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Välkommen till  

kulturreservatet  
Åsnebyn! 

År 1993 donerade Olof Andersson 
sin gård, den sydligaste i Åsnebyn, 
till Hushållningssällskapet. Här har 
tiden nästan stått stilla sedan mitten 
av 1900-talet och gården bjuder på 
ett spännande landskap fyllt med 
natur- och kulturupplevelser.  
 

År 2008 utnämnde Länsstyrelsen  
gården till kulturreservat. Syftet 
med kulturreservatet är bland annat 
att bevara det värdefulla kulturland-
skapet, som utgörs av en typisk 
dalsländsk bondgård med ett land-
skap präglat av 1800-tal och tidigt 
1900-tal.   

 
Gårdens  

odlingshistoria 
Åsnebyn omnämns i skrift första 
gången 1380 då Thorgriim Fughel 
bytte bort gården till Jon Martens-
son som ersättning för två hästar 
som Thorgriim stulit från Jon. De 
fornlämningar som finns här berät-
tar dock att det fanns människor 
här redan under det första århund-
radet efter Kristi födelse, under den 
period som vi kallar järnålder.  
 

Åsnebyn står med i Gustav Vasas 
jordebok från 1540 och beskrivs där  

som ett helt skattehemman. Det inne-
bär att gården brukades då av en eller 
flera självägande bönder. Vid 1700-
talets början vet vi att byn bestod av 
tre brukningsenheter. När storskifte 
förrättades på inägomarken 1764 
gjordes en karta som berättar mycket 
om byn vid denna tid. Byn låg samlad 
ungefär borta vid granngården, strax 
norr om Åsnebyns nuvarande place-
ring.  
 

Bebyggelsen låg centralt i inägomar-
ken som bestod av åker och äng. Vid 
denna tid var åkermarken uppdelad i 
tre gärden och man tillämpade tre-
säde, det vill säga två av gärdena odla-
des upp varje år och det tredje fick 
vila, ligga i träda. Inom varje gärde 
ägde bönderna i byn tegar. I byn 
fanns också tre ängsgärden som 
längre tillbaka i tiden slogs med lie. 
Ängen gav vinterfoder åt kreaturen. 
 

Åsnebyns skogsmark, den samägda  
utmarken, ligger öster om inägomar-
ken och långt in på 1800-talet var det 
där som boskapen betade. För att inte 
djuren skulle komma åt grödan gick 
de mellan ladugårdarna och betet i 
skogen via en inhägnad fägata.  
 

Denna fägata hade samma sträckning 
som dagens tillfartsväg hit till gården. 
Sättet att dela in marken i inägo- och 
utmark har tradition åtminstone 1000 
år bakåt i tiden.  



Vid 1700-talets slut började det  
hända saker som gav en ny markorga-
nisation. Orsakerna till detta är 
många. Nya bättre redskap som plo-
gar helt i järn underlättade jordbear-
betningen. Dikningen effektiviserades 
och under 1800-talet gjorde konst-
gödseln entré. Stark befolkningsök-
ning och bra spannmålspriser drev 
fram nyodlingsverksamhet och hem-
mansklyvning.  
Dalsland upplevde en högkonjunktur 
och odlingen inriktades nästan helt på 
havre för export. Genom skiftesrefor-
mer som laga skifte från 1827  
omorganiserades markerna så att den 
gamla indelningen försvann och varje 
gård istället kom att ha sin åker och 
sin betesmark samlad. Även skogen 
delades upp. Gårdarna flyttade många 
gånger ut från bykärnor till sina nya 
marker. 

 Tresädet ersattes med moderna växt-
följder och ängen tappade sin funkt-
ion när man började odla fodret på 
åkern. Landskapets utseende i Ås-
nebyn idag är ett  resultat av allt detta.  

