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Abstract 
This essay is about the hamlets´ older boundaries, i.e. boundary lines (“rågångar”) and boundary 
markers in the form of rocks, and an own survey of two hamlet boundaries in southeast Sweden. 
Many of the boundary rocks were subjected to unintentional damage or destruction that arose 
during forestry activities, the excavation of ditches, or road construction. Boundaries between 
hamlets sparsely populated areas were not clearly defined from the beginning, but were established 
initially in the form of boundary zones, that often consisted of wetlands, watercourses, or mountain 
heights. These areas were utilized collectively by neighbouring hamlets. The first boundary markers 
in the survey area appeared in the beginning of the Middle Ages, and were composed of natural rock 
formations, which were characterized by placing three loose stones on a large ground anchored 
stone. Unequivocally hamlet boundaries were first created by land surveyors during the 1800th 
century up until the early 1900th century. Following written instructions, land surveyors built 
specialized stone formations to serve as boundaries and placed them along a line at regular intervals, 
five stones in a row. The land surveyor recorded all of the boundary lines and drew an accompanying 
map of the area. My inventory showed that almost two thirds of all the boundary markers recorded 
by land surveyors were missing or damaged. The markers that remained were easily located with the 
help of GPS, because the distances between the boundary markers were consistent with the 
recorded values.  
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”Nu vilja bönderna bygga en by, då skall man nedsätta 

och med ed stadsfästa råmärken omkring den by, som de 

vilja bygga; då skola alla de närvara, som äga jorden.”  

                  Östgötalagen Byggningabalken I. 
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Förord 
 

”Rågångar? Nej!” Frågande blickar – det har jag upplevt många gånger, när jag nämnde ordet.  Varför 

valde jag då detta ämne, som ju är en arkeologisk nisch? 

Den som har läst gamla lantmäteriprotokoll eller tittat på kartorna – allt finns numera lättillgängligt 

på nätet – stöter förr eller senare på märkliga namn som t.ex. Klofvehall, Björnarör eller Våtasten. De 

är namn på lokala gränsmarkeringar. Jag fastnade vid deras mycket noggranna beskrivningar och när 

jag dessutom hörde att ett äldre par i grannsocknen systematiskt ville inventera sina bygränser 

(rågångar), då kunde jag inte motstå utmaningen att även börja på denna sida sockengränsen. Det är 

ett arbete, som jag nu delvis kan förmedla med denna uppsats, sammankopplat med allmännyttig 

information kring rågångar. 

Själva inventeringen var å ena sidan en glädjande upplevelse att upptäcka några stenar långt inne i 

skogen, stående i rad och av den art, som de beskrevs drygt tvåhundra år dessförinnan. Å andra sidan 

var det ibland en besvikelse att istället blir konfronterad med ett dike eller nyligen nerkörda stenar. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion  
De äldre gränsmarkeringarna får idag för lite uppmärksamhet. De hade en helt annan status förr. Att 

ändra eller rubba ett gränsmärke betydde ett allvarligt brott och medförde svåra straff, eftersom det 

betraktades som kränkning av tingets fastställda dom. Den som på bar gärning ertappades med att 

ha rubbat byns ”rå och rör” kunde få räkna med dödsstraff genom hängning enligt äldre svensk 

lagstiftning (UL,  BB XVIII. Cap.  § 1.; Hemmer 1939:157). Även Adam av Bremen skriver omkring år 

1075 i sin bok om sveonerna att människorna ”… med döden straffas … som plundrar sin nästa på 

hans egendom …” (Adam av Bremen 1984:219 (ca 1075) Fjärde bok, kap. 21). 

Faran att gränsskillnader kunde ge upphov till feltolkningar förekom uppenbarligen även på 1700-

talet. För att förhindra tvister och bekämpa andra bönders okunnighet om gårdens och utmarkens 

gränser föreslog lantmätaren Eric Agner att föräldrarna skulle ta med sina barn någon gång under 

året och visa dem byns rågångsmärken, så att de får en sådan klarhet om jordegendomen ”… at 

omöjeligit något dem owitterligt kan ifrån snillat warda” (Agner 1730:105). I 1734 års lag fastställs 

sedan att bygrannarna ska ”uppgå” sina rågångar åtminstone vart tredje år, dvs. kontrollera dem 

(SRL, Jorda Balk, XII. Cap 7. §.). 

Dagens hot gäller i mindre grad medvetna rågångsändringar. Istället är själva de nedsatta 

gränsstenarna hotade inför omedveten förstörelse, t.ex. genom igenväxning i och med att öppna 

hagmarker blir skog. Typiska skador uppstår, om skogen avverkas utgående från rågångar. Av 

praktiska skäl anläggs gärna tillfälliga skogsvägar längs själva gränslinjen, för att ta sig till 

avverkningsområdet eller för att transportera virket därifrån ur skogen. Gamla rågångsmärken, som 

dessvärre ganska ofta är övertorvade, hamnar under de tunga maskinerna och blir sönderkörda. Den 

efterföljande markberedningen har en minst lika förstörande effekt. Men även breddning av vägar 

och de under den senaste tiden utförda grävningar för el- och fiberkabel bidrar till förstörelsen. 

Varför får rågångsmärken inte tillräckligt observans som kulturmiljöobjekt? 

Som exempel hänvisar jag till boken ”Kulturmiljövård i skogen”, utgiven av Skogsstyrelsen i 

samarbete med Riksantikvarieämbetet. Avsett som handbok för landets skogsbrukare upplyser den 

om ett stort antal olika fornminnen man kan påträffa i skogen och man ska ta hänsyn till. I den 

uppges de mångfaldiga hot ett kulturarvsobjekt är utsatt för. Bokens mer än 250 sidor syftar till att 

”… fylla det ökade behovet av kunskap om skogens alla kulturmiljöer” (Ekelund & Biörnstad 1992:7). 

Däremot omnämns rågångsmärken på ett mycket knapphändigt och otillräckligt sätt på två ställen 

(Bennet-Gårdö m.fl. 1992a:181; 1992b:243), fastän rågångar borde vara av stor betydelse för folk, 

som har sitt verksamhetsområde i skogen. 

Svaret på ovanställda frågan kan vara mycket varierande. En möjlig orsak är bristande lokal-

kännedom hos befolkningen, som ofta är uppväxt på andra ställen och inte har sina rötter eller 

långvarig tillhörighet till den plats, där den bor nu (jfr Werne 1987:193). En annan anledning kan vara 

att arkeologin sedan länge känner sig ansvarig främst för den skriftlösa, förhistoriska tiden, medan 

samtidigt rågångsmärken som arkeologiska lämningar anses tillhöra den historiska perioden. 

Däremot sysslar historiker traditionellt med det skriftliga källmaterialet från medeltiden och framåt, 

men knappast med lämningarna i fält (jfr Dahlbäck 1987:25). Vem bryr sig då om rågångsmärken? De 

är en arkeologisk nisch och hamnar mellan stolarna. 
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1.2 Syfte och målsättningar 
Syftet med denna uppsats är att ge ett bidrag för att sprida information om byarnas rågångar och 

deras äldre gränsmarkeringar, väcka intresse och värna om deras kulturhistoriska värden samt att 

rikta uppmärksamheten på att de måste bemötas med den omsorg, som de förtjänar. Otaliga av dem 

är fornminnen, fastän de inte är registrerade som sådana. Det saknas helt enkelt en systematisk och 

heltäckande arkeologisk inventering, som inte ens har påbörjats eller verkar vara planerad. Av 

Länsstyrelsen i Kronobergs län fick jag ett personligt brev (efter att ha överlämnat mitt inventerings-

material åt dem) med följande erkännande: ”Kulturmiljövården har normalt sett inte de resurser som 

behövs för att göra detta slag av källforskning beträffande äldre gränsmarkeringar, varför detta 

material är extra intressant.” (Vassi, otryckt källa). Rågångsmärken kan likväl fortfarande anses som 

ett exempel för ”svensk fornminnesvårds öden”, såsom Henrik Schück låter uttrycka sig gentemot 

kronprins Gustaf Adolf för 80 år sedan (Schück 1932, förord). 

1.3 Problemformulering och frågeställningar 
Informationen om rågångsmärken är så bristfällig att inte ens termen rågång är vidare bekant bland 

vanligt folk. Det absolut största hotet mot sådana kulturarvsobjekt är att de hamnar i anonymitet, att 

de inte har en chans att bli iakttagna och därför slutligen glöms bort (Carlie & Kretz 1998:22; Gansum 

m.fl. 1997:21; Zachrisson 1996:30, 36). Genom att dela med sig erfarenheter under ett inventerings-

arbete vill jag framhäva betydelsen av dessa unika stenar, som täcker som ett nätverk stora delar av 

landet och ändå får så lite uppmärksamhet och samtidigt hotas av förstörelse. För att i det närmaste 

uppfylla syftet, som jag kan stödja med egna inventeringar, blir mina frågeställningar därför: 

 Hur kom byarnas rågångar till? 

 Varför saknas rågångsmärken i vissa områden? 

 Vilket bevarandetillstånd har de äldre rågångsmärkena?   

 I vilken grad stämmer det inventerade materialet överens med de skrifthistoriska källorna? 

1.4 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen kan anses bestå av två delar. Jag inleder med en översiktlig synvinkel, där byarnas 

tillkomst och deras äldsta gränsläggningar beskrivs utifrån den tidigare forskningen. Den andra delen 

utgörs av en arkeologisk tillämpningsdel, som redovisar det konkreta källmaterialet i undersöknings-

området. Som inledning för min dokumentation behandlar jag först lantmätarnas uppdrag, delar av 

deras praktiska arbete och inverkan, presenterar sedan de egna inventeringarna av rågångsmärken 

och jämför dem med lantmätarens protokoll. De teoretiska utgångspunkterna bildar tillsammans 

med det empiriska fältmaterialet en plattform för att slutligen kunna diskutera de ovan ställda 

frågorna. 

1.5 Avgränsning 
Rågångar och rågångsmärken inrättades och kan fortfarande spåras även längs dagens tomtgränser 

eller tidigare tomtgränser inom ett bysamhälle. Deras uppgift är eller var att skilja de olika skiftena 

inom själva byn. Därför kallades de även skifteslinjer. Motsvarande term idag är fastighetsgräns. Det 

är inte dessa rågångar, som ska undersökas här. Uppsatsens frågeställningar gäller de äldsta eller de 

första historiska gränsdragningarna inom ett agrart samhälle, där två eller flera byar stöter ihop. Jag 

kallar alla dessa gränsmärken för äldsta eller odokumenterade, där jag inte hittade några skriftliga 

källor för deras ursprungliga anläggning. 
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De egna inventeringarna koncentrerar sig på rågångar inom Ekeberga socken, som är belägen i 

Uppvidinge härad, numera Lessebo kommun i Kronobergs län. Här kan inte ges en heltäckande bild; 

Ekeberga socken består av ett 20-tal byar, vilket innebär att en komplett dokumentation skulle 

betyda en flerårig arbetsinsats och långt överstiga uppsatsens ändamål. Inventeringen refererar 

därför till enstaka rågångar och deras markeringar. 

1.6 Metod och material 
I begränsat omfång togs inslag av skriftliga historiska dokument till den del av uppsatsen, som 

allmänt behandlar rågångarnas tillkomst. Källmaterialet bestod av Landskapslagar (UL; ÖgL), Kungliga 

brev och 1600- och 1700-talets instruktioner för lantmätare (Styffe 1856), speciellt den år 1730 

utkomna Örtuga delo-boken (Agner 1730). Informationen av denna använde jag samtidigt som 

bakgrund till den empiriska delen, där främst det arkeologiska materialet i form av rågångsmärken 

undersöktes. 

Inför fältinventeringen krävdes dessutom en genomgång av lantmätarnas historiska handskrivna 

protokoll och kartritningar över byns gränsmarkeringar, som skulle följas upp. Som material 

användes främst 1700- och tidig 1800-tals akter över storskifte, men även andra handlingar, såsom 

enskilda rågångsutstakningar och protokoll över dispyter mellan byars gränsdragningar. Allt detta är 

numera tillgängligt via lantmäteriets hemsida (LM). Dessutom togs del av år 1734 utkommen Sveriges 

Rikes Lag (SRL), arkivmaterialet från Kosta Glasbruk (KGa) och domboksprotokoll från 1600- och 

1700-talet (EHa 1600; EHa 1700). För att kunde genomföra ett tillfredsställande kvalificerad 

dokumentation behövdes en kort introduktion, hur man ska föra en arkeologisk inventeringsbok. 

Bakgrunden är att boken skulle vara bas för en efterföljande granskning av arbetet genom en 

arkeolog och inmatning i Riksantikvarieämbetets digitala databas. En enkel GPS var till hjälp för att 

leta upp och dokumentera positionen av de i handlingarna omnämnda rågångsmärkena. Dessutom 

tog jag bilder på alla undersökta objekt. En mindre del återges här. 

Beträffande de i historiskt belagda rågångsmärkena går metoden ut på att jämföra de i protokoll 

stadfästa förhållandena med dagens arkeologiska sakläge. Alla andra rågångsmärken ger sällan 

absoluta dateringsmöjligheter. Ett undantag är den gamla riksgränsen mellan Danmark och Sverige, 

som blev skäl för ett antal genomgående efterforskningar (se nedan kapitel 3.2). 

1.7 Källkritik 
Heltäckande inventeringar av rågångsmärken är hittills ett sällan utfört företag, som inte har 

verkställts inom Kronobergs län (Hansson, otryckt källa). Det finns knappast några erfarenheter eller 

handlingsplaner man kan gå efter. Den använda arbetsmetoden behöver därför inte vara den bästa 

och resultatfrekvensen kan befaras vara bristfällig. Detta gäller främst frågan, hur odokumenterade 

gränsmarkeringar kan finnas och problematiken, hur de ska identifieras. Då positioner tagna med en 

enkel handhållen GPS har en dålig noggrannhet på i sämsta fall 10-tals meter, blir jämförelser mellan 

de i fält uppmätta avstånden och de i det skriftliga källmaterialet noterade avstånden inte speciellt 

exakta. 

Vissa tolkningsproblem uppstod vid stensättningar, om de hade funktionen av ett rågångsmärke, 

speciellt då skriftligt material saknades. Så kan t.ex. ett stenblock mitt i skogen med några mindre 

stenar lagda ovanpå likna ett rågångsmärke – i analogi med skriftliga källor på andra ställen. 

Möjligtvis kan en sådan uppenbarligen icke naturligt förekommande stengruppering tillhöra en äldre 
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gränsmarkering, som inte omnämns, eftersom existensen om en tidigare rågång föll i glömska. Men 

likaså kunde stensamlingen ha fungerat som ett förtydligande vägmärke, tillhörande en gammal stig. 

Om man inte hittar några styrkta hänvisningar till lämningen från annat håll, kan man tyvärr varken 

bekräfta eller helt avskriva möjligheten att stenarna ursprungligen hade uppgiften att markera en 

äldre rågång. 

Som redan nämnts ovan anses det vara svårt att göra absoluta dateringar för de äldsta, 

odokumenterade gränsmärkena. Principiellt finns numera möjligheten att absolut datera ett 

sedimentlager under t.ex. en sten. OSL-metoden (Optiskt Stimulerad Luminescens) utnyttjar effekten 

att sediment med naturligt förekommande radioaktiv strålning påverkar speciella jordarter (kvarts, 

fältspat) på ett energetiskt sätt över tid och att solljuset ”nollställer” den av dessa jordarter upptagna 

energin. Den ackumulerade stråldosen delad med den årliga omgivande stråldosen ger antal 

år/åldern och kan i ett laboratorium mätas genom att materialet stimuleras med speciella 

ljusfrekvenser, men under ett rågångsmärke placerades inte sällan annat material (se nedan i kapitel 

3.3), som skulle riskera att förfalska en mätning och därmed ger en felaktig datering. Ett inventerings-

arbete förbjuder dessutom en sådan närmare arkeologisk undersökning. Vid andra tillfällen ger 

denna metod inte en helt olämplig dateringsmöjlighet, eftersom det inte kan säkerställas att under 

varje sten har placeras något extra material. 

I vårt fall måste sökas svar via indirekta källor. Metoden för en datering av dessa äldsta gräns-

markeringar blir retrogressiv och är därmed en källkritisk angelägenhet. Den retrogressiva metoden 

försöker rekonstruera äldre, fragmentariska förhållanden utifrån ett yngre och mer fullständigt 

källmaterial eller utifrån dagens landskap. Vid avsaknad av historiska skrifter eller kartmaterial är 

namn och arkeologiska kontexter källgrupper, som möjligtvis hjälper till att kunna komma fram till en 

relativ kronologisk avgränsning (Andersson 1987:147; Dahlbäck 1987:19). 

2. Bakgrund 
Sveriges äldsta historiska källor tyder på ett etablerat samhälle redan från mitten av 1300-talet, men 

väl uppenbart och mer allomfatande vid 1500-talets mitt. Framöver kan bara iakttas mindre 

förändringar inom bebyggelsemönstret och den sociala organisationen. Frågan ställer sig därför, när 

dessa strukturer, som t.ex. byar eller sockenindelningen, som vi än idag ser som oförändeliga, 

ursprungligen har bildats. Även byarnas gränser tillhör samma kategori. De ålderdomliga 

gränsdragningarna från yngre järnåldern verkar vara i stort sett bevarade fram till tiden av det äldsta 

historiska kartmaterialet (Dahlbäck 1987:20; Riddersporre1995:178; Tollin 1999:199). För att få svar 

på frågan, måste man gå längre tillbaka i tiden än det skriftliga källmaterialet. Arkeologi, 

kulturgeografi och ortnamnsforskning brukar här ge ledtrådar (Dahlbäck 1987:20). 

2.1. Tidigare forskning om bygränser  
Enligt Göran Dahlbäck och Mats Widgren kom den svenska forskningen om Sveriges agrara samhälle 

kring den förhistoriska tiden och medeltiden på allvar igång först på 1960-talet (Dahlbäck 1987:16, 

Widgren 1997:1). Den nya mångvetenskapliga karaktären mellan arkeologer, kulturgeografer, 

historiker, ortnamnsforskare och naturvetenskapliga discipliner, tillsammans med gemensamma 

forskningsprojekt anses vara en av anledningar till denna utveckling (Helmfrid 1986:16). Under ett 

interdisciplinärt symposium år 1988 i Oslo framhävdes att forskningen kring bygränser borde 

intensifieras ännu mer (Myhre 1990:137). 
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Undersökningar speciellt kring bygränser verkar fortfarande vara en biprodukt. Eftersom bygränser 

inte kan existera utan byar och för att närmare komma in på frågan om gränsernas betydelse, 

förläggas tyngdpunkten nu mot undersökningar rörande byar och deras utmarker, och om 

uppkomsten av gränsdragningar främst kring bybildningen och byssamhällets utveckling. 

Det finns ett antal verk, som diskuterar den tidiga kolonisationen med tillhörande bybildnings-

process och samtidigt tangerar utmarksbruk och bygränser. Jag vill här bara kort presentera några 

författares infallsvinklar, för att i de följande kapitlen närmare gå in på de relevanta faserna och 

belysa möjligheter och svårigheter att kunna datera de äldsta rågångarna. Listan över avhand-

lingarna är inte fullständig.  

Dan Carlsson (1979), Ulf Sporrong (1971, 1985), Niklas Cserhalmi (1998), Clas Tollin (1999) och Bo 

Gräslund (2004) betonar den rumsliga stabiliteten av förhistoriska ägoområden i ett långtids-

perspektiv och gränsernas kontinuitet.  Å andra sidan tycks det ha funnits olika rumsuppfattningar 

under medeltiden, vilket var beroende av antingen den sociala eller den ekonomiska aspekten, och 

att båda territoriella formerna kunde ha haft olika gränser över tid (Myhre 1990). Bl.a. arkeologerna 

Katalin Schmidt Sabo (2001) och Jan-Henrik Fallgren (2006) behandlar frågan, efter vilka premisser 

människan etablerar sig i sin miljö och hur de avgränsar sig på olika sätt mot sitt närområde – å ena 

sidan i en centralbygd och å andra sidan med omgivande våtmarker. Både Torun Zachrisson (1998) 

och Klas-Göran Selinge (2010) frågar efter sammanhanget mellan kultiska platser och rågångar. 

