Ett torp 
inom området heter Skallebråten, vilket beskriver terrängen runtomkring. 
Bland övriga namn på torp kan nämnas t.ex. Rovesvedjan, Dalkasen, 
Grankasen, Kasebacken och Pinekasen.

Namn på torpen har mycket stor likhet med de naturnamn som talar 
om svedjebruk på så sätt att de i sina förleder anknyter till liknande företeelser.

Detta är inte är förvånande då man måste anta att ursprunget är iden
tiskt. Med det menas att torpen inte fått ett nytt, påhittat namn vid 
etableringstillfället utan att torpen i stället fått det namn som redan var i 
bruk för platsen ifråga. Det var lättare att bygga på en plats som redan var 
svedjad. Ett exempel på att man lade torp på gamla kasor och att namnet 
på torpet alltså är sekundärt i förhållande till det namn man använde på 
svedjan ger en uppteckning från Rångedala i Västergötland (IFGH 5675):

”Efter en mera omfattande skogsavverkning brukade man elda ris och 
grenar, som lågo på marken, så att det ifrågavarande området blev av
bränt. I denna av ris och mossa bildade aska utsåddes sedan höstråg, som 
lär ha gett god skörd. Marken fick sedan återgå till skogsbruk, såframt den 
ej utarrenderades till torpställe åt en ditflyttande torpare. ”

Den vanligaste formen för svedjebruksnamn på torp är en enkel beteck
ning, alltså Kasen, Brännan, Bråten. I vissa fall förekommer namnen även 
i pluralformerna Brännorna eller Kaserna. Så många som 43 % av alla 
torp med svedjebruksnamn i undersökningen som har sådana namn. För
hållandet att man byggde torpen på ställen som man tidigare brukat svedje- 
odla på förklarar att det finns så många torpställen med det intetsägande



Fig. 7. Läget för torp med kas-namn respektive gårdar med röd -namn i Grinneröds socken, 
Bohuslän.

namnet Kasen. I Fräkne och Torpe härad finns sammanlagt 42 torp som 
kort och gott heter Kasen. Det är också så att det i en och samma socken 
kan finnas många torp med detta namn. 11.ex. Forshälla socken söder om 
Uddevalla finns tolv torpställen som heter Kasen.



I fig. 5 och 6 kan vi jämföra förlederna i naturnamn och namn på torp inom 
undersökningsområdet. Som ovan påpekats är det vanligast att torpet heter 
Kasen rätt och slätt. Därnäst kommer grupperna med namn som beskriver 
markförhållandena, t.ex. Sandkasen, namn som har en personangivelse i 
förleden (t.ex. Svarvarebråten) eller som är terrängbetecknande (t.ex. 
Brännebacken eller Dalkasen).

Bland namnen på torpställena är personnamn inte alls så dominerande 
som bland naturnamnen. Andelen terrängbetecknande förleder är också 
av naturliga skäl mycket vanligare bland naturnamnen. För övrigt före
kommer alla andra typer av förleder med ungefär samma fördelning.

Kopplingen mellan skriftligt material och fysiska spår
Mitt första exempel på en konkret koppling mellan ett svedjebruksnamn 
och fysiska spår i marken var torpet Mörekasen i Töftedals socken i västra 
Dalsland (Lindman 1991). På det övergivna torpstället hade husen rivits 
och åkrarna planterats med gran. Där undersöktes markområdet med prov
gropar både i och utanför åkrarna och runt omkring husgrunderna. Det 
visade sig att det runt torplämningen fanns rester av en tunn, fläckvis före
kommande kolhorisont i skogsmarken utanför åkrarna. Det är rimligt att 
anta att detta var resterna av den ursprungliga svedja som en gång kallats 
”Mörekasen” och som senare bebyggdes med ett torp som övertog namnet 
på markområdet.

Vid några arkeologiska utredningar och förundersökningar som utför
des av Riksantikvarieämbetet på 1990-talet kom vi att i samband med 
försöken att avgränsa stenåldersboplatser att bana av matjordsskiktet i 
åkermarker som enligt handlingarna till lantmäteriakterna varit gammal 
svedjemark. Vi fick där konkreta bevis för hur svedning kan efterlämna 
iakttagbara och tydliga spår i marken på platser där det är ställt utom allt 
tvivel att man svedjat och vi fick en omedelbar koppling mellan det skrift
liga materialet och fysiskt iakttagbara spår i landskapet.

I Forshälla socken förundersöktes 1993 en boplats (RAÄ 197) i sam
band med planerat motorvägsbygge (Lindman & Lönn 1993). Området 
utgjordes av en plan åker i sandmark på 50 m över havet mellan berg och 
med en bäckravin i söder. På laga skifteskartan har åkerstycket benäm
ningen Kohagekasen. Namnets efterled -kas är ett otvetydigt tecken på att 
området svedjats. Detta kunde också bekräftas genom tydliga spår av sved
ning som syntes sedan matjordstäcket schaktats bort. Spåren bestod av 
smärre, oregelbundna kolfläckar med obrända, halvförmultnade trä
fragment vilka bevarats i smärre oregelbundenheter i marken. Dessutom



förekom fläckvis utspridda rostfärgade järnutfällningar, något som visat 
sig ofta förekomma på marker som varit kraftigt upphettade (även om 
andra förhållanden också kan leda till järnutfällningar).

I samband med förundersökningen 1996 av en annan stenåldersboplats 
(RAÄ 158 i Forshälla, Lindman & Lönn 1993) iakttogs tämligen riklig 
förekomst av sot- och kollager på markytan under det bortschaktade mat- 
jordslagret. Där förekom även fläckvis kraftig rödfärgning av sanden. Om
rådet utgjordes av en flack sandplatå. Kolskikten hade en rumslig utbred
ning över minst 100x100 meters yta. Vid studiet av handlingarna till laga 
skiftet bekräftades antagandet om svedning då just denna åker hade benäm
ningen Spetalskasorne. I handlingarna till kartorna nämns även att man 
kasade utmarker och områden med benämningar som Smekullskasorne 
och Kalvhagskasorne förekommer också på kartorna över samma by.

Ett ytterligare exempel på ett konstaterat samband mellan uppgifter på 
lantmäterikartor och förekomst av kol- och sotlager i marken är Hestra 
utanför Borås i Västergötland (Connelid & Lindman 2004). Det rörde sig 
om ett område med röjningsrösen på utmark. Hestras utmark karterades i 
samband med storskiftet 1810 och lantmätaren hade i samband med det 
karaktäriserat flera ytor som ”afswedjad mark”. De var visserligen be
lägna något norr om de undersökta områdena vid det aktuella karterings- 
tillfället, men de visade ändå på förekomsten av svedj or i det aktuella skogs
området. I några delområden av vårt undersökningsområde förekom trä
kol i det allra översta markskiktet under grastorven. Kolet låg i ett 1-2 cm 
tunt skikt under ett mårskikt av mossa och humuslagret som var ca 2 cm 
tjockt. Kolet bedömdes som endera ett resultat av skogsbrand eller svedj
ande. I en provgrop daterades detta kolskikt till 1520-1660 AD (Connelid 
& Lindman 2004, s. 20).

Ännu ett exempel på en konkret koppling mellan ett svedjebruksnamn 
och fysiska spår är Räppe i Kronobergs län (Lindman 2003). Strax intill 
det aktuella undersökningsområdet, som även här var ett röjningsröse- 
område, låg ett skogsparti som hade benämningen Snapp eris fällan (enligt 
den ekonomiska kartan). Namnet Snapp eris fällan innehåller efterleden fall, 
fälle som är återkommande beteckning på svedjor, (jfr Strid 1993) och 
området kan därför tolkas som ett område som svedjats.

I de markområden som anslöt direkt till Snapp eris fällan fanns rester av 
ytliga bränder i form av spridda tunna kolskikt omedelbart under gras
torven. Analysen av kol i dessa kolskikt visade att de innehöll näver, björk
ved eller andra lövträdskvistar. En 14C-datering av ett sådant kollager gav 
resultat till 1500-1600-talen.



Slutsatser om svedjebruket under historisk tid
Av de olika källor som står till buds om det historiska svedjebruket i Väst
sverige (Lindman 1999) kan man dra följande slutsatser om förhållandena 
under 1600-1800-talen:

- Svedning var vanligt förekommande. Både ortnamn och den muntliga tra
ditionen visar detta. En enkel sökning i Lantmäteriverkets datamaterial 
visar över tusen kas-namn i Västra Götalands län (främst i Dalsland och 
Bohuslän). Dessa representerar endast ännu i bruk varande ortnamn, medan 
stora mängder av övergivna torp och namngivna markområden inte finns 
med i detta material. Lägg därtill andra ortnamn (med t.ex. element som 
svedja, bränna och bråne) så inser man att svedningen inte varit en oviktig 
aktivitet i denna landsända.

- Svedjeodling förekom som ett extensivt bedrivet komplement till det per
manenta jordbruket, framför allt av redan etablerade bönder.

- Det var vanligt att torpen lades på platser där någon annan vid ett tidigare 
tillfälle hade svedjat. Svedjeodlingen var alltså det primära och torp
bosättningen skedde sekundärt i förhållande denna. Torpet fick sitt namn 
efter svedjan.

- Man svedjade både för odling och för bete. De första åren brukade man 
odla och därefter fanns ett gott bete på platsen ytterligare ett antal år. Många 
typer av grödor förekom i odlingarna, t.ex. korn, potatis, havre, råg, lin 
och humle.

- Det är fullt möjligt att hitta och datera spår i form av spridda kolskikt i 
marken efter den historiska tidens svedjebruk.



"Träkolsskikten förskriver sig från skogsbränder 
anlagda av de första nordiska svedjebönderna."

Mårten Sten berg er 1964, s. 78

Forntida svedjebruk - de fysiska spåren
Markytor med spår av svedjebruk

Vid sidan av det skriftliga källmaterialet finns andra sätt att belägga sved
jebruk, nämligen genom de fysiska spåren i marken. Vi har redan ovan 
mött exempel från områden som har svedjenamn från yngre historisk tid 
och som visat sig innehålla konkreta spår av svedjebruket. Det finns dock 
knappast någon anledning att begränsa sig till den historiska perioden. 
Precis som det historiska svedjebruket efterlämnar fysiskt iakttagbara spår 
i form av kolskikt och kollager så kan även svedjebruk under förhistorisk 
tid, under vissa förutsättningar, efterlämna rester av samma slag.

I ett annat sammanhang har jag diskuterat vilka fysiska spår man kan 
förvänta sig att svedjebruk skall efterlämna i marken (Lindman 1991 och 
1993c) och utfört studier av vilka de karaktäristiska egenskaperna för en 
yta som svedjats är. Sammanfattningsvis kan man räkna med att:

- Det förekommer tunna kol- och sotlager oregelbundet spridda över större 
ytor.

- Det finns en varierad blandning av större kolbitar från stammar tillsam
mans med tunna sotlager med bitar av kvistar och grenar.

- Det är träkol från lövskog (även om barrskogssvedjor också kan före
komma, fastän de i förhistoriska sammanhang i princip är omöjliga att 
skilja från äldre skogsbränder).

Svedjebränning är i princip samma sak som en skogsbrand. Båda före
teelserna efterlämnar kol i marken. Finns det då möjlighet att på en arke
ologiskt undersökt lokal skilja mellan kolskikt och sotskikt som kommer 
från det ena eller det andra?

Som ovan nämnts går det inte att göra det på ett säkert sätt när det 
gäller nedbrunnen vegetation i en barrskog. Är det emellertid frågan om 
kolskikt med lövträdskol ställer sig saken helt annorlunda. Då finns det 
stor anledning att räkna med att det är av människor avsiktligt anlagd 
brand. Anledningen till det är att skogsbränder inte utbryter spontant i 
lövskog i de nordiska områdena. Skogarna är inte tillräckligt torra och 
eldfängda nog för det.



Fällda träd ligger på marken och torkar.

Efter bränningen ligger kol kvar i sotiga 
skelett. Mest kol bildas efter stammar och 
tjocka grenar. Tunna grenar och kvistar 
efterlämnar lite eller inget kol alls kvar.

En viss utjämning sker. Vind och regn 
inverkar. Människor kanske krattar i marken. 
Kvar blir växelvis tunnare eller kraftigare 
kolförekomster, diffusa fläckar eller helt 
tomma partier.

Arkeologen kan gräva en profil genom 
marklagren och dokumentera fläckvis 
förekommande rester av kol från 
svedjebränningarna.

Fig. 8. Principen för hur kollager blir kvar på marken efter en svedjebränning. Ur Lindman 
1993a. Teckning: Anders Andersson.



Profiler vid bergskanter och 
impediment

När man svedjar fäller eller ringbarkar man träden, låter dem torka och 
bränner dem sedan. Detta sker inom ett mindre eller större område. Speci
fikt för svedjeodlingar är att ytorna inte har regelbundna former eller stor
lekar. Det berörda områdets storlek bestäms t.ex. av röjningsinsatsen, hur 
mycket utsäde man har tillgång till, hur bra man får det att brinna och i 
vissa fall också av terrängen.

I vissa fall blir terrängelement gränser för svedjans utsträckning. Det 
kan vara en å eller en bäck som skapar ett naturligt hinder för svedjans 
utbredning eller det kan vara en bergskant som stoppar elden.

I Bohuslän är landskapet uppbrutet i större och mindre dalgångar som 
är avgränsade av berg eller bergknallar. Den avbrända ytan, där kol från 
de nerbrända träden lagras in i jorden, begränsas i första hand av bergs
kanter och berghällar.

När marken återgår till betesmark och skogsmark blir kollagren över
vuxna av grästorv. Om man utför fler svedjebränningar i samma område 
kommer det efter årtusendenas gång att bildas stratigrafiskt inbäddade 
lager av kol i marken.

När marken så småningom odlas upp genom bearbetning med årder 
eller plog förstörs merparten av de efterlämnade kollagren. De kan dock 
bevaras tätt inpå bergskanterna. Där kan man inte plöja och därför bildas 
det en smal zon av oröjd och oplöjd mark parallellt med berget där eventu
ella kolskikt kan ligga kvar helt oförstörda.Vid markbearbetningen börjar 
de djupaste svackorna att fyllas igen genom erosionen, men i botten av de 
lägst liggande partierna bevaras också kolrester av de äldre svedjeodlingarna.

På fig. 9 finns återgivet hur man kan tänka sig utvecklingen av odlingen 
i en dalgång. Figuren visar hur rester av äldre svedningar kan bevaras, 
framför allt vid bergskanter där plöjning aldrig sker och i botten på de 
djupaste svackorna.

Flera undersökningar under de senaste åren (Lindman 2004) har bekräf
tat modellens riktighet. Jag återkommer nedan till detta (se s. 70). Bergs- v 
kanter och impediment ger förutsättningar för att belägga och datera äldre 
uppodlingsfaser och har därmed en stor informationspotential i framtiden.

Kompletterande analysmetoder 
Pollen- och fröanalyser

I studier av odlingshistoria och vegetationsutveckling har pollen- och frö
analyser länge haft en betydelsefull plats. Den viktigaste metoden har varit



30 a

kantprofil

Fig. 9. Schematisk bild över hur äldre kollager från svedjor kan bevaras utanför den 
permanent odlade åkern. Ur Lindman 2004.
a) Tvärsnitt genom ursprunglig, orörd dalgång avgränsad av bergskanter.
b) Vid svedjeodliong bildas spridda kol- och sotlager.
c) Nya kollager tillkommer vid förnyade svedningar. Kollagren bäddas in i humuslager.
d) Ojämnheter och lågt liggande partier börjar utfyllas och utjämnas p.g.a. erosion.
e) Modern historisk tid. Dalgången är upplöjd. I de allra djupaste liggande delarna och 

åtminstone vid bergskanterna finns kollagren kvar. I kanterna mot bergen kan kant
profiler ge en bild av de svedningar som skett.



att studera svängningar i kurvan för enstaka eller grupper av pollen för att 
därmed kunna visa kulturlandskapets framväxt och variationer.

Iversens arbete (1941) om landnam och svedjebruk under neolitikum 
fick stort inflytande och har legat till grund för uppfattningen om svedje
bruk under det tidiga neolitikum.

De ljuskrävande träd som framför allt expanderar vid störningar i form 
av bränder och röjning är björk, hassel och asp. Redan tidigt framförde 
Magnus Fries i en studie av vegetationsutvecklingen i västra Sverige en 
intressant tolkning av de hastiga svängningarna mellan björk och barrträds- 
pollen han iakttagit i kurvorna. Han ansåg att de med fördel skulle förkla
ras av den snabba växlingen mellan igenväxning av svedjor följt av nya 
bränningar (Fries 1951).

Förekomsten av vissa arter eller växtsläkten används i diskussionerna om 
odlingens förekomst, omfattning och karaktär. Det gäller naturligtvis Cerealia 
men också nitrofila (d.v.s. kvävekrävande) växter, t.ex. Chenopodium, som 
tyder på gödslade åkrar. Även olika typiska betesindikatorer eller brand- 
präglade arter diskuteras (t.ex. gräs, en, mjölkört, bergsyra och örnbräken).

På senare år har man alltmer tydligt tagit avstånd från tanken på sved
jebruk under förhistorisk tid och anser att svedjebruk sannolikt inte spelat 
någon större roll (Engelmark 1995, s. 35).

De gängse pollen- och makrofossilanalyserna bör kombineras med an
dra metoder som kan styrka svedjebruk. De traditionella pollenanalyserna 
och makrofossilanalyserna har, som jag framfört tidigare, ett begränsat 
värde som de enda informationskällorna om till svedjebruk. Resultaten 
handlar om odling och bete i stora drag men analyserna kan inte direkt 
peka ut odlingsmetoden. Pollenfrekvensdiagramen kan inte visa den bak
omliggande metoden till förändringar i pollenfrekvenserna. Om t.ex. betes
indikatorerna ökar på skogsindikatorernas bekostnad kan orsakerna till 
det ligga i en rad olika förhållanden: Man kan ha huggit ner skogen, man 
kan ha bränt ner den, den kan ha ringbarkats eller betats. Orsakerna kan 
också ligga i naturliga klimatförändringar. Brandgynnade arter, t.ex. hal
lon, är i sig inga bevis för svedjebruk.

Ibland har man kompletterat pollenanalyserna med att studera mäng
den av mineralogisk sedimentation eller mängden av mikroskopiska kol
partiklar. Inte heller dessa parametrar ger någon säker grund för att uttala 
sig om odling eller odlingssätt. Kolpartiklarna kan t.ex. härröra från na
turliga skogsbränder eller från närliggande boplatsaktiviteter.

En annorlunda vinkling ger den av Andersen utförda pollenunder
sökningen av en gravhög, Klekkendehøj, i Danmark (Andersen 1988,



s. 83). Man observerade där att vissa pollenkorn, nämligen pollenkorn av 
trädslag som hassel, al och lind, var deformerade av hetta. Det tolkades 
som att skogen brunnit. Övriga konstaterade kulturväxter var däremot 
inte deformerade, vilket tolkades som att de inlagrats i jordmånen efter 
branden. Dessutom noterades att hassel och al inte är representativa för 
den ursprungliga ek- och almskogen utan snarare står för sekundärskogar 
skapade genom mänsklig påverkan.

Magnetometriska mätningar syftar att lokalisera boplatser utifrån tan
ken att eldstäder etc. skapat upphettning av markytan. I vissa fall kan det 
naturligtvis tänkas att detta är ett riktigt antagande. En annan rimlig för
klaring till upphettning av stora partier av markytorna vid boplatserna är 
att röjnings- och svedjeodlingsbränningar föregick bosättningen på plat
sen. På så sätt skulle man kunna man tolka förekomsten av sådana brända 
växtdelar som ofta hittas vid arkeologiska undersökningar, t.ex. enstaka 
brända sädeskorn, ärtor, enbär, kottar och barr, som ett resultat av en sved- 
jeodling i området.

Flygfoton
På senare år har vi fått en ökad tillgänglighet till flygfoton. Dessa har 
ibland visat sig kunna ge ytterligare information kring frågan om svedjeodling.

Det har visat sig att svedjeodlingsaktiviteter i vissa fall är synliga genom 
mörkfärgningar på fotobilderna över nutida åkermark. Det första exemp
let på detta var den ovan nämnda lokalen Spetalskasorne. Ett par år efter 
det att förundersökningen gjordes kom jag på tanken att kontrollera ett 
flygfoto över området. Det visade sig att det fanns diffusa mörkfärgningar 
i åkern på flygfotobilden (fig. 10). Även lokalen Kohagekasen har liknande 
mörka spår i åkermarken på flygfotobilden.

Självklart måste man se till vilka faktorer som kan åstadkomma spår 
på flygfoton. Några olika verkande faktorer är t.ex. annorlunda dränerings- 
förhållanden, jord- och markkemi, näringsförhållanden m.m. Dessa svarar 
för att man under vissa förutsättningar kan se spår av byggnader, diken, 
konstruktioner etc.

Till dessa ovan nämnda faktorer tillkommer dock också att svedjebruk 
medför mer eller mindre stor anhopning av kol och sotpartiklar. I flera fall 
har jag konstaterat ett distinkt samband mellan kolskikt i jorden under 
matjorden och färgningar på flygbilderna. I samtliga fall har sambanden 
konstaterats i efterhand, d.v.s. den arkeologiska undersökningen gjordes 
först, utan vetskap om flygfotot. I alla exemplen hade åkrarna varit plöjda 
eller harvade men inte bevuxna när flygfotot togs.



Förutsättningarna för att kolspåren skall vara synliga på flygfoton växlar 
naturligtvis högst väsentligt. De viktigaste faktorerna bör vara svedning- 
ens ursprungliga karaktär, intensiteten i svedjeodlingen på platsen, senare 
tiders plöjningar och deras djup. Självklart kan en sådan här iakttagelse 
inte användas som det enda kriteriet för svedjeodling på en plats, men det 
skulle kunna bli en del i pusslet kring svedjebrukets förekomst.

Arkeologiskt undersökta lokaler med svedjebruk
Under det senaste decenniet har flera lokaler med spår av svedjebränningar 
påträffats i Västsverige. Lokalerna har varit föremål för arkeologiska un
dersökningar i samband med exploateringar för vägar och bostadsområ
den (jfr tabell 1, s. 36). Det har rört sig om områden som från början varit 
registrerade som boplatser, gravar eller gårdstomter. I anslutning till de 
kända fornlämningarna har det funnits områden med spridda kollager. En 
del av dessa lokaler är noggrant dokumenterade och daterade medan andra 
av olika skäl inte har kunnat dokumenteras eller dateras på samma sätt.

En vanlig invändning är att man inte kan skilja på skogsbränder och 
svedjebruk. Jag har tidigare behandlat denna fråga och konstaterat (Lind
man 1993a, s. 107 f.) att förekomsten av lövträdskol i brandlagren är en 
viktig faktor i sammanhanget. Skogsbränder uppträder ytterst sällan eller 
aldrig i skogsmarker i ett fuktigt, tempererat klimat. När det gäller det

Fig. 10. Flygfotot visar 
fläckiga mörkfärgningar i 
åkern mitt i bilden som 
motsvarades av kolskikt och 
kolfläckar i marken. Åkern 
kallades tidigare Kohage- 
kasen. Forshälla socken, 
Bohuslän. Ur Flygfoto © 
Lantmäteriverket Gävle 
2004. Medgivande 
MEDGIV-2004-4528.



fysiska utseendet på kollager efter utbredda ytbränder i skogsmark går det 
annars inte att särskilja en skogsbrand från en avsiktligt anlagd svedje
brand. Den säkraste tolkningen får man självfallet när en rad samverkande 
faktorer kan konstateras i det aktuella markområdet, t.ex. bevis för odling 
genom makrofossilanalyser eller pollenanalyser, hackspår eller redskaps- 
fynd som tecken på mänsklig närvaro.

Det har efter hand visat sig att det finns återkommande särdrag på 
denna typ av lokaler. Ett sådant är att de äldsta dateringarna på lokalerna 
oftast är från yngre stenålder och att det dessutom finns dateringar som är 
mycket spridda i tid. På fem av sju daterade lokaler är de äldsta daterade 
kollagren från neolitisk tid.
Ett annat gemensamt drag är att det gjordes fynd av skadade arbetsyxor i 
kolområdena. Yxorna har legat som lösfynd utan någon direkt kontext till 
boplatsanläggningar. Av totalt nio lokaler har lösfunna arbetsyxor av olika 
slag hittats på åtta av dem.

Man kan också konstatera att samtliga lokaler haft bästa tänkbara jord- 
bruksförutsättningar med sandiga jordmåner i väldränerade lägen. Under

Fig. 11. Munkeröd i Stenungsund, Bohuslän. Fotografi från 1988 strax före exploateringen då 
här skapades ett industriområde. Under de plana åkerytorna dolde sig spåren av en synnerli
gen komplicerad svedjeodlingshistoria som varit föregångare till den historiska gården Munk
eröd. Området omfattade totalt ca 5 ha mark. Foto: Cundela Lindman.



förhistorisk tid har dessa markområden varit bevuxna med ädellövskog 
vilket gett en tjock näringsrik jordmån. Vedartsanalyser av kol i kolskikten 
har gett en mängd varierande lövträdskol, framför allt björk, al och ek. 
Barrträd har endast förekommit i ett enda fall.

