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Fornåkrar i Kinnared, Marks 
kommun

 

av

Britt-Marie och Gunnar Carlstedt

 

Sammanfattning:

 

Ett område strax sydväst om Kinnareds gård i Älekulla socken, Marks 
kommun har översiktligt inventerats på kulturgeografiska lämningar. 
Området består av gamla fornåkrar med en mängd röjningsrösen och stor 
mängd stenblock. Några få av rösena kan vara gravar. Området har tre 
tidshorisonter varav två är förhistoriska och den tredje är från förra 
århundradet.

 

1 Bakgrund

 

Gunnar Pettersson, Kinnared rapporterar till Bengt Bengtsson och Jarl-Erik Gustafsson i 
Varbergs fornminnesförening att han har mark med gamla lämningar. Författarna blir där-
efter ombedda att följa med dit och inventera området. Denna rapport utgör resultatet av 
den inventeringen.

Gunnar Pettersson har berättat för Jarl-Erik Gustafsson att marken i området tidigare 
varit ljungbeväxt. Ljungen avlägsnades och då framkom rösena. Bland rösena fanns 
några speciella lämningar. Några rösen med “uppresta” stenar kunde tolkas som gravar 
och ett annat röse innehöll en kallmursliknande konstruktion.

 

1.1  Platsen

 

Platsen är Kinnareds gård i Älekulla socken, Marks härad, Älvsborgs län. Denna är belä-
gen just vid början av ett smalt näs mellan två sjöar Botasjön och Kinnasjö. Inventerings-
området är beläget ca 200m söder om gården på en höjd över havet av ca 177 - 183 m.

Gården ligger på en ås som är ca 1,5 km lång i nord-sydlig riktning och ca 1 km bred. 
Inventeringsområdet ligger på näsan av en liten ås i nord-sydlig riktning.

Från platsen har det fordom varit en grandios utsikt över Botasjön. Idag syns sjön men är 
delvis dold av trädridåer.

Marken i området saknar i stort sett sumpmarkskaraktärer med torv. I en dalsänka går en 
bäck utan inslag av våtmark. Jordmånen utgörs av grovblockig moränmark med inslag av 
berg idagen.

Fältskiktet är idag bevuxet med gräs och har inslag av ängsblommor.

I västra kanten av området finns en störning i form av framfartsvägen till gården. I södra 
delen av inventeringsområdet finns en sommarstuga. Denna har antagligen placerats på 
en fornåker. I en dalsänka öster om området har ett dike grävts. Inga spår av plöjning, 
harvning etc har synts i undersökningsområdet.



 

4        Inventeringsmetodik

 

Figur 1: 

 

Översiktskarta 
över trakten runt 
inventeringsområdet. I 
korsningen mellan de 
röda linjerna ligger 
inventeringsområdet

 

2 Inventeringsmetodik

 

Inventering har skett med hjälp av en GPS, fabrikat Trimble, typ Pathfainder XR Pro. 
Med dess hjälp har punkt, linje och ytföremål registrerats i en datastruktur för kulturgeo-
grafisk inventering.

Bilder har tagits i området med en digital kamera, fabrikat Kodak, typ DCS520.

Området har systematiskt genomgåtts efter olika linjer i naturen. Avståndet mellan 
besökta punkter är mindre än 15m.

 

2.1  Resultatredovisning

 

Resultatet är denna rapporten, en inmätningsfil från GPS (r063010a.ssf) samt en mängd 
bilder (BFU1089 - BFU10913) tagna med kameran. Föremålen i inmätningsfilen har 
omvandlats till filer för ArcView. Alla dessa finns samlade i en mapp

Denna rapport har innehållet i alla filerna presenterats på lämpligt sätt, endera som kar-
tor, som tabeller över objekt eller som bilder.

Positioner anges i koordinatsystemet RT-90 2.5 gon W STH. Höjden anges relativt dess 
ellipsoid vilken skiljer sig mot verklig höjd över havet med ca 0,5m. Noggrannheten i 
horisontalplanet är typiskt 0,3m och i höjdled 0,5 m med 68% konfidence.

 

3 Resultat

 

Området är som tidigare sagts en näsa på en nord-sydlig ås. Det egentliga inventerings-
området ligger norr om en stenmur. Sluttningen sker då i nordlig riktning. En rent okulär 
besiktning visar att området är mycket blockrikt. Dessa är ca 0,3 - 1,5 m stora och ligger 
oftast på avstånd som är 1 - 2 m.
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Karta över Kinnared

 

Bruna linjer anger diken. terrasser och åkerhak. 
Svarta slutna figurer rösen. Svarta ringar stenar. 
Svart cirklar är stora stenar. Kors är platser för 
foton. De röda siffrorna hänvisar till röse (se 
avsnittet 3.3 på sidan 7) och de svarta åker (se 
avsnittet 3.1 på sidan 6).
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6        Resultat

 

3.1  Jordbruk

 

Ytorna består av 3 sammanhållna ytor som kan anses vara åkrar. Utöver dessa finns söder 
om området 3 närliggande åkrar.:

1 åkern är ca 40x35 m

 

2

 

 stor. Runt åkern norr och väst finns en terrassliknande form 
med inslag av röjningsrösen. Ligger i norra dalsänkan och stiger upp på åsen 
främst dess östra kant.

 

Figur 2: 

 

Åker 1. I 
förgrunden syns rösen 
hitom åkern.Åkern 
finns i det gula fältet 
mitt på åkern ligger två 
rösen

2 åkern är ca 17x50 m

 

2

 

. Inga topologiska kanter kan synas. Däremot finns röjnings-
rösen i sådan omfattning att en sådan kan konstrueras. Ligger på krönet och åt 
väst.