Från slutet av 1980-talet verkar utmarken och utmarksbruk ha kommit i fokus. Eva Svensson (1998) 

och historikern Lars-Olof Larsson (1989) beskriver olika former av utmarksbruk. Einar Stridsberg 

(1987) ser ett tydligt sammanhang mellan gränsdragningar och spridning av markanvändningen till 

utmarken. Om hägnadssystemet vid byars rågångar redogör både Aadel Vestbö Franzén (2002) och 

Örjan Kardell (2004). Slutligen betraktar bl.a. namnforskarna Göran Hallberg (1983), Birgit Falck-

Kjällquist (1988), Paul Strid (1999) och Per Vikstrand (2001) tidsaspekten för bybildningsprocessen 

från den språkliga sidan. 

 

2.2 Landskapet som socialt rum, gränser som markör 
Landskapets formspråk måste ses som utgångspunkt för en kulturell etablering i ett begränsat rum.  

Där människan slår ner sina bopålar måste det finnas naturliga förutsättningar för en permanent 

överlevnad, dvs. tillräckligt utrymme för odling och näringsfångst, tillgång till rent vatten, vedbrand 

och god jordmån, men även ett tilltalande socialt liv och möjlighet till externa relationer (Sporrong 

1985:27). Ett kulturlandskap består inte bara av natur med dess förhistoria, såsom en lokalitet i tid 

och rum, utan utgör samtidigt ett socialt utrymme, som präglas av människans tillvaro. Landskapet 

återspeglar aktiviteter av grupper, ackumulerad kunskap, ideologier, representationsområden. Ett 

socialt rum omfattar en mångfald av olika objekt, både materiella, sociala och religiösa, utbyte av 

föremål och idéer samt relationer. Vart och ett sådant socialt rum och relationerna emellan dem 

skiljas slutligen genom dragna gränser. Precis som själva det omgärdade rummet, har även gränsen 

en distinkt funktion. En gräns är både mötes- och friktionslinje. Utanför träffar vi antingen ett fridfullt 

eller ett fientligt grannskap (Lefebvre 1991:77, 193). Gränsen uppfyller endast funktionen att skilja 

två centrala platser från varandra. Den är ett tvådimensionellt landskapselement, skapar ingen ny 

mark och har inget ekonomiskt värde. 
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I kapitel 2.5 beskriver jag närmare att de här behandlade bygränserna inte utgör en politisk skiljelinje 

i sitt första skede. Skogsbygdens tidiga kolonisation kännetecknades inte av olika maktförhållanden, 

såsom att de bosatta vill stärka sina positioner genom att resa och försvara sina gränser. – En gräns 

fungerar bara som en markör och skiljer två verksamhetsområden från varandra, medan den 

samtidigt gynnar ett ömsesidigt utbyte. Den mer territoriell-ekonomiskt betonade rumsuppfatt-

ningen, i motsats till den sociala, utvecklar sig först under den senare medeltiden (Mogren 2002:42; 

Myhre 1990:130, 135). 

 

2.3 Bybildning 
Det finns ingen enhetlig modell för en bys utveckling. De lokala och regionala förutsättningarna styr 

organisationen av ett odlingslandskap och avvikelserna i både tid och rum kan vara mångfaldiga. Ett 

antal omständigheter påverkar kolonisationens process och expansion, såsom befolknings-

utvecklingen, teknikens framgångar, resurstillgångar, den sociala organisationen och externa faktorer 

(Callmer 1991:348f.;  Riddersporre 1995:11; Schmidt Sabo 2001:90; Sporrong 1985:27, 115, 196). 

Den agrara bebyggelsen var under den mellersta järnåldern redan så utbredd att den odlingsbara 

marken blev fullt utnyttjad och att byarna i de centrala jordbruksområdena gränsade in mot 

varandra. Man utgår från att antalet bebyggelseenheter och befolkningsmängden under den 

mellersta järnåldern kan jämföras med situationen på 1600-talet. Även om enskilda gårdar flyttades 

över tid, anses själva byn ha haft en rumslig kontinuitet, som enligt de senaste årens utgrävningar var 

tämligen stabila från järnåldern till historisk tid (Carlsson 1979:157; Gräslund 2004:20f., 30; Sporrong 

1971:103; Sporrong 1985:193). De tidigare flyttningarna av hela gårdskomplex hade då ersatts av en 

fast bebyggelsestruktur och låsta odlingsmarker (Widgren 1997:60). 

Länge utgick man från att ensamgårdar var dominerarande under järnåldern. Istället tyder allt på att 

byar var den mer vanliga bebyggelseformen, även om det samtidigt fanns ensamgårdar eller om 

ensamgårdar under kortare perioder var vanligare i några regioner av landet (Fallgren 1993:84; 

Gräslund 2004:30; Vestbö Franzén 2002:100f.). En gängse uppfattning mellan arkeologer, 

kulturgeografer och ortnamnsforskare är att man kan utgå från att byarna började utformas i större 

utsträckning vid övergången från sen vikingatid till äldsta medeltid (Dahlbäck, 1987:20f.; 

Riddersporre 1995:15; Selinge 2010:64). 

Arkeologisk kunskap om den yngre järnåldern i Småland är fortfarande bristfällig och grundar sig 

främst på gravfält och gravarnas yttre former. Allt tyder hittills på en befolkningsexpansion under 

yngre järnålder (Hansson 2001:57ff.). Slutligen nåddes även de småländska skogsbygderna som t.ex. 

Uppvidinge härad, där undersökningsområdet ligger, av kolonisationsvågen vid medeltidens början. 

Nybyggarna intog de hittills orörda skogsområdena, även om jordmånen inte var lika bördig som i 

slättbygderna (Anglert & Lagerlås 2008:9; Åstrand 2007:3). Orsaken måste sökas i förbättrad 

jordbruksteknik och ett tilltagande befolkningstryck mot dessa marginalområden, utgående från de 

gamla centralbygderna (Granath 2005:115; Lagerås 2002:51; Larsson 1964:98, 102). 

2.4 Utmarkens betydelse 
Jag använder utmarksbegreppet här i enlighet med Eva Svenssons definition som den del av ett 

agrart territoriellt system, som ligger utanför byns inägomark och interagerar med den (Svensson 

1998:10). I skogsbygderna är utmarkens andel långt större än inägornas eller som Gunnar Lindgren 
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illustrerar det: ”Landskapet liknar en skärgård, där inägorna motsvara öarna och utmarken havet.” 

(Lindgren 1939:76) 

Först i samband med etablering av en mer permanent odling på gödslade åkrar och stabila 

bebyggelseformer under den yngre järnåldern kan man tala om termen utmark, som samtidigt 

separerades mot inägorna med hägnader. Genom förändringar i bruket av inägorna fick också 

utmarken nya funktioner och dess sociala och ekonomiska ställning ändrades (Svensson 1998:16). 

Utmarken nyttjades för olika sorters försörjningar, såsom fiske och tillfällig odling. Härifrån togs 

timmer till husbygge, bark, ris och tjära, ved till eldning, klenvirke till hägnader samt löv till foder, inte 

att glömma timret till export för skeppsbygge. Även ängsmader fanns på utmarken. Men främst 

användes utmarken för bete (Franzén Vestbö 2002:96; Kardell 2004:86; Svensson 1998:140; Tollin 

1999:64). Dessutom bjöd marken på nya resurser i form av myr- och sjömalm. Järnframställning 

skulle visa sig för en medeltida skogsgård som en lönande och viktig försörjning, det som senare 

präglade ett helt samhälle (Åstrand 2007:45). Under medeltiden var olika aktiviteter och näringsfång 

i utmarken ofta huvudnäringen och jordbruket istället en binäring (Larsson 1989:201). 

Tvärtemot Tollins (1999:198f.) åsikt hävdar flera forskare att gränser mellan byarna från början var 

öppna och bara markerade med sedvanliga gränsstenar och övriga skiljemärken, medan endast 

inägorna inhägnades mot utägorna. De äldsta lantmäterikartorna visar på ett föga intresse att ange 

tydliga gränser på utmarken. Området kunde nyttjas som samfälld betesmark av de angränsande 

byarna eller gårdarna (Franzén Vestbö 2002:105; Ståhle 1946:181). Ett naturligt krav var att 

boskapsstock och ängsmarker måste vara tillräckligt balanserade, för att säkra gårdarnas ekonomi 

rörande betesresurser och vinterfoder. Mycket berodde också på den form av trädessystem som 

användes (Franzén Vestbö 2002:97, 124). Befolkningens storlek begränsades slutligen av tillgångarna 

från den odlingsbara marken och utmarkens resurser (jfr Hyenstrand 1974:38). 

Hela bybildningsprocessen kunde ses som avslutad, när utmarkens totala yta var uppodlad. Först i 

samband med detta krävdes även byarnas slutliga gränsläggning (Riddersporre 1995:176). 

 

2.5 Från gränstrakt till rågång 
Som ovan nämnts tycks byarnas ägoområden trots ändringar i deras inre struktur har en stabilitet 

över tiden. Som konsekvens gäller samma förhållande för de tillhörande bygränserna (Cserhalmi 

1998:60; Myhre 1990:126; Tollin 1999:81; Tollin 2007:145). Men på utmarker fanns länge inga klara 

gränslinjer. Ofta styrde våtmarker, vattendrag eller andra topografiska betingelser byns utbredning 

och bildade för en utomstående ett hinder att ta sig över. Om inte dessa naturliga barriärer fanns, 

verkställdes en avgränsning i förhistorisk tid och tidig historisk tid ibland med anlagda, tydliga 

markeringar, t.ex. genom gravar och vid knutpunkter med runstenar (Andersson 1999:1; Fallgren 

2006:72, 119f.; Selinge 2010:36; Tollin 1999:186; Zachrisson 1998:197). I Östgötalagens Byggninga-

balk erkänns också gravar från hednisk tid som gränsmarkörer (ÖgL, BB XXVIII.). Ändå visar det sig 

vara ett genomgående problem att arkeologiskt kunna avgränsa en by mot ett intilliggande 

bebyggelseområde, om inte våtmarker eller andra topografiska betingelserna hade styrt en bys 

utbredning (Fallgren 2006:72ff.). 

Gränstrakterna ansågs vara mytomspunna platser. Att fyndplatser för silverdepåer från yngre 

järnålder kan påträffas vid ägogränser tyder också på den skärskilda roll, som dessa trakter länge 
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måste ha spelat. I likhet med själva offerritualen var även valet av ställe betydelsefullt, där en 

deponering skedde.  Zachrisson ser inget som talar emot att deponeringar av silver- eller guldföremål 

och pärlor från vikingatiden har associationer till byars ägogränser och att de i dessa fall kan ha sitt 

ursprung i den yngre järnåldern (Zachrisson 1998:116ff.). Det finns sägner kring gränser och 

gränspunkter (Holmström 1975:31). Gränsläggningen mellan byar var i forna tider en högtidlig 

angelägenhet och genomfördes i närvaro av byborna på båda sidor gränsen (Grimm 1956:74).  Vissa 

ritualer förekom vid uppförandet av själva gränsmarkeringen. Pojkar togs med och kunde vid 

gränsläggningen få en ordentlig örfil, så att de aldrig skulle glömma förrättningen (Grimm 1955:198). 

Att benmaterial fram till 1800-talet lades under ett rör kan ursprungligen ha haft sakral tradition 

(Holmbäck & Wessén 1979b:192; jfr även kap. 3.3 längre ner). En ny rågång skulle enligt 

Östgötalagen alltid stakas ut medsols ”vilket enligt folktron var av största vikt för att ett företag 

skulle bli lyckosamt” (Holmbäck & Wessén 1979a:232; ÖgL, BB I.). Utstakning motsols skedde 

däremot, om man tillägnade sig redan bebott land (Zachrisson 1998:198). 

De första gränsdragningarna upprättades inom inägorna och där mot grannens gårdar och den 

odlade marken (Körner 1960, sp.504; Selinge 2010:39), långt innan gränser mellan byar kom till. Men 

dessa var från början inte tydligt markerade (Schmidt Sabo 2001:86; Stridsberg 1987:106). Först den 

allt intensivare markanvändningen under medeltiden krävde en mer definierad gränsdragning, fastän 

Tollin inte ser några genomgående förändringar jämfört med vikingatiden (Tollin 1999:198f.). 

Tidpunkten för övergången från att vara en ospecificerad gränstrakt till en noga fastställd rågång 

varierade och var bl.a. beroende på jordens specifika beskaffenhet. En förändrad utmarksanvändning 

och ett ökat värde, som man numera tillskrev utmarken, var den främsta orsaken. I odlingsbygderna 

var därför trycket högre än i utmarksbetonade bygder (Stridsberg 1987:101, 122). Lantmätaren Eric 

Agner var övertygad om ”… at således Råå och Röörsättningar af uråldrig tid warit kunnige samt 

brukelige” (Agner 1730:96). 

I Uppland påträffades lämningar i form av större mängder obrända krossade ben i ett stolphål och en 

eventuell borttagen runsten. Konstellationen tyddes som en tidigare gränsmarkering (Andersson 

1999:1). Klas-Göran Selinge utvecklade en möjlig dateringsmetod för tillkomsten av rågångar mot 

bakgrund av ett antal runstenar, som ligger på bygränser. Han frågade vad som var först; runstenen 

eller rågången. Han genomförde en analys och kom fram till att det i Uppland måste ha funnits 

enstaka fasta gränser mellan byar redan vid slutet av vikingatiden (Selinge 2010:44). 

1200-talets landskapslagar framhäver klara och igenkännbara gränsmarkeringar vid särskilt utsatta 

ställen, t.ex. vid större vägar, för att betona de olika intresseområdenas skiljelinjer (Stridsberg 

1987:106). Än idag är det inte ovanligt att en väg bildar en rågång. En gränsmarkering mellan byar 

ska bestå av minst tre stenar, men här beskrivs redan ett femstenarör. Jacob Grimm citerar 

Uplandslagens anvisningar, hämtade från Upplandslagens Byalagsbalken kapitel XVIII:   

”´thät är rör, sum fäm stenar äru, fiurir utan oc ein i midhiu. fiuri stenar ok thrir stenar mughu 

rör heta. ai mughu färi stena bolstadha skiäl heta.´”  (Grimm 1956:71) 

Tydliga rågångsmärken ska således finnas mellan byarna och gränslinjen mellan rågångsmärken 

skulle vara ”synrätt”, dvs. rakt, om inte vattendrag eller skiljelinjer efter urminnes hävd definierade 

något annat, t.ex. en lagligt dragen gärdsgård (UL, BB XVII.;  ÖgL, BB XXVIII.). Hyenstrand nämner tre 

sorters gränser: basgränser, sidogränser och skogsgränser. Basgränser är naturliga linjer i terrängen 

och räknas till de äldsta, t.ex. vattendrag, mossar eller höjdsträckningar. En sidogräns skiljer två 
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angränsande enheter och en skogsgräns bildar en avslutning t.ex. mot en bakomliggande 

skogsallmänning (Hyenstrand 1974:35). 

Att dra gränser kring en by står också i samband med socknar och sockenbildningen. Gränser till 

byarnas tidiga ägoområden sammanfaller ofta med gränsdragningar av en högre territoriell hierarki, 

t.ex. härader eller socknar. Tollin argumenterar att den formella ägoindelningen redan var avslutad 

vid tiden för socknens tillkomst (Tollin 1999:65, 199). Men det finns enstaka fall, där sockengränser 

inte överensstämmer med byarnas gränser (Agner 1730:100). En grundpelare till den kyrkliga 

sockenbildningen måste ha varit införandet av tionde, dvs. en beskattning av församlingen, vilket 

hade som konsekvens att även socknar fick en fast gräns, eftersom summan av tionde kom från 

mängden av alla gårdar, som tillhörde socknen (Addleshaw 1970:4). Att socknar hade territoriella 

gränsmarkeringar framgår av termen soknamærki, som omnämns i den yngre Västgötalagen 

(Lindkvist 1991:506f.). Den kyrkliga sockenindelningen kan anses vara avslutat på 1200-talet (Brink 

1991:138).  

Med storskiftets förrättningar delades även samfälligheten på utmarken upp åt byns enskilda gårdar 

(Olai 1983:1). Som konsekvens måste nu gränserna mellan dessa byar markeras, där inte några 

rågångsmärken tidigare varit utsatta.  I de enstaka fall, där inga krav för tidigare skiften förelåg, så 

verkställdes gränsläggningen så sent som under lagaskifte. Förordningar för storskifte är från åren 

1749, 1757 och 1783. En allmän förordning för enskifte utfärdades år 1807. Den första lagaskiftes 

förordningen kom till 1827 (Forssman 1928:17-20, 28, 33). 

 

2.6 Språkliga aspekter 
Genom namngivningen får landskapet en struktur (Vikstrand 2001:18). När rågångar kring en by för 

första gången stakas ut får hela bebyggelseterritoriet det namn, som tidigare bara innehades av 

själva bebyggelsen, såsom det även framgår av de äldre lantmäterikartorna (Selinge 2010:65). Inte 

alla utmärkta platser behöver ha ett namn eller tidigare ha haft ett namn. Viktigt för en namngivning 

är att lokalen har en tillräcklig betydelse eller funktion, t.ex. som orienteringspunkt (Falck-Kjällquist 

1988:23). De flesta av de rågångsmärken, som är hörnmärken, fick därför ett namn, eftersom de 

uppfyllde en funktion eller det fanns anledning att nämna platsen.  Däremot behöver det enligt Strid 

inte vara det ursprungliga namnet. Hur länge ett namn lever kvar beror på sociala faktorer.  

Avgörande för överlevnadsförmågan är stabiliteten i samhällets sociala struktur (Strid 1999:43). Ett 

namnbärande objekt kan förlora sin funktion t.ex. genom hopslagning av ägoområden, och namnet 

kan då falla i glömska (ibid:47).  

Ortnamn som språkligt material kan vara till hjälp vid dateringar av samhällen för tidsperioder, där 

det i övrigt saknas skriftligt källmaterial (Andersson 1987:147). I vissa ortnamn betyder efter-  eller 

förledet ”mark” ett gränsområde, dvs. i regel ödeskogar eller ödemarker. Dessa namn är ofta 

medeltida, t.ex. Markaryd (Hallberg 1983:26; Ståhl 1970:98). Ibland kan ortnamn hänvisa till gränser 

eller gränstrakter: 

”Skede i Östra härad är ett ortnamn, som säger oss, att den namngivna bebyggelsen legat vid 

ett skede, dvs. vid en för dåtidens betraktare viktig rågång eller ett vägskäl. Ordens egentliga 

innebörd är ´gräns; skillnad´.” (Hallberg 1983:32) 
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2.7 Sammanfattning 
En gränsdragning återspeglar ett slutskede efter en ofta lång utvecklig mellan två eller flera byars 

uppkomst, som i sin tur kan vara en tidig sammanslagning av ett antal ensamgårdar eller har sitt 

ursprung i ett gårdsterritorium. 