Att odling verkligen förekommit visas också genom fynden av förkolnade 
odlade växter. Det rör sig om Hordeum vulgare och Cerealia av obestämt 
slag samt råglosta, som anses vara en växt som odlades under förhistorisk 
tid (Welinder et al. 1998, s. 73). Bland de övriga förkolnade växtfröerna 
fanns måra, pilört, hallon och säv (jfr tabell 1).

Nedan ges en kortfattad redogörelse för lokalerna.

Munkeröd i Norums socken
Den mest omfattande undersökningen av svedjebruksspår genomfördes 
utanför Stenungsund i Norums socken i Bohuslän på inägomark till den 
vikingatida/medeltida bebyggelseenheten Munkeröd. Det finns inte anled
ning att här upprepa en detaljerad beskrivning utan för en sådan hänvisas 
till den ursprungliga publikationen (Lindman 1993a).

Genom specifika geologiska förutsättningar hade området en unik ka
raktär. Det låg i en lerdalgång med plana åkerytor. Under åkrarna fanns 
emellertid tio till femton meter breda och ned till mer än en meter djupa 
svackor som innehöll ostörda, stratigrafiskt avsatta lagerföljder med mäng
der av kollager där vi fick dateringar från neolitikum till medeltid.

Lämningarna tolkades som spåren av årtusendens ständigt återkom
mande svedjeodlingar före den historiska gårdens etablering. Området om
fattade totalt ca 5 ha. Inom den större ytan antas små plättar ha röjts här 
och där, varefter de fått växa igen och sedan röjts om igen hundratals år 
senare. I vissa fall var det ännu längre tid mellan svedjebränningarna. Den 
nerbrända vegetationen hade utgjorts främst av björk och ek, men även 
asp, hassel, al, alm, ask, bok och rönn/sälg fanns representerade.

Som lösfynd inom området påträffades en liten slipad, tunnackig, svagt 
håleggad flintyxa (fig. 16a). En sådan yxa bör ha varit väl lämpad att an
vända vid ringbarkning.

Pollenanalysen från en lagerföljd i en av sänkorna med kollager visade 
förekomst av bl.a. vete, korn, råg, havre och lin. I makrofossilanalysen 
fanns förkolnat frö av måra och obestämd Cerealia.

I begränsade delar av det mycket stora området fanns vissa obetydliga 
boplatsspår. En gård hade sannolikt anlagts i kanten av området på 600- 
700 talet. Denna fanns, under namnet Munkeröd, in i sen historisk tid. 
Man kan uppfatta det så att den allra sista svedjan efter en lång rad av flera



Lokal Landskap Socken
RAÄ nr

Rap

port

Datering av 

kollager

Lösfynd 

av yxa

Fynd av 

förkolnade, 

odlade 

växtfröer

Fynd av 

förkolna

de växt

fröer

Munkeröd Bohuslän Norum,
RAÄ 217

1993a Tidigneol.

Medeltid

Ja,

flintyxa

Cerealia Måra

Källstorp Väster

götland

Trollhättan 
RAÄ 252

1995 Sen.neol.

Folkv.tid

Ja, sten

yxa

Hordeum 

vulgare, 

skalkorn

Polygonum

persicaria,

pilört

Ölslanda Väster

götland

Lerum,
RAÄ 124

1993b Tidigneol. Äjäå Ja, sten

yxa

Torp Bohuslän Herrestad, 
RAÄ 353

1997 Tidigneol. Äjäå Ja,

flintyxa

Cerealia,

obest.

sädesslag

Hordeum

vulgare,

skalkorn

Bromus

secalinus,

råglosta

Galium

spurium,

småsnärj-

måra

Torpom Bohuslän Högdal,
RAÄ 422

2004 15 1600-tal Ja,

järnyxa

Gärdes-

torpet

Bohuslän Högdal,
RAÄ 423

2004 Bronsålder
Äldre järnålder

Nej Rubus

idaeus,

hallon

Skaveröd Bohuslän Högdal,
RAÄ 315

2004 Neolitikum
Bronsålder
Äldre järn-ålder 

Tidigmedeltid

Ja, sten

yxa

Triticum cf.

Aestivum,

vete

Rubus

idaeeus,

hallon

Nolby Väster

götland

Alingsås, 
RAÄ 238

1990 Odaterad Ja, sten

yxor

Björkås Väster

götland

Västra

Tunhem

1992 Odaterad Ja, sten

yxa

Tabell /. I texten omnämnda arkeologiskt undersökta lokaler med svedjebruksspår.



. Björkås, Västra Tunhem 

Källstorp, Trollhättan

Munkeröd, Norum

Nolby, Alingsås

Ölslanda, Lerum
Hestra, Borås

Göte bor;

/ v
X t-

Spetalskasornę, Forshälla • 
Kohagekasen, Forshälla

L Å,V / r-,
X

Fig. 12. I texten omnämnda lokaler med spår av svedjebruk i Bohuslän och Västergötland. 
Grundkarta: Anders Andersson.
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Fig. 13. Munkemd. Efter avbaningen syntes tunna kollager spridda över stora områden. Profil- 
grävningarna på djupet avslöjade upp till sex olika kollager på samma ställe. Foto: Cundela 
Lindman.

tusen års svedjande på samma plats fått ge namnet åt den fasta bebyggel
sen (jfr nedan s. 76). I Munkeröd daterades tjugo kollager som fick date
ringar till perioden tidigneolitikum-medeltid.

Källstorp i Trollhättan
Ett av de undersökta områdena med lämningar som tolkats som rester av 
svedjebruk var Källstorp (Lindman 1995), beläget i utkanten av Trollhät
tan i Västergötland. Området utgjordes av en flack förhöjning med sandig 
jordmån i en dalgång som ligger parallellt med Göta älv med ett lågt bergs
stråk emellan. Avståndet till Göta älv var fågelvägen ca fyra hundra meter. 
Platsen tolkades som en yta där säsongsbosättning ägt rum upprepade 
gånger under äldre järnålder. Vanliga huslämningar saknades helt, men 
däremot fanns lämningar av enkla hyddor och härdar. Under senneolitisk 
tid hade markytan varit utsatt för bränder. Bränderna hade omfattat ett 
ytmässigt sett betydligt större område än vad bosättningsspåren täckte.

Resterna av bränderna bestod av oregelbundet kringspridda kolskikt 
tillsammans med tämligen rikligt av vad som kan kallas brandrester: större 
och mindre fläckar av varierande form som härrörde från brända stam-
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Fig. 14. Spår av brända 
rötter, rotsystem och träd
stammar dokumenterades 
på lokalen Källstorp i 
utkanten av Trollhättan. 
Ovan profiler i skala 1:20 
och till vänster plan av 
delvis bränt rotsystem i 
skala 1:40. Teckning: 
Anders Andersson.

mar, grenar och rötter (fig.14). Ca hälften vedartsbestämdes och de träslag 
som förekom var ek och ask. En av brandresterna 14C-daterades till sen- 
neolitisk tid. Sanden var också kraftigt rödfärgad över stora delar av ytan 
vilket kan vara tyda på utfällning av järn genom att ytan varit upphettad. 
Det var tydligt att brandresterna tillhörde ett annat skede än boplats
lämningarna. Man kunde visserligen inte göra några stratigrafiska iaktta
gelser som visade att de var äldre eller yngre än boplatslämningarna, men 
kolförekomsterna förekom spridda över en betydligt större yta. Samtliga 
daterade boplatslämningar var också ca två tusen år yngre, d.v.s. från äldre 
järnålder.

I de makroprover som togs i en härd fanns brända korn av Hordeum 
vulgare, skalkorn och av Polygonum persicaria, pilört. Då de enskilda fröer- 
na inte är daterade är det omöjligt att avgöra vilket skede dessa hör till.



Fig. IS. Området i Källstorp låg i en dalgång nära Cöta älv som skymtar längst bort i bilden. 
Foto: Cundela Lindman.

Cirka 30 m från undersökningslokalen hade tidigare påträffats en förmo
dad halv stenyxa i samband med provschaktsgrävningar. Den kan ha kas
tats där vid röjning eller ringbarkning i samband med svedning i området.

Ölslanda i Lerums socken
Ett mindre område med brandgravar från äldre järnålder undersöktes 1991 
i Ölslanda, i Lerums socken i Västergötland (Lindman 1993b). I detta om
råde fanns också en brandgrav, med datering till tidigneolitikum. Området 
låg i ett sadelpass mellan berg och marken utgjordes av god sandjord. Sadel-

Fig. 16. Några yxor som hittats som lösfynd i svedjeodlingsområden. Skala 1:3. 
a) Munkeröd, Norums sn: Tunnackig, hålkälad flintyxa (F95). Teckning Eva Crafoord. 
bl) Nolby, Alingsås Ifs: Skafthålsyxa i sten. Privat. Avritning: Cundela Lindman. 
b2) Nolby Alingsås Ifs: Skafthålsyxa i sten. Avslagen. Privat. Avritning: Cundela Lindman.
c) Ölslanda, Lerums sn: Hålkälad, spetsnackig stenyxa. Privat. Teckning: Anders Andersson.
d) Torp, Herrestads sn: Tjocknackig flintyxa (F73). Teckning: Anders Andersson.
e) Skaveröd, Högdals sn: Del av skadad skafthålsyxa (F780). Foto: Gundela Lindman.
f) Skaveröd, Högdals sn: Yxa av trindyxtyp, med uppslipad och skadad egg (F33).

Foto: Gundela Lindman.





Fig. 17. Området i Ölslanda utanför Lerum bestod av ett sadelpass med lätt sandjord som varit 
utmärkt för potatisodling. Foto: Cundela Lindman.

passet låg halvvägs mellan Säveån och Lerån, som är ett mindre biflöde till 
Säveån. Avståndet till vattendragen var ca 400-500 meter.

I stora delar av marken runtomkring gravarna innehöll alvytan tunna 
skikt av kol tillsammans med större och mindre kol- och sotfläckar och 
oregelbundet spridda kolstrimmor. I dessa områden med kolskikt hittades 
en yxa. Det var en liten, tunnackig, hålkälad stenyxa. Eggen var snedsliten. 
Inga boplatsanläggningar fanns i dessa områden. Inga makrofossilanalyser 
eller vedartsanalyser av brandlagren har gjordes på denna lokal.

Torp i Herrestads socken
Lokalen Torp var belägen i Herrestads socken norr om Uddevalla i Bohus
län (Lindman 1997). Platsen låg i sandig/grusig mark i en bred lerdalgång 
tätt intill en bergskant. Området låg direkt norr om bergskanten och låg 
därmed i skugga en del av dagen eftersom både morgon- och förmiddags
solen var skymd av berget.

Det karaktäristiska för platsen var tunna sot- och kolskikt fläckvis ut
bredda över ytan tillsammans med rester av brända rötter och andra brand
rester. Sot- och kolskikten tolkades som rester av svedjeodlingar. De bidra-



Fig. 18. Området i Torp i Herrestads socken. Där fanns stora ytor med kolskikt under mat
jorden. Foto: Gundela Lindman.

gande argumenten för denna tolkning var att Cerealia förekom i kollagren 
och att det var lövträdsvegetation som brunnit.

Dateringarna visade att området tagits i bruk redan under tidigneo- 
litikum. Då har man sannolikt gjort de första svedningarna på platsen. 
Under senare perioder har man återkommit till samma område. Detta vi
sar de spridda dateringarna, till senneolitikum, yngre bronsålder, förromersk 
järnålder och romersk järnålder. I flintmaterialet fanns några enstaka före
mål som kunde dateras till en bestämd period, nämligen ett mikrospån 
(senmesolitikum/tidigneolitikum) och en del av ett skaft till en dolk 
(senneolitikum).

Intressant var att även på denna plats hittades en skadad yxa som lös
fynd, nämligen en tjocknackig yxa, daterad till mellanneolitisk tid. Egg
partiet var avslaget (fig. 16d). Bland fynden fanns också ett spånliknande 
avslag i flinta med kraftig slitglans vilken skulle ha kunnat vara använd 
istället för en skära i samband med skörd. De fåtaliga fynden från stenål
der, bronsålder och förromersk järnålder/äldre romersk järnålder uppfat
tas som tillfälligt kvarlämnade föremål i samband med kortvariga vistelser 
under odling. Platsen var då ingen boplats i egentlig mening.



Först från slutet av äldre järnålder fanns en del boplatsspår, bl.a. husrester, 
en ugnsgrop, spridda stolphål och några härdar. Bland fynden finns delar 
av en vävtyngd. Boplatsspåren förefaller vara begränsade till senare delen 
av äldre järnålder. Då kan eventuellt även en mindre permanent åker ha 
funnits i området omfattande en yta på ca 100 m2 där årderspår förekom i 
sotskikten.

I det här fallet fick äldre järnåldersboplatsen ingen fortsättning. Detta 
kan vara ett symptom på omvälvningar i bebyggelsestrukturerna vid slutet 
av äldre järnåldern, men kan också helt enkelt bero på att platsen med sitt 
skuggiga läge inte var tillräckligt attraktiv. Under yngre järnålder låg plat
sen övergiven och under historisk tid låg ytan inom gården Torps 
inägomarker.

Vedanalyser utfördes dels på kol från anläggningar och dels på kol från 
brandrester och sotskikt. I brandresterna dominerade asp och björk. Det 
fanns inga barrträd bland brandresterna.

Det fanns flygbilder över dalgången som var tagna på 1930-talet. På 
dessa syntes mycket tydligt svartfläckiga partier i det undersökta området, 
vilka även fortsatte längre norrut och västerut i dalgången utanför 
undersökningsområdet. Dessa färgningar berodde inte på sumpig eller fuktig 
mark, för sådan fanns inte där överhuvudtaget. Dessa färgningar kan såle
des visa svedjeodlingarnas utbredning i stora drag.

Nolby i Alingsås
Vid en förundersökning av en boplats i Nolby strax utanför Alingsås (Lind
man 1990) iakttogs ett område som bedömdes ha varit ett forntida svedje- 
bruksområde. Platsen utgjordes av en sandig höjdrygg mellan låga berg 
strax intill Säveån. Marken hade odlats upp på 1930-talet och hade däref
ter odlats i ca 30 år. Under de därpå följande tre decennierna hade marken 
endast utnyttjats som betesmark. Den sammanlagda brukningstiden i mo
dern tid hade därmed varat i endast 30 år.

Boplatsen innehöll ett blandat material av keramik, bränd lera och flinta 
med fynd som pekade både mot stenålder (mikrospånkärna, pilspets med 
urnupen bas) och äldre järnålder (glättad keramik).

I ett intilliggande område var alven fläckvis rödbränd med grusiga 
järnutfällningar och mycket tunna kol- och sotskikt. Området låg i direkt 
anslutning till boplatsen och omfattade åtminstone 1800 mz.

Vid odling och annat markarbete hade två små skafthålsyxor i bergart 
hittats som lösfynd i ett område utanför boplatsen, i anslutning till områ
det med kolskikt. Den ena yxan var ganska klumpig och hade ett oregel



bundet, rundat tvärsnitt. Den var skadad och sönderslagen vid skafthålet. 
Den andra hade runt tvärsnitt vid skafthålet. Båda yxorna var 12 cm långa 
(fig. 16b 1 och b2). Inga makrofossilanalyser eller 14C-dateringar gjordes 
på denna lokal.

Björkås i Västra Tunhems socken
I samband med en arkeologisk utredning (Lindman & Svedberg 1992) gräv
des provschakt i åkermark vid foten av Halleberg. Området låg exponerat 
mot väster. I ett område syntes tämligen rikligt med spridda kolförekomster, 
som bedömdes härröra från en eller flera bränder. I samma område påträf
fades en sten som bedömdes vara en hårt vittrad stenyxa. Inga makro
fossilanalyser eller 14C-dateringar gjordes på denna lokal.

Torpom i Högdals socken
Inför utbyggnaden av E6 till motorväg på sträckan Hogdal-Nordby i norra 
Bohuslän undersöktes den medeltida gården Torpom (Lindman 2004).
I omgivande odlingsmarker framkom spår av brandröjning i flera olika 
faser. Lämningarna utgjordes av kollager, framför allt i oplöjd mark mel
lan nuvarande åker och berget. Den nerbrända barrträdsvegetationen i ett 
brandlager som daterats till 1600-talet utgjordes av en.

Cärdestorpet i Högdals socken
Gärdestorpet var en lokal (Lindman 2004) som i förhållandevis oförstörd 
form visade uppodlingens historia. I området fanns svedjebruksspår i två 
faser från bronsålder och äldre järnålder och bebyggelsespår från 1600- 
talet och framåt. Den moderna tidens odling hade haft relativt ringa om
fattning. Inga djupplöjningar eller stora omläggningar av åkermarken hade 
utförts. Detta hade bidragit till att spåren inte utraderats.

På botten under matjorden i åkermarken fanns omfattande spår av 
brandröjning i flera olika faser. Kolområdet täckte drygt 500 m2. Profiler 
dels genom dessa och dels vinkelrätt ut från de omgivande bergskanterna 
dit den moderna plöjningen inte nått (fig. 19) visade kolskikt i stratigrafier. 
Några kolskikt daterades till äldre bronsålder och några till förromersk 
järnålder/romersk järnålder. Den nerbrända vegetationen i brandlagren hade 
utgjorts av hägg och asp.

Skaveröd i Högdals socken
Ytterligare en nyligen undersökt lokal vid E6-undersökningarna i Högdals 
socken var Skaveröds medeltida gård. Även här kunde intressanta läm-



V

46

2,5 m

Ö

1. Crästorv
2. Matjord
3. Humös sand
4. Kollager

Fig. 19. Kantprofil från Cärdestorpet i Högdal med kollager som daterats till äldre bronsålder. 
Ur Lindman 2004, s. 94. Renritning: Anders Andersson.

ningar av forntida svedjebruk konstateras. En närmare redovisning läm
nas nedan på s. 68 f.f.

Andra platser
Sannolikt är de här beskrivna platserna ett fåtal av de lämningar som ännu 
finns kvar i markerna efter forntida svedjebruk. Bohuslän med sina många 
orörda markremsor längs berg och bergimpediment har särskilt goda för
utsättningar för bevarande av stratigrafiskt avsatta kollager från äldre 
svedningar. Förutsättningen för att kunna hitta sådana platser är dock ett 
systematiskt letande. I rapporter över äldre undersökningar finns ibland 
beskrivningar av diffusa sot- och kolskikt. Det är inte osannolikt att åt
minstone en del av dessa lager i själva verket varit rester av svedj or.

Slutsatser om fornlämningslokaler
med spår av svedjebruk

De här undersökta lokalerna har många gemensamma drag som samman
fattas nedan:

- Svedjeodlingar efterlämnar ett oregelbundet utspritt kol- och sotskikt som 
sedan bäddats in i ett humustäcke.

- Brända rot- och grendelar tillsammans med kvistar av lövträd ingår i de 
tunna kol- och sotskikten, vilka är oregelbundet utspridda över ytan.

- På flera ställen har återupprepade bränningar konstaterats.
- Boplatsfynd finns ibland på lokalerna. Dateringen av själva boplatsens ut

nyttjande har ofta en kortare, tidsmässigt begränsad utsträckning, medan 
kol- och sotskikten oftast har stor tidsmässig spridning.

- I flera fall är de äldsta dateringarna från tidigneolitisk tid, den tid då jord
bruk började tillämpas.



Slitna och skadade arbetsyxor (flint- och stenyxor av olika typer och från 
olika tidsperioder) har hittats som lösfynd i kol- och sotområdena. Dessa 
yxor kan tolkas som kvarlämnade eller borttappade i svedjeodlingsområd- 
ena efter det att de använts för röjningen eller ringbarkningen.
I jordlagren har olika typer av förkolnade odlade fröer hittats. Där finns 
Cerealia, dels obestämda och dels Hordeum vulgare, skalkorn och Triticum 
cf. Aestivum, vete. Dessutom har Bromus secalinus, råglosta, en växt som 
anses vara odlad under förhistorisk tid hittats.
Endast ett fåtal brända ogräsfrön har funnits i de jordprover som tagits på 
lokalerna. De arter som är företrädda är måra, pilört, småsnärjmåra och 
hallon.
Terränglägena är i allmänhet intill berg eller å eller i tämligen högt krön- 
platåläge eller sadelpass.
Jordmånen är sand (flera tidigare markägare särskilt poängterat att mar
ken var ypperlig för potatisodling och potatis odlas bäst på sandmark).



Fig. 20. Namn med ändeisen -röd är ytterst vanliga i Bohuslän. Köperöd i Forshälla socken, 
Bohuslän. Foto: Cundela Lindman.



"Så framt Landsens förbättring och Fääbeet på allmänningen 
krafte ett rödiande medh Swedie eller Brand, tå blifwe 

sådant af Nämnbden öfwelagdt wedh Tinget."
Schmedeman 1647

Röd-namnen och ett vikingatida/medeltida 
svedjebruk i Bohuslän

/fas-namnen som förebild
Efter att först ha studerat svedjebruket i Västsverige på 1600-1800-talen 
utifrån historiskt källmaterial och därefter visat på en mångfald fysiska 
spår av svedjebruk i samma område under neolitikum, bronsålder och järn
ålder är det nu dags att se närmare på en period där det i viss utsträckning 
går att knyta historiskt källmaterial och fysiska spår till varandra.

I första hand inriktas intresset på perioden vikingatid/medeltid efter
som det i västra Sverige finns ett ortnamnsmaterial som enligt min mening 
bör ses utifrån en svedjebruksaspekt, nämligen alla ortnamn med ändeisen 
-röd. I det följande är avsikten att dra en analogi utifrån de kända förhål
landena för 1600-1800-talets svedj or. De ovan beskrivna kas-namnen skall 
få fungera som en förebild för hur svedjeodling kan ha gått till. Tanke
gången är att precis som feas-namnen avspeglar ett svedjebruk under främst 
1600-1800-talen kan rod-namnen avspegla ett svedjebruk under vikinga
tid/medeltid.

Namn på ryd, red, rud och röd
Gruppen av namn med ändelserna -ryd, -rud, -red och -röd är bland de 
vanligaste förekommande ortnamnen i Skandinavien och beräknas vara 
den näst största gruppen med mellan fem- och tiotusen bebyggelsenamn. 
Främst förekommer de i Norge och sydvästra Sverige. Därtill kommer ett 
okänt men ”rätt betydande” antal namn med sådana ändelser som inte 
betecknar bebyggelse (Ejder 1979, s. 78). Namnen har studerats av bl.a. 
Lindroth 1946, Ej der 1979 och Fridell 1992.

Namnen innehåller fornsvenskans rud eller riöör och har samband med 
verbet röja/rödja (Ejder 1979, s. 10). Ordet har enligt Ejder (s. 14) ofta 
brukats som ett plurale tantum, d.v.s. som ett substantiv som saknar singu
laris som t.ex. kläder och inälvor. Namngruppen anses återspegla en inten
siv nyodlingsverksamhet med början åtminstone under 900-talet.



Vi har ovan berört skillnaden mellan bebyggelsenamn, ägonamn och natur
namn. Ett bebyggelsenamn avser namn på bebyggelser eller administrativa 
områden (t.ex. socknar, byar, gårdar och hus). Ägonamnen är namn på 
åker och äng medan naturnamnen omfattar alla slags icke människoskapade 
företeelser i terrängen, t.ex. sjöar, bäckar, höjder och skogar (Pamp 1970, 
s. 7). En sammanfattande benämning på ägonamn och naturnamn är mark
namn.

På senare år har ett annat sätt att se på bebyggelsenamnen vuxit fram. 
I nyare forskning har intresset för ortnamnens ålder och eventuella 
invandringsvägar tonats ner och ifrågasatts. Istället pekar man (Strid 1993) 
på den kulturhistoriska aspekten och ser ortnamnen som en bärare av in
formation om olika kulturfenomen som varit betydelsefulla för männis
kan. Bebyggelsenamnen kan då i vissa sammanhang uppfattas som ur
sprungliga ägonamn. Så ansåg t.ex. Ejder att rod-namnen endast sekun
därt varit bebyggelsenamn och att de primärt visade röjningar och od
lingar (1979, s. 400).

Fig. 21. Ett exempel på en av de talrika stratigrafierna i Munkeröd som visade flera på varand
ra följande kollager. Här syns tre kollager som fanns bevarade under matjordslagret. Det övre 
låg ca 60 cm under markytan och daterades till vikingatid/tidigmedeltid. Det undre låg på 80 
centimeters djup och daterades till yngre bronsålder. Det mellersta är inte daterat. Profil E3. 
Foto: Lisbet Bengtsson.



flöd-namnen i Bohuslän
I Bohuslän är namn med slutändeisen -röd mycket vanliga bland bebyggelse
namnen. Formen finns i namn på gårdar, byar och även socknar. Grinneröd, 
Resteröd och Spekeröd är exempel på sådana sockennamn i Bohuslän. De 
förekommer dessutom både som namn på torp och naturnamn. I enstaka 
fall förekommer varianter som det i Norge vanligare -rud, det i Västergöt
land ofta förekommande -red och den i Småland vanligaste formen -ryd.

Röd-namnen är den största ortnamnsgruppen i Bohuslän (Wadström 
1983, s. 72). Till röd-namnen räknas också enkla benämningar som Röd, 
Ryr och Rör(a) och i enstaka fall förekommer också bildningar på rödja 
och ränning.