 
Upptäck  

kulturlandskapet  
på egen hand 

En vandringsslinga finns i kulturre-
servatet. Med hjälp av numrerade 
stolpar och denna broschyr kan du 
själv guida dig runt på gårdens mar-
ker. Du får se spår från flera olika 
tidsperioder i landskapet så som gra-
var från järnåldern och 1900-talets 
jordbruksformer. Tänk på att land-
skapet går att läsa som en bok, där till 
exempel markutnyttjande från förr 
syns i terrängen som olika kapitel.  



 
1. Bebyggelse 
Du står nu på gårdsplanen till Ås-
nebyn 1:1. Gården flyttades till 
denna plats efter enskiftets genom-
förande på byns marker 1825. Bo-
ningshuset är en så kallad parstuga, 
typisk för Dalsländskt byggande. 
Till höger om boningshuset ser Du 
mangel- och redskapsboden. Bygg-
naden är eventuellt samtida med 
boningshuset. Till vänster om bo-
ningshuset är magasinet placerat. 
Dessa två byggnader har placerats 
som flyglar till boningshuset,  ett 
byggnadsskick som fick genomslag 
på gårdarna i Västsverige efter skif-
tena. Samtliga mangårdsbyggnader 
har faluröd panel och skiffertak. På 
västsvenskt sätt ligger man- och 
fägård tydligt avskilda från 
varandra.  

3. Södra ängen  
Du står nu i gränsen mot det som en 
gång var Södra ängen. I ängen tog 
man också ibland upp mindre åkrar, 
så kallade lindor. Alldeles till vänster 
innanför stättan syns spåren efter just 
en sådan linda. Området är idag delvis 
beskogad betesmark, delvis uppodlat 
åkermark. Ängen har kallats bondens 
skönaste kulturprodukt. Här tog man 
hö som skulle räcka till foder åt bo-
skapen hela vintern.  
 
Slåttern genomfördes i juli och den 
mängd hö marken gav var avgörande 
för hur mycket djur man kunde hålla 
på gården. Det i sin tur var avgörande 
för hur mycket gödsel man fick för 
att sprida på åkern, därav talesättet 
”äng är åkers moder”. 

2. Tegplöjda parceller 
Framför dig ser du långa smala ryggar 
i åkern som är ett resultat av 
”tegplöjning”. Det är spåren efter ett 
äldre sätt att plöja jorden som här 
bevarats på ett spännande sätt.   

Denna så kallade parcellindelning, det 
vill säga fyra till fem meter breda te-
gar, stämmer överens med hur 17-
1800-talets åkrar kunde se ut.  
 
Just den här åkern var en del av det 
södra åkergärdet. Gränsen mot det 
mellersta åkergärdet syns fortfarande i 
form av ett djupt dike som löper från 
ladugården ner mot sjön. 



4. Gamla träd och  
fågelliv 
Här i gränsen mellan södra åkergärdet 
och Södra ängen, markerad med en 
dikesformad fördjupning, står  
flera gamla grova lövträd. Äldre träd i 
landskapet är värdefulla för många 
lavar, insekter och fåglar. I samband 
med en mindre sjösänkning runt 1920 
erhölls en strandremsa som utnyttjats 
som betesmark. Djuren betar även en 
del vass i sjökanten och detta skapar 
en ”blå bård” av öppet vatten som 
ger goda livsbetingelser för bland an-
nat vadare och andfåglar.    

När landskapet var mer öppet måste 
utsikten över sjön ha varit hänfö-
rande. Till vänster om den gamla 
vägen som slingan följer syns spåren 
av övergivna åkrar, lindåkrar. Det 
man ser är stenröjda ytor med spår 
efter plöjning. Strax här intill växer ett 
bestånd med slåttergubbar, en växtart 
som gynnats av bondens lie.  

5. Stensättningar 
Du står nu framför en stensättning 
vilket är en form av grav som oftast 
byggdes för en enskild människa. 
Stensättningar är den vanligaste  
forntida gravformen och de ligger 
nästan alltid högt i landskapet, på  
impediment i åker- eller hagmarker 
liksom denna gör.  