Byarnas gränser kom till, när den väsentliga bybildningen var avslutad efter att bebyggelsens läge 

hade fixerats och man hade etablerat sig på platsen. Järnåldern anses vara den tidigaste perioden för 

denna utveckling. Från början fanns inga behov för preciserade gränsdragningar, snarare förekom ett 

diffust territoriehävdande, vilket resulterade i att gränser var områden, istället för linjer. Topografin 

bestämde från början kolonisationens utbredning och begränsning. Gravar eller enstaka runstenar 

kännetecknar de första av människan markerade bygränserna. Ett ökat befolkningstryck i områden, 

som utvecklade sig till en centralbygd, medförde ett behov att fastställa tydliga gränslinjer mot 

grannsamhällen. Detta var dock inte nödvändigt i glesbefolkade områden. Där nöjde man sig med en 

mer diffust definierad gränstrakt inom det samfällda utmarksområdet, så länge inte juridisk-politiska 

krav, t.ex. avvittringen eller en förändrad utmarksanvändning tvingade fram något annat. Från mitten 

av 1000-talet är de första gränsstenarna mellan det danska och det svenska riket dokumenterade. De 

svenska landskapslagarna förutsatte att mellan byar lägga gränsmärken, för att bevisa sin äganderätt. 

Befolkningen bosatte sig och brukade ett byterritorium, vars periferi begränsades av en naturlig 

landskapsformation eller utgjordes av ett diffust öppet område. När även denna perifera region 

utnyttjades och slutligen utvidgades tills den kom i kontakt med ett angränsande ägoområde måste 

båda parter komma överens om en samfälld användning eller om en gemensam rågång. För 

Sydsverige kan man anta att bygränser inrättades med tillkomsten av sockenbildningen senast på 

1200-talet. I gynnsamma fall kan ortnamnsforskare bidra med att tidsbestämma byarnas uppkomst. 

Även namn på rågångsmärken kan ge ledtrådar. 

3. Rågångsinventering 
Efter denna redogörelse vill jag nu gå över till inventeringen av konkreta fysiska rågångar och deras 

märkestenar samt presentera och analysera det inventerade materialet, som utgör min empiri. 

De nedan följande fältundersökningarna berör främst tre byar i Ekeberga socken, varav två har 

samfällda markområden. Dessutom undersökte jag några enstaka gränsmarkeringar, som jag mötte 

på andra ställen inom socknen eller i grannsocknen Algutsboda, i avsikt att få en bredare inblick i 

olika sorters gränsmarkeringar. Jag gick också igenom beskrivningar av rågångssyn i andra protokoll, 

för att kunna göra säkrare bedömningar, främst om vissa stenkonstruktioner får tydas som 

rågångsmärken från ett tidigare skede, dvs. sådana som saknar skriftliga källor om deras uppkomst. 

Slutligen redovisar jag om en rågång i Ekeberga socknens södra del och att den slutligen ritades på 

ett felaktigt sätt. Konsekvensen blev att två län fick en fel gränsdragning. 

 

3.1 Definitioner 
Jag förklarar några termer, som vanligen påträffas i lantmäteriprotokoll eller andra skrifter rörande 

gränsmarkeringar. En del av dessa termer förekommer även i de följande kapitlen. Om ingen annan 

källa anges, så refereras till Svenska Akademiens ordbok (SAOB). Se ovan skiss för några av de här 

följande termerna.  
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Fig 1   Rågångsobjekt 

 

biliggare 
En av de fyra hörnstenarna, som tillsammans med ->hjärtstenen bildar ett -> femstenarör (Holmberg 

2003:11). 

bolstad 
Äldre beteckning för en bebyggelses ägoområde eller by (Andersson 1987:148; jfr SRL, Jorda Balk XII. 

Cap. 3.§).  

femstenarör 
En kallmurad stensättning, bestående huvudsakligen av en i mitten upprätt stående ->hjärtsten och 

fyra mindre upprätt stående ->biliggare ”som 5 Ögon på en Tärning” (Agner 1730:98). Ett 

femstenarör utgör ett huvudmärke eller ->hörnmärke och befinner sig, där minst 2 rågångar bildar 

ett hörn eller ett knä, men kan också stå emellan (ibid:109).  

hjärtsten 
Mittstenen inom ett femstenarör (Agner1730:108), vilken utgör själva gränspunkten.  
 
hörnmärke 
En allmän term för ett rågångsmärke, där 2 eller flera rågångar sammanstötar (som delvis bildar ett 

knä, min anm.). 

kiäldra, kiälldra, kiäldora  
En sällan använt äldre beteckning för ett rågångsmärke (Agner 1730:110). Annan stavning: -> tjäldra. 
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korsrå, korsråå  
Äldre beteckning för -> femstenarör (även Agner 1730:98). 

os 
Ett ställe där ett vattendrag rinner ut i en sjö. 
 
repning  
Metoden att uppmäta i fält med hjälp av ett rep eller snöre, innan mätkedjor måste användas 

(Holmbäck & Wessén 1979a:231). 

rev 
Lina eller snöre eller rep som var indelat i alnar och fot och som användes vid uppmätning och 

värdering eller kartläggning av jordområden. Tillhörande term är revning. 

revkarl 
Den som på uppdrag avmätte jordägorna med hjälp av en flera alnar lång -> revstång, innan 

lantmäteriväsendet kom till. Senare blev revkarlen lantmätarens medhjälpare på fält.  

revningsaln 
Aln, som användes vid revning (ägodelning). 1500-talets revningsaln = 56,2 cm. 
 
revstång 
En vid mätning av främst inägomark använd mätstång av 6 eller 20 alnars längd (Agner 1730:23; 
SAOB ). 
 
rå, äldre: råå, fsv. ra, raa 
Beteckning för ett gränsmärke, ursprungligen bestående av en stång eller påle. 
Raa även: röjt område, ofta sammansatt med namn på markområden (Mensing 1933, sp. 21). 
Kan eventuellt har sitt språkliga ursprung från arabiskan ”Raja” = limit (Agner 1730:96), även ”raja” 
(finska) = gräns. 
 
rå och rör, äldre: råå och röör 
Ursprungligen beteckning för de två skilda gränsmärken stång och sten, senare användes termen 
som ett enhetligt begrepp för ett rågångsmärke eller en rågång.  
”rå och rör” användes även för de gränsmärken eller gränser som definierade området för ett säteri 
(rå- och rörshemman) med särskild tanke på skattefrihet (Hedar 1928:447ff.). 
 
rågång, rågata äldre: rögång, rörgång 
Gränslinje, mest ägogräns (som ska vara markerad med flera rågångsmärken eller består av t.ex. 

gärdsgård eller ett vattendrag, min anm.). Ursprungligen: att ”uppgå” eller utstaka en gränslinje. 

rågångsmärke, råmärke 
Ett gränsmärke, som kan bestå av ett naturligt föremål i landskapet, ditplacerade eller särskilt 

markerade stenar eller markeringar i trästammar m.m. (Bennet-Gårdö m.fl. 1992a:181; SAOB).   

råskillnad = rågång 

råsten = gränssten 
 
rör, äldre: röör 
Ett rågångsmärke, bestående av en stensättning. Tillhörande termer är: att rörlägga och -> rör-
läggning. 
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rörläggning = utsättning av rågångsmärken  
 
skiljemärke, skillnadsmärke = rågångsmärke  

skillnad, skillnadslinje = här: rågång 

(att) skola, omskola 
Äldre beteckning för: att stensko, göra något stadigare genom att förse det med ett antal mindre 
stenar i marknivå. 
   
stav och rå, stav och sten, äldre: staf och röö = ->rå och rör 

tjäldra, tjällra   
Äldre beteckning för ett rågångsmärke, enligt Äldre Västgötalagen bestående av två nedgrävda 

stenar och en tredje liggande ovanpå, därför även kallad trestenarör (Beckman 1924:68). Se även -> 

kiäldra. 

tvistepark 
En ägoareal, där byamännen tvistade om tillhörighet och den rätta rågången. Byamännen på varje 

sida av gränsen måste vara överens om den rätta gränslinjen. Det betydde att de måste enas i 

lantmätarens närvaro om framtidens rättgiltiga rågångsmärken, s.k. ägandesyn. (De brukade pekas ut 

av de närvarande, min anm.) Kunde de inte förlikas inrättades en s.k. tvistepark och ärendet 

avgjordes vid nästa häradsting. Ett eventuellt överklagande resulterade i landsyn vid landstinget, som 

sedan inte kunde överklagas (Körner 1969, sp.558; SRL, Jorda Balk, XIV. Cap 1. §.). 

(att) uppgå = äldre beteckning för: att syna, besiktiga eller staka ut (en rågång)  
 
(en) urfjäll  
Jordegendom, som är belägen i en annan by, socken, härad eller allmän mark än ägarens bostad 

(Holmbäck & Wessén 1979b:189). 

utliggare 
Ett rågångsmärke, som befinner sig i närheten (10-30 alnar) från ett ->femstenarör och markerar 

gränslinjens riktning (SRL, Jorda Balk, XII. Cap 1. §.). 

vettare = visare 

visare, visarsten, ibland: vettare 
Ett rågångsmärke, som består av upp till fem i rad nedsatta stenar, den mellersta brukar vara något 

längre än de andra. Visare utgår från ett ->hörnmärke och ligger ofta mellan 300 och 500 alnar från 

varandra längs själva gränslinjen och visar/vettar mot det nästa hörnmärket (Agner 1730:110; 

Holmberg 2003:11; SRL,  Jorda Balk, XII. Cap 1. §.). 

 

3.2 Forskningsläget om rågångar och rågångsinventeringar 
De äldre rågångsmärkena är fortfarande dåligt undersökta, både sett inom den arkeologiska och 

kulturgeografiska forskningen. Även det språkliga källmaterialet kring rågångar är bristfälligt. 

Forskningen här handlar till övervägande del om ortnamn. Ett av undantagen är de gränsmarkeringar 

från 1000-talet med komplettering på 1200-talet, vilka en gång skiljde det danska från det svenska 
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riket och som därmed är av största intresse för analyser (se t.ex. Holmström 1975; Kalén 1933; 

Karlsjö 1991; Stenholm 1986:32). I en beskrivning över hela Kinds härads gränsläggning, som delvis 

också berör den gamla riksgränsen, finns allmängiltiga detaljer om äldre gränsmarkeringars 

utformning och lagbestämmelser kring rågångar (Holmberg 2003). På liknande sätt genomfördes en 

inventering av gamla gränsmärken i Rasbo socken/Uppland (Rojas 2005).  Några hembygdsforskare 

inventerade alla åtkomliga huvudmärken i Algutsboda socken i Kalmar län (Uppman 2003; Uppman 

2006). 

Inom fornminnesinventeringen togs även rågångsmärken upp, eftersom de tillhör de inventerings-

relevanta objekt. En systematisk genomgång av gränsmärken var däremot inte planerad. På ett 

jämförbart sätt realiserades även projektet ”Skog och Historia” i form av ett samarbete mellan 

Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen och som startades under mitten av 1990-talet. Man utgick 

från uppgifter man fick via arkiv och via lokalbefolkningen, för att sedan leta upp de kulturhistoriska 

lämningarna och dokumentera dem i den digitala databasen FMIS (se Riksantikvarieämbetets 

hemsida ww.raa.se). Projektet bestämdes i princip som avslutat, fastän bara en bråkdel av hela 

landet blev inventerad. I dagsläget återstår granskningen av fältundersökningarna (Jönsson, muntl. 

medd. 2012-03-30). Inga andra inventeringar av rågångar i Kronobergs län är bekanta än de, som 

presenteras här (Holmgren, muntl. medd. 2012-03-20). 

Jag har hittills inte sett inventeringar, som utöver huvudmärken även inkluderar visarstenar. 

3.3 Lantmätarnas instruktioner och metoder rörande rågångar 
Detta kapitel tar inte upp frågan, varför hela landet skulle karteras, utan här beskrivs i förkortad form 

endast sättet, vad lantmätarna skulle iaktta i sitt arbete rörande byarnas rågångar och hur mätningen 

och gränsdragningen rent praktiskt skulle utföras. 

Sedan medeltiden och innan kartritningens tid var revkarlar verksamma med att utföra jord-

mätningar med en flera alnar lång mätstång (Sporrong 1990:138). Då saknades legala föreskrifter, 

hur rågångar skulle utmärkas på marken och resultatet var inte alltid tillfredställande, eftersom 

metoderna tycktes vara ganska primitiva (Almquist 1928:595). 

1628 lades grunden för det svenska lantmäteriväsendet.  I de instruktioner, som de första lant-

mätarna skulle gå efter, kan man se ett över tid tilltagande beaktande av rågångar och 

rågångsmärken. Fem år efter lantmäteriväsendets installation fick lantmätarna anvisningar, hur de 

skulle avmäta och värdera varje bys ägor och byskillnader, men att de från början inte alls skulle bry 

sig om skogens rågångar, i praktiken byarnas yttre gränser. Enligt de kommande instruktionerna från 

år 1635 behövde dock de gränsmarkeringar i skogen antecknas, som var ostridiga: 

”… men Skogzråå och Röör att opleta , behöffua dee sig inte bekymbra, uthan der dee dem 

klare och odisputerlige finne, måge dee och dem wäll införa och uttwijsa.” (Styffe 1856:255f.) 

1642 års föreskrifter lyder ungefär likadant, men numera fick även skogens tvistiga rågångsmärken 

utvisas som sådana (ibid:263). Enligt 1643 års instruktioner skulle nu åtminstone sockengränserna 

vara inritade i kartorna (ibid:268f.). I samband med att kungen insatte en ny inspektör år 1683 

framgår att ”Rå och Rörs rättigheet” nu anses ha blivit en viktig angelägenhet (ibid:271), detta särskilt 

med tanke på, om en lantegendom verkligen tillhörde sätesgården eller var frälsets markandel. Adeln 

var befriad från större delen av skatten, men hade ofta lagt andra hemman under sig inom säteriets 
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gränser. Fram till år 1691 upprättades nu ett stort antal av dessa rå- och rörskartor, som 

dokumenterade säteriernas gränser (Hedar 1928:447ff.). Det är först med 1688 års förordning att en 

lantmätare måste vara närvarande, när nya rågångar skulle utmärkas och rågångsmärken uppsättas. 

Även i fall av tvistigheter angående skiljelinjer skulle han bli underrättad och tillsammans med alla 

berörda parter förrätta ärendet. Alla gränser skulle nu ”med stoor flijt och achtsamheet” avmätas 

och på kartan antecknas (Styffe 1856:278, 281). Det blev nu en av de viktigaste uppgifterna att ta upp 

rågångar och anteckna dem på kartorna. Lantmätarens examinering vid slutet av 1600-talet innebär 

bl.a. att ”… kunna åtskilja huvudrör från visare, ett gott och giltigt från ett falskt rör samt huru 

rågångar, räta linjer och streck genom skogar och svåra marker böra uppgås.” (Bagger-Jörgensen 

1928:93) Från och med ett kungligt plakat 1665 om mått och vikt fick lantmätaren endast den 

stockholmska alnen använda vid mätningarna (1 aln = ca 0,594 m), såsom den av riksdagen blev 

fastställd år 1604 och vars mått befann sig på rådstugudörren i Stockholm (Svärdson 1928:156). 

Den 10 mars 1691 skickade lantmäteridirektören Carl Griepenhielm ett förslag till den kungliga 

lagkommisionen, hur ”råå och röör” skulle vara utformade. Punkt 3 av 23 lyder så här:  

”Måste sådane steenar eller rååmärcken wara af den stoorleek och tyngd, att den störste 

ibland dem af 5 menniskior icke rubbas och kullkastas kunna i synnerheet wijd store 

hufwudråå; och det i synnerheet för de orsakerna skull, att onge och wahnartige menniskior 

icke så lätteligen, som här till dags ofta skiedt är, må kunda omkasta och förändra sådane 

råmärcken, hwilket icke så beqwemligen lärer låta giöra sig, när stenarna äre så swåre, att så 

mange wittnesmän behöfwes wara tillstädes att fullända sådant argt företagande.” (Almquist 

1928:627) 

Visarstenarna mellan huvudmärken bör vara av den art att de ska ha rak ovansida, visa rågångens 

sträckning och må vara av den tyngd att de inte kan rubbas av tre män. Vid raka rågångar ska de 

sättas varje 300, 400 eller 500 alnar ifrån varandra. Befintliga rågångsmärken må bibehålla sin laga 

kraft och förbli stående bredvid de nya (ibid:628f.). När delar av förslaget senare blev lag, mildrades 

kravet på ett bestämt avstånd mellan visarstenarna. De skulle sättas ”ej längre från annan, än rop 

dem emellan höres” (SRL, Jorda Balk, XII. Cap 2. §.). Detta påminner om de föreskrifter, som fanns i 

de medeltida landskapslagarna om byar, som gränsade till en allmänning; vid tvister slutade byn så 

långt in mot allmänningen man kunde höra ett rop, som utgick från byns äldsta gränsmarkering (ÖgL, 

BB XXVIII.). Ändå blev gängse praxis att visare sattes upp med jämna mellanrum på ett avstånd 

mellan 300 och 500 alnar. 

I en ny instruktion uppmanas lantmätarna år 1725 att med största noggrannhet beskriva alla 

rågångsmärken, även visare, av vilken art och beskaffenhet de är, om de är tunna eller kantiga, lutar, 

står stadig eller är undangömda. Visarstenarna får inte lägre sättas efter rop, utan en rak linje ska 

utstakas (men avståndet får inte vara längre än att rop kan höras, se ovan). Allt ska protokollföras, 

alla invändningar beaktas och dokumentet slutligen undertecknas av alla berörda parter. Protokollet 

måste uppvisas vid tinget och stadfästas av tingsrätten. (Agner 1730, appendix, punkt 9.) 

Enligt kung Fredriks förordning från samma år måste var och en lantmätare avlägga både muntlig och 

skriftlig ed att stå till svars inför Gud, konungen och ”hwar ärlig Man” att vara en trogen och lydig 

tjänare och att iaktta alla de inom sitt ämbete upplagda instruktionerna. Efter examinering i teori och 

praktik och avlagd ed 
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”… skall en sådan Landtmätare försee sig med nödiga Instrumenter, som äro i synnerhet en 

Lantmätare Tafla, en Compass, en Lineal med Dioptrer, en hand=Circel, en Mäte=kedia å 25. 

alnars längd, afdeld uti Qwarter med ringar emellan, emedan inge snören äro tillåtelige at 

brukas, utan skola wara härmed aldeles förbudne.” (Agner 1730:155-157) 

 
Fig 2   Lantmäretikedja, ca 12m lång. Tillhör Algutsboda hembygdsförening. 

 
Lantmätaren Eric Agner har i sin år 1730 utkomna ”Geodæsia Suecana eller Örtuga delo-bok” 

detaljerade påminnelser, bl.a. hur mätningen i fält ska gå till, hur rågångsmärken ska utformas och 

sättas och anteckningar, vad han har sett eller vet om befintliga gränsmarkeringar. Han grundar sig 

stundom på kungens instruktioner från år 1725, som han också återger vid slutet av boken, fastän 

han själv föreslår – rakt emot kungens ovan citerad instruktion – ett 50 eller 25 alnar långt snöre vid 

raka mätningar i fält (Agner 1730:116). 

Inför ”rörläggningen”, dvs. utsättning av rågångsmärken, ska i rätt tid lämpliga stenar med rätt 

storlek för både hjärtsten och visare sökas och framläggas på plats. Vid rörläggningens tillfälle måste 

med ett stenhuggarjärn rågångarnas vädersträck markeras i den under både hjärtstenen och visarna 

befintliga hällen eller stenflisen. Efter nedsättningen i en grävd grop ska stenarna väl ”omskolas”, 

dvs. med ett antal mindre stenar fixeras vid foten och sedan med klappersten och jord påfyllas (se 

även fig 3).  Femstenarör måste sättas på alla ställen, där rågången byter riktning, men kan dessutom 

finnas mellan dessa. Han föreslår jämna avstånd mellan visarstenarna, om terrängen tillåter detta. I 

ett stenrikt område ska större stenar användas, för att göra de mer synliga (Agner 1730:106-110). Ett 

bevis för att en sten inte av en slump hamnat på ett ställe, utan har rests av människor och därför får 

tolkas som en gränssten erhölls genom att vid rörläggningen placeras atypiskt material under stenen, 

som t.ex. järnslagg, kol eller hårdbränd krossad tegel, alternativt fem lika stora runda stenar till en 

storlek av hönsägg (ibid:112f.). Liknande sedvänja att hugga vädersträck i underliggande stenmaterial 

och att lägga t.ex. glas, kol eller tre stenar under gränsstenen användes även vid gränsläggningen i 

delar av Tyskland och dokumenterades där i på 1500-talet (Grimm 1956:72).     