Röd-namnen anses ha sin grund i en bebyggelseexpansion under vi
kingatid/tidigmedeltid. De anses i huvudsak vara medeltida men går även 
ner i vikingatid. Röd kan härröra antingen från stammen rud vars bety
delse är ’röja, röjning’ eller från stammen rióbr med betydelsen ’glänta, 
öppning’ (Lindroth 1946, s. 54).

Lindroth ansåg emellertid att namnen från början har betecknat 
röjningar men inte med säkerhet bebyggelser. Lindroth fäste särskilt upp
märksamheten på den stora mängd rod-namn som försvunnit (Lindroth 
1946, s. 53). Som förklaring till sådana namn menade han att det kunde 
varit bebyggelseenheter som övergivits men också att platserna aldrig varit 
bebyggda.

Den äldre, gängse tolkningen av röd-namnen i Bohuslän är att namnen 
avspeglar en medeltida expansionsfas. Ljungner (1938) ansåg att de repre
senterade en utvidgning av de bebodda områdena och att man bröt ny 
bygd i skogen. Av hävd har man ansett att det varit fråga om en röjning för 
ny bebyggelse, ungefär som det skildras i nedanstående citat ur Ynglinga
sagan (som här syftar på ett värmländskt område):

”Då konung Ingjalds son Olof sporde sin faders död drog han bort 
med de män som ville följa honom ... västerut över skogen till en å, som 
norrifrån faller in i Vänern och som heter Älven. Där stannade han och 
hans män och började rödja skogen, bränna och bygga. Snart uppväxte 
där stora bygder. ”

I syfte att närmare utreda röd-namnen i Bohuslän valde jag tre härader 
som undersökningsområde. Syftet var att undersöka utbredning, betydelse 
och karaktär hos namnen. Materialet har hämtats från Ortnamnen i Göte
borgs- och Bohus län. I de tre härader som här utgjort undersökningsom
råde finns 163 gårdar/byar med röd-namn. Namnen är alltså påfallande 
vanliga, också sett i relation till övriga namntyper inom bebyggelsenamnen.



Motsvarande siffra för samtliga (äkta) -by och -sta(d)-namn (Lindroth 1946, 
s. 28-30, 32-38) i gårds- och bynamnen inom samma område är totalt ca 
fem stycken.

Röd-namnen är i allmänhet upptecknade på 1300-talet och anses ha 
medeltida ursprung, möjligen också från senare delen av vikingatid medan 
de yngsta röd-namnen bör vara från 1700- eller 1800-talet. I diskussionen 
om deras ålder har framförts att gamla nordiska namn dominerar starkt 
bland förlederna (Lindroth 1946, s. 65). Lindroth påpekar dock att även om 
personnamnen har fornnordiskt ursprung, var dessa namn vanliga också 
på medeltiden. Ett fåtal namn visar direkt mot medeltida förhållanden i 
det undersökta området. Dessa är Munkeröd, Munkseröd, Kyrkeröd och 
Prästeröd. För de två första finns dock alternativa tolkningsmöjligheter, 
eftersom ”munk” också har den dialektala betydelsen ”klump” eller ”kul
lersten” i Bohuslän. Lindroth drar slutsatsen att personnamnen inte kan 
hänföra namnen till medeltid.

f?öd-namnen är vanligast i de skogrika socknarna inom undersöknings
område, t.ex. i Ljung, Grinneröd, Hjärtum, Ödsmål och Ucklum, men nam
nen finns också i de delar av de undersökta häraderna som helt saknar 
skog.

Magnus Fries gjorde på 1950-talet en undersökning av röd-namnen på 
Stångenäset i mellersta Bohuslän (1958). Studien avsåg att beskriva skogs
landskapets utveckling och röd-namnen användes som markörer för om
råden som varit skogbevuxna. Namnens förekomst i idag skoglösa områ
den fick här visa den omfattande skogsförstörelse som ägt rum i Bohuslän.

Terräng- och bebyggelse i undersökningsområdet
Undersökningen av röd-namnen omfattade ett område i södra och meller
sta Bohuslän bestående av tre härader med totalt 13 socknar (fig. 22). I 
undersökningen ingår samtliga äkta röd-namn på gårdar och byar enligt 
OGB (Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län).

Inlands Torpe härad med socknarna Hjärtum och Västerlanda är nu, 
och har även tidigare varit en skogrik del av Bohuslän. Västra delen av 
häradet ligger inom det sydbohuslänska berg- och skogslandet med många 
mindre sjöar och mossar. Den högsta punkten ligger nära 200 m över ha
vet. Den östra delen ansluter till Göta älv, som flyter i en bred dalgång med 
bördiga (och rasbenägna) lermarker. Häradets två olika naturtyper avspeglas 
i bebyggelsen, som i öster består av stora hemman på rad mellan bergen 
och älven och i väster av småhemman och torp.



Fig. 22. Tre härader i Bohuslän, med totalt tretton socknar, har använts som undersökningsom
råde för svedjebruksnam bildade med -röd och -kas. Andra socknar som berörts i texten är ock
så markerade.

Inlands Fräkne härad med socknarna Forshälla, Resteröd, Ljung och 
Grinneröd är ett påfallande skogrikt och starkt kuperat område med mar
kerade berg och branta höjder skilda åt av trånga dalgångar. Endast på 
några få ställen finns mindre slättområden. Dessa ligger främst utmed kus
ten. Vattendragen består av några mindre åar och bäckar. Det högsta ber



get når 188 m över havet. Häradet tillhör de delar av Bohuslän som aldrig 
varit helt avskogat. Endast i häradets kusttrakter skedde en mer eller min
dre total avskogning under 1700- och 1800-talens starka exploaterings- 
tryck. De fyra socknarna, Forshälla, Resteröd, Grinneröd och Ljung, som 
ingår i häradet (OGB, XI), har varit präglade av åkerbruk. Fiske har bedri
vits endast i liten skala och större industrier har saknats in i modern tid.

Inlands Nordre härad är ett stort härad i södra Bohuslän. Det omfattar 
socknarna Ödsmål, Ucklum, Norum, Spekeröd, Jörlanda, Solberga, Haita 
och Romelanda. Benämningen Inland antas ha uppkommit som en mot
sats till det äldre Utland, d.v.s. Hisingen och området kring Göta älvs myn
ning, eller vara öbornas benämning på fastlandet innanför (OGB XI, s. ix). 
Inlands Nordre härad kallades tidigare Grössbacke skeppslag (Lönn 1999, 
s. 95).

Häradet har långsträckt form med lång kuststräcka och fem av de sju 
socknarna har havskontakt. I söder ligger den breda Hakefjorden med några 
större öar, bl.a. Brattön, Lövön och Älgön. Kustsocknarna har varit kraf
tigt avskogade, så att det vid sekelskiftet 1900 knappast fanns någon skog 
överhuvudtaget. Detta gäller särskilt Solberga, Hålta och Jörlanda, Norum 
och Ödsmål medan de inre liggande socknarna Spekeröd och Ucklum haft 
större partier skog. Inte heller här har kustbebyggelsen varit präglad av 
fiske. Istället dominerar åkerbruk och boskapsskötsel i form av småbruk i 
dalarna och torpbebyggelse i bergsområdena.

Inom de tre häraderna finns i dag endast två tätorter. Ljungskile har 
vuxit fram kring järnvägsstationen och den intilliggande Lyckornas bad
ort. Stenungsund har också ett ursprung som badort och järnvägsstation 
vartill har kommit en kraftig utbyggnad i anslutning till etablering av pet
rokemiska fabriker på 1960-talet. Ursprungligen kan man alltså betrakta 
området som ett homogent område vars huvudnäring under århundraden 
varit jordbruk och boskapsskötsel.

Befolkningssiffrorna för de ovannämnda häraderna låg år 1914 på i 
genomsnitt 27 pers/km2 (enligt uppgifter i Svensk uppslagsbok).

De uppgifter om skogens utbredning som sammanfattats ovan är häm
tade från Lindners omfattande studie av bohuslänsk skogshistoria (Lind
ner 1935). Vi ser alltså att det inom stora delar av undersökningsområdet 
finns skogsbygder som inte varit avskogade under historisk tid. I kusttrak
terna däremot skedde ett stort uttag av virke och ved vilket tillsammans 
med ett hårt betestryck ledde till utvecklingen av ett kalt ljunghedslandskap 
under 1900-talets första decennier.



Rörf-namnens förleder
Många gårdsnamn inom undersökningsområdet (Inlands Nordre, Fräkne 
och Torpe härader) har namn med ändeisen -röd. Vi skall här studera 
förlederna i ljuset av möjligheten att ro (/-namnen markerar svedj eodlings- 
områden på samma sätt som gällde för de yngre naturnamnen och torp
namnen med -kas. Alla tolkningar är hämtade ur ”Ortnamnen i Göteborgs 
och Bohus län”.

Personnamn är här den klart dominerande förleden. Drygt hälften av 
namnen har enligt O GB ett personnamn eller en personbenämning i för
leden, t.ex. Kolbein i Kolbengtseröd, Torkel i Torkelsröd och Helge i Hälje- 
röd. Andelen personnamnsförleder minskar med ca 20 % om man räknar 
bort de namn som av OGB angivits som osäkra. Namnfördelningen fram
går av fig. 26. Som Lindroth påpekat är personnamnen till allra största 
delen förkristna och består av en rad gamla nordiska namn (Lindroth 1946,
s. 65). Detta stämmer också för de här undersökta områdena där de flesta 
namnen är fornnordiska namn och bara ett fåtal är kristna (Simon i Sim
mersröd är ett av dessa fåtaliga exempel).

Kvinnonamn förekommer i liten omfattning i namnen, t.ex. Halla i Hålle- 
röd och Gro i Groröd.

Andelen namn som betecknas som öknamn är ca 10 %. Här finner vi
t. ex. Lusseröd, Skröperöd och Pinkeröd. I gruppen av övriga person
benämningar finns t.ex. Nolmanneröd (nolman=norrman) och Smedseröd.

Bland de övriga namnen urskiljer man samma grupper som gällde för 
naturnamnen och namn på torpen. Här finns namn som visar terrängläge. 
Graveröd syftar på belägenheten djupt nere i en klyfta. Skalleröd beskriver

Fig. 23. Kolbengtseröd 
vid Kolbengtserödssjön 

i Crinneröds socken. 
Bohuslän. Foto: 

Gundela Lindman
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Gårds- och bynamn

Syftar på person 

Terrängbetecknande

Vegetation

Djur

Gröda

Sekundärt till bebyggelse 

Markbeskaffenhet

Enkla namn 

Övriga

Fig. 24. Förlederna i gårds- och bynamn på röd och bränna inom Inlands Nordre, Torpe och 
Fräkne härader. Med benämningen enkla namn menas namn av typen "Röd". Jfr bilaga 5.

läget vid ett kalt berg och Bratteröd syftar på den branta terrängen. En del 
av röd-namnen tolkas som röjningen vid en viss å, t.ex. Resteröd.

Leröd anses syfta på lerig mark och Spekeröd tolkas som röjningen där 
marken består av blålera. Även Måröd anses beskriva hur marken är be
skaffad (mo). Grinneröd syftar på sand och grus.

Åtskilliga namn har förleder som kan knytas till svedning. Bland dem 
är Harkeröd, där förleden anses syfta på den kratta eller räfsa varmed 
rågen räfsades ner. Stubberöd beskriver utseendet på röjningen med kvar
stående stubbar och Roteröd där rötterna är kvar i marken. Förleden i 
Trosseröd är tross, ett bohuslänskt uttryck för multnat trä (OGB XII, s. 370). 
Det finns också i andra namn som t.ex. Trosslyckan.

En stor del av namnen förekommer i enkel form, t.ex. Röd, Röra och 
Ryr, en parallell till namn som Kasen och Kas.



Fig. 25. Muleröd i Hjärtums socken, Bohuslän. Foto: Cundela Lindman.

Häggeröd, Hässleröd och Apleröd är exempel på namn med beskrivning 
av vegetationen av hägg, hassel och aplar. Inget röd-namn i detta område 
tycks hänsyfta på något som odlats, vilket förekommer bland namn på 
torpen (t.ex. Rågkasen, Havrekasen eller Gräskasen). Enstaka fall av syft
ning på djur förekommer som i Björröd (björn) och Höggeröd (hök). Bland 
torpnamnen är anknytning till betesdjur (t.ex. Kalvekasen och Hästekasen) 
mycket vanlig.

Bland förlederna i gruppen av övriga namn kan nämnas t.ex. Huveröd. 
Huv är här ett dialektalt uttal av ordet hög och gården har legat invid ett 
stort gravfält med gravhögar från järnåldern.

Andra namn karaktäriserar platsen på olika sätt: Melleröd beskriver 
läget mellan två andra röjningar (samma namn som förekommer i orten 
Mellerud i Dalsland). Lissleröd och Småröd beskriver storleken på 
röjningen, i dessa fall ”den lilla röjningen”. Skalleröd syftar på en torr, 
stenig upphöjning och Hukeröd på ett framskjutande hörn av ett berg.

Genomgången av förlederna i röd-namnen i tre härader i mellersta Bo
huslän visade att de har mycket stor likhet med dem som finns i senare 
tiders säkra svedjeodlingar såsom de avspeglas i naturnamn och torpnamn.



Mansnamn

Kvinnonamn■Q
Öknamn

Övriga person- 
benämningar

Fig. 26. Förleder som syftar på 
person i gruppen av röd-namn från 
de tre häraderna som undersökts.

Osäkra
namn

Om vi jämför förleden mellan de olika grupperna ser vi mycket stora över
ensstämmelser. Namnen anknyter till den person som stått för röjningen 
eller, i det fall man vill tolka namnen som primära bebyggelsenamn, be
byggde området. För övrigt beskrivs läget, typen eller karaktären på om
rådet. Trosseröd och Stubberöd är namn som direkt tecknar bilden av 
en svedjeodling. I Trosseröd har rutten ved blivit liggande. Kanske hade 
långvariga regn omintetgjort bränningen.

Det finns två skillnader mellan de yngre ks-namnen och gårdsnamnen 
på -röd. Den ena är att personnamn är mycket vanligare bland förlederna 
i gårdsnamnen jämfört med ks-namnen. Andelen med personnamn i för
leden bland gårdsnamnen är ca 60 % medan andelen i den andra kategorin 
är ca 15 %. Man måste här se upp med att man ibland varit påtagligt 
benägen att se personnamn i förlederna, och man har inte heller dragit sig 
för att konstruera sådana om materialet tröt (Strid 1993, s. 35). Det finns 
en stor risk för övertolkning av förlederna. Många gånger uttrycker man 
en osäkerhet över hur förleden skall tolkas, men tolkningen avslutas ändå 
ofta ”förmodligen ett mansnamn”. Exempel på sådana (enligt OGB) 
osäkra namntolkningar är Aröd, Björröd, Buderöd, Dottersröd, Kålleröd 
och Tolleröd i Solberga socken. I denna socken är de osäkra namn
tolkningarna en tredjedel av samtliga gårdsnamn med ändeisen -röd i 
socknen.

Den andra skillnaden är att de enkla namnen av typen Röd är så mycket 
mera sällsynta i gruppen av gårdsnamn än vad Kasen är bland namn på 
torpen. Andelen enkla Röd bland gårdsnamnen är 11 % medan motsva
rande siffra för ks-namnen är 43 %. Att andelen enkla namn är färre 
bland gårdsnamnen förvånar dock inte. Snarare är det egendomligt att det 
under så många hundratals år ändå levt kvar så många namn av den icke
specificerande typen Röd.



Fig. 27. Karta över röd -namnens spridning inom Inlands Nordre härad.



Fig. 28. Karta över röd-namnens spridning inom Inlands Fräkne härad.



Gardar med namnet Röd
I nio av de tretton behandlade socknarna finns gårdar med namnet Röd. 
Ibland finns det till och med flera Röd i samma socken. Så är fallet med 
Västerlanda socken där Röd består av två geografiskt skilda hemman 
(OGB X, s. 50) och i Forshälla där Röd är en by med tre enheter, där Röd 
Lillegård har eget uppslag i jorderegistret. I Ucklum finns det både Röd 
och Södra Röd i jorderegistret under Röd.

Man måste ställa sig frågan hur det kan komma sig att det förekommer 
så pass många områden utan specifikt karaktäriserande namn. Förhållan
det att Röd kunde finnas i två närbelägna socknar och även flera gånger i 
samma socken är tecken på att man inte behövde särskilja dem i det dag
liga livet. Det bör också betyda att namnen hade en kort räckvidd, d.v.s. 
att namnbrukarkretsen var så liten att den inte sträckte sig bortom de allra 
närmsta gårdarna.

Vi kan jämföra med kas-namnen där antalet icke specificerande namn 
är ännu större. I Flerrestads socken norr om Uddevalla finns t.ex. 32 torp 
med namnet Kasen eller Kasorna. De utgör nästan 40 % av de totalt 87 
torpen med namn som innehåller kas. Dessa 32 torp ligger under 31 olika 
gårdar. I ett fall finns två torp med samma namn under samma gård (näm
ligen Utby). Även i övrigt varierar namn på torpen ganska lite. Det finns 
två Aspekasen i socknen, två Kråkekasen, två Källekas(en), två Kärr(e)kasen, 
två Lövkasen, två Nordkas, sex Sten(e)kas(erna) och tre Kvarn(e)kasen.

Mats Widgren har i ett arbete om byar och tegskiften i Bohuslän påpe
kat att det finns oregelmässigheter beträffande Röd-byarna (Widgren 1997, 
s. 46). Ar 1825 infördes ett enhetligt fastighetsregister. Enligt Widgren ut
gick man från en rikssvensk standard som innebar att det bara fick finnas 
en by eller ensamgård med samma namn i varje socken (s. 46) och i det fall 
det fanns flera gårdar med t.ex. namnet Röd slog man ihop dem till en och 
samma j ordregisterenhet även om de låg separerade ifrån varandra i ter
rängen. I de äldre ortnamnspublikationerna kan man tänkas ha utgått från 
äldre jordeböcker, utan närmare kännedom om gårdarnas faktiska lägen. 
Förhållandet har dock ingen speciell betydelse för den föreliggande under
sökningen, för om en eventuell hopslagning gjorts betyder det endast att 
det funnits ytterligare separata ”Röd” i samma socken än dem vi redan 
känner till.

När man studerar läget för gårdar som heter Röd framträder ett intres
sant drag. De har ett påtagligt centralt läge i förhållande till socknens cen
trum (i form av kyrkan) jämfört med merparten av de andra röd-namnen 
som oftast ligger perifert i förhållande till socknens centrala bygder.



Fig. 29. Karta över röd -namnens spridning inom Inlands Torpe härad.



Sådana centralt belägna Röd-enheter finns i Hjärtum, Västerlanda, Ucklum, 
Jörlanda och Grinneröds socknar. I socknarna Ödsmål och Forshälla lig
ger Röd på slättmarker i mycket nära anslutning till havet. I Norum är 
läget för gården Röd okänt, men vissa förhållanden talar för att den legat 
helt nära havet. Den enda socken som avviker från mönstret är Spekeröd 
där gården Röd ligger förhållandevis långt bort från socknens centrum, 
nämligen mer än en halvmil.

Skillnaden mellan riódr och rud
De bohuslänska röd-namnen antas reflektera två nära besläktade, men till 
betydelsen något avvikande element, nämligen riódr ’öppet ställe i skog, 
glänta, röjning’ samt rud som tillskrivs den allmänna innebörden ’röjning’. 
Det finns några, men förvånansvärt få sammanblandningar av skrivsätten 
varför man förutsätter en medveten skillnad mellan dem (Lindroth 1946, 
s. 54-57).

Lindroth ansåg att skillnaden mellan de båda elementen skulle tolkas i 
kronologiska termer. Riódr anses av Lindroth tillhöra namn från ett något 
äldre skikt (1946, s. 57). Lindstam (OGB 12:1, s. LX) ger en likartad tolk
ning av nödr-namnen.

För att se om den geografiska spridningen kunde kasta något ljus över 
skillnaden gjorde jag en spridningskarta över röd-namn innehållande stam
men rud respektive riódr (fig. 30). Då framkom ett tydligt mönster. Riódr- 
namnen bildar små enklaver i trakter där i övrigt rad-namnen härskar. I 
Fräkne härad finns två små grupper med riódr-namn och ett ensamliggande. 
De två grupperingarna i Fräkne ligger i centrala dalgångar. I Inlands Torpe 
härad finns två nödr-namn av totalt trettiotvå lokaliserade röd-namn och 
de ligger tillsammans i en större dalgång. Hur detta skall tolkas är en öp
pen fråga.

Lindroths tolkning om en kronologisk skillnad skulle kunna få ett visst 
stöd av kartbilden, då man kan tänka sig att den begränsade spridningen 
till vissa punkter överensstämmer med en äldre fas. Samtidigt skulle man 
kunna tänka sig flera andra förklaringar, t.ex. att det beror på dialektala 
skillnader eller att det rört sig om någon vis typ av skog etc.

Ägonamn och torpbebyggelser med efterleden -röd
Som Lindroth påpekar (1946, s. 52) förekommer åtskilliga rod-namn som 
”icke någonsin synas ba avsett någon bebyggelse”. Det gäller upptecknade



Fig. 30. Namn på riódr respektive rufl i Fräkne härad. Riflör-namnen bildar små grupper skilda 
från de övriga.



ägonamn av t.ex. typen Kråkeröd, Gråfjälleröd och Jonseröd. I undersök
ningsområdet finns ett 15-tal namn på åkrar, hagar och gärden med så
dana namn (tab. 2, s. 66).

I enlighet med min föreslagna tolkning att röd är ett namnelement som 
syftat på svedning är detta inte förvånande. Att röd-namnen förekommer i 
ägonamn utan bebyggelse talar för att röd har varit produktivt i en ur
sprunglig betydelse som beskrivning av ett svedjeodlat område.

Bland torpen förekommer också en mindre andel röd-namn. Som ex
empel kan nämnas en särskild studie som jag gjort av svedjenamn i Herre
stads socken norr om Uddevalla. I denna socken finns 11 gårdar med röd
namn, 18 torp med röd-namn och 87 torp med Us-namn. Röd- och kas- 
namnen förefaller att gå omlott på 1600-talet. Då uppträder de första bel
äggen på -kas (jfr ovan s. 18). Den av Lindroth antydda skillnaden att 
yngre röd-namn skulle ha ett e emellan förled och efterleden, som i Fröjde- 
röd eller Jonered (Lindroth 1946, s. 51) går inte att finna i det här materialet.

I förlederna till de sena torpen med röd-namn finns namn som beskri
ver svedjor på samma sätt som i andra namntyper. Här finns Melleröd, 
Skindelsröd (vars förled ev. anses syfta på skalgrus) och Lissleröd. Flera 
namn har sin förklaring i soldatnamn, som i Klokeröd (syftar på en båts
man Klok) och Strängeröd (syftar på soldaten Sträng).

Man har i vissa sammanhang hävdat att röd-namn på torpbebyggelser 
skulle vara uppkallelsenamn. Mönsternamngivning har antagits på så sätt 
att torpställena skulle ha givits namn som uppkallelse.

Numera anses detta inte vara fallet. Strid diskuterar uppkallelse- 
fenomenet (Strid 1993, s. 38-41) och menar att man kan förvänta sig ett 
visst ”mode” för namngivning av bebyggelse i ett intensivt kolonisations
skede, men att saken ställer sig annorlunda när det gäller bebyggelsenamn 
som från början inte betecknat bebyggelse, utan har sin upprinnelse i äldre 
natur- och ägonamn.

Terrängläget för gårdar med röd-namn
Terrängen i Bohuslän ger begränsade alternativ för bebyggelse och odling. 
Naturen består av en växling mellan dalgångar och bergsmarker. Branta 
bergväggar präglar övergången mellan berg och dal. Landskapet är sjö- 
fattigt och åarna är små. De äldsta åkrarna växte fram på de lätta sand
jordar som finns i kanterna mellan berg och dal eller vid små bergknallar 
ute i dalgångarna. Den nutida åkerjorden ligger praktiskt taget helt och 
hållet i dalgångarna. Där är marken tung av lera, vilket gör att den inte



Härad Namn Markslag*

Fräkne härad Lissleröd Åker

Stubberöd Fälla

Torseröd Åker

Groröd Äng

Lave röd Åker

Tubberöd Åker

Nordre härad Jonseröd Lycka

Kråkeröd -

Panteröd Hage

Tofteröd Gilja

Flugeröd Gärde

Takseröd Åker och äng

Stäckoterödjan Två åkertegar

Torpe härad Busseröd Hage

Gråfjälleröd Åker och äng

Trökeröd Lerjordsåker

‘enligt Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län

Tabell 2. Ägonamn som innehåller stammen röd / undersökningsområdet (enligt Ortnamnen i
Göteborgs och Bohus Län).

kunde plöjas upp förrän plogen slog igenom på allvar. Inget hindrar dock 
att man kunnat svedjeodla i dalgångsområdena. I bergsområdena består 
den odlingsbara jorden av mager morän där torp etablerades under 1700- 
och 1800-talens befolkningsökning.