6. Domarring 
Framför dig ser du en domarring. 
Detta är en förhistorisk gravform 
som brukar dateras till järnåldern. De 
består av en rund eller oval ring av 
liggande eller stående stenar, vanligen 
sju eller nio till antalet. Namnet kom-
mer av att man förr trodde att dessa 
var gamla tingsplatser. De domarring-
ar som har undersökt av arkeologer 
innehåller dock nästan alltid gravar. 
Oftast finner man domarringar till-
sammans med andra gravformer som 
stensättningar och resta stenar.  
 
 I  gravarna finns rester efter den 
döde som kremerats samt enkla grav-
gåvor. Fortsätt till nästa punkt så hit-
tar du ett helt litet gravfält.   



Följ de röda stolparna för att 
hitta rätt i landskapet.   
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7. Gravfält 
Du står nu mitt i ett gravfält med 
stensättningar och domarringar. 
Denna typ av  gravfält dateras ofta 
till den äldre delen av järnåldern, 
århundradena kring Kristi födelse. 
Under den här perioden började 
man begrava sina döda nära gårdar-
na på särskilda gravfält. Den döde  
brändes på bål tillsammans med 
gravgåvorna. Askan placerades se-
dan ut på gravfältet och en stensätt-
ning byggdes ovanpå. 

8. Fossil åker och  
stensträngar 
Du står nu i en gammal åkeryta med 
ett tiotal tegplöjda åkerparceller, cirka 
fem till sju meter breda. Detta om-
råde är identiskt med ett särhägnat 
område i ängen på 1764 års karta. 

Det är spännande att tänka på att vi 
fortfarande kan se dessa spår i land-
skapet. Framför dig, på andra sidan 
diket,  ser du något som framkom när 
man röjde i denna del av Södra 
ängen, nämligen resterna efter två 
parallella stensträngar. Det är dock 
svårt att säkert säga vad dessa kan ha 
haft för funktion och hur gamla de 
kan vara.  
Det finns heller inga direkta ledtrådar 
på gamla kartor över området. 

9. Madåkrar 
På Åsnebyn dikades och uppodlades 
stora delar av Södra ängen. Dessa så 
kallade madåkrar har här bevarats på 
ett ovanligt bra sätt. Då området ald-
rig täckdikats har det kvar sina många 
öppna diken.  Befolkningsökning och 
nya jordbruksmetoder ledde till en 
omfattande nyodling på 1800-talet. 
Genom sjösänkningar och  
dikning fick man mycket ny åker-
mark. Samtidigt infördes moderna 
växtföljder och odling av vallväxter. 
Ängen tappade då i betydelse.  



10. Naturbetesmark 
Detta parti av Södra ängen ger den 
bästa bilden av hur markerna kan ha 
sett ut när slåtter bedrevs här.  
 
Området är idag en fin naturlig betes-
mark. Det innehåller en artrik flora 
som trivs i mycket magra marker som 
aldrig gödslats och som påverkats av 
långvarig slåtter och bete. I den täta 
grässvålen kan man finna backtimjan 
och gökärt. I bortre, västra delen av 
detta öppna parti blommar jungfru 
Marie nycklar på försommaren.  

11. Beteshagen 
Denna beteshage var inhägnad och 
användes till bete redan på 1700-talet. 
Hagen har minskat något genom upp-
odling och växte igen med skog på 
1900-talet..  Nu har här röjts för att få 
fram något av den öppenhet som tidi-
gare var typisk för inägomarken.  

Hagen betas nu och kanske kan vi få 
igen några ljusälskande blommor. När 
det var som mest hårdbetat växte 
endast grova träd här. Lägg märke till 
den höga tallen som säkert har minst 
200 år på nacken. 
 
Nu får du rikta blicken mot smedjan 
och lillstugan och därmed korsa en 
liten väg.   