Det torde räcka att definiera ett hörnmärke utan någon stensättning med bara udda deponerat 

material. Under en storskiftesförrättning fanns anledning att granska rågångsmärken mellan byarna 

Gällingeskruf, Möcklehult, Möcklehultamåla och Johanstorp den 13 september 1796: 

N
o
4 Sinneshögen et ställe där flere gerdesgårdar sammanstöta och ligger på någorlunda jemn 

plan – under sjelfwa gerdesgårdshörnet där puncten war syntes något smedjeslagg eller som 

allmänt säges Sinnerskuta. Detta ställe är det som erkändes af Bohults männ och sträcker sig 

således deras Rågång intil Twisteparken från N
o 

1 till N
o
 4. (KGa, pärm 8b:8)   
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Fig 3   Möjlig konstruktion av "väl omskolade” visarstenar efter vad som framgår av instruktionerna              
kombinerat med det, som jag har sett vid olika tillfällen. 

Sveriges Rikes Lag 1734 återspeglar i stort det om rågångar, som Agner har skrivit och föreslagit fyra 

år innan (SRL, Jorda Balk). De föreskrifter vad beträffar råmärkens beskaffenhet och metoden för 

deras nedsättande upphörde att gälla först med en lagändring, som trädde i kraft den 1 januari 1921 

(Almquist 1928:608). 

 

3.4 Lantmäteriakterna som inventeringsunderlag 
De berörda lantmäteriprotokollen är skrivna i dagboksform, dvs. lantmätaren antecknar löpande sina 

handlingar, diskussioner med jordägarna, de företagna mätningarna i fält, ritningar på kartan och 

även rörläggningen. Protokollet börjar med att lantmätaren går igenom byns rågångar och utröner 

eventuella tvistigheter angående gränsdragningar. Dessa anteckningar ger tillsammans med 

kartritningar den relevanta informationen för en inventering av bygränser. Först när de yttre 

linjeelementen på något sätt är avklarade fortsätter han med att ägna sig åt den inre ytan, såsom 

delning, mätning och taxering av de enskilda ägodelarna. Den tillhörande kartan visar förutom byns 

alla jordarealer även de fastställda numrerade hörnmärkena och rågångarna samt en linje dragen 

emellan dem. Ifall akten gäller en särskild rågångsutstakning, så består kartan uteslutande av de 

berörda rågångslinjerna inklusive deras märken. 

Jag nämnde redan inledningsvis att rågångarna och deras märkestenar brukar vara till alla delar 

beskrivna i lantmäterihandlingarna, både deras läge, art och dimension. Det hjälper avsevärt, när 

man ska leta upp och identifiera dem. De allra äldsta rågångsmärkena är däremot inte omnämnda, 

men gäller fortfarande, om de ligger i rågången (se kap. 3.3). 

Dessa protokoll ger ofta hänvisningar till äldre förrättningar och andra överenskommelser angående 

en rågång, vilka inte sällan blir citerade i sin helhet, men kan vara till hjälp för en bättre förståelse. 

Utöver uppgifter om rågångar, så innehåller dessa dokument även mycket annan information om 

olika företeelser, som kan nyttjas vid inventeringar av andra typer av lämningar. Projektet ”Skog och 

Historia” använde dem mycket i sina inventeringar. 
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3.5 Egen inventering 

3.5.1 Undersökningens uppläggning 

För att kunna leta upp rågångsmärken till en by är den säkraste metoden att först bekanta sig med 

tillhörande protokoll och kartor. De är fritt tillgängliga via lantmäteriets hemsida under rubriken 

Historiska kartor. Inom t.ex. lantmäteristyrelsens arkiv väljer man län och socken samt trakt (vanligen 

by) eller aktnummer (se LM under referenser). De första lantmäterikartor från 1600-talet, som kallas 

geometriska kartor, ritades bl.a. även över byar. Långt ifrån alla dessa kartor beskriver utmarker och 

därför inte heller byarnas gränser, eftersom dessa krav saknades från början.  Däremot bör man söka 

i handlingar, där de första skiften inom en by skulle genomföras. I samband med dessa åtgärder blev 

bygränsen besiktigad och dess rågångsmärken närmare och ibland mycket ingående beskrivna. Den 

vanligaste anledningen för byars ägodelningar var storskifte eller enskifte. Om inget av dem utfördes, 

så kunde rågångar även behandlas under lagaskifte. Men beskrivningar om rågångsmärken finns 

även i särskilda rågångsutstakningar, ifall inga skiften var nödvändiga, eller i tvisteparker, om byar var 

oeniga om sina gränsdragningar. I efterföljande protokoll ansågs ett upprepande av beskrivningar av 

samma rågångsmärken vara onödiga och saknas därför vanligen. 

Utöver dessa lantmäterihandlingar kan finnas också andra, ibland tidigare protokoll. I mitt fall tog jag 

del av Kosta Glasbuks äldre protokoll angående rågångsbeskrivningar.  Glasbruket köpte på andra 

halvan av 1700-talet ett stort antal skogsområden för att säkra sina tillgångar för ved och råvaror. Vid 

förvärv av dessa markområden följde sedvanliga köpehandlingar med, som delvis beskrev även 

rågångar. Enstaka beskrivningar om rågångar inom undersökningsområdet fanns dessutom i 

domstols-protokoll. Den vanligaste och mest betydelsefulla källan som användes i min inventering 

var olika storskifteshandlingar. 

Alla relevanta protokoll och handlingar beträffande rågångar blev underlag för de efterföljande 

fältinventeringarna. Målet var att först leta upp och beskriva så många som mögligt av de i 

källmaterialet anförda rågångsmärkena. I ett nästföljande steg jämförde jag mitt resultat med de 

skriftliga källorna. Under inventeringsarbetet i fält var en central uppgift att parallellt leta efter äldre 

rågångsmärken, som inte var del av lantmätarens protokollhandlingar. 

Efter genomgång av protokoll och kartmaterial inventerade jag rågångarna åt samma håll, som 

lantmätaren hade gjort och beskrivit dem. Jag besökte den punkt som skulle bli ändpunkten av den 

första raka sträckan av rågången, för att pricka in dess koordinater i GPS:en. Därefter började jag vid 

startpunkten och följde den på GPS-bilden markerade raka linjen mot den tidigare inmatade 

ändpunkten. Syftet var att gå längs rågångssträckan och återfinna och dokumentera alla visare, som 

sattes ut med jämna mellanrum längs gränslinjen, utgående från första hörnmärket. På samma sätt 

gjorde jag med de efterföljande raka delsträckorna.  Jag spanade samtidigt efter andra rågångs-

märken, som kunde ligga lite avsides och som dessutom kunde ha ett annat utseende än de av 

lantmätarna nedsatta stenarna. 

Metodens inriktning, med hänvisning till en av frågeställningarna (”Vad finns kvar?”), bestod främst 

av en komparativ studie.  Samma material skulle jämföras från två skilda tidsperspektiv. Men 

metoden skulle också å ena sidan få en indikation om äldre mätmetodernas kvalité och å andra 

sidan, om det existerade andra, kanske ännu äldre rågångsmärken längs gränsen, som inte fanns 

antecknad i ovan nämnda handlingar. Inventeringen krävde att till varje upphittat rågångsmärke 
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notera: läge i terrängen, miljö, stenkonstruktionens form, bevarandetillstånd och GPS-koordinater. 

De enstaka stenarna skulle också mätas och fotograferas. 

Det under själva inventeringsarbetet använda arbetsmaterialet bestod av lantmäteriakters kopior, 

ett aktuellt kartblad (Gröna kartan), papper och penna, måttband, enkel GPS och en kamera. Jag får 

därutöver rekommendera rent praktiska föremål, nämligen att ha med sig mobiltelefonen, 

myggmedel och gärna en trästav. Man kan vara långt ifrån all mänsklig civilisation; terrängen kan 

vara ojämn, blockrik eller blöt; ibland måste man korsa diken, så dessa hjälpmedel gör arbetet 

behagligare och ökar säkerheten. 

 

3.5.2 Undersökningsobjekten 

Som undersökningsobjekt förekom olika sorters rågångsmärken: 
som hörnmärke  

 tydliga naturliga märken i landskapet (flyttblock, stor jordfast sten eller stensamling, ställe 
vid ett sjös in- eller utlopp (”os”)) 

 ditplacerade stenar (femstenarör, stensamling) 

 i stenblock eller stenhällar huggna markeringar (norrstreck) 
och längs rågången 

 utliggare 

 visare 

 odokumenterade stensättningar (enstaka sten, stensamling). 
 

Som jag redan inledningsvis nämnde borde en del av dessa objekt anses som fornminnen. Sådana 

gränsmärken, ”… som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna” (SFS 

1988:950, 2 kap. 1 §) är enligt kulturminneslagen skyddade som ”Fast fornlämning”. Alla andra 

påträffade äldre rågångsmärken klassas som ”Övrig kulturhistorisk lämning” och har rätt att – 

tillsammans med de förra – bli upptagna i Riksantikvarieämbetets digitala geografiska fornminnes-

register FMIS.  

 

3.5.3 Inventerade rågångsmärken i Ekeberga socken 

Delar av nedanstående text är tidigare publicerade i två artiklar i Ekebergas hembygdsbok (Kusel 

2006a; Kusel 2006b), men då frågeställningarna i denna uppsats skiljer sig och det kan vara svårt att 

förstå sammanhangen utan en beskrivning av materialet, måste jag därför återge en del av innehållet 

av mina ovan nämnda artiklar, men ägnar mig mest åt den komparativa uppgiften och en mer 

ingående undersökning av visarstenarna.  

För att underlätta läsandet hänvisar jag framför varje inventerat objekt med ett i parentes satt 

löpande nummer till motsvarande nummer i den tabellariska beskrivningen i appendix 1. 

Figur 4 visar de äldsta av lantmäteriet upptagna rågångarna och den i respektive protokoll använd 

numrering av hörnmärken, som jag refererar till.   



 

21 
 

 

     Fig 4   Rågångar kring byarna Kulla/Kalkhult och Skärgöl 

 

3.5.3.1 Inventerade rågångar vid byarna Kulla/ Kalkhult 

Enligt storskifteskartan och protokollet från år 1796 (LM, akt 07-EKE-20) använde Kulla 

Gästgivaregård och Kalkhult sina betesmarker samfällt och hade inga rågångsmärken sinsemellan, 

men däremot åt de angränsande byarna. Under förrättningen framvisade Kullas markägare Major 

Angerstein ett protokoll, beträffande gränsdragningen mellan Kulla och byn Skärgöl, daterad och 

fastställd den 18 september 1749 i Kulla. Genom att protokollets text blev ordagrant överförd till 

storskiftes handlingar och nu är del av dem får man veta att skiljelinjen redan år 1733 gick efter 

”gamla och wanliga Råmärken” (LM, akt 07-EKE-20:4) och att då även nya sattes upp. 

Efter att den anstående mätningen blivit utlyst i kyrkan träffades alla berörda jordägare från båda 

sidor gränsen och två nämndemän, för att tillsammans med lantmätaren syna rågångarna. Kravet var 

att de måste komma överens om den rätta sträckningen. Lantmätaren uppmanade därför parterna 

att helst enas på plats, för att undvika kostsamma och tidskrävande rättegångar. 

Först begav sig sällskapet till en markareal, kallad Dunemader, som vid förrättningens tid tillhörde 

byn Skärgöl, men hade sitt läge i det nordvästra hörnet av Kullas ägor. Ett sådant ägoområde, som 

ligger inom gränsen av en annan by kallas i äldre handlingar urfjäll. Dunemaden omnämns som 

gränstrakt mellan byarna Åhult och Kulla i ett brev, daterad 28 sept. 1592 (EHa 1700:112). Maden 

rörlades efter diskussioner med raka linjer med början från en punkt, som kallas Dunemadshall, till 

fyra hörnmärken I., II., III. och IV. och följer från nummer IV. en bäckfåra norrut tillbaka till 

utgångspunkten.  Vid både no. I. och II. placerades en större sten och fem alnar därifrån markerades 
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rågången med ett antal väl nedgrävda visarstenar åt varje håll. No. III. utgörs av en flathäll; ovanpå 

restes en mindre sten i mitten och på en alns avstånd två stenar, som visar mot no. II. respektive no. 

IV.  Urfjällens sista rör är vid ån beläget och består av en stor jordfast sten, som på ett inte närmare 

beskrivet sätt markerades som ett rågångsmärke.     

Dunemaden var vid inventeringstillfället delvis utdikad och numera bevuxen med gles 

granskog och buskar. Det var förmodligen den förändrade markanvändningen, som var 

orsaken till att bara en del av märkestenarna kunde återfinnas. 

No. I. och II. ej återfunnen, inte heller de omtalade visarstenarna. 

(1) No. III. Rågångsmärket liknar ett femstenarör, men inga biliggare är synliga. 

(2) No. IV. Märket verkar vara opåverkat sedan rörläggningen och befinner sig 8m öster 

om Sandsjöåns kant och nära väster om en kulle på stenig skogsmark, sluttande mot 

ån. 

Under inventeringen följdes hela Kulla och Kalkhults samfällda ägogräns, med ledning av 1796 års 

protokoll och karta och i deras ordning (se fig 4): 

1. Foglehall, ett femstenarör, som utmärker gränsen mellan Ekeberga sn i söder och Lenhovda sn i 

norr och bildar hörnmärke mellan byarna Kulla (SV), Skärgöl (SO), Vägershult (NO) och Åhult (NV). 

Gränsmärket omnämns 1685 och 1747 i domboken som en plats, där en liten gråsten befinner sig 

ovanpå en jordfast sten enligt ett fastebrev av den 30 april 1616 (EHa 1600:445, 1700:109). På 1689 

års härdskarta över Uppvidinge syns ”Fouglehall” i kanten av den då nyanlagda vägen mellan Eksjö 

och Karlskrona (LM, akt 07-GEO-42). 

 

 

          Fig 5   Utdrag ur lantmäteriprotokoll om Foglehall (LM, akt 07-LEJ-57) 
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Det nuvarande femstenaröret byggdes i samband med en rågångsutstakning mellan å ena sidan 

Åhult och å andra sidan Kulla/Kalkhult den 15 augusti 1793 ovanpå en ”liggande jordfast Trekantig 

sten 8 alnar lång på västra, samt 6 ¼ och 6 alnar på de öfriga sidorna, hög 1 ½ aln flat ovanpå och 

något kullrig åt östa kanten” (LM, akt 07-EKE-20:1). Det kallmurade femstenaröret beskrivs (se fig 5) 

som att nu få en diameter på 3 alnar. På västra sidan blir röret ¾ aln (0,45m) högt och på den tidigare 

kullriga östra sidan 1 ¼ aln (0,75m). Hjärtstenen är 1 aln 5 tum (ca 0,72m) synlig ovan marken, de fyra 

biliggarna angivs vara 13 tum höga (ca 0,32m). Rågången mot nästa hörnmärke åt SV försågs med en 

flat utliggare 30 alnar från femstenaröret, dvs. på andra sidan och väster om dåvarande landsvägen 

(LM, akt 07-LEJ-57:3). 

(3) Femstenaröret är tämligen välbevarad. Två av de fyra biliggarna är utrasade. 

Utliggaren mot SV är välbevarad och står bara några meter från den på 1960-talet 

anlagda riksvägen 28, som idag går ca 25m väster om och parallellt med den gamla 

vägen. Denna kan skönjas som en övervuxen vägbank.  Röret med utliggaren syns från 

riksvägen.  

       

Fig 6   Foglehall. Utliggare (med femstenaröret i bakgrunden) och femstenaröret (3) 

Rörläggningen fortsatte år 1793 – utan att ta hänsyn till gammal folktro – motsols till nästa 

hörnmärke Dunemadshall åt SV. Den raka linjen försågs med 12 st. visare à fem stenar i rad stående 

och enligt protokoll med ett avstånd på vardera 400 alnar (ca 237,6m), utgående från Foglehall. En 

närmare beskrivning av visarstenarna finns inte i protokollet (LM, akt 07-LEJ-57:3). Hela sträckan är 

även antecknad som gräns på ovan nämnda 1689 års häradskarta. 

Eftersom delar av sträckan idag går precis i diken och utgör på ett annat ställe en väg, 

är några av visastenarna försvunna. 

Visare no. 1 ej återfunnen. Här grävdes ett dike längs med rågången. 

(4) Visare no. 2. belägen vid vägskälet Åhultsvägen/Hästövägen och NO om och i 

anslutning till en lutande grindstolpe (fig 7).  
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Fig 7   Visare (4)  Fig 8   Visare (5) 

 

Visare no. 3 och 4 ej återfunnen. Rågången utgörs numera av Hästövägen. 

(5) Visare no. 5, ca 10m norr om Hästövägen vid en kurva. Skogsmark, marken sluttande 

åt SO mot vägen (fig 8). 

(6) Visare no. 6, i en tydlig rågång och skadad, förmodligen vid skogsavverkning. Stenig 

terräng vid en sluttning mot SV. 

(7) Visare no. 7, alla stenar lutande. Mossig, gles tallskog, ca 40m SV om ett dike och ca 

20m norr om ett annat dike. 

(8) Visare no. 8, i skogsmark med tydlig rågång mellan stor- och ungskog. 

Visare no. 9 ej återfunnen, förmodligen bortgrävd under anläggning av ett dike. 

(9) Visare no. 10 mycket skadad, förmodligen genom dikesgrävning, belägen 0,5m norr 

om ett dike och ca 12m öster om en väg (”Nya vägen”), mycket fuktig mark. 

(10) Visare no. 11 bestod ursprungligen av fem i rad stående stenar och fyra stödstenar, de 

senare längs med rågångslinjen liggande (se även fig 3). Förmodligen genom 

dikesgrävning kördes alla stenar ner i marken, så att bara spetsen av en av 

visarstenarna stack upp ovanför jordytan vid inventeringstillfället. Platsen befinner sig 

omedelbart NV om ett med rågången parallellt gående dike. Skogsmark. Jag fick 

muntligt tillstånd av både Länsstyrelsen och Lantmäteriet att återställa rågångsmärket. 

Som förebild tog jag del av visaren no. 7 mellan Dunemadshall och Grävlingekullen (se 

(18) längre ner) och dess synliga stödstenar.  

(11) Gränssten av förmodligen äldre karaktär, kanske från gränsläggningen år 1733 eller 

tidigare. Stenen är inte omnämnd i lantmäteriprotokollet. Utgörs av en enskild rest 

sten i mitten av ett lågt stenröse. Skogsmark, kuperad, stenrik terräng, ca 110m SV om 

den senast beskrivna visaren no. 11. 
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(12) Visare no. 12, alla 5 stenar något lutande åt NV (se uppsatsens titelbild). Läge ONO 

och vid nedre kanten av en kulle i gräsbevuxen skogsmark, ca 60m från hörnmärket 

Dunemadshall. 