Röd-gårdarna i Norge (0ie 2000, s. 240) sägs ligga i utkanten av 
bosättningsområden med äldre gårdsnamn, i tidigare utmark eller utanför 
gränserna till de äldre gårdarna. Detta stämmer dock inte helt med bilden 
i Bohuslän.
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Fig. 31. Typisk naturbild från undersökningsområdet för svedjenamn. Gården Nedre Röra i Spe- 
keröds socken. Foto: Gundela Lindman.

I stora drag visar kartbilderna över röd-namnens spridning att de övervä
ger i de inre (och skogrika) trakterna. Röd-namnen förekommer dock också 
i påtagligt centrala delar i socknarna, t.ex. i Ödsmål och Hjärtum. Ett van
ligt förhållande är också en märkbar anknytning till vattendragen (t.ex. i 
Solberga och Spekeröd)

Studerar man röd-gårdarnas läge mera i detalj framträder ett återkom
mande mönster i lokaliseringen. Mest karaktäristiskt är valet av en dalgångs- 
kant där det finns en skyddande inskärning eller skåra i bergväggen.

Man kan föreställa sig hur en person som söker efter ett område att 
svedja tar sig fram till fots i en skogbevuxen dalgång, följer vattendrag och 
väljer områden som ansågs ha bra förutsättningar. Dessa borde ha varit 
markbeskaffenheten, typen av skog och vattentillgången för betesdjuren. 
En styrande faktor var sannolikt att området på något sätt gav en anled
ning att stanna, som just ett klev eller en rämna i berget. Relativt ofta har 
man också valt ett framträdande bergutsprång i ett bergmassiv. Det finns 
också direkt beskrivet i namn som Rishageröd. En tolkning av detta namn 
är just ”framskjutande högt bergsparti” (OGB X, s. 19). Samma tolkning 
har namnet Hukeröd.



Andra valda platser är flacka förhöjningar eller krön av mera höglänta 
åsar, t.ex. Huveröd. Några ligger direkt vid en sjö som Boneröd i Ödsmål 
eller Kolbengtseröd i Ljung. En del röd-namn ligger direkt vid en å, t.ex. 
Resteröd och Kvatroneröd.

Några ligger vid mindre bergknallar ute i dalgångarna, t.ex. Ryr i Reste
röd. Ett färre antal ligger ute i en dalgång, t.ex. Munkeröd i Norum, Röd i 
Ucklum, Gröteröd i Ödsmål, Tålseröd i Ucklum och Härgusseröd i Ucklum.

Röd-namn som finns kvar är återgivna på kartorna, fig. 27-29. Enligt 
svedjebrukstolkningen speglar de alltså svedjebruksområden i under
sökningsområdena under vikingatid/medeltid. Man bör hålla i minnet 
att ortnamnen är en källkategori där ett tomrum inte behöver vara bety
delsebärande. Många liknande namn kan ha fallit bort.

Med tanke på betydelseförskjutningar, ändringar och allmän osäkerhet 
beträffande många detaljer i ett äldre ortnamnsmaterial skall man inte dra 
för stora växlar på enskildheter. Röd-namnen representerar dock ett tids
mässigt tämligen homogent skikt som betecknar något som varit vanligt 
förekommande och som varit en välkänd företeelse för de människor som 
skapade och använde benämningarna på de olika markområdena.

Den allmänt vedertagna dateringen av namnen är att de härstammar 
från vikingatid/tidigmedeltid. Visserligen är dateringarna att betrakta som 
terminus ante quem, men de bör ändå ge en viss uppfattning om åldern. 
Sett ur detta perspektiv får alltså röd-namnen en intressant informations
potential om markanvändningen under dessa tider.

Skaveröd i Högdals socken
Vid motorvägsutbyggnaden genom Högdals socken i norra Bohuslän ut
fördes en arkeologisk undersökning på fastigheten Skaveröd (Johansson 
och Lindman 2002, Lindman 2004). Den undersökta fornlämningen be
stod av Skaveröds gårdstomt. Gården Skaveröd har sitt äldsta skriftliga 
belägg i den s.k. Röda boken från slutet av 1300-talet och gården är även 
nämnd i 1573 års jordebok (Framme, 1985, s. 65). Det fanns också läm
ningar från yngre stenålder, bronsålder och järnålder inom tomten. Den 
arkeologiska undersökningen omfattade ett område bestående av gårds
tomten samt delar av åkrarna norr, öster och söder om den.

Skaveröd var särskilt intressant just för sitt namns skull. Undersök
ningen gav förutsättningar för att pröva de tankegångar om röd-namnen 
som presenterats här. Vi stod här inför en gård som utifrån den gängse 
dateringen av ortnamn som har efterleden -röd antogs ha sitt ursprung i



vikingatid/tidigmedeltid. Om tolkningen av röd-namnen som innehållande 
en beteckning på ett svedjat område som tagits i bruk för bebyggelse och 
fast odling var korrekt borde man således kunna finna rester av brand
röjningar från denna period. En del av undersökningen inriktades därför 
på att finna spår efter svedjebruk.

Terrängen
Gården låg på en låg bergsknalle som bildade en mindre ”ö” omgiven av 
åkermark i kanten av en dalgång. Husen låg i flacka jordfickor på krönet. 
Den omgivande åkermarken bestod mest av lermark, utom strax öster om 
gården där det fanns sandig och fin mylla.

Enligt Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län (Del XX:2, s. 19) kan 
förleden i Skaveröd antingen tolkas som mansnamnet Skagi eller det forn- 
västnordiska substantivet skagi med betydelsen framstickande landtunga 
(jfr Skagen). Den senare förklaringen passar bra in på området som på håll 
syns som ett lågt, framskjutande bergsparti.

Fig. 32. Gården Skaveröd låg på en låg bergknalle. Här har funnits svedjeåkrar under 
upprepade tillfällen under förhistorisk tid. Det yngsta av de daterade kolskikten härrörde från 
vikingatid. Foto: Gundela Lindman.



Kolområdena
På ett flygfoto över Skaveröd kunde redan före undersökningen iakttas 
flera mörkfärgningar i åkermarkerna. De bestod dels av ett intensivt mörk- 
färgat parti i norr, vilket motsvarade en bortodlad tjärn och dels av andra 
svagt mörkfärgade partier öster och norr om berget.

Utifrån fotobilden kunde man således förvänta sig spridda svedjebruks- 
spår i åkrarna runt omkring gården och särskilt kraftiga sådana sydöst om 
gården och nordöst om gården. Vid undersökningen kunde detta bekräf
tas. Ganska omfattande kollager fanns bevarade inom ett område som mer 
eller mindre exakt motsvarade mörkfärgningarna i åkern på flygfotot.

Markprofiler vid bergskanterna
Sökandet efter brandlager koncentrerades till markprofiler vid bergs
kanterna (jfr ovan s. 29-30). Profilerna togs fram med maskin och hand- 
rensades därefter så att lagerföljden framträdde. Profilerna lades vinkelrätt 
från bergskanten ut till den moderna åkerns kantdike. Kantprofilerna vi
sade i allmänhet en 20-30 cm djup oplöjd mark som vilade antingen direkt 
på underliggande berg eller på en grusig/sandig moränjord. Flertalet av 
kantprofilerna visade en eller flera avsatta kollager (fig. 33).

Resultat och dateringar
Fyra dateringar på kollager utfördes i Skaveröd. De var från 1410-1130 
f.Kr, 1380-1120 f.Kr., 340-10 f.Kr. och 903-1016 e.Kr., och representerar 
alltså vad som tolkas som svedjeodlingar under äldre bronsålder, förromersk 
järnålder och vikingatid. Vedarten är bestämd till al.

1. Grästorv
2. Matjord
3. Humös silt
4. Kollager
5. Matjord

0 2 3 3,4 m

Fig. 33. Markprofil från Skaveröd med kollager som daterades till vikingatid. Ur Lindman 2004, 
s. 115. Renritning: Anders Andersson.



I makrofossilanalyserna framkom endast ett fåtal växtlämningar. Triticum 
cf. Aestivum, vete, och Hordeum vulgare, korn, ger indikation på grödorna 
och Rubus idaeeus, hallon, är en växt som ofta uppträder efter bränder.

Röd-namn anses allmänt kunna dateras till perioden vikingatid/äldre 
medeltid vilket i det här fallet bekräftades av undersökningarna på gården.

/?ö</-namnen som markörer för svedjebruk
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns fog för att uppfatta röd
namnen som markörer för svedjeodling. I Västsverige finns ett mycket 
omfattande material av ortnamn med efterleden -röd (i enstaka fall med 
varianterna -red, -ryd och -rud). De bohuslänska röd-namnen möter vi i 
första hand som namn på skattlagda gårdar. De har ofta setts som primära 
bebyggelsenamn. Namnen har tolkats som avseende en nyodling, en röj
ning i skogen som man gjort för att man ville skapa en plats att bo på.

Det är emellertid rimligare att, i analogi med ks-namnen, primärt se 
dem som beteckningar på skogsområden där man brukar svedja och på så 
sätt se dem som ett slags hybrid mellan ägonamn och naturnamn. Sådana 
tankar har tidigare presenterats t.ex. av Ej der (Ej der, 1979, s. 400) som 
menar att röd-namnen inte är primära bebyggelsenamn, utan har ett för
flutet som ursprungliga natur- eller ägonamn.

Motivet för att välja en redan utnyttjad plats för bosättning är natur
ligtvis att etableringen gick mycket lättare än om man skulle börja helt 
från början. När namnet väl var etablerat på svedjeodlingen, var det också 
knutet till platsen och kunde överföras på bebyggelsen (jfr Strid 1993, s. 33). 
Detta synsätt, att ortnamnen visar på mark som använts för svedjeodling 
och inte på en specifik nyodling, passar bättre med namnens betydelse och 
karaktär. Man har svårt att tänka sig att någon skulle finna på att kalla ett 
torp för t.ex. Hästekasen om området inte redan hade denna benämning. 
Lika lite kan man tänka sig att man kallar en nybyggd gård för t.ex. Geta- 
red (uttolkat som ett f.d. svedjeodlat område där getterna brukade beta) 
om området inte redan kallades så. Även namn som visar att en person 
åsyftas, t.ex. Prästeröd, är lättare att förstå om man tolkar det som ett 
namn för ett svedjeodlingsområde i skogen. En präst kan ha haft anledning 
att svedjeodla, men han har knappast röjt mark för att anlägga en helt ny 
gård.

Med detta sätt att se på röd-namnen får man också en förklaring till 
varför det finns så många gårdar som heter enbart Röd. De är paralleller 
till alla de mängder av torp som heter enbart Kasen. Namnbruket avslöjar



att platsen hade detta namn redan innan man bebyggde den. Annars borde 
man ha antagit ett mera särskiljande och mindre intetsägande namn.

Tillfälligt utnyttjande av skogen
Om man godtar att röd-namnen inte är primära bebyggelsenamn får det 
vissa konsekvenser för tolkningen. Normalt verkar det som om man tän
ker sig att röjningen gjorts i syfte att etablera bebyggelse. Denna tolkning 
är inte förenlig med den förklaring som här presenterats. Svenseröd bör 
alltså inte tolkas som området där Sven röjt för en permanent åker eller för 
en permanent bebyggelse utan som Svens svedja, på samma sätt som Torkels 
kas är beteckningen för ett område i skogen som svedjeodlats.

Förutsättningen för namnkontinuitet kan tyckas vara dålig. Varför skulle 
ett namn som betecknar en svedja i skogen leva kvar? Livstiden för ett 
sådant namn borde egentligen inte vara längre än tills ny skog växer upp. 
Det finns dock flera anledningar till att det kan leva kvar. För det första 
kan man ha man anledning att tala om lokalen i många år. Den övergår i 
betesmark och det dröjer därmed innan ny skog växer upp. För det andra 
kan det ha vuxit fram en tradition att återvända till området år från år för 
att anlägga en ny svedja tätt intill den gamla. Svedjeåkrarna var förmodli
gen ganska små och det fanns plats för flera intill. Ett tydligt tecken för att 
så varit fallet visar undersökningen i Munkeröd (Lindman 1993, s. 64-65) 
där kollager på några få meters avstånd från varandra kunde variera högst 
betydligt i ålder. Hela området bildade där ett synnerligen komplicerat möns
ter av vad som tolkas som små svedj or i olika överlappande lager.

Slutligen kan man jämföra med alla kas-namn. Namnelementet kas i 
torpens namn visar att man utnyttjade en plats där man hade svedjat. På 
samma sätt kan gårdarna med efterleden -röd ha tillkommit. Namnbrukar- 
kretsen torde ha varit betydligt mindre för ett litet torp i utmarken än för 
en stor gård. Bebyggelsen anlades i första hand på platser som redan var 
röjda och som redan hade ett namn. I fallet med torpen är detta uppenbart. 
Torpet Kasen är inte antaget i samband med att man odlade upp en bit 
mark. Man utnyttjade ett område som av de närboende kallades så och 
torpstället fick sin benämning därefter. Undersökningar på ett torpställe 
med namnet Mörekasen bekräftar också att det förhåller sig så (jfr Lind
man 1991, s. 34).

Den stora skillnaden mellan torpbebyggelserna med kas-namn och röd
gårdarna är läget. Röd-gårdarna tillhör ett tidsskikt när markerna ännu 
inte var fullt utnyttjade i Bohuslän. Det fanns fortfarande skog kvar nere i 
dalgångarna. Torpbebyggelsen representerar nödåtgärder i ett överbefol-



kat land. De ligger följaktligen i sämre lägen högt uppe i små magra fickor 
bland bergen.Skillnaden mellan å ena sidan röjning för nykolonisation och 
å andra sidan svedjeodling är att bebyggelsen i det förra fallet etableras 
omedelbart efter röjningen. Svedjebruk är knappast förenligt med bebyg
gelse; man kan av självklara skäl inte bränna precis där man bor.

Vad namnen betyder
En fråga är hur röjningen skett. Har den skett med hjälp av eld eller genom 
att bryta upp marken med hjälp av yxa och spade? Enligt ortnamnsforskare 
finns ingenting i de grundläggande stammarna för röd-namnen som pekar 
varken på det ena eller på det andra. Stammen röja säger inte någonting 
om bur röjningen skett.

Vi kan konstatera att röjning förutsätter någon form av skog eller busk- 
skog på platsen. Man använder inte ordet röja för t.ex. en förvuxen gräs
vall. Även om skogshuggning och stubbrytning av mekanisk art självfallet 
kan ha förekommit i en skog är det rimligt att tänka sig att den förhärs
kande metoden att åstadkomma en röjning eller en glänta är att den skett 
med eld.

Man kan tänka sig att arbetet inleds antingen med ringbarkning för att 
döda träden eller genom att fälla träden med yxa. Efter en tid, när träden 
torkat, bränner man i området. Med elden slipper man tung och svår stub
brytning, jorden blir tillgänglig för sådd utan bearbetning och näringsäm
nen frigörs vid branden. Direkt efter bränningen sår man i askan. Efter 
några skördar släpps boskapen på bete i området. Så småningom börjar 
området växa igen med buskar och lövsly. Kanske bedriver man lövtäkt 
eller skottskogsbruk i området. Förutsatt att området lämnas helt återtar 
skogen så småningom ytan helt.

Köd-namnen bör alltså i själva verket ha markerat områden där man 
av hävd bedrivit svedjeodling och således inte bara röjde en gång för bo
sättning.

Verbet rödja
Enligt språkvetenskapen är bildningar till stammen -rud spridda över stora 
delar av det nordiska och germanska språkområdet. Det mest tydliga ex
emplet är väl verbet röja eller som det tidigare ofta skevs rödja, av fsv 
rydbia. Till verbet hör fsv rydbning som motsvaras av vårt röjning, i dia
lekt och ortnamn ofta ränning.

Ejder (1979) har gett en fyllig genomgång av verbet rödja med dess 
olika betydelse och innehåll. Han ger också exempel på vad ry betyder i



dialekter inom Skandinavien. Han redovisar bl.a. följande exempel på hur 
verbet rödja använts: ”1723 års bestämmelse angående svedjande gav en 
möjlighet att kringgå lagen. Här stadgades nämligen att allmogen utan 
föregående besiktning fick rödja inom instängda åkrar och hagar. ” Av kon
texten framgår här klart att det inte kan vara frågan om nyröjning för 
bebyggelse.

Ett resultat av Ej ders studie är att verbet måste syfta på att något skulle 
röjas undan (t.ex. träd eller ris). Hans slutsats är att det betyder ”skaffa 
undan”, men inte mera än så (Ejder 1979, s. 253).

Värt att särskilt notera är även ordet ry. Ordet ry tillskrivs varierande 
dialektala betydelser som ’lövskog’ men också ’buskbevuxen äng’, ’ris och 
skräp i skogen’ och ’tät dunge av buskar eller små träd’ (SAOB). På danska 
kan ry betyda ’en samling unge treer’ (Ejder 1979, s. 15).

Sådana betydelsedefinitioner, liksom även ’då asp och ungbjörk växt 
upp till manshöjd’ förefaller helt och hållet överensstämma med vad som 
kännetecknar ett område som svedjats. Det är typiskt för ett brandröjt 
område som lämnas utan fortsatt bearbetning att där först växer upp ung 
lövskog, framför allt björk och asp. Svedjebränning är en kraftigt bidra
gande orsak till omvandlingen av skogens sammansättning av träd.

I Magnus Erikssons landslag finns ett ställe (Ejderl979, s. 80) där det 
heter: Nu gör en granne vpgcerd a annars bolstad, cellce flere granne i bynum 
ceru, centiggia aker cellce ceng cellce rouarydior, böte ...

Man lägger märke till formuleringen ”åker eller äng eller rovrödjor” 
som man måste tolka så att det fanns skillnad mellan begreppen: En ro vrödj a 
var uppenbarligen inte samma sak som en äng eller en åker. Detta stödjer 
alltså tolkningen att rödja användes som benämning för ett markstycke 
som inte var detsamma som en vanlig åker.

Även om ett ortnamnselements etymologiska betydelse blivit till fullo 
och odiskutabelt klarlagt så återstår naturligtvis att klarlägga ordets inne
börd för dem som använde det. Mycket talar dock för att namnen som 
bildats med elementen rödja och ry i första hand avsåg svedjeodlingar.

Förlederna
Genomgången av förlederna i det bohuslänska materialet av röd-namn 
visade en klar dominans för namn- och personbenämningar. Som tidigare 
har diskuterats finns det en viss risk att ortnamnsforskarna överskattat 
frekvensen av (mans)namn i förleden. Namn som Stubberöd och Roteröd 
visar genom sina förleder att markområdena knappast har kunnat vara 
reguljära åkrar. Trosseröd tolkas som kvarliggande ruttnande ved.



En studie av namnen i Älvsborgs län (Ortnamnen i Älvsborgs län, del 1, 
s. 68 f. f.) visar att det finns närmare 850 namn som innehåller ryd, eller 
andra närbesläktade former, i länet. Bland förlederna (a.a. s. 71) urskiljer 
man grupper med vilda djur, t.ex. björn och hjort och tamdjur som get och 
ko. Trädnamn förekommer i namn som Äspered, Björkered och Ekered. 
Andra namn är Långared, Slättered och Fagrared. Dessa ovan omnämnda 
grupper av namn (djur, träd, beskrivande adjektiv) representerar ca 250 av 
det totala antalet, medan personnamnsförleder finns i ca 200 fall.

Ej der berör förlederna mera flyktigt, men även i hans undersöknings
område framkom samma mönster som vi ser i Bohuslän och Älvsborgs län. 
Personnamn är vanliga, men även vegetationsnamn är karaktäristiska för 
namngruppen. Ejder diskuterar t.ex. Asperöd, som tolkas med hänvisning 
till att det växte asp på platsen, medan t.ex. ett namn som Rågkasen tyder 
på att man odlade råg. Bland växter som förekommer i namnen och som 
bör ha odlats finns enligt Ejder bl.a. rovor, humle och dådra (Ejder 1979, 
s. 354-355).

Plurala ortnamn
De plurala ortnamnen har varit föremål för diskussion inom ortnamns- 
forskningen och flera ibland motsägelsefulla teorier har presenterats (Strid 
1993, s. 31-32). En tanke som framkastats är att plurala former är en följd 
av att det rör sig om ursprungliga ägonamn.

Som har framgått förekommer såväl benämningar som Kasorne och 
Rödjorna relativt frekvent i Västsverige. Av de mer än tusen fas-namn som 
finns i Lantmäteriverkets kartdatabas över Västra Götalands län (och som 
ändå inte på långa vägar innehåller alla ortnamn av denna typ) märks 60 
förekomster av namnet Kaserna. Pluraliteten bör enligt min mening kunna 
förklaras med att man återvände till samma område gång på gång för att 
svedjeodla. Det förefaller som ovan nämnts vara en naturlig utveckling att 
stegvis utvidga de svedjeodlade områdena. Detta förstärker tolkningen att 
svedjeodling inte skett för att etablera en nyodling, utan att det är fråga om 
ett variationsrikt och stegvis utnyttjande av skogen.

Enkla namn
Om vi ser tillbaka på fas-namnen kunde vi konstatera att en stor andel av 
dessa namn var av den enkla typen Kasen. På samma sätt förekommer det 
ofta att gårdar kort och gott heter Röd (eller Ryd). Det är värt att lägga 
märke till namnens struktur: Det enkla Röd representerar en äldre typ än 
Kasen med sin bestämda form (jfr Pamp 1988, s. 23). I allmänhet gäller
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Fig. 34. Höggeröd ligger där dalgången når in till en skåra i berget. Något i terrängen har fått 
människan att stanna för att göra en svedja. Någon har sagt eller tänkt: "Här blir bra!" Foto: 
Gundela Lindman.

regeln att namn i bestämd form är relativt unga, eftersom den bestämda 
artikeln är en sen företeelse.

Munkeröd och Skaveröd
Undersökningarna i Munkeröd (Lindman 1993) var ett av incitamenten 
till en utvidgad tolkning av röd-namnen i Bohuslän. Här undersöktes mäng
der av svedjor med dateringar till vitt skilda tidsperioder. Denna plats hade 
alltså mångtusenåriga traditioner som svedjebrukslokal. Vissa svedjor kun
nat dateras till perioden vikingatid/medeltid. Namnet på gården - Munke
röd - kunde därför antas ha konkret koppling till en tidigare svedja. Att ett 
svedjebruksnamn levt sig kvar på en bebyggelse som etableras under vi
kingatid verkade vara uppenbart, inte minst mot bakgrunden av att vi sett 
hur otaliga "Kasen” i Bohuslän utgjort förutsättningen för torp och gett 
dem namnet på bebyggelsen.

Vid undersökningar i Skaveröd, även det en gård med ett namn av den 
typ som diskuterats här, har kollager med datering till vikingatid konstate
rats.



Ett argument för min tolkning av rod-namnen är således de kollager som 
hittades i både Munkeröd och Skaveröd och som daterades till samma tid, 
vikingatid/tidigmedeltid, som namnen.

Svedjeodling under yngre järnålder/tidigmedeltid
Vi har i föregående avsnitt sett på 1600-1800-talets svedjebruk i västra 
Sverige och från den utgångspunkten dragit en parallell till röd-namnen 
från vikingatid/tidigmedeltid och det svedjebruk de kan återspegla i Väst
sverige.

Sammanfattningsvis har det framlagda hittills givit goda skäl att be
trakta röd-namnen som rester av vikingatidens-medeltidens svedjebruk. 
Som stöd för tolkningen av röd-namnen som markörer för svedjeodlings- 
områden kan sammanfattningsvis bl.a. följande anföras:

- Gårdsnamnen på -röd kan bäst förklaras som namn som använts på ett 
visst stycke mark i en skog.

- Det finns stora genomgående paralleller mellan Gs-namnen och röd-nain
nen. När man ser på förledernas innehåll framträder i stort sett samma 
mönster för röd-namnen som för de sentida &ds-namnen som odiskutabelt 
direkt syftar på svedjeodlade områden.

- Röd-namen förekommer ibland i pluralform vilket kan tyda på att det 
varit områden dit man återvänt gång på gång. Röd förekommer i formen 
Rödjor-na liksom kas inte sällan uppträder i formen Kasorna. Den aktivi
tet (svedjande) som varit orsak till namngivningen har alltså ägt rum upp
repade gånger. Att flytta runt är något av själva kärnan i svedjeodlingen.

- Det finns bestämningar i röd-namnen som mera direkt kan tolkas som ett 
tecken på svedning, t.ex. de ovan nämnda Trosseröd, Harkeröd och Rote- 
röd.

- Munkeröd och Skaveröd är två arkeologiskt undersökta lokaler där kolla
ger påträffats som daterats till den aktuella perioden (vikingatid/tidig
medeltid).



Svedjebrukets roll i agrarhistorien
Intensiv och extensiv odling

Redan för decennier sedan presenterades idén om ett extensivt svedjebruk i 
Skandinavien under neolitikums äldsta skede. Efter hand har man i diskus
sionen alltmer tagit avstånd från idén om svedjebruk genom att hävda det 
intensivt bedriva jordbruket och hänföra eventuella bränningar till betes
bränning (Rowley-Conwy 1981, Sjögren 2003). Den skogsröjning som kons
taterats anser man ha startats antingen för att locka fram djur till betes
platser eller för att skapa grogrund för ätliga växter (Myhre 2002, s. 25).