 

Figur 3: 

 

Åker 2. 
Sporadiskt med stenar 
förekommer i åkern. 
Stenarna som syns 
tillhör inte rösen.

3 åkern är ca 50x24 m

 

2

 

. Dess norrkant utgörs av sporadiskt utplacerade röjningsrö-
sen. Övriga kanter har tydliga röjningsrösen. Sluttningen är moderat i östlig rikt-
ning.
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Figur 4: 

 

Åker 3. I 
förgrunden syns stenar 
som tillhör rösen. 
Åkern sträcker sig 
fram till några meter 
hitom träden. Övriga 
stenar tillhör åkern.

På grund av stentätheten bedoms området inte kunna brukas med plog och på stora delar 
så är det trång att bruka med order men väl möjligt. Spadjordbruk är fullt möjligt, men 
den sammanhållna ytan verkar för stor för detta.

• jordbruket har sannolikt var baserat på order

 

3.2  Terrasser och åkerhak

 

Söder om undersökningsområdet finns två tydliga åkerytor där såväl åkerhak som ter-
rasskanter är mycket tydliga. Dessa ytor har antagligen varit brukade i historisk tid.

Inom undersökningsområdet finns enbart en tydlig terass. den följer åkerkanten parallellt 
med bäcken och vinklar sedan av i norr mot väster. Utmed denna finns rikligt med röj-
ningsrösen. Terrassen är ej skarp utan har rundad profil.

I åker 2 finns sluttande kanter, som kan liknas med terrasser. Dessa är otydliga.

 

3.3  Rösen

 

Med rösning förstås här stenhögar, som kan vara såväl röjningsrösen som gravar.

Generellt sett så kan man se följande horisonter:

• underst i alla rösen finns en djupt liggande struktur av sten. Denna är normalt helt 
begravd och uppblandad med jord. Övre stenarna växer mossa. Stenarna går ida-
gen. Höjden kan vara 1-2 dm över omgivande mark.

• i vissa rösen syns ett mer tydligt skick vid ytan. Här framgår stenarnas kullrighet. 
Jord finns mellan stenarna. Vissa stenar är överväxta med mossa.

• i några få rösen ligger ovanpå annan struktur i runda former ett eller två lager av 
stora runda stenar i storleken 30-40 cm. Dessa stenar ligger helt öppet.

Den senare varianten av stenlager måste anses vara relativt modernt. Förmodligen är 
detta från 1800-talet. De andra varianterna är tidiga, förmodligen förhistoriska.

 

3.3.1  Röse med stensatt kant och en stor sten

 

Ett av rösena har en stor sten i sin västliga kant. Från denna löper sedan ut en cirkelfor-
mad kant med stenar som ligger ordnade och av hygglig storlek. Innanför denna finns en 
jämt stensatt yta.

Röset har en diameter på ca 5,7 m. Höjden är helt marginell.

Den större stenen är ca 1,7 m lång och 1 m hög. Den har inga inskriptioner.



 

8        Resultat

 

Figur 5: 

 

Röse med 
stenringar. Bilden 
tagen mot norr. 
Stenringen syns 
tydligt. I mitten är 
nästan allt täckt.

 

Figur 6: 

 

Röse med 
stenringar. Bilden 
tagen mot väster.
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Figur 7: 

 

Röse med 
stenringar. Bilden 
tagen mot söder. I stort 
sett syns enbart den 
stora stenen.

 

Figur 8: 

 

Röse med 
stenringar. Bilden 
tagen mot öster. Enbart 
den stora stenen syns.
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3.3.2  Röse med kluven stor sten

 

Ett av rösena är litet och mycket lågt. I dess västkant ligger en större sten som är kluven. 
Röset ligger en bit från åkern. Småstenen ligger på sidan som är riktad från åkern. Detta 
gör att det är svårt att tolka röset som ett odlingsröse.

 

Figur 9: 

 

Röse med en 
kluven sten. Stenen 
ligger i rösets vänstra 
kant. Bilden är tagen 
mot norr.

 

3.3.3  Röse med kallmurad sten

 

Ett större avlångt röse sluttar åt öster och har god längd. I röset finns en grund krater lik-
nande struktur. Dessa kan var vid friläggningen från ljung kallmurad enligt Gunnar Pet-
tersson. I dagsläget kan man inte avgöra om det varit en kallmurad kant.

 

Figur 10: 

 

Röse med 
kallmur. Bilden är 
tagen i östlig riktning. 
En kant syns här som 
löper i sydväst - 
nordost riktning.
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3.3.4  Vinkelformat dubbelt röse

 

Ett av rösena närmare krönet av området har en speciell struktur. det består av ett yttre 
röse i vinkelform. Detta löper någon meter utanför bergidagen och vinklar sedan upp på 
berget. På bergidagen finns ett parallellt röse. Mellan dessa rösen bildas en rektangulär 
grop.

 

Figur 11: 

 

Vinkelformat 
röse. Bilden är tagen i 
sydlig riktning. Till 
vänster syns ena 
skänkeln av röset. I 
bortkanten syns andra. 
En grop bildas mellan 
dessa.

 

Figur 12: 

 

Samma röse 
taget längre från norr. 
Till höger syns den 
västra skänkeln av 
röset. Till höger och 
närmare syns ett berg i 
dagen.

 

3.4  Håligheter

 

I nära anslutning men utanför området finns ett antal håligheter. Dessa består av jordhö-
gar om ca 2 m diameter. På toppen av dessa finns kraterliknande hål, vars djup är någon 
decimeter.
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