Nästa raka delsträcka av Kulla och Kalkhults rågång omfattar, utöver hörnmärken, åtta i protokollet 

omnämnda visare och börjar vid: 

2. Dunemadshall (Dunehall på 1689 års häradskarta). Rågångsmärket omnämns i ett domstols-

protokoll från år 1685 (EHa 1600:445). Enligt rågångsutstakningen år 1793 blev en stor, gropig 

jordfast sten vid den östa kanten av Dunemadsån (idag Sandsjöån) försett med ett s.k. vädersträck 

(LM, akt 07-LEJ-57:3), en inhuggen norrpil tvärs över stenen. Mot femstenaröret Foglehall och mot 

nästa hörnmärke Grävlingekullen utsattes var sin utläggare 30 alnar från Dunemadshall. 

Varken märkesstenen eller den i 1793 års protokoll omnämnda ännu större stenen 

väster om den första gick att lokalisera. Idag går en bilväg här över en bro mot byn 

Gräsmo. Vägen finns inte på storskifteskartan. Förmodligen ingick de båda stenarna i 

brofästet eller vägbygget. En liten spetsig sten nedanför bron vid åkanten markerar nu 

rågångens knä. Inte heller utliggarna kunde återfinnas. 

1796 års s.k. ägandesyn fortsatte från Dunemadshall söderut mot Grävlingekullen, en mycket brant 

kulle, omgiven av våtmarker. Rörläggningen av den sockengränsen mellan å ena sidan Kulla/Kalkhult, 

å andra sidan byn Åhult i Lenhovda sn skedde också här vid rågångsutstakningen tre år tidigare. 

Mellan dessa hörnmärken sattes ”8 st. Wettare af egenskap med de förra 400 Alnar från hwarandra 

från Dunemadshall räknat” (LM, akt 07-LEJ-57:3). Lantmätare Zacharias Liungdahl upprättade först 

en felaktig karta i och med att rågångens sträckning fastställdes från Dunemadshall rakt mot 

Grävlingekullen, vilket hade som följd att Skärgöl miste de västra delarna av sina tidigare nämnda 

Dunemader, som istället hade tillförts Åhult. Efter tvisteförhandlingar mellan parterna rättades 

förhållandet till, så att rågången slutligen följde bäckens alla krökningar till en punkt, där en tänkt rak 

linje mellan Dunemadshall och Grävlingekullen korsar ån och fortsatte först därifrån åt söder (ibid:4). 

Se även fig 4 ovan i kap. 3.5.3. 

Visare no. 1 och no. 2 blev ogiltigförklarade p.g.a. ovan nämnd förrättning. Det är 

oklart, om de ligger kvar i slåttermaden.  

(13) Visare no. 3 bestående av två synliga och i rågången liggande stenar, nästan 

övertorvade i en skogsbevuxen mosse och söder och väster om det här krokiga 

förloppet av Sandsjöån. 

(14) Visare no. 4 bestående av tre synliga stenar, belägen i skogsmark vid NV:a sluttningen 

av en liten kulle. 

(15) Äldre gränsmarkering, bestående av en iögonenfallande stenformation. En grupp av 

stora stenar av olika storlekar ligger i rågången. På den största av de jordfasta 

stenarna ligger tre små stenar (fig 9). 
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Fig 9   Äldre gränsmärke (15)      Fig 10   Visare (16) 

 

Visare no. 5 ej återfunnen. 

(16) Visare no. 6 bestående av fem stenar i rad, blockrik skogsmark, söder om ett litet kärr 

(fig 10). 

(17) Äldre gränsmarkering i form av en enskild sten. Blockrik, kuperad skogsmark.  

  

Fig 11   Enskild sten (17) 

(18) Visare no. 7 bestående av en rad stenar. Flera stödstenar synliga, som är platta 

ovanpå, liggande jäms med markytan och med den NNV:a kanten längs rågångslinjen. 

Visarens konstruktionsdetaljer togs som förebild vid återställningen av den förstörda 

visaren mellan Foglehall och Dunemadshall (se ovan (10)). 

(19) Äldre gränsmarkering i form av en enskild spetsig sten, stående något gömd bakom en 

större jordfast sten och ca 9m VSV om den raka rågången vid en sluttning mot väster i 

blockrik, kuperad skogsmark.  
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 (20) Visare no. 8 bestående av några stenar i rad, delvis skadade genom rotsystem. Därför 

är stenarna längst åt NNV tryckta under markytan. Kuperad skogsmark. 

(21) Äldre gränsmarkering i form av en enskild sten, belägen på en södersluttning ca 20m 

norr om en mosse och ca 225m NNV om hörnmärket Grävlingekullen. 

Söder om detta sista rågångsmärke korsar bygränsen en våtmark och träffar rakt på  

3. Grävlingekullen (Gräflingekullen 1793), vars högsta ställe på den mycket branta backen utgör 

punkten med samma namn, där byarna Kulla/Kalkhult möter Åhults och Ryds ägor. En jordfast sten 

beskrivs som 3 alnar lång i öst-västlig riktning ggr 2 ¼ alnar bred och hög i söder samt sluttande mot 

norr, likaså högre på västra än på östra kanten. Grävlingekullen ansågs av alla berörda parter som 

den rätta gränsstenen, och för att bättre urskilja den från andra försågs även den vid 1793 års 

rågångsutstakning med en inhuggning i form av ett norrsträck. En flat sten sattes som utliggare 30 

alnar mot Dunemadshall (LM, akt 07-LEJ-57:3f.). Vid en tidigare ägandesyn år 1747 beskrevs 

Grävlingekullen som en hög ljungbacke, och på den jordfasta stenen sägas ha legat tre små stenar, 

som redan då var borta (EHa 1700:110). 

(22) På den jordfasta stenen är en lång norrpil inhuggen. En utliggare befinner sig NNV om 

gränspunkten Grävlingekullen, som är en mycket brant kulle och numera bevuxen med 

storskog. 

Ägandesyn fortsätter i rak linje från Grävlingekullen till  

4. Näsjöos (dagens namn av sjön är Norrsjön) ”et ställe hwarest en Å har sitt utlopp och hwilcken 

efter dess krökningar utgör skillnad till Elgasjön” (LM, akt 07-EKE-20:10). ”Mitt i ån ska ha stått ett 

järnkors några bösshåll från Grävlingekullen”; korset sattes dit under andra halvan av 1600-talet (EHa 

1700:112). 

Korset syns inte längre.  

Några vidare inventeringar av eventuella visarstenar gjorde jag inte fram till Alnasten. Rågången från 

Grävlingekullen till Hjärtastäk går till största delen i vatten eller genom våtmarker. Jag följer här ändå 

1796 års rågångssyn, som fortsätter till 

5. Älgasjön (Elgasjön 1796), vars inlopp av den då kallade Fagerhultsån bekräftades och fastställdes 

av tingsrätten i en förrättning från år 1719 som gränsmärke (KGa, pärm 8b:3). Därifrån rörlades 

rågången i rak sträckning till 

6. Hjärtastäk, som är en punkt i den numera torrlagda Hjärtagölen (dagens namn: Hemmagöl). 

Några i protokollet omnämnda gamla pålar finns inte kvar, inte heller något annat, 

som tyder på ett rågångsmärke. 

7. Harekullen utgör hörnmärke för Kulla, Lövsjö och Dåvedshult eller Kosta Glasbruks ägor. I 

protokollet står om den långa sträckan mellan Hjärtastäk och Harekullen: ”Den 2dra september 

upgicks Rågången emot Dåfvidshult eller Kosta Glasbruk, men som öfwerflödigt ansågs rörläggas.” 

(LM, akt 07-EKE-20:15). En förklaring för detta icke-agerade framgår av ett fem år tidigare genomfört 

storskifte med den åt söder angränsande byn Dåvedshult. Ägorna på båda sidor rågången nyttjades 
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nämligen gemensamt. På själva Harekullen påträffade man vid rågångsyn det år 1791 uppmurade 

femstenaröret, försett med sedvanliga utliggare 25 alnar från hjärtstenen (LM, akt 07-EKE-8:11). 

(23) Femstenaröret är mycket skadat och inte igenkännbart som ett sådant. Utliggare 

saknas. Kullen är idag skogsbevuxen. 

Rågången mot nästa hörnmärke 

8. Alnasten (Arnasten 1775) försågs med två visare à fem stenar och inom Arnaflyet med lika många 

stora pålar. Vid själva hörnmärket murades nu ett femstenarör ovanpå en stor jordfast sten.  

Utliggare placerades både mot det förra och det kommande hörnmärket 25 respektive 30 alnar från 

röret. (KGa, pärm 8a; LM, akt 07-EKE-20:18) 

(24) Femstenaröret Alnasten ligger på hårdmark omedelbart norr om våtmarken Alnaflyet. 

Vid inventeringstillfället var området NO om röret nyligen markberett. Utliggare 

saknades. 

9. Stenwägen (senare Tvärskogsknä, 1851) ligger halvvägs på den raka linjen mellan Alnasten och 

Penningstenen, som behandlas i nästa kapitel.  Här svänger rågången i rätt vinkel åt VSV. Platsen 

omnämns som gränspunkt år 1733 (LM, akt 07-EKE-20:5). Vägen mellan Alnasten och Stenwägen 

försågs med 3 st. visare med inte angivna avstånd. Femstenaröret Stenwägen kallmurades på samma 

sätt som tidigare Alnasten inklusive 2 st. utliggare. Stenwägen ska ha fått namnet efter en gammal 

väg, som gått här och som redan år 1796 var ”… aldeles obrukbar och mest osynlig” (ibid:18). 

(25) Femstenaröret är belägen i NV:a kanten av ett kärr inom en gräsbevuxen ung tallskog 

och ett i övrigt blockrikt område. Marken sluttar lätt mot kärret. Röret är övertorvat 

och liknar numera mer en stensamling än ett gränsmärke. Varken utliggare eller rester 

av en stenväg är synliga. Stenwägen är inget hörnmärke längre, eftersom den nu 

följande rågången inte längre bildar en ägogräns. 

Alla råmärken härifrån och framåt till utgångspunkten Foglehall utgjorde ursprungligt bygräns mellan 

Skärgöl och Kulla/Kalkhult och får därför nu betraktas som fornminnen. 

10. Wisjöhall (Wigesjöända 1749) är nästa femstenarör och ligger vid den nordöstra ändan av Visjön. 

Även det rörlades vid samma tillfälle som de tidigare och försågs med en utliggare mot Stenwägen 

och en visare mellan dessa hörnmärken. (ibid:19) 

(26) Röret är hopfallet och hamnade delvis i vattnet. Utliggaren står 15m ONO vid 

sluttningen mot sjön. 

 Visaren återfanns inte. Området blev nyligen markberett.  

Rågången fortsatte över vattnet och några öar. Rörläggningen på öarna skulle ske, när isen hade lagt 

sig på sjön. Därför anlades nu direkt det nästa hörnmärket 

11. Långemoudde vid södra ändan av ett långsträckt hårdmarksområde och vid kanten av en 

våtmark, omnämnd som gränsmärke redan år 1733, och en utliggare (ibid:19). 

(27) Röret hittades gömt under en mindre gran och är mycket rubbat. Utliggaren är 

däremot välbehållen. 
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Rörläggningen till nästa hörnmärke 

12. Kullahörne kom till genom i flyet inslagna pålar. Här möttes inägorna av byarna Kulla och Skärgöl. 

Eftersom det fattades passande stenhällar, sattes femstenaröret direkt i marken med utliggare åt det 

förra och åt det nästkommande råmärket (ibid:19). 

(28) Kullahörne ät belägen i en mosse, p.g.a. otillräckligt grundfäste är bara hjärtstenen och 

en biliggare synlig över markytan. Utliggare mot väster kvar. 

Härifrån gick rågången i rak sträckning mot ett ställe, som kallas Sämjeröret. En visare anlades enligt 

protokoll på den högsta punkten (ibid:20). Dessutom träffade jag på fyra andra visarstenar, som inte 

omnämns i protokollet: 

(29) Äldre gränsmarkering. En liten enskild sten i glest bevuxen ekskog. 

(30) Äldre gränsmarkering ca 10m väster om vägbanken till riksväg 28. 

(31) På den i protokollet angivna platsen syns ett antal stenar, som ligger jäms med 

marken, ca 250m öster om Kullahörne. 

(32) Äldre gränsmarkering i form av enskild sten inom låg växtlighet med enstaka träd. 

(33) Äldre gränsmarkering i form av en liten enskild sten, ca 1m öster om en stenmur, som 

slutar här och vars ände befinner sig 80m öster om 

13. Sämjeröret, som har sin plats vid den s.k. Stora Landsvägen mellan Eksjö och Karlskrona, samma 

väg där Foglehall (se ovan (3)) är belägen. Röret byggdes nära en nästan förruttnad ekstubbe, som 

uppenbarligen bildade den egentliga gränspunkten, men ”… flere olägenheter hade förfallit om 

stubben skulle borttagits” (LM, akt 07-EKE-20:20). 

(34) Hjärtstenen står kvar i hörnet av en tomtgräns bredvid vägen. 

Utliggare inte återfunnen, möjligen inbyggd i stenmuren, som går längs rågången. 

Gränsen mellan Skärgöl och Kulla/Kalkhult gick norrut längs landsvägen till ett ställe, där den svängde 

vinkelrätt mot väst, fortsatte sedan efter en svängning mot norr igen, gick därmed parallellt med 

landsvägen, för att slutligen nå densamma igen. Alla fyra gränspunkter, som omsluter en rektangulär 

yta, namngavs med a, b, c och d och försågs med inte närmare beskrivna märken. (ibid:20) 

(35) Vid både punkt a och d ligger några stora kullriga stenar mellan den gamla landsvägen 

(36) och en parallellt med den gående stenmur. 

Punkt b befinner sig numera mitt på en åker. Markeringen är borttagen. Några större 

stenar ligger långt väster om punkt b vid åkerkanten. Punkt c kunde inte lokaliseras. 

Enligt protokollet följer bygränsen från punkt d den gamla landsvägen till utgångspunkten Foglehall. 

Några gränsmarkeringar är inte omnämnda. (ibid:20)  
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3.5.3.2 Inventerade rågångar vid byn Skärgöl 

År 1798 begärdes även storskifte för Skärgöl och i samband med detta synades rågångarna, som 

bedömdes vara ostridiga, men ändå delvis behövde rörläggas. Synen började enligt lantmäteri-

protokollet vid det förut nämnda femstenaröret Foglehall (LM, akt 07-EKE-44:1). Mellan detta och 

nästa hörnmärke 

II. Löveråsahall (Löfrååshall 1689) nedsattes 12 st. visare av vardera fem stenar i rad och vid 

Foglehall dessutom en utliggare. Ovanpå själva Löveråsahall, som ursprungligen bestod av en ca 5 ggr 

3 alnar stor jordfast sten, uppmurades ett femstenarör, som även försågs med sedvanliga utliggare åt 

båda håll 25 alnar från röret (LM, akt 07-EKE-44:1f.).  Löveråsahall markerar den punkt, som är gräns 

mellan byarna Skärgöl, Vägershult och Johanstorp (LM, akt 07-LEJ-20:1f.). Hela rågången mellan 

Foglehall och Löveråsahall är redan antecknad som gräns på 1689 års Uppvidinge häradskarta liksom 

namnen på rågångsmärkena (LM, akt 07-GEO-42). 

Gränspunkten befinner sig nära en väg, som här korsar rågången, och mitt emot 

torpstället Löverås. Varken utliggare, femstenaröret eller den jordfasta stenen gick att 

lokalisera. Området är tämligen blockrikt, men även med tanke på att det påbyggda 

femstenaröret kanske blev bortplockat, så uppfyller inte ens någon av de större 

jordfasta stenarna mått och utformning enligt beskrivningen. Iögonenfallande 

däremot är att det finns ett antal mycket stora stenar uppställda på torpets äng. 

Torpet är dessutom längs vägen avgränsat med ovanligt mäktiga stenstolpar. Det är 

tänktbart att rågångsmärkets material har ingått i torpets ”utsmyckning” eller 

gränsdragning. Det visade sig att råmärket redan var borttaget, när en lantmätare på 

1970-talet besökte platsen (Persson, muntl. medd. 2005). 

Rågången viker nu åt SO mot 

III. Flathallamärket eller Penningen/Penningstenen. Vägen dit skulle vara försedd med två visare. 

Vid Penningstenen nedsattes även två utliggare i likhet med Löveråsahall (LM, akt 07-EKE-44:2). 

Visaren närmast Löveråsahall försvann förmodligen under röjningsarbetet efter 

stormen Gudrun. Området och den tilltänkta platsen visade vid inventeringstillfället 

djupa spår efter skogsmaskiner. 

(37) Visaren närmast Penningstenen fanns kvar, i opåverkad storskog. 

De olika benämningarna på rågångsmärket blir förtydligade, om man läser protokollet: 

”Flathallamärket, hwilket ställe har af en widlöftig men jämn Berghall fått namn, och på 

hwilken ligger en större till det mästa trind sten, 1¼ alnar i högd, bredd och längd, och 

hwilken sten finnes liggande på några mindre stenar. Ofwanpå denne nu omnämde sten, som 

gör rätta puncten befanns också et rundstycke liggande, slagit År 1719, och är det troligt, 

stället häraf äfwen bliwit kalladt för penningesten. På det denna sten måtte wara bättre känd, 

uthöggs i honom et Norrstreck och penningen förwarades under stenen.” (LM, akt 07-EKE-

44:2) 
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Fig 12   Flathallamärket eller Penningstenen (38) 

(38) Penningstenen ligger nära och NO om ett våtmarksområde. På den klotformade 

stenen är ett tydligt norrstreck inhugget, men pilen visar inte längre åt norr. Enligt 

uppgift av en f.d. skogvaktare körde man under 1950-talet på stenen med en traktor 

(Ottosson, muntl. medd. 2005). Förmodligen efter samma händelse ligger 

märkesstenen inte heller längre på några mindre stenar, utan direkt på berghällen. 

Den omnämnda mynten är förmodligen bortkommen eller den är försvunnen genom 

korrosion. 

Råmärket Penningsten bildar ett knä i rågången, som nu svänger åt SSO till det i det förra kapitlet 

beskrivna femstenaröret Stenwägen. Längs denna sista gränslinje sattes tre visare, som inte kunde 

återfinnas (LM, akt 07-EKE-44:2). Skärgöls resterande rågångar från Stenwägen till utgångspunkten 

Foglehall följer oförändrat den sträckning, som redan år 1796 blev avstämd och rörlagd, såsom 

dokumenterats i förra kapitlet. 

3.5.4  Felaktig gräns mellan Kalmar och Kronobergs län 

I söder gränsar Ekeberga socken i Kronobergs län mot Algutsboda socken, som sedan 1971 tillhör 

Kalmar län. Byn på Ekebergas sida heter Arnaskruv, som här möter byn Bodaskog i Algutsboda 

socken. Kosta Glasbruk, som grundades 1742 i byn Dåvedshult, tillhör Ekeberga socken. Ägarna till 

glasbruket ägde på Bodaskogs mark en ängsmad, som därför i lantmäterikartorna är betecknad som 

”Dåfveshults Mad” och är belägen längst i norr av Bodaskog, dvs. mot gränsen till grannbyn 

Arnaskruv i Ekeberga socken. Bönderna från en annan angränsande by, Transjö, hävdade att maden 

ligger inom deras rågångar, men de kunde inte bevisa rättigheten, medan Dåvedshults ägare 

framhävde att de har brukat den sedan ”Urminnes tider” (LM, akt 07-EKE-8:2). Ortsbefolkningen 

kallar platsen för ”Brännvinsmaden”, eftersom det går sägnen att en gammal kvinna från Bodaskog 

en gång har sålt maden för en kanna brännvin (ca 2,6 liter).  Markområdet är en urfjäll. Så betecknas 

och behandlas den också i storskifteshandlingarna från år 1791. I taxeringstabellen anges den 

beskattningsbara arealen till 10 tunnland och 12 kappland och att den ”… är en urfjäld 

Boaskogs=eller Dåfweshulta=Maden kallad, som ensamt tilhörer Dåfweshult eller Kosta, är belägen 

wid Hemmanet Arnaskruf .”(Ibid:16). 