Frågan om i vilken mån svedjebruk förekommit under brons- och järn
ålder har antingen undvikits eller så har man förnekat att denna odlings
form förekom under förhistorisk tid. Från och med medeltid och framåt 
räknar man dock allmänt med att svedjebruk existerat.

Bara under medeltid och sen historisk tid?
Den allmänna uppfattningen är att svedjebruk är ett fenomen som uppträ
der under medeltid och senare historisk tid. Agrarhistoriens bild av medel
tid och historisk tid är att det fasta åkerbruket dominerar, medan svedje- 
odlingar förekommer i skogsbygderna, främst som rågodlingar i barrskogs
områden.

Roger Engelmark anser att det saknas säkra indikationer på svedjebruk 
under förhistorisk tid i Skandinavien (Engelmark 1995, s. 34). Det grun
dar han på att det arkeobotaniska materialet visar att sädesodling skedde 
på fasta gödslade åkrar åtminstone sedan yngre bronsålder och att det 
viktigaste sädesslaget var korn. Stig Welinder skriver: ”Svedjebruk i ordets 
egentliga bemärkelse har antagligen inte förekommit i Sydsverige förrän 
relativt sent” (Welinder et al. 1998, s. 134). Argumentet för detta är att 
bränning av lövskog frigör måttligt med näring jämfört med vad som re
dan finns i jordmånen.

Ingvild Øie menar att det reguljära svedjebruket är känt först ifrån sen
medeltid i Norge (2002, s. 330). Den historiska tidens svedjebruk ses som ett 
utslag av befolkningstillväxten och det därmed ökade trycket på landskapet.



Många forskare använder uttrycket röjningsbränning och menar att det 
förekom under förhistorisk tid, främst med innebörden att man använde 
elden som en teknik för röjning, men att man vill hålla detta skilt från 
svedjeodlingar av historisk typ.

Nitrofila fröer visar gödsling
Antagandet att svedjebruk endast funnits under medeltid och sen historisk 
tid bygger på olika argument. Ett av dessa är att kvävekrävande (s.k. 
nitrofila) ogräs tolkas som ett tecken på jordbruk med gödslade, fasta åk
rar. Förekomsten av nitrofila ogräs i makroprover från olika undersökta 
arkeologiska lokaler sägs vara ett bevis för att svedning inte förekommit. 
Ett sådant kvävekrävande ogräs är t.ex. svinmålla (Engelmark och Vik
lund 1991, s. 38).

Resonemanget kräver för det första att förekomsten av fasta, gödslade 
åkrar skulle utesluta ett samtidigt svedjebruk. Det har mycket tydligt visat 
sig att så inte varit fallet under de tider vi alldeles säkert vet något om 
(d.v.s. medeltid och nyare tid).

För det andra måste man begrunda var proverna är tagna. I de allra 
flesta fall är de insamlade på boplatser, där förkolnade fröer hittats i t.ex. 
stolphål och gropar. Fynd av förkolnade frön kan vara funna i nerbrunna 
hus men anses i annat fall härröra från födoämnesberedning, t.ex. tork
ning eller röstning (Engelmark & Viklund 1991, s. 36). Att kvävegynnade 
ogräs förekommer på boplatsytor måste anses vara naturligt och kan inte 
bevisa att svedjebruk inte förekommit på andra platser eller under perio
der då platsen inte varit bebyggd och/eller permanent odlad.

I vissa fall är makroproverna tagna i röjningsröseområden.På senare år 
har det blivit alltmer tydligt att man både haft permanenta odlingar och 
även varit bosatt i sådana områden. På flera håll har odlingsterrasser iakt
tagits inom röjningsröseområdena. Allt fler exempel på boplatslämningar i 
röjningsröseområden har framkommit på senare år (t.ex. Häggström 2005, 
s. 68-93). Vi kan alltså konstatera att insamlade prover i de allra flesta fall 
kommer från bebyggd mark eller från åkrar som bedöms vara permanenta 
åkrar. Självklart måste man förvänta sig att finna nitrofila arter där.

En tredje invändning är att svinmålla ibland anges som en odlad växt 
och inte som ogräs. Det blir motsägelsefullt att uppfatta en växt som gröda 
och gödslingsindikator samtidigt.

Många års fältarbeten i Västsverige har gett en allt överskuggande erfa
renhet av de förhistoriska lokalerna, nämligen den att de allra flesta loka
ler har lämningar från vitt skilda tidsperioder.



De västsvenska boplatserna är endast undantagsvis vad man förr kallade 
”rena boplatser”, d.v.s. bo-platser med lämningar från en enda förhisto
risk period. Det tillhör sällsyntheterna att man träffar på en förhistorisk 
boplats där lämningarna enbart hör till en specifik period. Man står i all
mänhet inför ytterst blandade lokaler som innehåller både fast bosättning 
under vissa perioder och odlingsytor från andra perioder. Rena boplatser 
är ideala föreställningar som sällan uppträder i verkligheten.

En av svårigheterna med metoden att använda nitrofila arter som sig
nal för gödslade åkrar är således bl.a. att hitta fullständigt ostörda åker
marker. När markanvändningen ständigt genomgår olika stadier - bete, 
odling, bebyggelse - och markerna dessutom utnyttjats under såväl stenål
der som bronsålder, järnålder och historisk tid blir det omöjligt att an
vända förekomsten av nitrofila ogräsfrön som bevis för att svedjebruk inte 
förekommit.

Man svedjade bara i barrskog
En viktig del av argumentationen mot svedjebruk under brons- och järn
ålder utgår ifrån att svedjebruk har samband med en viss typ av jordmån 
och/eller gröda.

Svedjebruket anses vara knutet till näringsfattiga, snabbt utsugna och 
sura jordar. De magra barrskogsområden som företrädelsevis svedjeodlades 
under historisk tid är inte jämförbara med näringsrika brunjordar som 
bildas i tempererade lövskogar typiska för forntiden (Sjögren 2003). Det 
eftermedeltida och medeltida svedjebruket sägs vara en anpassning till gran
skogar och deras karaktäristiska jordmåner (Lagerås 2002, s. 49).

Svedjebruk beskrivs som en möjlighet att utnyttja annars ofruktsam barr
skog och man menar att svedjor inte anläggs i lövskogar med god mulljord 
därför att dessa är så näringsrika att det inte behövs någon bränning.

Påståenden om att svedning enbart sker i barrskog är emellertid felak
tigt. Etnografiskt och historiskt källmaterialet visar att alla typer av skogar 
har svedjats (jfr Conklin 1981 och där angiven litteratur). I vad som är 
känt i det sena historiska svedjebruket i Bohuslän finns det många bevis på 
svedning i lövskog, vilket namn som Lindekasen, Lindebråten, Alekasen, 
Bokebrännorna, Lövkasen, Björkekas och Aspekasen klart visar.

Påståendet om att man endast svedjar magra barrskogsområden är alltså 
inte korrekt, inte ens vad gäller den historiska perioden i Väst-Sverige.



Råg var den vanligaste grödan
En annan del av argumentationen mot svedjebruk under brons- och järn
ålder utgår ifrån att svedjebruk är knutet till rågodling, en gröda som bör
jade odlas relativt sent i landet. Det var framför allt under medeltiden som 
rågodlingen tog fart. Råg är förvisso en vanlig och lämplig gröda som do
minerat i många former av svedj eodling, t.ex. hos de invandrade svedj e- 
finnarna i Bergslagen. Vid svedjebruk använde man specifika typer av råg 
(jfr t.ex. Tvengsberg 1995) som var särskilt lämpade för ändamålet.
Den samlade litteraturen kring svedjebruk i världen (Conklin 1961) visar 
dock att grödan inte har samband med sättet att odla, d.v.s svedjebruk är 
inte knutet till några få eller speciella grödor. Alla tänkbara kulturväxter 
förekommer i samband med svedning. Majs och ris är exempel på vanliga 
grödor i svedjesammanhang.

Också i mitt material från sentida svedjor i Bohuslän finns stor varia
tion som visar att påståendet om enbart rågsvedjor inte är korrekt, inte ens 
under historisk tid. Ortnamnen visar att potatis, havre, lin, bönor, rovor 
och vete odlats. Pärekasen, Havrekasen, Linkasen, Bönekasen, Rovekasen 
och Vetekasen är sådana namn, vilket klart vederlägger påståendet om att 
råg är den enda svedjegrödan (och för övrigt också påståenden om att 
kasorna enbart skulle användas för att förbättra betet). I materialet av 
muntliga uppteckningar från Västsverige (Lindman 1999) framgår att råg 
var den vanligaste grödan i det sena 1800-talets svedjebruk i Västsverige, 
men flera andra grödor som potatis, rovor och kålrötter nämns också ofta 
medan havre omnämns mera sällsynt.

Elias Lönnroth som reste i Finland under 1800-talets förra hälft skriver 
om svedjor i Savolax: ”Svedja är ännu mycket i anseende. Ingen bonde 
lärer väl så mindre i svedjor är 3 ä 4 tunnor. Ofta träffar man dem som 
hava svedjeland till 6 ja till och med 10 tunnors utsäde. När dessa lämnat 
en eller stundom tvenne skördar av råg, sår man i dem vanligtvis havra och 
därefter bovete. Sedan låter man dem åter skoglöpa.” (Lönnroth, Rese
berättelser från Karelen 1828-1842, s. 80). Även här förekommer alltså 
andra grödor än råg.

Frågan om råg som den enda svedjegrödan har diskuterats av Orrman 
(1993, s. 76). Det framgår klart att t.ex. kornsvedjor förekommit i den 
finländska barrskogsregionen och att det gett ett gott utbyte. Det finns 
alltså inte fog för ståndpunkten att råg är den enda svedjegrödan under 
historisk tid. Att dra slutsatsen att det är först i och med rågodling som 
svedning blir intressant är därför inte rimligt.



I de exempel på förhistoriskt svedjebruk med daterade kollager som jag 
lagt fram förekommer brända fröer av odlade växter. I fyra fall av de sex 
lokaler där sådana analyser utförts har i jordlagren olika typer av 
förkolnade, odlade fröer hittats. Där finns Cerealia, dels obestämd och 
dels Hordeum vulgare, skalkorn och Triticum cf. Aestivum, vete. Dess
utom har Bromus secalinus, råglosta, en växt som anses vara odlad under 
förhistorisk tid hittats.

I den markpollenanalys som gjordes i svedjeodlingslagren i Munkeröd 
(Lindman 1993) framkom dessutom lin utöver olika sädesslag (vete, korn, 
råg och havre).

Svedjebruk behövs inte på goda mulljordar
Ett argument mot svedjebruk är att det inte behövs på goda mulljordar och 
att det därför inte använts. Det finns experiment som visar att man kunde 
odla på mulljord i åratal på samma yta utan problem (jfr t.ex. Sjögren 
2003).

De exempel på svedjeodling i Västsverige med datering till förhistorisk 
tid som jag presenterat ovan (s. 33-46) har ägt rum på goda jordar i 
lövskogsbevuxna områden. Detta motsäger uppfattningen att man inte be
hövde svedja i god lövskogsjord och därför inte heller gjorde det.

En av poängerna med svedjeodling är att man får flera andra fördelar 
jämfört med odling på fasta åkrar. För det första torde det vara det enk
laste sättet att bryta ny åker. Att fälla grov skog för hand, att bryta stubbar 
och rötter och föra bort allt material från platsen förefaller vara ett avse
värt sämre alternativ än att ta elden till hjälp. Särskilt rotskiktet bör ha 
varit svårarbetat. För det andra får man alla de positiva följderna i form av 
god gräsväxt och ett bättre bete.

Att man under historisk tid inte svedjat i samma utsträckning på mull
jordar som i magra barrskogsområden är inget bevis för att man inte under 
förhistorisk tid svedjeodlat i lövskogsområden.

Befolkningstryck
I diskussionen poängteras att svedjebruket under historisk tid företrädelsevis 
bedrevs på näringsfattiga, snabbt utsugna och sura podsoljordar. Man vill 
se ett samband mellan övergången till råg och havre, som trivs på sandiga 
och sura jordar, försurningen av marken och utvecklingen av svedjebruket 
(Sjögren 2003).

Det antas att svedning är en aktivitet som utförs enbart under trycket 
av befolkningsökning, underförstått att man måste utnyttja den podso-



liserade granskogen. Segerström (1995) behandlar också norra Sverige uti
från perspektivet att svedjebruk är en primitiv odlingsform som mest bör 
ses som en lösning av en situation med befolkningstryck.

Men svedj eodling är tvärtom snarare ett tecken på ett relativt lågt 
befolkningstal, vilket tidigare framförts av Löfving (1987). Det är ju i de 
tätbefolkade och skogfattiga områdena svedjeodlingen först dör ut. Förut
sättningen för svedjebruk är god tillgång till skog. Svedjebrukets bortdöende 
i början på 1900-talet beror på en kombination av skogsbrist och förbud. 
Svedjebruket pågick i de skogbevuxna utmarkerna fram tills det förbjöds 
p.g.a. överexploatering och behov av skog till andra näringar. Under de se
naste århundradena kan man tydligt se att svedjeodlingen avvecklas i takt 
med avskogningen. I Västsverige finns en rad uppgifter kring ”sista svedjan” 
i olika socknar under tidigt 1900-tal. Skogen som var en förutsättning för 
svedjebruk hade tagit slut eller värderades mer i andra sammanhang (se t.ex. 
Kardell et al. 1980 för mer information kring svedjebrukets upphörande).

Det är riktigt att det sena historiska svedjebruket till stor del ägde rum 
i magra barrskogsområden. Men av det följer inte att anledningen till 
odlingssättet låg i befolkningsökningen. Den sena historiska tidens förhål
landen var inte de samma som under förhistorisk tid. Svedjebruk förutsät
ter tillgänglig skog och när lövskogarna under historisk tid höll på att 
krympa återstod inget annat än att svedja i marginellt belägna barrskogar. 
I Västsverige, där skogslandskapet ursprungligen dominerades av lövskog, 
skedde under medeltiden en accelererande utarmning av skogen. Behovet 
av virke var stort och lövskogen skattades bl.a. för export till skeppsbyg- 
geri och för trankokeriernas och fiskeindustrins behov.

Om anledningen till valet av odlingsform enbart skulle vara den ökande 
befolkningens behov skulle man förvänta sig en stegrad frekvens av svedje- 
odling under perioden medeltid-nutid. Det saknas belägg för att svedjebruket 
under medeltid blev allt mer frekvent i takt med befolkningsökningen och 
ett ökande tryck på markerna. Det rimligaste är därför att se svedjebruk 
som en teknik som alltid funnits som ett alternativ till permanent odling.

Både-och
Under sen historisk tid står de intensiva och extensiva odlingstyperna inte i 
motsatsställning till varandra (jfr t.ex. Bringéus 1963). Jag varken kan el
ler vill uppskatta svedjebrukets andel och betydelse i förhållande till det 
fasta jordbruket. Eftersom svedjebruket inte var skattlagt finns ju inte offi
ciella uppgifter om skördar och vinster. Talar man om berörda markytor 
råder det dock ingen tvekan om att svedningen på många håll hade mycket



Antal

Fig. 35. Diagram över samtliga hittills utförda dateringar av kollager som tolkats som rester av 
svedjebruk. Det bygger på undersökningarna i Munkeröd, Källstorp, Herrestad, Räppe och 
Hestra, Skaveröd, Gårdestorpet och Torpom vid vilka kollager som motsvarar de ställda 
kriterierna på kollager från svedjor daterats. Diagrammet omfattar totalt 38 dateringar. 
Fördelningen kan anses avspegla svedjebrukets allmänna frekvens under de olika perioderna.

stor betydelse både mätt efter den areal som utnyttjades och det närings
tillskott man fick genom svedj egrödor. Lantmäterikartorna ger uppgifter 
om en regelbunden svedning i utmarkerna i nordskånska bygder under 
1700-talet (Weimarck 1979) som omfattade mycket stora arealer motsvaran
de fyra gånger så stor areal av svedjeodlingar som odlad permanent åker. 
Frågan om fasta åkrar/svedjebruk gäller inte antingen-eller utan både-och. 
Det fanns ingen motsatsställning mellan de båda odlingssätten under his
torisk tid och troligen fanns det inte heller det under förhistorisk tid. Före
komst av årder och gödsling är således inte ett argument mot svedjebruk i 
skogarna. Jag anser att man kan räkna med att svedjebruk förekommit 
under hela förhistorien som komplement till odling på fasta åkrar. Det är 
rimligt att tro att man haft både permanenta odlingar och svedjeodlingar 
och att svedjebruket varit en kompletterande metod till den fasta odlingen.

Om vi ser på vad som är känt från den historiska perioden, d.v.s. med
eltid-nyare tid, ser vi att det finns en rad tunga bevekelsegrunder för att 
man bedrev svedjebruk parallellt med det fasta åkerbruket. Självklart finns 
här faktorer som sannolikt helt har med den historiska situationen att göra. 
I sen tid är det förhållandet att svedjebruket är oreglerat och obeskattat en 
stor fördel. Svedjebruket är också en teknik för snabb odling utan gödsel 
och utan strävsam markbearbetning. Svedjeodling har i många samman
hang prisats för att det ger ett gott utbyte. Grödan blir både kvalitativt 
bättre och många gånger är utfallet påfallande högt.



Många andra av de bevekelsegrunder som gäller för svedjebruk under sen 
historisk tid, att man slipper röja för hand, att betet förbättras och att 
utfallet blir bra bör ha gällt även under äldre förhistoriska perioder. Var 
och en inser det näst intill omöjliga att med en enkel spade bryta ny mark 
i en skog med rötter och stammar överallt.

De argument som förs fram mot förekomsten av svedjebruk under brons- 
och järnålder har inte visat sig vara hållbara. I kombination med de fak
tiskt påvisade och daterade fysiska spåren och de påtagliga fördelar man 
haft att hämta av ett extensivt svedjebruk förefaller det vara nödvändigt 
att räkna med ett rörligt svedjebruk under de förhistoriska perioderna i 
agrarhistorien.

Förhistoriskt svedjebruk
En särskild tyngd åt argumentationen kring ett förhistoriskt svedjebruk är 
självfallet de konkreta iakttagelserna av lämningar i jorden (jfr ovan 
s. 33 f.f.). På en lång rad platser i Västsverige har de fysiska spåren i form 
av utbredda kol- och sotlager efter svedjebruk dokumenterats. 14C-analy- 
ser på daterade kollager från nerbrunnen lövskogsvegetation som tolkats 
som rester av svedjor finns över hela Västsverige från alla förhistoriska 
perioder (utom mesolitikum).

I förhållande till det arbete som nedlagts på att utforska boplatser och 
husbyggande har undersökningarna av svedjebrukets spår i Västsverige en 
ännu så länge underordnad plats och så vitt jag vet även i andra delar av 
landet. Antalet undersökningar som direkt inriktats på dessa frågor är ännu 
så pass begränsade att ett större statistiskt underlag ännu inte finns. Trots 
det finns det så som framgått ändå en efter hand växande grupp av upplys
ningar och dateringar av lämningar som måste tolkas som de konkreta 
spåren av förhistoriskt svedjebruk.

När har svedjeodling ägt rum?
Även om materialet är begränsat kan det ändå vara av intresse att sam
manföra de data som finns gällande dateringar. Fördelningen kan anses 
avspegla svedjebrukets allmänna frekvens under de olika perioderna i Bo
huslän. Om vi sammanställer samtliga dateringar av kollager i Västra Sverige 
(fig. 35) kan vi se följande mönster:

- Samtliga förhistoriska perioder utom mesolitikum är representerade.
- Svedjeodling inleds under tidigneolitikum och fortsätter vidare fram till 

äldre bronsålder då antalet dateringar plötsligt blir många.
- Svedjeodlingen pågår i något mindre grad under yngre bronsålder-äldre



järnålder. Sedan faller antalet daterade svedj or på ett sätt som påminner om 
den lucka som ofta ses fr.o.m. 500-600-talen e.Kr. Slutligen har även vissa 
svedjor på de undersökta lokalerna daterats till medeltid och historisk tid 
Också om vi ser på enskilda lokaler finns samma tendens i utvecklingen. I 
Munkeröd finns tjugo kollager daterade till perioden tidigneolitikum-med- 
eltid, varav från sex från neolitikum, åtta från bronsålder/äldre järnålder, 
två från yngre järnålder och två från medeltid. I Skaveröd är neolitikum, 
bronsålder, äldre järnålder och vikingatid/tidigmedeltid vardera företrädda 
med en datering i de kollager som daterats.

Även om kurvan bygger på ett begränsat antal dateringar ger den ändå 
en grov skiss över svedjebrukets intensitet med en inledning under tidig- 
neolitisk tid följt av expansion under bronsålder och äldre järnålder och en 
tydlig avmattning eller nergång under yngre järnålder och en lägre nivå 
under medeltid/nutid. Detta stämmer väl med en allmän bild av jordbru
kets introduktion under tidigneolitikum och en ökande och alltmer rörlig 
befolkning under bronsålder/äldre järnålder. Att svedjebruk ligger på en 
relativt sett låg nivå under yngre järnålder/medeltid i förhållande till brons
ålder och äldre järnålder bör vara ett utslag av bondesamhällets starka 
genomslag och skogens ökande betydelse för andra ändamål.

Var har svedjeodling ägt rum?
Valet av lokal för undersökningar av svedjeodlingar har inte gjorts med 
någon bestämd avsikt utan har helt och hållet berott på vilka bygg- 
exploateringar i form av nya vägar eller bostadsområden som skett. Det 
gör att de undersökta lokalerna med svedjebruksspår (fig. 12) är spridda 
planlöst över Västsverige. De tendenser som hittills kan utläsas av materia
let kan därmed ses som ett stickprovsmässigt urval utan snedvridning be
roende på förutfattade meningar om var sådana spår skulle kunna finnas.

Ser vi på deras läge i trängre mening framgår det klar att det helt domi
nerande läget är de historiska gårdarnas inägomarker (jfr s. 102, tabell 3). 
Det är också frågan om gårdar med ett centralt eller halvcentralt läge inom 
respektive socknar.

Kontinuitet och kontinuitetsbrott
Accepterandet av svedjebrukets förekomst påverkar agrarhistorien och den 
arkeologiska forskningen på flera plan. En betydelsefull sak är att svedje
odling påverkar landskapet, näringsförhållandena och markförhållandena 
på ett sätt som man kanske inte riktigt kan inse vidden av. En annan kon
sekvens är att svedjeodlingarna skapat en stor variation och ett otal kontinu-
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Fig. 36. Hällkista i Röd, Lommelands socken, Bohuslän. Under årtusendenas lopp har markernas 
betydelse skiftat gång på gång. Det som var begravningsplats under yngre stenåldern blev ny
odlingsområde under vikingatid och medeltid. Efter Montelius 1874, s. 17.

itetsbrott i utnyttjandet av landskapet. Det innebär en mångfald föränd
ringar: svedjeåkrar skapas och svedjeåkrar växer igen. I markanvändning
ens historia döljer sig en mängd växlingsrika skeenden.

I förlängningen har svedjeodlingar naturligtvis också betydelse för män
niskornas rörlighet och kontakter. En viktig effekt är att nybyggnation kan 
ske i gamla svedjemarker. Genomgången av uppgifter kring senare tiders 
svedjeodling gav en betydelsefull insikt angående svedjornas roll i 
bebyggelseutvecklingen inom ett område. Som vi sett har det visat sig att 
många torpställen har en annorlunda bakgrund än vad man vanligtvis tän
ker sig. Torpetableringar har inte varit frågan om ”expeditioner” in i en 
okända skogar som resulterat i nyodlingar med tillhörande bebyggelse. 
Istället har man byggt husen och lagt åkrarna där marken redan varit lät
tillgänglig genom att upprepade svedj or och betesbränningar skett där. Plat
sen i skogen var redan känd, den hade redan namn (t.ex. Kasen) och nam
net fördes sedan över på bebyggelsen (torpet kallas Kasen). På så sätt har 
förmodligen ett stort antal bebyggelser etablerats, inte bara torp utan även 
gårdar, fäbodar och utgårdar.

Genom att utesluta möjligheten av svedjebruk missar man dynamiken i 
markanvändningen, vilket har betydelse inte minst för hur bebyggelse
historien tolkas och beskrivs. Vi kanske måste bryta upp den stela bilden 
av gårdar som etableras och som sedan förblir liggande på samma plats. 
Förändringar bör ha skett ständigt och i ett långttidsperspektiv döljs san
nolikt fler uppbrott och nyordningar än vad vi förmår föreställa oss.



Fig. 37. Växlingen mellan leriga dalgångar och branta berg präglar Bohuslän. Foto: Gundela 
Lindman.



Jordbrukets karaktär och utveckling i Västsverige

I det följande skall jag ge en kort skiss över jordbrukets karaktär och ut
veckling i Västsverige, dels under perioden neolitikum-äldre bronsålder 
och dels under perioden yngre bronsålder-järnålder. Jag vill också genom 
några korta exempel peka på vilken betydelse svedjebruk kan ha för tolk
ningen av det arkeologiska materialet och för aktuella frågeställningar inom 
agrarhistorien och den arkeologiska bebyggelsehistorien.