År 1818 genomfördes enskifte i byn Bodaskog. I samband med att man synade och protokollförde 

rågången kom man till 
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”N
o
 2 där en Äng kallad Dåfveshults Mad tillhörig Kosta Glasbruk, men ligger inom Bodaskogs 

gräns, tillstöter och går mot Arnaskruf efter Sjöstranden och den från Sjön löpande Åen till N
o 

3 …”. (LM, akt 08-ALG-24:2, min kursivering) 

Här bekräftades och rådde inget tvivel om att ängsmaden var en del av Bodaskogs ägoområde, som 
brukades av Kosta Glasbruk. Se även den följande bilden. 

 
  Fig 13   1818: "Dåfveshults Mad" som del av Bodaskogs ägor i Algutboda sn (LM, akt 08-ALG-24) 

I samband med lagaskifte år 1852 upprättades en karta med tillhörande protokoll över Arnaskruv, 

varav förtydligades att gränsen går 

”… därifrån efter gammal häfd till madfloden – följer sedan Åen emellan Kostas urfjell och 

Bodaskog till der Bodaskogssjön börjar vid Åens utlopp.” (LM, akt 07-EKE-4:6) 

Fastän protokollet kan anses vara något oklart formulerad, så går gränsdragningen på tillhörande 

karta mellan Arnaskruv och Bodaskog längs en rågång, som styrker att maden tillhör Bodaskog. 

Under tiden när dessa skifteshandlingar upprättades fick samma lantmätare, som var ansvarig för 

lagaskifte, uppdraget att rita en sockenkarta över hela Ekeberga (fig 14). Den södra gränsen befann 

sig nu oväntad söder om ängsmaden, så att denna tilldelades numera Ekeberga socken (LM, akt 07-

EKE-1). Av den 1855 färdigställda kartan att döma sammansmälte Kosta Glasbruks f.d. urfjäll med 

Arnaskruvs intilliggande ägor. Bodaskog gick miste om dessa sina tidigare markandelar. 

 
Fig 14   1855:"Dåfveshults Mad" som del av Arnaskruvs ägor i Ekeberga sn (LM, akt07-EKE-1) 
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Den äldsta generalstabskartan från år 1871 bekräftade det nya förhållandet (LM, akt J243-16-1), och 

alla efterföljande kartor visar samma rågång fram till idag, nämligen ett markområde, som inte längre 

tillhör Bodaskog. Felet berör inte bara by- och sockengränsen, utan fortsätter efter år 1971 att bli 

orsak för en felaktig länsgräns mellan Kronobergs län och Kalmar län. Jag har inte påträffat ett enda 

ställe, där detta misstag föranledde en diskussion eller ens har upptäckts. 

Att denna betydelsefulla rågångsändring gick så odramatiskt till och utan några som helst protester 

hade flera orsaker. För det första ligger ängsmaden i gränsområdet mellan byarna Bodaskog och 

Arnaskruv, så att en gränsförskjutning över huvud taget blev möjlig. Om maden hade legat som en 

enklav i Bodaskogs utmark, skulle det inte ha varit så lätt att tillskriva jordegendomen en annan by. 

För det andra hade denna protestlösa ändring att göra med att Bodaskogs ängsmad blev en urfjäll 

och med vad jag nämnde inledningsvis om att regelbundet besiktiga sina rågångar: de jordägande 

bönderna i Bodaskog hade ingen anledning att kontrollera dessa rågångar, som inte längre var deras 

egna. Däremot missade lantmätaren den kungliga instruktionen från år 1725 beträffande just denna 

omständighet: ”Doch noterar han Urfiällarne eller deras Torp uti den Socknen eller Härad de äro 

belägne, utwisandes, hwem som dem äger och hwart de lyda.” (Agner 1730, appendix, punkt 7.) 

4. Diskussion och slutsatser 
Uppsatsens frågeställningar var: 

 Hur kom byarnas rågångar till? 

 Varför saknas rågångsmärken i vissa områden? 

 Vilket bevarandetillstånd har de äldre rågångsmärkena?   

 I vilken grad stämmer det inventerade materialet överens med de skrifthistoriska källorna? 
 

Både från den arkeologiska och från den historiska sidan sett tillhör frågorna efter tillkomsten av 

territoriella indelningar de mest komplicerade. De lokala förutsättningarna i de skilda landskapen styr 

genomgående både för den rumsliga och för den tidsrelaterade utvecklingen (Fallgren 2006:72; 

Hyenstrand 1974:119). Den centrala frågan är fortfarande, när de första gränsdragningarna har 

kommit till, de som man kan kalla byarnas rågångar. Eftersom inga förhistoriska lämningar är 

registrerade i undersökningsområdets gränstrakter, underlättar detta inte att ge enkla och entydiga 

svar på frågeställningen. Jag vill utgå från dateringsmöjligheter beträffande Ekeberga socken som 

kolonisationsområde, innan jag diskuterar själva rågångarnas problematik i undersökningsområdet. 

Å ena sidan tillhör Ekeberga socken den östra delen av landskapet Värend, vilket utnyttjades först 

efter yngre järnåldern som odlingsmark, om man utgår från förekomsten av gravar (Hansson 

1999:46). Förutom ett röjningsröseområde i närheten av kyrkan och ett borttaget gravröse på en av 

Ekeberga sockens högst belägna punkter är inga relevanta lämningar registrerade i undersöknings-

området, vilka kunde hänvisa till en järnåldersbebyggelse. 

Å andra sidan är själva sockennamnet en väsentlig del för en absolut datering av sockenbildningen 

(Andersson 1987:150). Sockennamn har olika ursprung. De går tillbaka på gård-, by-, kyrkplats- eller 

bygdenamn. Ekeberga som sockennamn är ett ursprungligt naturnamn och tillhör en kategori, vars 

uppkomst kan ligga långt tillbaka, innan någon bosättning var etablerad på platsen (Hallberg 

1983:28) eller att den möjligtvis har fått sitt namn från en förhistorisk bebyggelse, som har försvunnit 



 

34 
 

under järnåldern (Widgren 1990:43f.). Idag saknas bebyggelse med namnet Ekeberga, men däremot 

existerar en nära kyrkan belägen höjdrygg med namnet Ekeberget. Jan Paul Strid hävdar att ortnamn, 

som t.ex. innehåller elementet ”eke” tillhör de viktigaste beteckningarna för en kultplats (Strid 

1999:99). Namn med plurala bebyggelseenheter som” -berga”, var vanliga under järnåldern och 

syftar till en kultplats, som ursprungligen hade anknytning till ett berg eller en höjdrygg (Vikstrand 

2004:318f.). Ekeberga passar då in i schemat som exempel på äldre bygdenamn, där inte kyrkan har 

fått ge namn åt socknen (jfr Andersson 1987:150). Mats Riddersporre hänvisar till Erland Porsmoses 

ortnamnsundersökningar att äldre namn i mindre grad kan kopplas till en bebyggelse än snarare till 

ett byterritorium med rötter i järnåldern (Riddesporre 1995:11). Utgående från sockennamnets 

innebörd kan man anta att kolonisationen av Ekeberga har skett någon gång under järnåldern, trots 

avsaknad av sedvanliga mängder materiella lämningar. Beträffande frågan om gränsdragningar och i 

enlighet med den behandlade teoretiska aspekten i kapitel 2.5 är trycket att tidigt anlägga distinkta 

rågångar mindre i dessa utmarksbetonade bygder än i de s.k. odlingsbygderna – oberoende av tiden 

för kolonisationens tillkomst. 

Råmärkens namn i undersökningsområdet ger knappast några hänvisningar till deras ålder. De flesta 

beskriver bara deras belägenhet (t.ex. Dunemadshall, Grävlingekullen, Stenwägen). Möjligtvis tyder 

Löveråsahalls äldsta namn Löfrååshall på funktionen av ett råmärke. 

I undersökningsområdet finns ett antal landskapsformer med typiska egenskaper som barriärer. 

Dessa naturliga hinder består av flera utsträckta våtmarker, sjöar (Norrsjön, Älgasjön, Visjön), en 

mindre å (Sandsjöån) och blockrika moränryggar. En stor del av sådana topografiska element brukar 

vara fördelaktiga gränszoner, som gemensamt kunde användas för olika slags utmarksbruk av de 

berörda byarna. Inom nästan alla dessa naturliga gränsområden anlades byarnas skiljelinjer. Ett 

undantag är att rågången mellan Dunemadshall och Älgasjön inte följde hela Sandsjöåns förlopp, 

vilket man kunnat förväntat sig. Istället valdes den något avsides belägna Grävlingekullen som 

råmärke. Det mycket branta berget omges helt och hållet av en mosse. Enligt Charlotte Fabech 

tillhörde våtmarker de dominerande rituella lokalerna fram till järnålderns mitt (Fabech 1991:287). 

Möjligtvis har Grävlingekullen redan tidigt intagit en särskild plats hos den bosatta befolkningen. Som 

redan omnämnts (se kap. 3.5.3.1) beskrevs kullen i mitten av 1700-talet som ljungbacke, medan hela 

området – även Grävlingekullen – idag är skogsbevuxen. Med dagens täta granskog, som skymmer 

sikten åt alla håll, är det svårt att föreställa sig ett landskap här med låg växtlighet. Det förefaller 

därför tveksamt att karakterisera det tidigmedeltida förhållandet i denna del av Småland som ett 

skogsbygdsområde, när det snarare i första hand måste betecknas som ett glesbygdsområde – som 

det förresten är än idag. Grävlingekullen måste ha varit ett tydligt landmärke, när det valdes som 

naturlig gränspunkt mellan tre byar. 

I motsats till centralbygderna ligger byarna i glesbygderna långt ifrån varandra och det brukar vara 

längre fram i historien, som bygd stöter mot bygd. Jag ser det som en förklaring till att glesbygden 

utmärker sig genom ett sent behov av att anlägga entydiga gränsmarkeringar. Då de tidiga 

bygränserna har en tendens att vara oklara, är också rågångarna mer omtvistade i dessa 

landskapsdelar. Tollin däremot hävdar ”… att ägoområden alltid avgränsades av linjegränser” (Tollin 

1999:198f.) och att inget tyder på en existens av diffusa gränszoner, medan han samtidigt medger att 

jordägarna var oeniga om de rätta gränsdragningarna. Tollins undersökningar börjar med den äldre 

medeltiden. 
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Man skulle anta att namn och läge på rågångsmärken mellan två eller flera byar består över lång tid, 

eftersom sannolikheten är stor att de bevaras i minnet i den ena byn även i fall flera gårdar överges 

eller byter ägare i en angränsande by. Det finns också anledning att utgå från att namn på 

rågångsmärken ofta är de ursprungliga – med vissa stavelseändringar över tid. Listan över de 

Bohusländska gränsmärkena verkar bekräfta detta antagande (jfr Kalén 1933). Vid genomgång av ett 

antal lantmäteri- och domstolsprotokoll inom Ekeberga socken har jag kommit fram till att 

jordägarna på båda sidor av en bygräns ofta hade olika åsikter om sina respektive rågångsmärken 

(t.ex. EHa 1700:50-52). Det förekom också exempel på att man kom överens om en ny gräns-

markering, utan att ens i protokollet beröra den redan tidigare fastställda gränsen. Byn Arnaskruv 

fick en större del av utmarken tilldelad och grannbyn Transjö motsvarande en mindre del. Samtidigt 

försvann det gamla namnet Föreningsmärket till fördel för ett nytt namn Kolbronsmärket (LM, akt 07-

EKE-3:4; LM, akt 07-EKE-47:9). Jag utgår från att både namn och läge på rågångsmärkena har en 

högre ålder och varaktighet i centralbygderna än i glesbygdsområdena. 

Inventeringen visade på ett antal gammalmodiga gränsmarkeringar, som har en oklar datering. För 

att göra dessa stenformationer lättare igenkännbara och som bekräftelse att de utgjorde ett 

gränsmärke, placerade man en antal mindre stenar eller stenflisor – ofta tre i antal – ovanpå den 

största av dessa jordfasta stenar eller stenhällar. Inom undersökningsområdet fanns flera sådana 

gränsstenar, som blev märkta ut på det sättet. Både om Grävlingekullen, Arnasten och Foglehall finns 

beskrivningar , där några mindre stenar omnämns, som ursprungligen har legat på en stor jordfast 

sten (EHa 1700:110; KGa, pärm 8a; LM, akt 07-LEJ-56:3). Än idag ligger tre lösa stenar ovanpå ett 

gränsmärke, som ingick i inventeringen och som nu är del av rågången mellan Dunemadshall och 

Grävlingekullen (se kapitel 3.5.3.1 objekt (15)).  

Dessa gränsmarkeringar måste vara av äldre typ, eftersom anteckningarna om de pålagda stenarna 

både i domstolsprotokollen och i Kosta Glasbruks arkiv är äldre än lantmäteriets äldsta protokoll. 

Dessutom omnämns de i enstaka fall i lantmäterihandlingar innan ett femstenarör kom till (LM, akt 

07-EKE-20:18; LM, akt 07-LEJ-56:3).      

1700-talets upplysningstid karakteriserades av vetenskapliga idéer, som trängde undan religiösa och 

vidskeplig grundad tro och kundskap. Istället blev förnuftstänkande och samhällsnytta förhärskande. 

Lantmäteriverksamheten vägleddes också av samma idéer. Agner fastställde i början på 1700-talet 

att det ofta brast i noggrannhet vid rörläggningen från tiden före lantmäteriets tillkomst och att 

femstenarör sällan fanns i skogslandskapet, utan snarare enstaka stora stenar eller ett stenröse med 

en inmurad visare (Agner 1730:98). Han beklagade att speciellt i Småland och Östergötland är 

rågångsmärken i form av femstenarör mer sällsynta och istället utgjordes av bara enstaka stenar eller 

två eller tre stenar i rad, som inte motsvarade det lagliga kravet. Men de måste ändå erkännas som 

gränsstenar, om det kunde styrkas med urminnes hävd (Agner 1730:102, 112; SRL, Jorda Balk, XV. 

Cap.). Upplysningstiden bidrog med att symboliska föremål, som kännetecknade ett gammalt 

rågångsmärke och som påminde om en sakral kultur, ersattes av systematiskt utformade 

markeringar. Lantmätarna kompletterade hörnmärken med femstenarör eller ersatte dem med 

annan markering. Ett mynt, som befann sig ovanpå Penningstenen, placerades under den och själva 

stenen försågs istället med ett norrsträck. 
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Ett hörnmärke mellan byarna Transjö och 

Ryd, kallad Arvedshall, bestående av en 

stor jordfast sten, har fortfarande ett 

antal lösa stenar liggande ovanpå, varav 

dessa stenar är så tunga att de inte på 

enkelt sätt verkar låta sig undanröjas och 

ersättas enligt 1700-tals manér (fig 15). 

Som äldsta belägg om överenskomna 

skiljelinjer mellan tre byar i Ekeberga 

socken ska ha stått årtalet 1585 i ett 

protokoll, som omnämndes vid vinter-

tinget i Lenhovda år 1789 (EHa 1700:289). Enligt det äldsta dokumentet i Kosta Glasbruks arkiv finns 

en överenskommelse mellan byarna Transjö och Dåvedshult (idag Kosta) om en slåttermad från år 

1602 (KGa, pärm 4). Eftersom de i kapitel 3.5.3.1 nämnda Dunemader fortfarande ansågs som 

samfälld gränstrakt år 1592, antar jag att så sent som under andra halvan av 1500-talet började de 

äldsta bygränserna att få preciserade rågångar och sina lagliga rättigheter. På flera ställen i 

närområdet var man även i fortsättningen oenig om den rätta gränsdragningen. När bygränserna för 

första gången blev inspekterade och protokollerade framkom de olika åsikterna mellan grannbyarna 

om deras gränspunkter. Både tings- och lantmäteriprotokoll vittnar sida upp och sida ner om dispyter 

mellan bönderna, där man tvistade om sina gemensamma gränsmärken (t.ex. EHa 1700:109-114; LM 

07-EKE-46:4-7). Det kan i dessa fall bara tolkas som oklara gränsförlopp på vissa ställen fram till 

historisk tid och att de slutgiltiga rågångarna bestämdes först i samband med det tidiga 

lantmäteriväsendets agerande på 1700-talet. 

 

Ändå saknas åtminstore i Kronobergs län längs ett flertal rågångar gränsmärken i form av visarstenar 

(Holmgren, muntl. medd. 2012-03-20). Orsakerna kan vara flera. Både de svenska landskapslagarna 

och 1734 års lag förklarar att befintliga gärdsgårdar har bredvid ”rå och rör” samma funktion och är 

lagliga rågångsmarkörer (SRL, Jorda Balk, XXII. Cap. 3.§; UL, BB XVIII.). Ett exempel, plockat från 

inventeringen, är den flera kilometer långa sträckan mellan Hjärtastäck och Harekullen, vilken ansågs 

vara onödig att rörlägga. De hägnaderna försvann under tiden och till sist blev inte nya återuppförda. 

Av gammal gärdsgård syns ibland bara delar av de ursprungliga störarna, själva gärdslen är däremot 

ofta bortruttnade. Det har också förekommit att inga visarstenar blev nedsatta av kostnadsskäl. 

Jordägarna stod för alla kostnader för arbete och underhåll och de fattiga hade inte råd med det. 

Även där det var för svårt att hitta och skaffa fram tillräckligt många eller kvalitativt utvalda stenar 

uteblev en placering (Agner 1730:107). Slutligen förändrade sig markanvändningen totalt. En mycket 

vanlig syn i dagens Småland är att utmarken består av en planterad skogsareal och rågången i bästa 

fall av en s.k. skogsgata med i marken nedsatta pinnar. 

 

Uppsatsens tredje och fjärde frågeställning kan enbart besvaras av inventeringen. Beträffande frågan 

”Vad finns kvar av de ursprungliga rågångsmärkena?” finner man de inledningsvis befarade hoten 

verifierade. Många gränslämningar blev förstörda genom olika former av påverkan. I nästa kapitel 

följer en tabellarisk sammanställning av bevarandetillståndet. Det fältarbete som genomfördes i 

Fig 15   Arvedshall 
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Rasbo socken i Uppland under sommaren 2005 och vars uppgift resulterade i en undersökning av ett 

stort antal femstenarör, uppvisar ett liknande svar som i Ekeberga socken, beträffande deras 

bevarandetillstånd (Rojas 2005:15-18). 

Den ovan presenterade inventeringen beskriver ett mycket litet antal av landets alla rågångsmärken. 

Undersökningsmaterialet berör endast en bråkdel av Ekebergas rågångar. Själva Kronobergs län 

omfattar dessutom ett 80-tal andra socknar. Det är därför svårt att dra några mer generella 

slutsatser utifrån materialet, men jag ser däremot inget som talar emot att de olika hot och alla de 

former av skada och förstörelse dessa stenar är utsatta för är likadana i alla motsvarande 

landskapsområden, speciellt gäller det landets omfattande skogsarealer, då det moderna 

skogsbrukets brukningsmetoder ger svåra skador på kultur- och fornlämningar. Enligt gällande 

brottsbalken måste den som förfalskar, flyttar, borttager, skadar eller förstör ett gränsmärke räknar 

med fängelsestraff i upp till fyra år (SFS 1962:700, 14 kap. 8 §). En registrering i FMIS enligt 

fornminnes-lagen kunde ge dessa gränslämningar en ytterligare skydd genom att bli synliga på 

skogsmaskinernas GPS.  

 

En jämförelse mellan de skrifthistoriska källorna och inventeringsobjekten kan bara beröra distanser 

och antal av de enstaka visarstenarna samt utformningen av huvudmärkena, eftersom lantmäteri- 

handlingarna inte lämnar någon närmare upplysning om visarstenarnas utformning. Analysresultatet 

som redovisas i tabellerna i appendix 2 bekräftar det intrycket, som redan framkom under fältarbetet 

att de i protokollet angivna avstånd väl överensstämmer med de faktiska distanserna. Den genom-

snittliga felmarginalen mellan två visare ligger på 5,0m för den ena rågången och 2,5m för den andra. 

Det förklarar, varför det var tämligen lätt att hitta de flesta rågångsmärken utgående från en 

beräknad position inom en radie av 5m. Detta faktum gör att även slutsatsen att de saknade inte 

fanns bevarade, kan anses tämligen säker, då risken att missa dem är liten. En avvikelse från den raka 

rågångslinjen i tvärled var försumbar och verkar ligga långt under mätinstrumentets felmarginal. Bara 

en enda påträffad enskild rågångssten av äldre typ (19) befann sig ca 9m vid sidan om den på det 

stället synrätta rågångslinjen. Dessutom motsvarade antalet och positionering av i protokollet 

anförda visarstenar förhållandet i terrängen, nämligen fem i rad och längs rågången stående stenar. 

Även om enstaka stenar i stenraden saknades ibland, så antar jag att dessa ursprungligen har funnits. 

Motsvarande sakläge gäller också för huvudmärkena. Även de beskrivningarna av dessa gränsmärken 

i lantmäteriprotokoll stämmer överens med de faktiska förhållandena vid inventeringens tillfälle. 

5. Resultat 
Inledningsvis antydde jag redan att dateringar av de äldsta rågångarna ska här bara behandlas 

retrogressivt. Om ett märke endast består av några lösa på en jordfast sten liggande stenflisor, så är 

det svårt att komma fram till en datering med beprövade arkeologiska metoder.  Även de enstaka 

stenar, som på andra ställen nedsattes som gränsmärken för med sig en dateringsproblematik.  

Principiellt är det möjligt att med den i kapitel 1.6 nämnda OSL-metoden få fram en tid, när en sten 

förankrades stabilt i sedimentet. Lantmätaren hade dock anvisningen att lägga udda material under 

dessa visarstenar. En dateringsmöjlighet med denna metod kan därför anses vara olämplig för dessa 

gränsmarkeringar. Därför besvaras här frågan om tillkomsten med hjälp av kronologiska av-

gränsningar. 
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Av kapitel 2.5 framgår att de tidigaste gränsdragningarna måste ha funnits vid övergången från 

vikingatid till medeltid och att dessa har bekräftats på enstaka ställen åtminstone i Uppland. Det som 

utmärkte denna centralbygd var regionens utpräglade odlingsförhållanden, den relativ höga 

befolkningstätheten och en kännbar politisk organisation. För att minska tvister om landområden är 

var och en av dessa tre faktorer en tillräcklig anledning för ett samhälle att fysiskt avgränsa sig mot 

sina grannsamhällen med stadfästa skiljelinjer. 

Inga av dessa omständigheter förekom däremot i de tidigmedeltida småländska landskapen. Den 

odlingsbara marken var mer stenbunden och därför av sämre kvalité än i slättbygderna. Uppvidinge 

härad, som tillhör den östra delen av Småland räknades trots kolonisationsvågen som glesbefolkat 

område och hade i motsats till centralbygderna en stor andel självägande bönder, som var mest 

oberoende av yttre maktstrukturer (Larsson 1964:96 tabell 3). Man utgår från att kolonisations-

förloppet här var i samstämmighet med de andra småländska glesbygderna kring medeltidens 

början. Möjligtvis befolkades Ekeberga däremot redan under järnåldern och med anknytning till en 

kultplats. 

Sockenbildningen eller tionde-institutionen kunde vara manifesterad kring 1100-talet i dessa trakter, 

och ser man enstaka bygränser som en tvingande förutsättning för en sockenindelning, så måste 

dessa har uppstått senast under denna tid. Flera av de äldsta gränspunkterna får tillskrivas den 

funktion, som järnåldersgravhögar fick på andra ställen. Det måste inte betyda att dessa råmärken är 

av samma ålder som de med dem jämförbara gravarna, men att de uppfyllde samma uppgift, 

nämligen att tidigt markera en gräns. 

Vid slutet av 1200-talet tillkom de äldsta landskapslagarna med det tidigaste skriftliga kravet på 

tydliga gränsmarkeringar. Men lagens efterlevande berodde mycket på kolonisationens lokala 

orsaker och utvecklingslinjer. De topografiska förhållandena, som påträffas i undersökningsområdet, 

såsom våtmarker, vattendrag, blockrika områden och moränryggar var i sig redan naturliga hinder 

och kunde antas som gränstrakter på samma vis, som skedde t.ex. på Öland under järnåldern. På 

ställen där sådana terrängförhållanden saknades eller inte räckte till, måste man komma överens om 

att bestämma lätt igenkännbara flyttblock eller andra stenformationer som råmärken. Detta kunde 

ha skett ganska tidigt och möjligtvis i samband med sockenindelningen på 1100-/1200-talet. 

Jag har försökt klargöra att det måste ha funnits tidsskillnader för anläggandet av klart definierade 

rågångar i de tidiga centralbygderna gentemot i glesbygdsområdena, där det inte från början fanns 

samma behov, så länge inte själva bebyggelsen blev påverkad eller maktpolitiska omständigheter 

krävde något annat. Gränstrakterna användes här istället som samfällda områden. Stängslade 

rågångar var bara ett hinder. Även om topografiska gränser mellan byar har funnits sedan 

bybildningens tid, så var man länge oeniga om en definierad gränssträckning, eftersom den inte 

behövdes. Därför kan man anta att klart definierade rågångar inrättades tämligen sent i dessa 

utmarksbetonade landskap. De äldsta skriftliga källorna om gränsfrågor i Ekeberga socken är från 

slutet av 1500-talet. 

Frågeställningen om tillkomsten av de övriga äldre rågångsmärkena är enkelt besvarad, eftersom det 

framgår tydligt av respektive lantmäteriprotokoll. För de ovan behandlade inventeringsobjekten är 

1790-talet en genomgående tidsperiod. Då uppgicks dessa rågångar, kallmurades femstenarör, höggs 

norrstreck i enskilda hörnstenar och nedsattes visarstenarna. Förrättningen protokollerades och 
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kartor ritades, antingen i samband med skiftetsverksamheten eller med rågångsutstakningar efter 

tvisteparker. 

Om visarstenarna på vissa platser saknas i större omfång längs rågångar, så tyder mycket på att de 

aldrig blev uppställda, eftersom det inte fanns behov eller möjlighet. Gärdsgårdar uppfyllde i övrigt 

samma lagliga funktion. Även ägandeförhållandet på båda sidor gränser kunde ha spelat en roll. Brist 

på lämpliga stenar eller brist på pengar var andra orsaker. 

Beträffande svaret på frågan om bevarandetillståndet framgår det redan i den dokumenterade 

inventeringen i kapitel 3.5.3 med detaljerade beskrivningar i appendix 1. Inventeringen kan ge en 

uppfattning om, i vilken grad rågångsmärken har motstått de olika påverkningarna under de senaste 

århundraden. Angående de äldsta, odokumenterade märkena, så kan jag endast återge 

bevarandetillståndet för de inventerade, eftersom inga källor finns över deras ursprungliga antal. 

Även deras antal skadade eller förstörda måste förbli oklart av samma anledning. 

 

 
   typ rågångsmärke 

 
  sammanlagd 

                                           därav: 

       välbevarad/ 
  tämligen bevarad 

       skadad/  
      förstörd 

   försvunnen 

    hörnmärke          18     10     56 %     4   22 %      4   22 % 

    utliggare          18       5   28 %     0     0 %     13   72 %  

    visarstenarna          27       8       30 %     7   26 %     12   44 % 

    odokumenterade           9       9           ?             ? 
Tabell 1   Bevarandetillståndet per typ av inventerat rågångsmärke (antal och %-andel) 
 
 

Av tabellen framgår att bara drygt hälften av alla inventerade hörnmärken eller huvudmärken är 

oskadade och att nästan tre fjärdedelar av alla utliggare i undersökningsområdet är försvunna. 

Orsaken till skadorna är antingen att hörnmärkena grävdes bort i samband med ett väg- eller 

brobygge, som anlades nära dem; beträffande de försvunna utliggarna och visarna är det mer troligt 

att de främst förstördes genom skogsbruk. Jag kunde konstatera att en del av visarstenarna måste ha 

försvunnit genom dikesgrävning och vägbygge. Att en förstörelse i den omfattningen över huvud 

taget kan förekomma tillskriver jag till stor del den allmänna okunnigheten om rågångsmärken och 

deras utseende samt att det saknas inventering och registrering.   

Den sista frågan, i vilken grad de i de historiska protokoll beskrivna förhållanden överensstämmer 

med inventeringens resultat måste besvaras med ett visst förbehåll. De med det enkla GPS-

instrumentet framtagna koordinaterna är behäftade med en okänd felmarginal, som dessutom 

varierar, beroende på de yttre förhållandena. Avvikelsen från en absolut position kan i normalfallet 

vara gissningsvis upp till 10m, så att avståndet mellan två visarstenara kan slå fel med den distansen. 

Bakgrunden för frågeställningen var att få en indikation, hur tillförlitlig de skrifthistoriska källorna är 

och vilket resultat en inventerare får förvänta sig, när den ger sig ut i terrängen för att leta efter 

rågångsmärken och speciellt visarstenarna vid eventuella framtida undersökningar. 

Av appendix 2 framgår alla uppmätta distanser mellan de inventerade visarstenarna och avvikelser 

mot de beräknade positionerna. Enligt lantmätarnas protokoll skulle visarna stå i ett avstånd på 400 

alnar, motsvarande ca 237,6m. Överensstämmelsen ligger inom felmarginalen för en enkel GPS. 



 

40 
 

Jag kan därför med stor säkerhet konstatera att de skrifthistoriska källorna stämmer väl överens med 

det i undersökningsområdet påträffade arkeologiska materialet och därmed att de i protokollen 

beskrivna åtgärderna avseende utmärkningen verkligen hade genomförts. 

6. Utblick 
Att sprida förståelse för de forntida element i landskapet vi bor i och att stärka lokalbefolkningens 

identitet är idag en uppgift, som arkeologin kan ge en bidrag till (Gansum m.fl. 1997:25). Den 

historiska arkeologin har fördelen att kunna skapa en bättre förståelse och övergång från dåtid till 

nutid, främst när funktionen av ett kulturminnesobjekt fortfarande är detsamma och lätt att uppfatta 

för dagens människa. Rågångsmärken tillhör den kategorin. Svårare är möjligtvis att systematiskt leta 

upp dem med hjälp av lantmäteriprotokoll, vars ibland svårläst handstil en allt mindre andel av 

befolkningen har förmågan att tyda. Å andra sidan får en inventerare med den nya tekniken, som en 

GPS erbjuder, möjligheten att lättare kunna lokalisera rågångsmärken i terrängen. 

Bengt Holmström beskriver de storslagna stenarna, som markerade den gamla gränsen mellan 

Danmark och Sverige, som ”märkliga fornminnen, bortglömda men ändå föremål för forskning” 

(Holmström 1975:5). Även om intresset för historiska lämningar från forskarsidan har ökat, så finns 

fortfarande en trög aktivitet för den eftermedeltida perioden. Dessutom är forskningen geografiskt 

koncentrerad till centralbygderna (Dahlbäck 1987:25). Det saknas säkrade uppgifter om byarnas 

äldsta gränser. Närmare undersökningar beträffande territoriala förhållanden och resursutnyttjande 

med hjälp av den geometriska metod, som använder sig av polygoniska former skulle här behövas, 

för att med denna utgångspunkt kunna dra bättre slutsatser om de tidigaste gränsläggningarna (jfr 

Myhre 1990:126f.). 

Man kan bara beklaga att ett nationellt projekt som ”Skog och Historia” läggs ner, medan samtidigt 

hotet mot alla sorters kultur- och fornminnen är oförändrat stort. Ingen vet, hur många oupptäckta 

och oregistrerade platser som finns kvar i skogen och väntar på att bli inventerade och skyddade 

enligt lag istället för att bli förstörda eller bortglömda.  De äldre rågångsmärkena verkar utgöra en 

stor andel av dessa lätt förbisedda objekt. 

7. Sammanfattning 
Uppsatsen handlar om byarnas äldre gränsmarkeringar, kallade rågångsmärken.  Många av dem blir 

utsatta för skada och förstörelse, eftersom kunskapen om dessa stenar är bristfällig, fastän många är 

fornminnen. Uppsatsens syfte är därför att sätta rågångarna i fokus genom att försöka förmedla mer 

detaljerad information och väcka intresse för rågångsmärken samt att presentera de egna 

inventeringarna kring tre byars gränsdragningar i Ekeberga socken/Kronobergs län. Mina fråge-

ställningar var, hur byarnas rågångar kom till och varför det på vissa ställen saknas rågångsmärken. 

Inventeringen kunde dessutom ge svar på två andra frågor, nämligen vad som idag finns kvar av de 

äldre rågångsmärkena och i vilken grad deras form och position överensstämmer med det 

skrifthistoriska källmaterialet. 

Att behandla de äldsta bygränserna går inte utan att diskutera själva byarnas tillkomst och 

utveckling. De flesta forskare verkar vara överens om att bybildningen måste ha ägt rum under 

järnåldern, men att de lokala förutsättningarna var avgörande, när denna process skedde. 
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Centralbygderna utmärkte sig genom ett tidigt befolkningstryck, medan Småland, som tillhör de s.k. 

skogsbygderna, nåddes först under den yngre järnåldern av en kolonisationsvåg och Uppvidinge härd 

med Ekeberga socken förmodligen så sent som vid början av medeltiden. I dessa glesbefolkade 

landskap fanns inga klart definierade bygränser från början. Bönderna använde de vidsträckta 

utmarkerna för samfällt bruk. Fastän redan de äldsta landskapslagarna krävde en klar gränsdragning, 

så verkställdes detta inte omedelbart och överallt. Först när hela byns ägoområde utnyttjades och 

”bygd mötte bygd” måste man komma överens om gemensamma gränsdragningar. Även denna fas 

var i hög grad beroende av de lokala förhållandena, såsom den odlingsbara ytan, jordkvalitén, form 

av trädessystem och befolkningstäthet. 

De äldsta gränsmarkeringarna kom till, utan att någon lantmätare blev involverad. Revkarlar skötte 

gränsläggningen, innan ett lantmäteriväsende inrättades år 1628. Först år 1688 var det lantmätaren 

ensamt förbehållen att sätta rågångsmärken. Ett flertal instruktioner, som kom ut under 1600- och 

1700-talet beskrev i all noggrannhet, hur ”rå och rör” bör läggas, att femstenarör, som anlades vid 

brytpunkter, skulle vara konstruerade enligt formen ”som fem ögon på en tärning” och i vilken art 

och med vilka avstånd visarstenar skulle utsättas längs rågången. De brukade läggas i ett avstånd 

mellan 300 och 500 alnar (ca 180 resp. 300m), bestående av en stenrad med fem stenar och visande 

mot nästa hörnmärke. Dessutom krävdes att allt skulle i protokoll och på karta dokumenteras. 

Handlingar om storskifte, särskilda rågångsutstakningar eller s.k. tvisteparker är de förrättningar, där 

rågångsmärken ofta i detalj är beskrivna. Dessa protokoll med tillhörande karta från slutet av 1700-

talet var utgångspunkt för mitt inventeringsarbete. Många av rågångarna går genom svårtillgänglig 

mark. Det är naturligt, eftersom byarna i glesbygden ligger som öar, omgivna av ett landskap av våt-

marker, vattendrag, blockrika områden och moränhöjder. Med dagens teknik i form av GPS gick det 

ändå ganska enkelt att hålla den rätta kursen vid inventeringen, eftersom rågångarna följde en rak 

sträcka. Bredvid de av lantmätarna nedsatta visarstenarna träffade jag också på gränsmarkeringar, 

som inte var omnämnda i deras protokoll. Dessa råmärken utmärkte sig i undersökningsområdet av 

att vara bestående av enskilda stenar eller en jordfast sten med tre lösa stenar liggande ovanpå. Jag 

kom fram till att de måste vara äldre än lantmätarnas gränsstenar och att de tillhör en tidigare 

period. 

De äldsta skriftliga beläggen för byarnas gränszoner härstammar i undersökningsområdet från slutet 

av 1500-talet. Ekeberga omnämns för första gången 200 år dessförinnan, men socknen anses vara 

äldre. Redan sockens tionde-institution förutsatte på enstaka ställen en gränsdragning mellan byar, 

men entydiga rågångar anlades i dessa glesbygder först med lantmäteriväsendets tillkomst. Ändå 

kom aldrig några gränsstenar till på vissa platser, eftersom gärdsgårdar uppfyllde samma lagliga 

funktion eller jordägarna inte hade råd att låta sätta upp och underhålla visarstenar. 

Inventeringen uppenbarade att nästan två tredjedelar av alla i lantmäteriprotokoll anförda 

rågångsmärken är försvunna eller blivit skadade. Man har antingen ouppmärksamt eller ovetande 

tagit bort stenarna och använt dem för andra ändamål. Visarstenarna verkar ha skadats eller kommit 

bort vid avverkning av skog eller vid den efterföljande markberedningen. På andra ställen var 

vägbygge eller dikesgrävning den förödande orsaken. Gällande de rågångsmärken som fanns kvar 

kunde jag fastställa att deras utformning stämde väl överens med lantmäterihandlingarnas uppgifter 

och eventuella fel i positioneringen kunde tillskrivas GPS:ens otillräcklighet.  
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Inventeringen har bekräftat mina farhågor att rågångsmärken i hög grad är hotade. Det saknas 

resurser för systematiska inventeringar. Det största hotet för ett kulturminne är alltid att det blir 

bortglömt. 
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Appendix 1 
 

Kompletterande beskrivningar över de i kap. 3.5.3.1 och 3.5.3.2 behandlade inventeringsobjekt. 

De per objekt inventerade stenarna är numrerade med 1., 2. osv. Koordinaterna är angivna enligt 

systemet RT-90 2,5 gon V. 

 (1) 

Beteckning: Dunemader no. III. delvis välbevarad 

Form: stor flat sten med rör ovanpå Koordinater: x=6304604, y=1471836 

Storlek:     h   br    tj Kommentarer 

 

1. 
2. 
3. 

   0,7 
   0,2 
   0,5 

 
 
   0,2 

 
 
  0,1 
 

stor flat sten, ca 3m diameter, lite oval  
rör ovanpå 1., 1,3m diameter, delvis rasad på N 
spetsig, lutande mot V, ursprunglig mittsten  

 
 (2) 

Beteckning: Dunemader no. IV. välbevarad 

Form: stenblock med lös sten ovanpå Koordinater: x=6304499, y=1471739 

Storlek (m):     h   br    tj Kommentarer 

 1. 
2. 

  1,5 
  0,5 

  2,0 
  0,2 

3,0 lång 
  0,15 

stor kullrig sten, sluttande åt N, ytan kuperad 
rektangulär, ovanpå 1. stående 

 
(3) 

Beteckning: Foglehall välbevarad 

Form: femstenarör och utliggare Koordinater: x=6306991, y=1473731 (femstenaröret) 

Storlek (m):     h   br    tj Kommentarer 

 

1. 
 
2. 
 
3.-4.. 
5.-6. 
 
7. 