Neolitikum och äldre bronsålder
Det bohuslänska landskapet har genomgått stora förändringar sedan för
historisk tid. Dalgångarna är numera fullständigt uppodlade men i ursprung
ligt tillstånd har det funnits utomordentligt goda betingelser för ädellövskog 
på dalbottnarnas och dalsidornas näringsrika jordar (Fries 1958).

Av naturliga skäl finner vi en förhållandevis diffus bild av jordbruket 
vad gäller odlingssätt, odlingsomfång etc. under perioden tidigneolitikum- 
äldre bronsålder i den agrarhistoriska och arkeologiska litteraturen. Det 
beror bland annat på källmaterialets fragmentariska tillstånd som i sin tur 
beror på att yngre agrara aktiviteter i stor utsträckning har förstört de 
äldre strukturerna. Dagens djupplöjda lermarksområden erbjuder t.ex. inte 
stora möjligheter att finna spår från forntida odlingar om sådana funnits.

Utifrån pollenanalyser kan de stora dragen i agrarhistoriens utveckling 
och expansion beskrivas. Berglund, Lagerås och Regnéll har nyligen (2002) 
presenterat en översiktlig utvecklingsmodell för odlingslandskapets histo
ria i sydvästra Götaland:

Fram till ca 4000 f.Kr. fanns ett naturskogslandskap med ädellövskog 
med enstaka gläntor orsakade av vindfällen, skogsbränder och i viss mån 
av människors röjningar vid boplatser. Under neolitisk tid och äldre brons
ålder (4000-1000 f.Kr.) fanns ett skogsbeteslandskap. Betesdrift och åker
bruk var koncentrerat till kustnära områden och endast sparsamt förekom
mande i vissa inlandsområden. Expansion av det öppna landskapet sker 
vid övergången mellanneolitikum/senneolitikum i de kustnära områdena.



Användningen av den pollenanalytiska metoden inleddes i Bohuslän av 
Magnus Fries (1951) och fram till början av 1990-talet hade ett 35-tal 
pollenanalyser utförts (Ekman och Lennartzon 1993). Pollenanalysernas 
information om mänsklig påverkan på vegetationsutvecklingen har sedan 
fortsatt studerats bl.a. av Ekman & Lennartzon (1993) och Ekman (1999). 
Pollenanalytiska undersökningar i Västsverige (Furingsten 1984, s. 176- 
177) visar jordbruksindikationer fr.o.m. 3200 f.Kr. i Västsverige genom 
såväl sädesslagspollen som betesindikerande pollen. Efter den tidigneolitis- 
ka landnamnsperioden kommer ett nästa expansionsskede under senneo- 
litikum och äldre bronsålder (2200-1000 f.Kr).

Utifrån några nyligen utförda pollenanalyser i mellersta Bohuslän (Ek
man 2004, s. 121-122) konstaterar författaren att det förekommit lokala 
skogsröjningar under tidigneolitikum men att det är svårt att visa en tydlig 
mänsklig påverkan i de upprättade pollenstratigrafierna. Det beror bl.a. 
på bristfällig dokumentation i det neolitiska avsnittet med avseende på 
antalet analyserade nivåer och antalet räknade pollen. Dessutom är dater
ingen av det neolitiska avsnittet bristfällig.

En återhämtning av skogen sker under mellanneolitikum men så små
ningom sker tydliga ökningar i utbredningen av öppen mark. Under 
senneolitikum är landskapet betydligt öppnare jämfört med under resten 
av neolitikum (Ekman, 2004, s. 124). De neolitiska megalitgravarna i väs
tra Sverige är koncentrerade till småkullar och terrasser på de större kul
larnas sluttningar (Ljungner 1938, s. 16) och man har antagit att åkrarna 
legat på de lätta jordarna i gravarnas närhet.

De megalitiska tidig- och mellanneolitiska kulturerna i Västsverige har 
nyligen studerats bl.a. av Sjögren (2003). Dessa kulturer manifesteras ge
nom megalitiska gravkonstruktioner, dösar och gånggrifter, vilka är tal
rika i regionen. En länge omhuldad tanke har varit att de varit baserade på 
havsnäringsfång. Utifrån mätningar av 13C-halter har det visat sig att det 
med all sannolikhet rört sig om ett agrart betonat näringsfång.

Utifrån 20 pollenanalyserade lokaler i västra Sverige har Sjögren teck
nat en bild av den neolitiska odlingen i området (Sjögren 2003, s. 145- 
148). Med utgångspunkt i dessa lokaler tycks ett regionalt expansions- 
mönster framträda där de i sen tid utpräglade jordbruksbygderna redan 
från äldsta neolitikum haft klar odlingspåverkan.

Ett varierat antal arter återfinns bland grödorna (a.a. s. 150), t.ex. enkorn, 
emmer och naket korn liksom även ärtor och bönor. Grödorna har varie
rade krav på växtplats och det finns ur denna synvinkel ingen anledning att 
anta att det neolitiska jordbruket skulle varit hänvisat till enbart en typ av



jordar. De tre vanligaste husdjuren var svin, får och nöt. Sjögren menar att 
den traditionella bilden av det neolitiska svedjebruket har svagt eller inget 
empiriskt stöd (2003, s. 157). Han anser att den rimligaste bilden är ett 
relativt intensivt jordbruk på permanent röjda ytor men att utnyttjandet av 
skogen genom bete och skottskog också varit väsentlig. Hans slutsats är att 
små ytor odlats och att mångårig odling av samma ytor bör ha varit möjlig 
i de södra delar av Västsverige. Samtidigt har stora kringliggande skogsom
råden varit kulturpåverkade genom bete och skottskog. Belägg för årder
bruk saknas i Sverige från neolitikum, men är kända från Danmark.

På fem av de sju arkeologiskt undersökta och daterade lokalerna som 
redovisats i denna skrift (s. 33 f.f.) finns dateringar av kollager till neolitikum 
(jfr tabell 1). Tre av de fem härrör dessutom från tidigneolitikum. Det bör 
enligt min mening tyda på att man tillämpat svedjeodlingsformen relativt 
frekvent i det bohuslänska landskapet redan under neolitikum.

Alla de daterade platserna låg på lätta jordar i dalgångarna eller i 
dalgångarnas kanter, men ändå varierat med hänsyn till topografin. Munke- 
röd, den största och mest välundersökta lokalen, var belägen ute i en dal
gång. Upptäckten av de omfattande svedjeodlingsspåren i Munkeröd 
betingades av mycket speciella geologiska förhållanden. På ytan såg områ
det ut som en helt vanlig dalgång med odlade ler- och siltjordar. Under det 
ca 5 ha stora området fanns ett 30-tal djupa rännor, förmodligen skapade 
vid avrinning vid isavsmältningen. Rännorna var i de flesta fall 5-10 m 
breda och 0,7-1,5 meter djupa. Eftersom liknande geologiska förutsätt
ningar normalt sett inte föreligger i de bohuslänska dalgångarna går det 
inte att uttala sig om hur vanligt det var att svedja ute i de lövskogs-bevuxna 
dalgångarna under förhistorisk tid.

Eftersom befolkningstätheten bör ha varit avsevärt lägre under fornti
den är det rimligt att stora delar av lerslätterna normalt sett inte användes 
under neolitikum. Det fanns fortfarande gott om platser att utnyttja i bryt- 
zonerna mellan berg och dalgång. Marken var där lättodlad och väl- 
dränerad. Samtidigt visar Munkerödsundersökningen att även dalgång
arna kunde utnyttjas, även om lokalen åtminstone i nuvarande kunskaps
läge tycks vara ett undantag från regeln om att man primärt utnyttjade 
brytzonerna högre upp längs dalsidorna.

De andra platserna med neolitiska dateringar är Källstorp som utgjor
des av ett plant sandmarksområde i närheten av Göta älv, Torp som bestod 
av plan siltig mark norr om ett berg i kanten av en bredare lerslätt, Ölslanda 
som utgjordes av ett plant sandigt sadelpass och Skaveröd som bestod av 
siltig mark intill ett litet lågt berg i kanten av en större dalgång.



Lösfynd
Som jag framfört ovan finns det skäl att räkna med att svedjebruket varit 
en odlingsform som förekommit parallellt med ett stationärt jordbruk un
der hela forntiden inom det västsvenska området. I det följande skall jag 
med utgångspunkt i denna tanke pröva att se på det arkeologiska materia
let av lösfunna arbetsyxor. I de hittills utförda undersökningar som gjorts 
av områden med spår av forntida svedjebruk har jag iakttagit en mycket 
tydlig trend, nämligen förekomsten av lösfunna yxor i kollagren. Det gäl
ler flint- och stenyxor av olika typer och från olika tidsperioder. Dessa har 
legat direkt i de sotiga kollagren och har i de flesta fall varit skadade och 
slitna. Denna iakttagelse, att lösfynden är skadade, stämmer överens med 
studier på andra håll i landet: ”Lösfynd är generellt mer skadade och frag
mentariska än andra fynd” (Lekberg 2002, s. 132).

Dessa yxor tolkar jag som borttappade eller avsiktligt bortslängda i 
områden där man varit sysselsatt med att förbereda en svedja genom att 
fälla träd och buskar eller genom att ringbarka träden så att de torkade 
stående på plats. Ser man på utformningen av de yxor som hittats i svedje- 
områdena varierar de av såväl tidsmässiga som funktionella orsaker. En
ligt ett äldre synsätt skulle de stora tunnackiga yxorna vara redskap för 
skogsröjning i den första s.k. landnamsfasen. Det finns också andra sätt att 
betrakta de tunnackiga yxornas uppträdande (Sjögren 2003, 209-210), 
t.ex. att de varit nedlagda i flatmarksgravar, eller att de varit offer eller re
servförråd.

Även andra yxtyper kan vara möjliga att tolka som redskap i samband 
med röjning eller ringbarkning. Man kan tänka på de vanliga, s.k. simpla 
skafthålsyxorna, en av de vanligaste lösfunna yxkategorierna.

Om man tänker sig att man tillämpade metoden ringbarkning vid svedje- 
odlingen är även små yxor användbara. Inte minst sådana typer som de 
små hålkälade yxorna bör ha varit lämpliga. Sådana små yxor hittades i 
svedjeområdena både i Munkeröd och i Ölslanda (fig. 16a, 16c).

Flintyxor
Med utgångspunkt i tanken att lösfunna yxor kan peka ut områden som 
röjts för svedjeodling gjorde jag några mindre detaljstudier av spridningen 
av olika flintyxor. Det var i detta sammanhang viktigt att fokusera endast 
på lösfunna yxor utan anknytning till boplatser och att få en detaljerad 
skalnivå som visade var yxorna var funna. Som undersökningssocknar valde 
jag två västsvenska socknar där insamlingsintensiteten varit hög, där det 
fanns ett stort antal fynd och där fyndplatserna var väl dokumenterade.



tiss

»cknackig yxa

Fig. 38. Spridningen av lösfunna tjocknackiga yxor i flinta visar förmodade svedjeodlingsom- 
råden under mellanneolitisk tid i Ödsmåls socken i Bohuslän. En kustlinje på 25 m ö.h. 
ungefärligen motsvarande dåtidens strandlinje är markerad med streckad linje.

Vid spridningsanalysen nedan ingår enbart lösfunna yxor. De är anteck
nade i registren som lösfynd, vilket betyder att de inte har någon känd 
relation till en boplats eller grav. Uppgifter om lösfynden har hämtats i 
Göteborgs stadsmuseum, Älvsborgs länsmuseum och Bohusläns museum. 
Därtill har fornlämningsregistret och äldre litteraturuppgifter studerats.

Ödsmåls socken är en kustsocken i Bohuslän där insamlingsaktiviteterna 
varit omfattande. Jag har där fokuserat på de tjocknackiga flintyxorna. Ett

93



94

Fig. 39. Arbetsyxor i flinta av olika 
typer. Spridningen av de lösfunna 
yxorna ger exempel på förmodade 
svedjeodlingsområden under tidig- 
och mellanneolitisk tid i Ale-Skövde 
socken i Västergötland.

I Tunnackig yxa 

Tjocknackig yxa 

Trin dyxa

Annan oid. yxa

begränsat antal lösfunna tjocknackiga yxor är registrerade (fig. 38). De 
ligger allesammans med tydlig dragning mot kustområdet. Spridningsbilden 
över tjocknackiga yxor skulle kunna tolkas som utvisande en begränsad 
odlingsaktivitet i lättillgängliga dalgångskanter.

Ale-Skövde socken är en inlandssocken som ligger i Västergötland, un
gefär en halv mil öster om Göta älvs dalgång. Här har jag karterat (fig. 39) 
samtliga lösfunna yxor av olika typer som fanns registrerade (förutom skaft- 
hålsyxor).

Läget för yxorna visar dels en allmän spridning över hela socknen och 
dels att det är dalgångskanterna som är de typiska fyndplatserna. Det kan 
tolkas som att man redan under neolitikum kände till och utnyttjade hela



Fig. 40. Hällkistornas utbredning i Västerlanda och södra delen av Hjärtum i jämförelse med 
utbredningen av lösfunna skafthålsyxor.
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Fig. 41. Hällkistornas utbredning i Ale-Skövde socken i jämförelse med utbredningen av 
lösfunna skafthålsyxor och skaror.

den tillgängliga ytan och att man rörde sig fritt, men ändå föredrog dalgångs- 
kanterna för odlingen.

Skafthålsyxor
I vissa delar av landet förekommer hällkistor så pass frekvent att det kan 
finnas fog för ett antagande om att de bildat ett slags centrum varifrån 
bosättning och odling utgått. Exempel på sådana platser är Räppe utanför 
Växjö (Lindman 2003). Också i Västsverige finns trakter med talrika häll-



Fig. 42. Hällkistornas utbredning i Ödsmåls socken i jämförelse med utbredningen av lösfunna 
skafthålsyxor. En kustlinje på 10 m ö.h. ungefärligen motsvarande dåtidens strandlinje är 
markerad med heldragen linje.

kistor som utifrån sina lägen kan uppfattas som centralpunkter för den 
dåtida bebyggelsen. Hällkistorna ger en indikation på var bebyggelsen och 
därmed de fasta åkrarna varit belägna under senneolitikum/äldre bronsål
der. Därmed skulle man kunna skapa en bild av relationerna mellan bo
plats/gravplats och de förmodade svedjebruksområdena under denna tid.

Här har tre områden detalj studerats med avseende på hällkistornas läge 
och läget för samtliga lösfunna skafthålsyxor. Ett av områdena var Väster-
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landa socken tillsammans med södra delen av Hjärtums socken i Bohus
läns inland (fig. 40). Området ligger längs Göta älvs västra strand. Inom 
området finns tre hällkistor samt ett ganska stort antal skafthålsyxor. Dessa 
yxor tenderar att vara gruppvis spridda i en serie längs dalgångsstråket.

Nästa exempel har hämtats från Ale-Skövde socken, som ligger i Väs
tergötland och som har tre hällkistor (fig. 41). I Ale-Skövde finns ett färre 
antal lösfunna skafthålsyxor än i Västerlanda-Hjärtum. De är samlade 
kring de tre stora megalitiska hällkistor som finns i socknen och de ligger 
med ett avstånd på 0,5-2 km från gravarna.

Ytterligare ett exempel är Ödsmåls socken i Bohuslän där det finns två 
hällkistor (fig. 42). Spridningen av de lösfunna skafthålsyxorna i Ödsmåls 
socken visar ganska entydigt hur man utnyttjat de stora dalgångsområd- 
enas kanter. I dalgångarna flyter vattendragen fram. Yxorna finns också i 
anknytning till sjöar och till havet.

Skäror
Till slut skall ytterligare en fyndkategori diskuteras, nämligen skarorna. 
Frågan var om man kunde anse att även lösfunna flintskäror kan visa 
odlingsmarker under senneolitikum. Spridningen av lösfunna skäror vi
sade emellertid något annat än spridningen av skafthålsyxorna. Fynden av 
skäror tenderar att ligga på andra platser än arbetsyxorna, nämligen i an
slutning till vatten och vattendrag. I Västerlanda ligger en skära i närheten

Fig. 43. Skära funnen i 
en uppodlad mosse. 

Hålta socken. Privat ägo. 
I samtliga här studerade 

socknar har skarorna ett annor
lunda läge i terrängen jämfört 

med lösfynd av yxor. Skala 3:4. 
Foto: Cundela Lindman.



av Göta älv. I Hjärtum ligger en skära nära forsen i Lilla Edet och den 
andra nära Intagan vid Göta älv i norra delen av socknen.

I Ale-Skövde finns en skära i ett än mer specifikt läge, nämligen i en 
mosskant. I Hålta socken ligger också skarorna i specifika lägen jämfört 
med yxorna. En skära har hittats i en numera uppodlad mosse.

Det är påfallande att skårorna har en annan kontext jämfört med skaft- 
hålsyxorna. I samtliga studerade socknar har flintskärorna ett specifikt 
läge som inte verkar vara relaterat till vare sig bebyggelse/gravar eller od
ling. De flesta saknar anknytning till bra odlingsmarker. Utifrån läget skulle 
man vara böjd att tolka dem som offernedläggelser.

Holkyxor i brons
När vi kommer till yxor i brons är det västsvenska fyndmaterialet förhål
landevis magert. En genomgång av samtliga kända bronsfynd i Bohuslän 
har gjorts på Bohusläns museum (Bronser 1999). I den bohusläns-ka socken 
som behandlats närmare här, d.v.s. Ödsmål, finns en holkyxa i sydöstra 
delen av socknen. I de övriga behandlade socknarna, Västerlanda och Ale- 
Skövde finns inga bronsfynd registrerade. Materialet är därmed för litet 
för att man skall dra några slutsatser om holkyxornas eventuella samband 
med dåtida odlingsmarker.

En bild av det neolitiska svedjebruket
Vi kan ana att de lösfunna tunnackiga och tjocknackiga yxorna represen
terar områden där tillfälligt svedjebruk pågått under tidig- respektive 
mellanneolitikum. Genomgången av lösfynden av yxor från några test
områden visade att dessa yxor från tidig- och mellanneolitikum fanns 
spridda över socknarna i brytzonerna mellan berg och dalgång. Jag förut
sätter att små, permanenta åkrar samtidigt förekommit i närheten av 
boplatserna.

Något senare, under senneolitikum/äldre bronsålder, erbjöd de lösfunna 
skafthålsyxorna möjlighet att visa verksamhetssfären kring en boplats. Skaft- 
hålsyxorna förekom 0,5-2 km från hällkistorna. Verksamhetssfären kring 
en boplats under senneolitikum/äldre bronsålder bör alltså normalt ha va
rit ett par kilometer.

I Ödsmåls socken fanns en enda holkyxa tillvaratagen. I de undersökta 
socknarna fanns för övrigt inga arbetsyxor i brons och någon diskussion 
kan därför inte föras kring denna kategori av fynd.
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Ett resultat av genomgången av yxor och skåror i testområdena visade att 
dessa har klart olika spridning och förekomst. De lösfunna skarorna, som 
jag inledningsvis förväntade mig skulle visa odlingsmarker, förefaller re
presentera något annat än direkt odling. De är insamlade i eller vid 
mossmarker och hade en helt annorlunda distribution än yxorna. Deras 
fyndplatser i mossmarker etc. skulle bäst kunna förklaras med att det rör 
sig om offerfynd.

Yngre bronsålder och järnålder
Källäget för perioderna yngre bronsålder-järnålder är på många sätt be
tydligt bättre jämfört med föregående tidsskeden. Från omkring 1000 f.Kr. 
inleddes en ny form av jordbruk i Skandinavien. Skalkorn (Hordeum 
vulgare) infördes som gröda och gödsling började tillämpas. Under järnål
dern var de vanligaste sädeskornsfynden skalkorn och ogräsen dominera
des vanligtvis av kvävekrävande arter (Viklund 1998, s. 14-18).

Enligt pollenanalytiska undersökningar (Berglund, Lagerås och Reg- 
néll 2002) rådde under perioden yngre bronsålder och järnålder, 1000- 
500/1000 e.Kr., ett halvöppet beteslandskap med permanent åkerbruk i 
slättbygder och rörligt åkerbruk i höj dområden. Det skedde en tydlig ex
pansion vid yngre bronsålderns början. Den expansiva äldre järnåldern 
avslutades med en koncentration av de öppna bygderna till de bästa jor
darna och beskogning av sämre åkermarker, ev. orsakad av en kris (ofred, 
pest, markförsämring, klimatförändring).

I ett diagram från Granvattnet i mellersta Bohuslän karaktäriseras pe
rioden 1000 f.Kr-400 f.Kr. av att al, hassel och samtliga ädellövträd mins
kar. Björkpollen ökade sin frekvens markant i mitten av fasen. Inslaget av 
betesindikatorer ökade successivt. Under följande perioder varierade 
odlings- och betesindikationer på ett sätt som korreleras med Berglunds 
regionala faser (Ekman & Lennartzon 1993, s. 20).

I sin studie av mellersta Bohuslän (Ekman 2004, s. 132) konstaterar 
författaren att mindre näringskrävande träd som björk och tall ökade un
der yngre bronsåldern. Han anser att förändringen är avhängig naturliga 
j ordmånsprocesser, men att människan åtminstone lokalt i hög grad påver
kade förändringens hastighet och rikning.

Under förromersk järnålder förekom en tydligt minskad kulturmarks- 
utbredning med en maximal skogsåterväxt kring ca 200 f.Kr. Omkring 
tiden för Kristi födelse skedde en omfattande röjning av ädellövskogen och 
under de två sista århundradena av romersk järnålder skapades ett mar
kant öppnare landskap. En skogsåterväxt ägde rum från slutet av romersk



järnålder till och med vendeltid. Under vikingatid visade studien vaga indi
kationer på odling.

Det arkeobotaniska materialet från projektet Gläborg-Rabbalshede har 
nyligen presenterats av Schaller Åhrberg (2004). De odlade växter som 
hittades var vete (dateringar till senneolitikum-romersk järnålder), korn 
(dateringar till yngre bronsålder-folkvandringstid), havre (flera fynd från 
perioden yngre bronsålder-folkvandringstid), bönor och ärtor (en av bö
norna daterad till förromersk järnålder), hirs (dateringar till förromersk 
järnålder), lin (daterat till yngre bronsålder-förromersk järnålder) och lin
dådra (daterat till förromersk järnålder). Dateringarna omfattade inte alla 
påträffade frön varför de naturligtvis kan representera andra perioder än 
de här angivna.

Årderbruk och permanenta åkrar
Spåren av permanent åkerbruk är visserligen hittills begränsade, men det 
råder inget tvivel om att sådant förekom i Västsverige under förhistorisk 
tid. Årderspår och hackspår av förhistoriskt ursprung har dokumenterats i 
västsvenska miljöer, bl.a. i Munkeröd (Lindman 1993). Årderspår påträf
fades även i samband med undersökningar i Tanum (Gerdin och Munken
berg, manus). En signal om permanent jordbruk kan också hämtas från de 
talrika hällristningarna i Bohuslän, där plogscener förekommer, även om 
de kanske inte kan överföras direkt till de faktiska förhållandena i land
skapet.

Under sen historisk tid var spad- och hackbruk allenarådande på Orust 
och Tjörn och det antas ha varit mycket vanligt även i övriga Bohuslän 
(Gullberg 1972). Man kan ställa sig frågan om i hur hög grad detta spad- 
och hackbruk var en kvarleva från forntiden.

Faktiska fossila åkrar med former synliga ovan jord och med förhisto
risk datering är inte kända i Bohuslän. De fossila åkerformer av olika slag, 
t.ex. s.k. välvda åkrar som dokumenterats, antas ha varit i bruk från me
deltid och en bit in på 1900-talet (Höglin 1993, s. 29).

Svedjornas läge i bygden
Av de hittills kända svedjebrukslokalerna finns sex med dateringar till pe
rioden bronsålder-järnålder. Om man ser på de undersökta svedjebruks
lokalerna ur ett sockenperspektiv ligger flertalet i ett läge som kan betrak
tas som halvcentralt, d.v.s. de ligger inte i vad som i historisk tid betecknas 
som centrum eller utmark. Endast en lokal ligger i den aktuella socknens 
utkant. En hypotes som kan framläggas på grund av detta är att rörlighe-
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Lokal Läge inom 
aktuell gård

Läge inom 
socknen

Jordmån/terräng

Munkeröd Inägor Halvcentralt Sand i lerdalgång
Torp Inägor Halvcentralt Silt/lera i lerdalgång
Källstorp Inägor Halvcentralt Sand i floddalgång
Ölslanda Inägor Halvcentralt Sandigt pass i kanten 

av ådalgång
Skaveröd Inägor Utkant Silt/lera i lerdalgång
Gärdestorpet Inägor Halvcentralt Silt i kanten av 

ådalgång
Nolby Utmark Halvcentralt Småkuperad 

sandmark i ådalgång

Tabell 3. Svedjemarkens läge på svedjebrukslokaler som upptäckts vid exploaterings- 
grävningar.

ten varit stor i bygderna och att man rört sig mycket utanför de direkta 
bosättningsområdena.

Av de lokaler med svedjebruksspår som behandlats ovan ligger de flesta 
i lätt, sandig jord ofta invid ett berg, en å eller en bäck. Det finns också lo
kaler, t.ex. Munkeröd, där odlingen pågått i en lerdalgång. Det har inte 
funnits något hinder att svedja även i dalgångarna, men man har föredra
git sandiga brytzoner i deras kanter.