 
 
   0,9 
 
 
 
 
   0,7 

 
 
 0,3  
 
 
 
 
 0,5 
(SV-
NO) 

 
 
0,2 nere 
0,1 uppe 
 
 
 
  0,15 

rörets diameter 1,8m, 0,3m hög över den jordfasta 
stenen på den västra, 0,7m på den östra sidan 
hjärtsten, rektangulär 
 
2 biliggare synliga uppe på röret  
de 2 övriga är från röret och den jordfasta stenen 
utrasat och ligger på marken 
utliggare, står 18m SV från röret 

 
(4) 

Beteckning: Visare no. 2 mellan Foglehall och Dunemadshall välbevarad 

Form: 5 stenar i rad, 1,4m lång (SV-NO) Koordinater: x=6306708, y=1473363 

Storlek(m):     h   br    tj Kommentarer 

 1.-5. 
 

  0,25   svårligen synliga ovanför marken p.g.a. vegetationen  

 
 
 
 



 

 

(5) 

Beteckning: Visare no.5 mellan Foglehall och Dunemadshall skadad 

Form: 4 av 5 stenar i rad, 1,7m lång  Koordinater: x=6306265, y=1472787 

Storlek (m):     H   br    tj Kommentarer 

Fr
ån

  S
V

  t
ill

 
N

O
 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

0,7 lång   
   0,5 
   0,5 
   0,25 

  0,1 
  0,5 
  0,25 
  0,3 

 0,05 
  0,5 
 0,15 
  0,1  

nästan liggande, mycket spetsig och smal 
flat, verkar avslagen åt V, ursprungligen mittstenen 
trekantig 
flat 

 
(6) 

Beteckning: Visare no. 6 mellan Foglehall och Dunemadshall mycket skadad 

Form: 5 stenar i rad, 1,8m lång  Koordinater: x=6306120, y=1472598 

Storlek (m):     h   br    tj Kommentarer 

Fr
ån

  S
V

  t
ill

 
N

O
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

 
 
0,9 lång 

 
 
   0,25 
 

 
 
   0,15 

liggande och delvis nedtryckt i marken 
liggande och delvis nedtryckt i marken 
liggande 
liggande och delvis nedtryckt i marken 
liggande och delvis nedtryckt i marken 

 

 (7) 

Beteckning: Visare no.7 mellan Foglehall och Dunemadshall välbevarad 

Form: 5 stenar i rad, 1,5m lång Koordinater: x=6305982,y=1472415 

Storlek (m):     h   br    tj Kommentarer 

Fr
ån

  S
V

  t
ill

 
N

O
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

   0,3 
   0,1 
   0,45 
   0,2 
   0,2 

 
   0,2  
   0,35 
 
   0,25 

 
   0,1 
0,05-0,1 
 
  0,05 

trekantig 0,2 x 0,1 x 0,1 
 
flat, spetsig 
trekantig 0,2 x 0,2 x 0,3 
flat, spetsig 

 
(8) 

Beteckning: Visare no.8 mellan Foglehall och Dunemadshall delvis bevarad 

Form: 5 stenar i rad, 1,4m lång  Koordinater: x=6305829, y=1472221 

Storlek (m):     h   br    tj Kommentarer 

Fr
ån

  S
V

  t
ill

 
N

O
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

  0,1 
  0,1 
  0,65 
  0,35 
0,3 lång 

  0,25 
  0,2 
   
  0,3 
  0,25 

  0,1 
  0,1 
 
  0,15 
  0,05 

lutande, spetsig längs övre kanten 
lutande, rund uppe 
trekantig 0,25x0,25x0,25, liknar hjärtsten, rak 
lättlutande, spetsig längs övre kant 
liggande på marken   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(9) 

Beteckning: Visare no. 10 mellan Foglehall och Dunemadshall mycket skadad  

Form: stenrad 1,5m lång (SV-NO) Koordinater: x=6305539, y=1471843 

Storlek(m):     h   br    tj Kommentarer 

 

1. 
2.-5. 
 

   0,3 
 
 

   0,4 
 

  0,15 stående, spetsig 
de övriga stenarna ligger mer eller mindre jämnade 
med marken/mossen, bestående av olika storlekar, 
delvis mycket flata 

 

 (10) 

Beteckning: Visare no. 11 mellan Foglehall och Dunemadshall återställd 

Form: stenrad Koordinater: x=6305399, y=1471658 

 

 (11) 

Beteckning: Gränssten mellan Foglehall och Dunemadshall välbevarad 

Form: enskild sten Koordinater: x=6305317, y=1471558 

Storlek (m):     h   br    tj Kommentarer 

 

 1. 
 
 2. 

   0,5 0,35-0,5 
(SV-NO) 

0,2-0,05 flat mot NV 
 
omgivande lågt stenröse av ett 20-tal synliga stenar  

 

(12) 

Beteckning: Visare no.12 mellan Foglehall och Dunemadshall välbevarad 

Form: 5 stenar i rad, 1,7m lång  Koordinater: x=6305248, y=1471466 

Storlek (m):     h   br    tj Kommentarer 

Fr
ån

  S
V

  t
ill

 
N

O
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

   0,5 
   0,5 
   0,6 
   0,4 
   0,25 

   0,3 
   0,2 
   0,25 
   0,35 
   0,25 

   0,1 
   0,15 
   0,08 
   0,15 
   0,2 

trekantig, spetsig 
mer trekantig uppåt 
smalnar och spetsig 
trekantig nedan 
trekantig nedan, spetsig 
(se titelbild) 

 

(13) 

Beteckning: Visare no.3 mellan Dunemadshall och Grävlingekullen skadad 

Form: 2 av 5 stenar, avstånd 0,55m Koordinater: x=6304509, y=1471516 

Storlek (m):     h   br    tj Kommentarer 

Fr
ån

  N
N

V
  

ti
ll 

SS
O

 1. 
2. 
 
 

   0,25 
   0,3 

  0,25 
  0,25 

  0,05 
  0,07 

rund uppe 
spetsig 

 

 

 

 



 

 

(14) 

Beteckning: Visare no.4 mellan Dunemadshall och Grävlingekullen delvis bevarad 

Form: 3 av 5 stenar i rad, 1,2m lång  Koordinater: x=6304273, y=1471555 

Storlek (m):     h   br    tj Kommentarer 

Fr
ån

  N
N

V
  

ti
ll 

SS
O

 

1. 
2. 
3. 
 

   0,4 
   0,3 
   0,15 

   0,5 
   0,35 
   0,4 

   0,1 
   0,1 
   0,05 

rund uppe, ursprungligen mittstenen? 
delvis rund uppe 
 
 
 

 
(15) 

Beteckning: Gränsstenar mellan Dunemadshall och Grävlingekullen välbevarad 

Form: stenformation med 3 lösa stenar Koordinater: x=6304000, y=1471606 

Storlek (m):     h   br    tj Kommentarer 

 

 1. 
 2. 
 3.-6.  
 7.-9. 

   1,6  
2,0 (O-V) 

 
 1,3 

den högsta stenen är rund uppe 
den största av de jordfasta stenarna, flat ovanpå 
fler jordfasta stenar   
3 små lösa ovanpå 2. liggande stenar. 

 

(16) 

Beteckning: Visare no.6 mellan Dunemadshall och Grävlingekullen välbevarad 

Form: 5 stenar i rad 1,4m lång  Koordinater: x=6303796, y=1471628 

Storlek (m):     h   br    tj Kommentarer 

Fr
ån

  N
N

V
  t

ill
 

SS
O

 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

   0,1 
   0,3 
   0,5 
   0,25 
   0,15 

  0,3 
   
  0,25 
  0,3 
  0,25 

  0,05 
   
  0,1 
  0,05 
  0,1 
 

mycket flat 
trekantig 0,15 x 0,15 x 0,1 

 

 (17) 

Beteckning: Äldre gränsmarkering välbevarad 

Form: enskild sten Koordinater: x=6303600, y=1471662 

Storlek (m):     h   br    tj Kommentarer 

 1. 
 

   0,4   trekantig 0,25 x 0,2 x 0,1, mycket spetsig  

 

(18) 

Beteckning: Visare no.7 mellan Dunemadshall och Foglehall delvis bevarad 

Form: 4 av 5 stenar i rad, 1,5m lång  Koordinater: x=6303560, y=1471666 

Storlek (m):     h   br    tj Kommentarer 

Fr
ån

  N
N

V
  

ti
ll 

SS
O

 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

   0,3 
   0,3 
   0,4 
   0,25 

  0,4 
  0,2 
  0,3 
  0,3 

0,05-0,1  
   0,1 
   0,05 
   0,1  

 
spetsig 
spetsig, ursprunglig mittstenen 
 
 

 
 



 

 

(19) 

Beteckning: Äldre gränsmarkering välbevarad 

Form: enskild sten Koordinater: x=6303450, y=1471670 

Storlek (m):     h   br    tj Kommentarer 

 1. 
 

    0,35   trekantig 0,2 x 0,2 x 0,2, mera spetsig uppe 

 

(20) 

Beteckning: Visare no.8 mellan Dunemadshall och Grävlingekullen skadad 

Form: 5 stenar i rad, 1,2m lång  Koordinater: x=6303329, y=1471704 

Storlek (m):     h   br    tj Kommentarer 

Fr
ån

  N
N

V
  

ti
ll 

SS
O

 

1.-2. 
3. 
4. 
5. 

 
   0,5 
   0,2 
   0,1 

 
  0,3 
  0,1 
  0,1 

 
  0,1 
  0,1 
  0,05 

under rotsystem och under markytan 
spetsig och osymmetrisk uppe 

 
(21) 

Beteckning: Äldre gränsmarkering välbevarad 

Form: enskild sten Koordinater: x=6303238, y=1471722 

Storlek (m):     h   br    tj Kommentarer 

 

1. 
 

   0,35   0,2 
(NNV-
SSO) 

0,05-
0,15 

spetsig, ljusgrå 

 

(22) 

Beteckning: Grävlingekullen välbevarad 

Form: Jordfast sten med utliggare Koordinater: x=6303016, y=1471750 (jordfast sten) 

Storlek (m):     h   br    tj Kommentarer 

 

1. 
   
 
2. 
 

ca 0,7 i S, 
sluttande 
mot N  
   0,5 

  1,8 
(O-V) 
 
  0,3 
(NNV-
SSO) 

 1,35 (N-
S) 
 
0,15-0,2   

rundformad jordfast sten med ett norrsträck i form av 
en pil, visande mot N, 1,1m lång, bredast 0,3m, ca 
0,05m djup 
utliggare, står ca 18m NNV om 1. 

 

(23) 

Beteckning: Harekullen mycket skadad 

Form: femstenarör Koordinater: x=6303943, y=1477933 

Storlek (m):     h   br    tj Kommentarer 

 

1. 
2. 
 

   0,7    0,2   0,2 hjärtsten, liggande, trekantig, 2 vassa kanter, en slät yta  
de övriga stenfragmenten liggande 

 

 
 
 



 

 

(24) 

Beteckning: Alnasten/Arnasten delvis bevarad 

Form: femstenarör Koordinater: x=6305612, 1478168 

Storlek (m):     h   br    tj Kommentarer 

 

1. 
 
2. 
3.-6. 
 

   0,8    
 
   0,6 
 
 
 

  röret runt, 2,0m diameter, delvis rasat på östra kanten, 
delvis övertorvat  
hjärtsten, lutande åt S, trekantig, smalare uppåt 
biliggare, 0,2m – 0,4m från hjärtstenen, den åt O delvis 
rasad 

 

(25) 

Beteckning: Stenwägen/Tvärskogsknä skadad 

Form: femstenarör Koordinater: x=6306740, y=1477731 

Storlek (m):     h   br    tj Kommentarer 

 

1. 
2. 
3. 
 

   0,3 
  ca 0,3 
   0,4 

 
 ca 0,3 
   0,25 

 
ca 0,3 
 0,25 

röret runt, 2,0m diameter, övertorvat 
kantstenarna till röret 
en flat uppstickande sten över röret 

 

(26) 

Beteckning: Wisjöhall/Wigesjöända mycket skadad 

Form: femstenarör Koordinater: x=6306506,y=1477152 

Storlek (m):     h   br    tj Kommentarer 

 

1. 
2. 
3. 
 

   0,3 
 
   0,4 

 
 
    0,4 
VSV-OSO 

 
 
0,05 
 

röret ovalt, 1,6m N-S, 2,2m O-V  
de övriga stenfragmenten liggande, delvis i vattnet 
utliggare, spetsig uppe 

 

(27) 

Beteckning: Långemoudde mycket skadad 

Form: femstenarör Koordinater: x=6304167, y=1475172 (femstenaröret) 

Storlek (m):     h   br    tj Kommentarer 

 

1. 
 
2. 
 

 
 
   0,2 
 

 
    
   0,3 

 
   
  0,1 

bredvid en något uppstickande sten ligger några andra 
jäms med marken  
utliggare ca 15m VSV om 1., rund uppåt, flat mot S, 
rund mot N  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(28) 

Beteckning: Kullahörne delvis bevarad 

Form: femstenarör Koordinater: x=6303936, y=1474731 (femstenaröret) 

Storlek (m):     h   br    tj Kommentarer 

 

1. 
 
2. 
3. 
 

   0,6 
 
   0,25 
   0,4 
    

    
 
0,1 N-S 
0,3 O-V    
 

 
 
  0,05 
  0,05  

hjärtsten, rombformad, kantsidor 0,15m, bredare 
nedan, släta ytor 
biliggare, 0,9m V om 1., släta ytor   
utliggare 21m V om 1. 

 
(29) 

Beteckning: Äldre gränsmakering välbevarad 

Form: enskild sten Koordinater: x=630942, y=1474597 

Storlek (m):     h   br    tj Kommentarer 

 1. 
 

   0,2    0,25 
   O-V 

  0,1 flat mot N, rund mot S, rund uppe 

 

(30) 

Beteckning: Äldre gränsmarkering välbevarad 

Form: enskild sten Koordinater: x=6303942, y=1474491 

Storlek (m):     h   br    tj Kommentarer 

 1. 
 

   0,5    0,3 
  O-V 

  0,15 flat mot N, rund mot S, spetsig uppåt 

 

(31) 

Beteckning: Visare mellan Kullahörne och Sämjeröret mycket skadad 

Form: oklart Koordinater: x=6303933, y=1474459 

Storlek (m):     h   br    tj Kommentarer 

 1. 
 

   ett flertal flata stenar, alla nedtryckta i marken  

 

(32) 

Beteckning: Äldre gränsmarkering välbevarad 

Form: enskild sten Koordinater: x=6303938, y=1474392 

Storlek (m):     h   br    tj Kommentarer 

 1. 
 

   0,4 0,3 O-V   0,1  

 

(33) 

Beteckning: Äldre gränsmarkering välbevarad 

Form: enskild sten Koordinater: x=6303940, y=1474289 

Storlek (m):     h   br    tj Kommentarer 

 1. 
 

   0,25    trekantig, 0,2 x 0,2 x 0,25m (O-V), flat mot N  

 

 



 

 

(34) 

Beteckning: Sämjeröret delvis bevarad 

Form: femstenarör Koordinater: x=6303940, y=1474212 

Storlek (m):     h   br    tj Kommentarer 

 1. 
 

   0,8   hjärtsten, mycket lutande mot V, trekantig, släta ytor  

 

(35) 

Beteckning: Skärgöls Lyckor, hörnmärke ”a” välbevarad 

Form: bredvid varandra liggande stenar Koordinater: x=6304249, y=1474176 

Storlek (m):     h   br    tj Kommentarer 

 1. 
 

   ca 12 stenar av olika former, ca 0,3-0,4m diameter på 
en oval yta av 2,5m (N-S) x 1,5m (O-V)     

 

(36) 

Beteckning: Skärgöls Lyckor, hörnmärke ”d” välbevarad 

Form: 3 jordfasta stenar Koordinater: x=6304688, y=1474255 

Storlek (m):     h   br    tj Kommentarer 

 

1. 
 

    0,5 2,0 O-V 1,0 N-S den största av stenarna, alla på en yta av 2,5 x 2,5m, 
övertorvad   

 

(37) 

Beteckning: Visare mellan Löveråsahall och Penningsten  välbevarad 

Form: 5 stenar i rad, 1,6m lång  Koordinater: x=6307999, y=1477116 

Storlek (m):     h   br    tj Kommentarer 

Fr
ån

  N
V

  t
ill

 
SO

 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

   0,15 
   0,3 
   0,35 
   0,3 
   0,15   

   0,15 
   0,3 
 
   0,3 
   0,15 

  
mycket flat 
mycket flat, spetsig uppåt 
mycket flat 

 

(38) 

Beteckning: Penningstenen/Flathallamärket delvis välbevarad 

Form: enskild sten Koordinater: x=6307809, y=1477326 

Storlek (m):     h   br    tj Kommentarer 

 

1. 
 

   0,7 1,0 O-V   0,8 klotformad, något flat ovanpå med ett s.k. norrstreck 
inhugget: 0,6m lång, 0,2-0,3m br, 0,007m djup som 
mest, pilen visar numera mot ONO  

 

 

 



 

 

Appendix 2 
 

Distans- och positionsavvikelser mellan lantmätarprotokoll och genomförd inventering.  

De i parentes angivna numren är hämtade från motsvarande objekt i kapitel 3.5.3.1 och 3.5.3.2. 

Distanserna räknades fram med hjälp av koordinaterna i appendix 1. Därutöver är koordinaterna för 

Dunemadshall x=6305194,y=1471413. Alla distanser i tabellerna har en noggrannhet på +/- 0,5m. 

Distansen mellan 2 visare är enligt protokoll 400 alnar, motsvarande ca 237,6 m (”optimal distans”). 

1. Rågången med visarstenarna mellan Foglehall och Dunemadshall: 

objekt distans från 
föregående objekt 

avvikelse från optimal 
distans från 
föregående objekt   

ackumulerad avvikelse 
från optimal position  
 

(3)   Foglehall                 -                 -                 - 

(4)   visare no.2              464 m  -11 m = 2 x -5,5 m              - 11 m 

(5)   visare no.5              727 m     14 m = 3 x  5 m                  3 m 

(6)   visare no.6              238 m                        0 m                  3 m 

(7)   visare no.7               229 m                      -9 m                -6 m 

(8)   visare no.8              247 m                       9 m                  3 m 

(9)   visare no.10              475 m     0 m = 2 x  0 m                  3 m 

(10) visare no.11              232 m              -        6 m                 -3 m  

(12) visare no.12              244 m                       6 m                  2 m 

 

Summering            2 856 m            *) Ø absolut 5,0 m       **) Ø absolut 4,0 m     ***) 

 

*)     Optimal distans mellan objekt (3) och (12) = 12 x 400 alnar = 4 800 alnar = ca 2 851 m. 
**)   Absolut summering av alla avvikande distanser (+55,0), delad med antal distanser (12).    
***) Absolut summering av alla avvikande positioner (+34,0), delad med antal positioner (8).    
 

2. Rågången med visarstenarna mellan Dunemadshall och Grävlingekullen: 

objekt distans från 
föregående objekt 

avvikelse från optimal 
distans från 
föregegående objekt   

ackumulerad avvikelse 
från optimal position  
  

-         Dunemadshall                 -                 -                 - 

(13)   visare no.3              718 m  5,5 m = 3 x 2,0 m                5,5 m 

(14)   visare no.4              483 m       7 m = 2 x3,5 m              12,5 m 

(16)   visare no.6              239 m                      1,5 m              14,0 m 

(18)   visare no.7               239 m                      1,5 m              15,5 m 

(20)   visare no.8              234 m                     -3,5 m              12,0 m 

 

Summering            1 913 m            *) Ø absolut 2,5 m      **) Ø absolut 12,0 m   ***) 

 

*)     Optimal distans mellan Dunemadshall och objekt (12) =8 x 400 alnar = 3 200 alnar = ca 1 901 m. 
**)   Absolut summering av alla avvikande distanser (+19,0), delad med antal distanser (8).   
***) Absolut summering av alla avvikande positioner (+59,5), delad med antal distanser (5).    