'4C-analyser av kollager från svedjebruk
Generellt sett skulle man förvänta sig att det fanns ett begränsat antal odlings- 
insatser under neolitikum följt av en stadigt på sikt växande uppodling 
under brons- och järnålder. De 38 dateringar som hittills har gjorts (fig. 
35, S.84) ger dock inte en sådan tänkt bild. Visserligen är det statistiska 
underlaget inte stort, men det är ändå märkbart hur brons- och äldre järn
ålder dominerar över yngre järnålder och medeltid. Om vi jämför dateringa
rna med pollenanalysernas bild kan vi avläsa den expansionsperiod som 
beskrivs med start i senneolitikum-bronsålder.

Det är ett sedan länge känt faktum att 14C-dateringar från bronsålder/ 
äldre järnålder kvantitativt sett dominerar kraftigt vid boplats
undersökningar i Västsverige (vi talar här om daterade anläggningar) och 
det även om fyndmaterial från helt andra perioder också finns på platsen.

Det finns flera tänkbara förklaringar till de, totalt sett, många 14C- 
dateringarna från bronsålder och äldre järnålder i Västsverige. Dels kan



ske att den tidens anläggningar har sådan karaktär att de uppmärksammas 
mer av oss arkeologer än de från andra perioder. Kanske är antalet date
ringar även ett uttryck för en större grad av kringflyttning i landskapet 
jämfört t.ex. med yngre järnålder. Om man flyttar husen med 30-50 års 
mellanrum blir det naturligtvis fler dateringar än om man bor på samma 
ställe i 200 år eller mera.

Men kanske en del av förklaringen till de många dateringarna från brons
ålder/äldre järnålder också hänger samman med en rörlighet i landskapet 
till följd av pågående svedjeodlingar. Många av de daterade härdarna kan 
ha tillkommit vid kortvariga besök i odlingsområdena. När dessa sedan 
har blivit fast bebodda finns en blandning av de rörliga aktiviteterna och 
den permanenta vistelsen kvar inom samma område, utan att man kan 
skilja dem åt vid utgrävningssituationen.

De relativt sett talrika 14C-dateringarna från bronsålder och äldre järn
ålder skulle alltså kunna tolkas som ett uttryck för ett alltmer intensivt 
ianspråktagande och en stark rörlighet i markerna under bronsålder och 
äldre järnålder.

Järnålderns bebyggelsecentra och svedjebruket
Utifrån tanken att odlingen innebar att man hade både fasta åkrar nära 
den permanenta boplatsen och att man utnyttjade omgivande skogsmarker 
för tillfälliga odlingsföretag i form av svedjeodling, bete och slåtter ville jag 
se på de arkeologiska lämningarna i kombination och i relation till 
ortnamnsmaterialet från vikingatid/tidigmedeltid. Därför har jag detalj- 
studerat några områden bestående av två bohuslänska socknar.

Studierna utgår ifrån att järnåldersgravarna utvisar centrala bosättnings
områden under järnåldern. Som järnåldersgravar räknas gravfält, ensam
liggande mindre stensättningar eller mindre grupper med gravar samt flat- 
marksgravfält. När dessa kategorier sorterats fram återstår bland de re
gistrerade gravarna i de aktuella bohuslänska socknarna endast (brons- 
ålders-)rösen i markanta krönlägen och megalitgravar. En svårighet är na
turligtvis det faktum att gravarna endast daterats i grova drag till ”järn
ålder”, men en säker separation mellan t.ex. äldre och yngre järnålder låter 
sig i de aktuella fallen knappast göras utifrån de yttre formerna.

Normalt sett brukar man beskriva röd-namnen som ett uttryck för en 
vikingatida/medeltida expansion in i okända områden. Jag vill istället se 
dem som en markering för skogsområden där ett växlingsrikt utnyttjande 
pågick kontinuerligt under stora delar av förhistorien. Om man också räk
nar med en förmodligen ganska stor rörlighet inom de mera centrala
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Fig. 44. Äldre bebyggelsecentra speglade genom järnålderns gravar och den yngre järn
ålderns/tidiga medeltidens svedjebruk, Västerlanda och Hjärtums socknar.



bebyggelseområdena, åtminstone under bronsålder och äldre järnålder, bil
dar stora delar av socknarna en mosaik av ytor som utnyttjats på varierande 
sätt: permanenta åkrar och bosättningar (som flyttar med vissa intervall), 
svedjeåkrar, betesmarker, hagskogar och slåtterängar och skog i olika sta
dier av igenväxning.

Exemplet Västerlanda-Hjärtum
Socknarna Västerlanda och Hjärtum (belägna i Inlands Torpe härad) lig
ger längs med västra sidan av Göta älv. Västerut övergår den leriga åker- 
marksbygden vid älven i magra bergspartier. När man ser på spridningen 
av gravhögar visar det sig att det finns fyra grupperingar i de centrala de
larna av socknarna (fig. 44). I stora drag torde dessa fyra områden be
teckna fast bebyggelse under järnåldern. De har också en fortsatt bebyg
gelse in i historisk tid.

Järnåldersgravar 

Vy Större gravfält 

0 Namn på -röd

Fig. 45. Äldre bebyggelsecentra, speglade genom järnålderns gravar, i jämförelse med den 
yngre järnålderns/tidiga medeltidens svedjebruk,sett genom röd-namnen. Hålta socken.
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I relation till dessa fyra områden ligger rod-gårdarna i ett pärlband längs 
dalgångskanten, både norrut och söderut och in längs kanterna av sido- 
dalar. Exempel på dessa rödnamn är Amneröd, Assleröd, Groröd, 
Grunneröd, Halleröd, Häggeröd, Källseröd, Lusseröd, Långeröd, Måröd, 
Mälleröd, Prästeröd, Röd, Skalleröd, Svenseröd och Ivarsröd.

Tolkningen av denna spridningsbild är att röd-namnen visar områden 
som var i kontinuerlig användning för extensiv odling under järnålder/ 
tidigmedeltid. Kartan visar en stor spridning av sådana områden sett uti
från den fasta bebyggelsens läge.

Exemplet Hålta socken
Ett annat exempel på relationen mellan bosättningsområden och odlingsom- 
råden utgör spridningen av gravar och röd-namn i Hålta socken (Inlands 
Nordre härad). Socknen har en typisk bohuslänsk terrängstruktur med två 
dalgångar genomflutna av åar. Emellan ligger ett delvis sönderbrutet bergs
parti. En samlad bedömning av de topografiska förutsättningarna i kom
bination med samtliga kända järnåldersgravar visar att maximalt fem till 
sex områden sannolikt hyst gårdar under järnåldern (fig. 45). På visst av
stånd från dessa centra ligger rödgårdarna Båröd, Harkeröd, Ränteröd, 
Veneröd och Bufferöd. De ligger alla inåt landet, längre in i dalgångarna.

Tolkningen av denna kartbild är att varje gård/by haft ett antal extensiva 
odlingar i den omgivande trakten. I flera fall har de legat på någon kilome
ters avstånd. Samtidigt ger kartbilden naturligtvis inte den kompletta bil
den. Vi kan räkna med att åtskilliga områden utnyttjats vars namn inte levt 
kvar in i historisk tid. Endast de områden som fick sina namn permanen
tade genom en fast bosättning har kunnat leva kvar.

Svedjeodlingarnas förhållande till 
röjningsröseområden

I vissa delar av Västsverige finns en ovärderlig källa till kunskaper om 
odlingen genom de talrika röjningsröseområdena.

I Bohuslän ingår dock röjningsröseområden inte i fornlämningsbilden. 
Det beror på naturförutsättningarna med branta berg omväxlande med 
stenfria lerdalgångar. Stora delar av Bohuslän ligger under högsta kust
linjen. Stenar och block förekommer därför inte i odlingsmarkerna på 
samma sätt som på sydsvenska höglandets moränmarker.

I Bohuslän förekommer alltså röjningsröseområden i synnerligen obe
tydlig utsträckning och undersökningar av sådana saknas nästan helt. Ny
ligen gjordes dock en arkeologisk undersökning av ett mindre röjnings-



röseområde i norra Bohuslän (Högdal RAÄ 433). Det var beläget i ett 
utmarksområde och daterades till 15-1600-talen (Lindholm, under arbete).

Under de senaste åren har kunskaperna kring röjningsröseområdena 
vuxit, även om mycket återstår också på den helt basala nivån med frågor 
om var de finns och vad de innehåller av t.ex. terrasser, åkerhak etc.

Undersökningar av fossil åkermark har tidigare mest fokuserat på en
skildheter i fråga om rösenas karaktär och deras ålder men också på mark
användningens och brukningssystemens utveckling i ett brett kronologiskt 
perspektiv (t.ex. Connelid, Mäscher och Weiler 1993; Gren 1997; Lagerås 
2000).

Från Norge beskrivs växlingar mellan extensivt och intensivt åkerbruk inom 
ramen för större sammanhängande odlingsområden (Myhre 2002, s. 129).

Röjningsröseområdena antogs tidigare vara en form av extensiv röj
ning. Därför föredrogs ofta termen röjningsrösen framför odlingsrösen. 
Utifrån dagens kunskaper råder det dock inte något tvivel om att den fossila 
åkermarken med röjningsrösen i huvudsak representerar permanenta od
lingar (jfr t.ex. Lindman 2001) även om det inte utesluter tidigare faser av 
mera extensiv verksamhet. Markprofiler i markområdena mellan röjnings- 
rösena visar matjord av sådan tjocklek att bearbetning måste ha pågått en 
längre tid. Terrasser finns som också visar på varaktighet i odlingen. Fält
studier under de senare åren har också visat att man genom åkerhak och 
terrasskanter kan urskilja mindre, terränganpassade åkerytor inom de större 
områdena.

När det gäller röjningsröseområdena tyder de flesta iakttagelserna alltså 
på att de till största delen representerar spåren av ett permanent åkerbruk. 
Detta åkerbruk har troligen föregåtts av svedjor, men spåren av dessa har i 
så fall utplånats. Kollager som sannolikt härrör från svedjor har i några 
fall iakttagits och daterats inom röjningsröseområden, men dessa har alla 
legat ytligt i det allra översta humuskiktet och har också daterats till me
deltid-historisk tid (t.ex. Lindman 2003, Connelid & Lindman 2004).

Ytterligare en faktor som stärker bilden av ett förhållandevis perma
nent jordbruk i röjningsröseområdena är de upptäckter av bosättningar 
som börjat komma fram. Flera lokaler visar omfattande boplatslämningar 
samtidigt med odlingsverksamheten (t.ex. Lindman 2003).

Det har sedan länge påpekats att det finns ett rumsligt samband mellan 
gravar från yngre bronsålder/äldre järnålder och områden med fossil åker
mark (t.ex. Vestbo 1988). Man har också konstaterat att röjningsröse
områdena ligger där gårdarnas gränser visar att de tillhör en äldre tid (0ie 
2002, s. 304 f.f.)
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14C-d ateringarna av röjningsröseområdena ligger vanligtvis inom perioden 
bronsålder-järnålder med tyngdpunkt i bronsålder-förromersk/romersk 
järnålder. En allmän trend i många studier är att det sker en nedgång under 
århundraden kring 500-600 e.Kr. Många dateringar har emellertid också 
hamnat i medeltid.

Ericsson (2004) diskuterar frågan om medeltida utmarksodling i Göta
land genom exempel på röjningsröseområden med dateringar till medeltid. 
En oregelbunden odling bedrevs på byarnas allmänningar i form av tillfäl
liga åkerlyckor som kunde omvandlas till gräsbevuxna betesmarker. Han 
menar att det inte var befolkningstryck och krympande resurser som orsa
kade dem utan att odlingarna var ett medel för att skapa ett överskott.

Röjningsröseområdena täcker arealmässigt mycket stora ytor vilka inte 
kan ha varit i bruk samtidigt. Detta kan förklaras med ett roterande åker
bruk med inslag av trädesperioder för att kompensera brist på gödsel. En 
intressant fråga i sammanhanget är hur rotf-namnen, som här antas av
spegla kringflyttande svedjeodlingar under framför allt yngre järnålder, 
förhåller sig till den fossila åkermarken med röjningsrösen, som i stor ut
sträckning bör ha utgjort permanenta åkrar under bronsålder/äldre järn
ålder. Hypotetiskt skulle man förvänta sig att röcf-namnen skulle ligga utan
för röjningsröseområdena.

I de inre delarna av Västergötland finns möjlighet att studera detta. Där 
finns både röjningsröseområden som representerar bronsålderns och järn
ålderns permanenta åkrar och namn innehållande ryd, red och rud (regio
nala varianter av röd-namnen) som kan indikera vikingatida/tidigmedel
tida svedjeodlingsområden. Därmed finns förutsättningar för att jämföra 
områden med svedjeodlingar med fasta odlingsområden.

Exemplet Toarps socken
Röii-namnens utbredning och terrängläge kan ge en signal om vilka områ
den som var svedjeodlingsområden, jämförbara med t.ex. röjningsröse
områdena. Följaktligen har jag valt ut en socken i Västergötland som har 
gott om både röjningsröseområden och namn på red, ryd och rud. En så
dan undersökning skulle inte vara möjlig att genomföra i Bohuslän, efter
som där inte förekommer stora röjningsröseområden av den typ som är 
vanlig t.ex. på sydsvenska höglandet.

Toarps socken ligger öster om Borås. Det är en liten socken med ett 
genomgående vattensystem omgivet av ett par större höjdområden.

Alla gårdar med namn med ändelserna red eller ryd samt alla kända 
områden med röjningsrösen markerades (fig. 46). I söder ligger Stuvered,
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Fig. 46. Toarps socken med röjningsröselokaler och gårdar med red- och ryd-namn markerade.

Lökeryd, Tubbared, Halsaryd, Målsryd och Germundared. På höj dryggar
na ligger Häglared, Häljared, Ryd, Andared, Hjortyd och Draered.

På kartan har också alla kända områden med röjningsrösen markerats. 
Flera gånger visar sig red-namn ligga inom områden där odlingsrösen lig
ger: Häglared, Andared, Draered, Hjortryd och Råssered är alla fastighe
ter inom vilka det ligger röjningsröseområden.
Den omedelbara tolkningen av förhållandet i Toarps socken är att vikinga
tiden/medeltidens svedjebruksområden inte är regelmässigt geografiskt 
skilda från odlingsområdena under äldre perioder.

Ett red-namn i ett röjningsröseområde bör tyda på ett totalt konti- 
nuitetsbrott mellan odling på permanent åker och en svedja. Platsen måste 
alltså ha varit övergiven så länge att den tidigare odlingen och namnet på



den gått förlorat och skogen vuxit upp. Ett par hundra års kontinuitets- 
brott kan därmed svara för nya ryd- och red-namnen. Det skulle inte vara 
orimligt att i det sammanhanget på nytt dra upp diskussionen kring ett 
kontinuitetsbrott under 500-600-talen.

Slutsatser om yngre 
bronsålder-vikingatid/medeltid 
Rörligheten i landskapet

Utifrån gravarnas spridning förefaller det som om ett relativt begränsat 
antal bebyggelseområden funnits under bronsålder och äldre järnålder. I 
de här studerade socknarna kan man uppskatta antalet till mellan tre och 
fem i varje socken. Odling och bosättning sker över stora arealer. Inom 
dessa områden har man ibland flyttat bebyggelsen kortare sträckor, t.ex. 
för att marken utarmats eller av andra anledningar. Samtidigt har man 
utnyttjat skogsmarkerna för svedjor, bete och slåtter.

Under tidens lopp sker en ökad uppodling med förtätning eller expan
sion. Man återkommer till förut utnyttjade platser med kortare eller längre 
mellanrum, små bosättningar kan tidvis etableras i anknytning till odling
arna, främst under äldre järnålder, varvid en del av marken tillfälligt kan 
användas för permanent åkerbruk. I vissa fall leder odlingarna fram till 
permanent boende. De fasta åkrarna begränsades av tillgången på gödsel.

Under historisk tid var svedjebruk ett komplement till det fasta åker
bruket. Svedjebruket kan också under förhistorisk tid ha varit ett komple
ment till det fasta åkerbruket, men det kan också ha haft en mer domine
rande roll än man vanligtvis tänker sig. Oavsett hur fördelningen mellan 
fast åkerbruk och tillfälliga svedjeodlingar varit bör svedjebruket ha spelat 
en väsentlig roll i uppkomsten av de permanenta gårdarna.

Rörligheten i landskapet bör ha varit omfattande under hela forntiden. 
Generation efter generation har varit verksam på skiftande platser i skogs
markerna. Frågan är om det funnits särskilt många okända skogsmarker. 
En annan slutsats är att det måste ha funnits många kontinuitetsbrott i 
markutnyttjandet t.ex. inom en sockens yta. Det har funnits förfallsperioder, 
trädesperioder, nedgångsperioder i såväl det lilla perspektivet som det stora.

Många kontinuitetsbrott
Ett tydligt exempel på en rad kontinuitetsbrott finns i dateringarna av de 
stratigrafiskt väldokumenterade kollagren i Munkeröd (Lindman 1993). 
Tendensen till upprepade svedjebränder är tydlig också i de senaste årens 
undersökningar i Högdal i norra Bohuslän.



Pollenanalyserna kan av naturliga skäl inte visa samma upplösning. Man 
kan inte heller artbestämma små kolfragment som ingår i proverna och 
har därför svårt att belägga om det rör sig om avsiktliga eller oavsiktliga 
bränder. Sedan länge har man dock noterat återkommande kolhorisonter i 
lagerföljderna.

Redan tidigare har man också tolkat upprepade plötsliga svängningar 
mellan björk och barrträdspollen (Fries 1951) som ett tecken på svedje
bruk.

Det är rimligt att man bosätter sig i gamla svedjeodlingsområden, men 
man bor där inte samtidigt som man svedjar. Det vore alltför olämpligt, 
opraktiskt och farligt.

Äldre järnålder/yngre järnålder: en övergripande 
reglering växer fram

Vid yngre järnåldern sker en förändring. Bebyggelsen permanentas, delvis 
i nya lägen, på gårdar som i stor utsträckning lever kvar in i modern tid.

En tänkbar förklaring till den förtätning, flyttning och koncentration 
som ägt rum kan vara att gödslingen blir allmän. I kombination med sam
hällsförändringar bildas storgårdar och byar som centrala enheter. Om man 
förut behövde flytta byggnaderna med t.ex. 30 till 50 års mellanrum kan 
gårdshusen nu stå i flera hundra år och gårdarna lever vidare med samma 
åkrar, så som de gjort, in i vår egen tid.

Möjligen har förändringen också samband med en övergripande admi
nistrativ reglering som låste befolkningen vid deras gårdar.

Den medeltida bebyggelseexpansionen 
och träldomens upphörande

Slaveriet i Väst-Europa är belagt i bl.a. lingvistiska och litterära källor, 
lagtexter och testamenten. Slaveriet började avskaffas i en långsamt pågå
ende process från slutet av 900-talet (Pelteret 1995). Bakom denna process 
låg flera olika orsaker av social, politisk karaktär, bl.a. ändrade mönster 
för jordens utnyttjande, brist på personer som kunde förslavas och influenser 
från kristendomen.

Även i Skandinavien startade en långsamt pågående process av frigiv- 
ning av slavar i takt med kristendomens insteg. Det betydde att ett nytt 
befolkningsskikt måste finna platser att bosätta sig på och åkermarker att 
livnära sig av. En del av den expansion som ägde rum under vikingatid/ 
tidigmedeltid kan inrymma befriade trälar som skulle börja ett nytt liv. Det 
kan tänkas att dessa fick leta sig en boplats i områden utanför bebyggel-



sen, ungefär som den historiska tidens torpare ofta slog sig ner i skogs
marker utanför socknarnas centrala delar. Många torpare skaffade sig en 
bostad och åkermark på tidigare svedj eodlingar. Det vittnar de mängder 

112 av torp i Bohuslän som har namn som Kasen eller Bråten om.
Vi kan tänka oss en järnåldersgård under yngre järnålder med en hus

bonde och hans trälar. De odlade marken omkring gården men utnyttjade 
också omgivande skogar för svedjeodlingar och bete. När trälarna blev 
fria behövde de någonstans att ta vägen. För att finna en plats vände de sig 
till de skogar där gården sedan tidigare haft sina svedjor och sitt bete. 
Dessa platser i skogarna var inte namnlösa. De kallades t.ex. Röd eller Ryr, 
Grinneröd eller Torkelsröd eller hade någon annan benämning som går
dens folk brukade använda. Detta kan vara en del av förklaringen till de 
mängder av gårdar med namn med efterleden -röd som dyker upp under 
vikingatid/tidigmedeltid i Västsverige.



Svedjebruket i den arkeologiska forskningen
Detta arbete har haft som syfte att framhålla svedjebrukets betydelse för 
den odlingshistoriska utvecklingen under förhistorisk tid i västra Sverige 
och har på olika sätt försökt föra fram hypoteser kringoch belägg för svedje
brukets förekomst under olika perioder.

Det har bedrivits svedjebruk i Västsverige
De ovan anförda ortnamnen och deras innehåll visar klart på en vanligt 
förekommande och varierad svedning i Bohuslän under historisk tid. Den 
historiska svedningen skedde av naturliga skäl främst i utbygdernas skogs
marker eftersom dessa var de enda återstående tillgängliga områdena.

När det gäller den förhistoriska perioden har vi de säkert konstaterade 
lokalerna med kolskikt i stratigrafiska lagerföljder. Som diskuterats här är 
det också rimligt att man med ortnamnens hjälp kan spåra vikingatida/ 
tidigmedeltida svedjeodlingsområden. Utifrån resultaten som redovisats 
ovan kan alltså ett mönster börja skönjas som kan bilda stommen i en 
skildring av markutnyttjandet och odlingen i Västsverige.

Det går att lokalisera och datera svedjebruket
Rent konkret efterlämnar svedjebruk spår i marken. Visserligen blir spåren 
långt ifrån alltid bevarade till vår tid. De plöjs bort. Ändå går det under 
vissa förutsättningar att spåra lokaler där svedjebruk bedrivits. Det kan 
gälla lager som skyddats i sänkor i marken eller lager som finns kvar i kan
terna vid bergen dit det moderna åkerbruket aldrig nått. Genom att dessa 
kollager kan dateras kan vi på sikt skaffa oss en betydligt bättre bild av 
markanvändningen under forntiden.

Pågående och planerade arkeologiska undersökningar bör ha svedje
bruket som en möjlig och trolig faktor att räkna med och man bör reflek
tera över att det efterlämnar fysiskt iakttagbara och daterbara spår och 
man bör tolka markprofiler och avbanade ytor med tankarna om svedje
bruk i minnet.



Svedjebruket skapade grunden för ny bebyggelse
Det har visat sig att mängder av torp bevisligen fått sina namn utifrån 
benämningen av marken. Ett område i skogen har använts för svedning 

I 14 och har fått en benämning som använts lokalt. När någon skulle etablera
ett torp följde namnet med. Torpens namn är alltså i dessa fall ursprungli
gen benämningen på ett markområde.

Det finns anledning att räkna med att samma process styrt uppkomsten 
av röd-be byggeisen i Väst-Sverige. På samma sätt bör svedjeodlingar ha 
skapat grunden för ny bebyggelse även under äldre förhistoriska perioder.

Svedjebrukets roll är undervärderad
Svedjebruket är underskattat vad gäller dess frekvens och förekomst. Den 
rådande uppfattningen är att svedjebruk knappast alls bedrevs under för
historisk tid utan att det dröjde till medeltid/nyare tid innan svedjebruk 
tillämpades. Jag vill hävda att svedjeodling mer eller mindre alltid funnits 
och att det finns en betydligt mera växlingsrik historia i markerna än vad 
man brukar räkna med.

Odlingshistoriens komplexitet
Den bild som framstår allt tydligare visar på brott, nydaningar och ny
ordningar i landskapsutnyttjandet. Det har rått ett komplicerat samspel 
mellan bränningar, markberedning, erosion och humusbildning och nya 
bränningar. Hittills tyder resultaten på att svedjeodlingar skett upprepade 
gånger med längre eller kortare mellanliggande perioder då skogen kunnat 
återhämta sig. Skaveröd, Gärdestorpet, Munkeröd och Torp är alla bohus
länska lokaler där minst tre olika förhistoriska perioder av svedjebruk kun
nat beläggas inom exakt samma markyta. Sett i förhållande till de förhål
landevis fåtaliga ,4C-dateringar som gjorts för att spåra förhistoriskt sved
jebruk ger det en tydlig signal om att vi kan förvänta oss en alltmer kom
plicerad bild av det förhistoriska markutnyttjandet i framtida forsknings
sammanhang.

Förhistoriskt svedjebruk har betydelse
Den här presenterade studien av svedjebrukets betydelse och förekomst 
kan ge nya vägar in i det arkeologiska materialet så att man undviker en 
traditionell och oreflekterad tolkning. Det gäller t.ex. hur artefakternas 
och gravarnas spridning kan tolkas och hur bebyggelsen utvecklats. Accep- 
tansen av svedjebruket och de därtill hörande sätten att utnyttja skogsom
rådena har betydelse för den arkeologiska forskningen.



Undersökningar av röjningsröseområden aktualiserar behovet att tänka 
igenom tolkningar och metoder med koppling till problematiken med sved
jebruk. Man bör dels undersöka områden där markanvändningen åtmins
tone delvis redan är känd och dels ta med sig tankegångarna ut till lokaler 
där andra uppgifter är det huvudsakliga.

Tankarna om svedjebruk bör få påverka utforskningen av olika fakto
rer i det förhistoriska samhället. En frekvent förekomst av svedj or betyder 
en hel del. Insikten leder vidare i olika riktningar beträffande synen på t.ex. 
näringsekonomi, rörligheten i landskapet, sättet att etablera ny bebyggelse, 
gravarnas placering och odlingarnas roll i förhållande till fasta åkrar samt 
kontinuiteten i utvecklingen. Förekomsten av svedjebruk griper också di
rekt in i flera centralt förekommande begrepp och diskussioner inom arkeo
login, t.ex. diskussioner kring centrum-periferi och frågor kring förekom
sten av odlings-expansioner.

Steget ned i forntiden från det tidsskikt som avspeglas i röd-namnen är 
tillsvidare oklart i konturerna men kan efterhand bli klarare om arkeolo
ger tillåter sig att tänka i dessa banor.

Undersökningarna i svedjebrukslokalerna i Västsverige har gett infor
mation om hur marken gång på gång har vuxit igen och gång på gång har 
röjts upp med eldens hjälp.

Efter detta arbete har det efter hand framstått allt mera tydligt att odlings- 
historien inte är en enkelspårig väg från skog till det fasta odlingslandskapet. 
Istället har utvecklingen bestått av långt fler avbrott och omvälvningar än 
vad man vanligtvis tänker sig och som i slutändan skapat ett komplicerat 
lappverk i marken av åkrar, betade ytor och igenvuxna ytor.
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Summary
The study deals with the significance of slash and burn cultivation in West 
Sweden during historical as well as prehistoric times. The slash and burn 
cultivation during the 17th to 19th centuries, and the importance of it for 
the establishment of crofter’s holdings, is described. The essential sources 
of information are place names, written personal accounts and written 
sources such as legal judgments, laws and regulations.

The methodological prerequisites for soil studies of slash and burn 
cultivation are summarized. The main points are: unevenly scattered 
charcoal layers, a variety of charcoal samples originating from the smallest 
branches and twigs to huge logs, charcoal layers from coniferous forests 
and agricultural crops such as charred cereals, and 14C-dated charcoal layers. 
Ten localities that have been excavated within the last decade in West Sweden 
are described. They date from Early Neolithic, Middle to Late Bronze Age, 
Early Iron Age, Late Iron Age as well as Viking Age and Medieval Times.

The slash and burn cultivation during historical times is used as a model 
to exemplify the Viking Age and Early Medieval Times. The place name 
suffix of -röd is supposed to represent old cultivation areas, which have 
been repeatedly used for slash and burn as well as pasture grazing. The 
prefixes of these place names are studied and the location of the farms with 
names ending in -röd is described. Charcoal layers dated to Viking Age/ 
Early Medieval Times have been found at two excavated sites, Munkeröd 
and Skaveröd.

Finally it is stated that slash and burn cultivation has been in use at the 
same time as permanently kept cultivations. The commonly stated opi
nion, that slash and burn cultivation is due only to an increase of popula
tion and the occurrence of rye cultivation is not validated. On the contrary 
the evidence is clear that slash and burn has been a constant alternative. 
Thus the slash and burn cultivation must be held as an important factor of 
land use, the use of woods and as the basis of new settlements. As such it 
has to be revalued in archaeological studies.



Bilagor
Bilaga 1 - Torp med svedjenamn i Inlands Fräkne härad

Socken Namn Tolkning enl. OGB

Resteröd Kasen (under Höggeröd)
Bråten (under Restenäs)
Tältekasen (under Resteröd)
Kasen (under Ryr)
Kasen (under Strand)

Båtsman Tält

Grinneröd Svarvarebråten (under Backa) 
Rutebråten (under Kolbengtseröd) 
Bråten (under Kvatroneröd)
Kasen (under Lissleröd)

Svarvaren

Buabråten (under Liveröd)
Kasen (under Myre)
Store bråten (under Skällebred)
Lille bråten (under Skällebred)

Vid bodarna

Myntered (under Torp)
Brännan (under Vargefjället) 
Sjöbråten (under Lissleröd)

Soldaten Mynt

Forshälla Bråten (under Aspekärr) 
Fäbergskasen (under Aspekärr) 
Bråten (under Bua)
Månseröd (under Buddeberg) 
Kjellseröd (under Djurhult) 
Brännekärret (under Funneshult) 
Stenkasen (under Garn)
Hälleröd
Lindekasen
Kasen (under Haljersröd)
Oleröd (under Hattedalen)
Kasen (under Havås)
Kasen (under Hede)
Gubbekasen (under Högarna) 
Kalvebråten (under Hova) 
Kvarnkasen (under Hova)
Källarebråten (under Hova)

Håla



124

Socken Namn Tolkning enl. OCB

Forshälla Stubbekasen (under Hova)
Kasen (under Helgeröd)
Stubberöd (under Helgeröd)
Sjökasen (under Hälgån)
Falkeröd (under Hässleröd) 
Runningen (under Hässleröd)

Båtsman Falk

Uteröd (under Hässleröd)
Kasen (under Jättesås)

Långt ute

Mossekasen (under Jättesås) Mosse
Sandkasen (under Jättesås) 
Trosserödsmaderna (under Jättesås) 
Kasen (under Konungsberg) 
Tubberöd (under Konungsberg) 
Rosseröd (under Koppungen) 
Källeröd (under Källegren)
Lerkeröd (under Källegren)
Bykas (under Köperöd)
Kasen (under Köperöd)
Kåröd (under Köperöd)

Sand

Pinekasen (under Köperöd)
Kasen (under Lindekasen) 
Hästekasen (under Lindjärn)
Kasen (under Lindjärn)
Klintekasen (under Nolmanneröd) 
Fjällbokasen (under Norsgård)

Dålig mark?

Tjörbokasen (under Norsgård)
Kasen (under Norsgård)
Mossekasen (under Norsgård)

En tj örnbo

Barlindekasen (under Ryra)
Kasen (under Ryra)
Bråten (under Röd)
Bykasen (under Småröd)
Kaserna (under Småröd)

Idegran

Lövbråten (under Solberg) Löv
Kasepussen (under Stenshult) 
Torgersröd (under Stenhult)

Vid liten vattensamling

Kasen (under Strand)



Socken Namn Tolkning enl. OGB

Forshälla Bråten (under Sund)
Oleröd (under Synnebol) 125
Vallkasen (under Synnebol) 
Kasen (under Timmersås)
Kasen (under Torkelsröd) 
Kaserna (under Vassbo)

Ljung Bråten (under Anfasteröd)
Fasteröd (under Anfasteröd) 
Skallebråten (under Anfasteröd) 
Ängbråten (under Anfasteröd) 
Runningen (under Aröd) 
Kalseröd (under Brandseröd) 
Madbråten (under Brandseröd) 
Torsröd (under Brattefors) 
Gilleröd (under Brattefors) 
Smedbråten (under Brattefors) 
Bråten (under Grötån) 
Madbråten (under Grötån) 
Perseröd (under Grötån) 
Bråtegärdet (under Gusseröd) 
Smedbråten (under Håle)
Bråten (under Halle)
Rulleröd (under Halle)
Kasen (under Kärr)
Springs kas (unde Simmersröd) 
Välleröd (under Simmersröd)

Källa: Ortnamnen i Göteborgs- och Bohus län



Bilaga 2 - Torp med svedjenamn i Inlands Torpe härad

126
Socken Namn Tolkning enl. OGB

Västerlanda Bråtarna (under Assleröd)
Kasen (under Assleröd)
Kasebacken (under Baliako)
Kasen (under Ballabo)
Kasen (under Groröd)

Backe

Garstabrännan (underr Håltet)
Kasen (under Sannersbyn)
Kasen (under Skörsbo)

Där man garvar?

Hjärtum Kasen (under Berg)
Dalkasen (under Brevik)
Kasen (under Brevik)
Kasen (under Bränna)

Dal

Bråteliden (under Gategården)
Kasen (under Gategården)
Kasen (under Graveröd)

Lid

Ladukasen (under Hagen)
Kasen (under Hjärtum)
Kasen (under Hålleröd)
Kasen (under Intagan)

Lada

Stora kas (under Läresbo) Storlek
Friskogskasen (under Metholmen) 
Kaserna (under Myrtuvan)

Fredsskogen (fridlyst skog)

Trinteröd (under Rishageröd)
Bråten (under Sollum)

Trinte?

Hukeröd (under Sollum)
Kasebacken (under Sollum)
Kasen (under Sollum)
Kasen (under Stenarsröd)

Framskjutande hörn av berg

Koppar-Svens kas (under Stenarsröd) 
Kasen (under Steröd)

Koppar-Sven

Brunnen (under Ström)
Fäteröd (under Torp)
Kasen ( under Terås)
Bråten (under Tomten)
Kasen (under Torp)

Bråne



Socken Namn Tolkning enl. OGB

Hjärtum Tomtekasen (under Torp)
Kasen (under Törresröd)

Tomten (hemman)

Grankasen (under Utby) 
Kasetorpet (under Utby)
Lilla bränna (under Utby)

Gran

Dånhallekasen (under Vesten) 
Kasen (under Vesten)
Kasen (under Äsperöd)

Ligger nära torpet Dånhallen

Källa: Ortnamnen i Göteborgs- och Bohus län

Bilaga 3 -- Torp med svedjenamn i Inlands Nordre härad

Socken Namn Tolkning enl. OGB

Hålta Rödjan (under Vävra)
Norum Brännorna (under Inlag) 

Brännorna (under Lusseröd)
Jörlanda Barkeröd (under Toröd) Vid Barkedalen
Solberga Pileröd (under Häljeröd)

Ryr (under Knaverstad)
Torsteröd (under Kåröd) 
Svarekullarna (under Skålldal) 
Branehög (under Tegneby)

Spekeröd Domneröd (under Gössby) Domare
Brännekullen (under Hält) 
Svedjorna (under Hält)

Kulle

Brännebacken (under Kleva) Backe
Lindebråten (under Röra) Lind
Rovesvedjan (under Tveten) Rovor

Ucklum Kasen (under Amdal)
Vråkasen (under Amdal) I en vrå
Dammbrännan (under Bjurhålt) 
Brännorna (under Buxeröd)
Kasen (under Grössby)
Kasetorpet (under Grössby)

Damm

Rävåskasen (under Grössby) Vid Rävås (ett annat torp)
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Socken Namn Tolkning enl. OCB

Ucklum Bråten (under Huveröd)
Dammbrännan (under Huveröd) Damm 
Kasen (under Huveröd)
Vråkasen (under Huveröd) I en vrå
Järnbråtarna (under Härgusseröd)
Brännan (under Komperöd)
Brännan (under Sandbacka)
Bråtebäcken (under Sköllunga) Bäck
Trinteröd (under Svenshögen) Trinte? Rund röjning?
Brännorna (under S. Röd)
Brändedal (under Tönneröd)

Ödsmål Bråten (under Berg)
Stubbängen (under Berg)
Bråten (under Berg)
Buabråten (under Bua) Under Bua 
Buabrännan (under Bua) Under Bua
Bråtlyckan (under Byn)
Enerödjan (under Byn) Enebuskar 
Bråten (under Gamleberg)
Bråten (under Gullborga)
Björnbråten (under Hog)
Björkebråten (under Hällesdalen)
Björsbrännan (under Käderöd)
Brännan (under Käderöd)
Kasen (under Käderöd)
Brännorna (under Panneröd)
Bråten (under Röd)
Bråtås (under Röd)
Dammbrännan (under Röd)
Hällebråten (under Röd) Berghäll
Stubbehagen (under Röd)
Bråten (under Röra)
Rökeröd (under Skräppås)
Brandseröd (under Skröperöd)
Bråten (under Skröperöd)
Brännelyckan (under Skröperöd)



Socken Namn Tolkning enl. OGB

Ödsmål Brännorna (under Skröperöd)
Dammbrännan (under Viddesgärde) 129
Stubbehagen (under Viddesgärde)
Bråten (under Åregren)
Bråten (under Öröd)

Källa: Ortnamnen i Göteborgs- och Bohus län

Bilaga 4 - Naturnamn som syftar på svedning 
utan att någon bebyggelse varit känd i området

Fräkne härad

Bråtebukten
Kasebukten
Bråtebacken
Brände berg
Brändåsen
Brännebergen
Bränne kulle
Kasebacken
Kasekullarna
Rönningebergen
Stenbråteliden
Svedkullen
Brandsgärdet
Bringebärskasen
Brånehagen
Bråtarna
Bråtegärdet
Bråten
Bråtängen
Bräknebråten
Brända kas
Brännan
Brännet
Brännorna

Nåddekaserna
Bråtemyren
Brännekärret
Abrahamskasen
Alekasen
Aspekasen
Björkekasen
Björnebråten
Björnekaserna
Bokebrännnorna
Bottnekasen
Brandgärdet
Henningsbråte
Herrbråten
Horsebråten
Humlekaserna
Husekaserna
Håle bråte
Hålekaserna
Hästekaserna
Höga kas
Höge bråte
Hökhultskasen
Hörkasen



Fräkne härad

Burekaserna Kalvebråten
Bykasen Kalvekaserna
Börjes kas Kasegärdet
Dalekasen Kasen
Dammekasen Kashagen
Elofs kas Klåvekaserna
Flågskaserna Källarebråten
Frankekasen Källarkasen
Fredskogskaserna Källekasen
Gluppekasen Kättekas
Gräskasen Ladkaserna
Gubbekasen Lill-Olas kas
Guldbråtarna Lissleröd
Halvors bråte Fundekasen
Havrekaserna Långebråten
Helges kas Långekas
Fövbråtarna Slätrakas
Fövbråten Smala kasen
Madbråten Smedens bråtar
Mattes kas Stenbråtarna
Mellankaserna Stenkasen
Mossekasen Stockarebråten
Månses kas Stubbebråten
Nordkaserna Stubbekasen
Nya kas Stubberöd
Nykas Svarvarebråten
Osebråtarna Svedjelyckan
Petters kas Svens bråte
Prästebråten Svinebråten
Pölekasen Svinekasen
Rutebråten Sågebråten
Rågbråten Södkaserna
Rågkasen Sörkaserna
Rösebråten Tornekasen
Sadelmakarekasen Torpebrännor
Samsbråtarna Torseröd



Fräkne härad

Samskasen Trossekaserna
Samuels kas Uddekasen
Sandbråtarna Valekasen
Sandkasen Vasekasen
Sandvägskasen Vennerstenskasen
Sjöbråtarna Värmslebråten
Sjökasen Åsebråtarna
Skimlingebrännan Åskasen
Älgebråten Laveröd
Angebråten Svakasen
Ödekaserna Tjatekas
Overmanskasen Tubberöd
Grosröd Kasemarken
Guldbråtarna
Korsekaserna

Svedrumpen

Inlands Torpe härad

Brunnebergen Gråbenekasen
Brunnskullen Hallbergs kas
Brunneliden Havrekasen
Bråtekullen Helges kas
Bråtåsen Hundegäddebrännorna
Brännebergen Hästekasen
Brände backe Höga kas
Brände kulle Ingeborgskasen
Brände ås Kalvekasen (åtminst. 10)
Brännekärret Kaselyckan
Brände mosse Kilekasen
Kasebergen Kvarnstenskasen
Kasekulle Kvibråten
Svedjebacken Källebrännorna
Abborrekaserna Lövkasen
Alekasen Mjölkekasen
Blötekasen Mårtens kas
Bredkas Nordkasen
Bråten Petters kas
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Inlands Torpe härad

132

Inlands Nordre härad

Björkebråten Mellomebrännorna
Björkekas Mossebrännorna
Björsbrännan Panteröd
Bråthagen Rydjan
Bråtetegarna Rydjorna
Bråtevallarna Rågbråten
Bråten Rågetekasen
Bråtlyckan Rävåskasen
Brända svedj or Rödjevallen
Bränna Rödj orna
Brännan Sjöbråten
St. Bränneflaten Sjöbränna
Bränneberget Stenbråtarna
Brännelyckan Svedjerågen
Brännerehage Svedj orna
Brännerelyckan Svinebråten
Brännet Tofteröd
Bränntegarna Vallbråten

Brännan Prästekasen
Brännet Rågkasen
Brännorna Röda kasen
Bränneskogen Rödjan
Börkekasen Samskasen
Elias kas Smedbergs kas
Engelbrekts kas Smedjekasen
Fältekaserna Starkasen
Gladers kas Stenkaserna
Timotejkasen Gråfjälleröd
Ulmekasen Herrebråten
Vasekaserna Rytters kas
Åsekasen Senapskaserna
Oresbobrännan Trökeröd
Bråthed
Busseröd

Vasslekaserna



Inlands Nordre härad

Brännorna Vråkasen
Buabråten Åbråten
Buabrännan Åsebrännorna
Dammbrännan Åsekasen
Gunnars bråte Ängssvedjorna
Hästekaserna Örödbråten
Jonseröd Flugeröd
Karls bråte Stilkfots bråte
Kråkeröd Stäckoterödjan
Lindebråten Takseröd
Bråteberget Brännås
Bråtekullen Svedjebanken
Bråteliden Svedjebergen
Brännebackarna Svedjefjäll
Bränneberget Rödjebackarna

Källa: Ortnamnen ii Göteborgs- och Bohus län



Bilaga 5 - Förleder till röd-namn på bebyggelse 
(gårds- och bynamn)

134 Socken Syftar
på
person

Terräng
be
teck
nande

Mark-
be
skaf-
het

Vege
ta
tion

Syftar
på
annan
bebyggelse

Utan
appe-
la
tiv

Öv
ri

ga

Sum
ma

Forshälla 15 2 - 1 — 2 2 22
Grinneröd 5 1 1 1 - 1 3 12
Ljung 11 1 - - - - - 12
Resteröd 5 1 - - - 1 2 9
Hjärtum 9 4 2 2 - 2 - 19
Västerlanda 12 2 2 1 1 1 - 19
Hålta 3 - - 1 - - 3 7
Jörlanda 7 - 1 - - 1 - 9
Norum 5 - 1 - - 1 1 8
Solberga 11 - - - 2 5 18
Spekeröd - - 1 1 - 2 - 4
Ucklum 7 2 1 - - 1 1 12
Ödsmål 6 4 3 1 - 2 2 18
Summa 96 17 12 8 1 16 19 169

Källa: Ortnamnen i Göteborgs- och Bohus län



Bilaga 6 - Förleder till svedjenamn 
som namn på torpbebyggelse

Socken Syftar

på

person

Terräng

be

teck

nande

Vege

ta

tion

Mark-

be-

skaf-

het

Djur Gröda Syftar 

på

annan

person

Utan

appe-

tiv

Öv

ri

ga

Sum

ma

Forshälla 9 9 3 2 - 21 15 59

Grinneröd 3 - - - - - 4 3 10

Ljung 7 3 - - - i 5 4 20

Resteröd 1 - - - - - 4 - 5

Hjärtum 2 4 1 - - 2 20 6 35

Västerlanda 1 - - - - 6 1 8

Hålta - - - - - - 1 - 1

Jörlanda - - - - - - - 1 1

Norum - - - - - - 2 - 2

Solberga 2 2 - - - - 1 - 5

Spekeröd 1 3 1 - i - 1 - 7

Ucklum 2 4 - - - 1 9 2 18

Ödsmål 2 2 2 - - 3 13 8 30

Summa 29 28 7 7 2 i 7 87 33 201

Källa: Ortnamnen i Göteborgs- och Bohus län
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Bilaga 7 - Gardar med red- och ryd-namn 
i Toarps socken

136 Gård Äldsta belägg

Andared 1545
Draered 1540
Germundared 1542
Halsaryd 1551
Hjortryd 1542
Häglared 1540
Häljared 1542
Lökered 1542
Målsryd 1522
Ryd 1567
Stuvered 1552
Taryd 1542
Tubbared 1542

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län

Bilaga 8 - Tjocknackiga flintyxor

Socken Fyndplats Museum Nr Art

Ödsmål Berg ÄLM 11.201 Lösfynd
Ödsmål Kolhättan ÄLM 10.658 Lösfynd
Ödsmål Starrkärr ÄLM 15.500:44 Boplatsfynd
Ödsmål Södra Hog GAM 7563 Lösfynd
Ödsmål Berg GAM 7295 Lösfynd
Ödsmål Hog RAÄ 314 Lösfynd



Bilaga 9 - Hällkistor inom 
de undersökta socknarna

Socken Läge Nr

Ale-Skövde Låcktorp RAÄ 7
Ale-Skövde Rödjan RAÄ 17
Ale-Skövde Prässebo RAÄ 20
Hjärtum SV om Ström RAÄ 21
Hjärtum Vesten RAÄ 102
Hjärtum Intagan, i norra delen av socknen RAÄ 103
Västerlanda Västerlanda Norgård RAÄ 10
Ödsmål Gamleberg 1:26 RAÄ 165
Ödsmål Krontofta 1:3 RAÄ 164

Bilaga 10 - Skafthålsyxor

Socken Fyndplats Museum Nr Art

Hjärtum Intagan- Raä 200 Lösfynd
Hjärtum Hissdalen * ALM 505519 Lösfynd
Hjärtum Kyrkan ÄLM 2972 Lösfynd
Hjärtum Brå telid* GAM 22984 Lösfynd
Hjärtum Fremmestad* GAM 3505 Lösfynd
Hjärtum Skede, Högalid* GAM 22996 Lösfynd
Hjärtum Intagan, Övre GAM 22981 Lösfynd
Hjärtum Löddestorp GAM 22994 Lösfynd
Hjärtum Maden GAM 22992 Lösfynd
Hjärtum Stenarsröd GAM 47831 Lösfynd
Hjärtum Stenarsröd GAM 47832 Lösfynd
Hjärtum Terås* GAM 47045 Lösfynd
Hjärtum Utby GAM 22989 Lösfynd
Hjärtum Vesten Millesgård GAM 47825 Lösfynd
Hjärtum Vesten Millesgård GAM 47826 Lösfynd
Hjärtum Torp GAM 3022 Lösfynd
Hjärtum Drenabacka* GAM 3501 Lösfynd
Hjärtum Brumanstorp* Privat E&M 865 Lösfynd
Hjärtum Torp GAM 1570 E&M 869a Lösfynd
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Socken Fyndplats Museum Nr Art

Västerlanda Svenseröd - RAÄ 49 Boplatsfynd
Västerlanda Ballabo GAM 45902 Lösfynd
Västerlanda Groröd SHM 8372:14 E&M 871a Lösfynd
Västerlanda Groröd Privat E&M 871b Lösfynd
Västerlanda Kyrkobyn UM E&M 873 Lösfynd
Västerlanda Röd UM E&M 874 Lösfynd
Västerlanda Sannesby UM E&M 875 Lösfynd
Västerlanda Groröd - RAÄ 51 -

Västerlanda Holmen - RAÄ 62 -

Ödsmål Östra Skår ALM 10.910 Lösfynd
Ödsmål Lasshammar GAM/RAÄ 197534 Lösfynd
Ödsmål Grinnerås GAM/RAÄ 127536 Lösfynd
Ödsmål Evenås GAM/RAÄ 207562 Lösfynd
Ödsmål Talbo GAM 7553 Lösfynd
Ödsmål Åsebränna GAM 26993 Lösfynd
Ödsmål Hog GAM/RAÄ 3346262 Lösfynd
Ödsmål Starrkärr GAM 47347 Lösfynd
Ödsmål Norra Hong SHM8372:16 E&M 881 Lösfynd
Ödsmål Norra Hong Privat E&M 882a Lösfynd
Ödsmål Norra Houg Privat E&M 882b Lösfynd
Ödsmål Hällesdalsbäcken UM E&M 884 Lösfynd
Ödsmål Kycklingedalen Privat E&M 886 Lösfynd
Ödsmål Berg - RAÄ 22 Lösfynd
Ödsmål Bräcke - RAÄ 73 Lösfynd
Ödsmål Tegen - RAÄ 140 Lösfynd
Ödsmål Hog - RAÄ 183 Lösfynd
Ödsmål Hog - RAÄ 314 Lösfynd
Ödsmål Evenås - RAÄ 277 Lösfynd
Ödsmål Korsgård - RAÄ 224 Lösfynd

*Saknas på kartan. Ej återfunna fyndplatser.
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Arbetet handlar om den betydelse 

svedjebruket haft i Västsverige under 

både historisk och förhistorisk tid. 

Utifrån olika källkategorier, såsom 

ortnamn, uppteckningar av muntliga 

berättelser och skriftliga källor, tecknas 

en bild av svedjebruket under 1600- 

1800-talen, främst i Bohuslän.

Därefter redovisas de metodiska 
grundförutsättningarna för markstudier 
av svedjebruk och några förhistoriska 
svedjebrukslokaler som undersökts 
under senare år i Västsverige beskrivs.

Med utgångspunkt i de historiska 

förhållandena behandlas de i Väst

sverige talrika röd-namnen som tecken 

på ett vikingatida/medeltida svedje

bruk, vilket antas ha spelat en väsentlig 

roll för de fasta bosättningarnas lokali

sering.