12. Smedja, damm och 
lillstuga 
På behörigt avstånd från gårdsbebyg-
gelsen ligger den lilla smedjan med 
bevarad inredning och tillhörande 
brunn och branddamm. Här smidde 
bonden för husbehov och här skodd-
des hästarna. I den bakre delen av 
huset ligger brygghuset som på senare 
år också fick tjäna som badrum. En 
smedja fanns förr på de flesta gårdar 
men inte många är bevarade. Strax 
intill ser du lillstugan som är ett bo-
stadshus med ett rum och kök med 
vind. Både smedjan och lillstugan 
finns med på 1890-talets ekonomiska 
karta men dess exakta ålder är okänd.  



13. Hamlade träd 
Bakom lillstugan och smedjan finns 
flera träd som bär spår av hamling. 
Det kunde nämligen vara svårt för 
bonden att få ihop tillräckligt med 
hö till djuren på vintern. Att besk-
ära träden, så kallad lövtäkt, var då 
ett bra komplement till slåttern. Be-
skurna träd får ett särskilt utseende 
med en mängd grenar och ingen 
tydlig topp. Halmade träd blir ofta 
mycket gamla. De får håligheter och 
knotor som kan ge husrum åt 
många olika insekter och lavar. 
Detta gör träden viktiga för den 
biologiska mångfalden i landskapet.   

14. Inägo- och utmark 
Du står nu vid gränsen mellan  
inägomarken, med åker och äng och 
utmarken med skog. Gränsen har va-
rit mycket viktig i äldre tid och mark-
eras än idag tydligt av en stenmur. 
Stenmuren hade bland annat till syfte 
att förhindrade att de djur som gick 
på bete i skogen tog sig ut på åkrarna.  

15. Hökeruds hage 
På storskifteskartor visas här en större 
särhägnad hage, Hökeruds hage. Ha-
gen ligger bortanför inägomarken, på 
andra sidan skogen, på gränsen till 
nästa gård. Det är möjligt att denna 
mark kan indikera att det här legat en 
ödelagd gårdsenhet, som styckats upp 
mellan gårdarna runtomring, däribland 
Åsnebyn. På 1890-talet är Hökeruds 
hage uppodlad. Från hagen går du 
samma väg tillbaka och tar vänster in 
på en liten skogsstig.  

16. Skogen 
Utmarken, skogen, låg längst bort 
från gården och här betade ofta dju-
ren. I skogen hämtades ved till upp-
värmning och matlagning och virke 
till gårdens byggnader och hägnader. I 
skogen fanns det inte bara gran eller 
tall som många av dagens skogar be-
står av utan ofta mycket inslag av löv-
träd. Träden togs ner genom så kallad 
plockhuggning då man tog de träd 
man behövde istället för att avverka  
så mycket åt gången.  



17. Stenmuren 
Du har nu passerat genom den 
stenmur som tidigare utgjorde gräns 
mellan inägomarken och utmarken.  
En stenmur skulle stå emot väder 
och vind under många år. Murste-
narna grävdes därför ner så pass 
djupt att tjälen inte trängde ner, där-
efter staplades det första varvet med 
sten ovanpå. Stenmurarna byggdes 
nästan uteslutande av odlingssten 
som röjdes bort från åkrarna.  

18. Öppna diken 
Framför dig ser du ett flertal lång-
smala tegar som avgränsas av tyd-
liga diken. Förr såg de flesta åkrar 
ut så här men under 1900-talet har 
man lagt igen de flesta öppna diken 
och grävt ner dem, så kallat täckdik-
ning. Det här området utgör ett 
mycket välbevarat 1800- och tidigt 
1900-tals landskap vilket väl illustre-
rar brukningsteknik och utseende  

19. Trägärdesgårdar 
Trägärdesgården var tidigare den klart 
dominerande hägnadstypen i  Dals-
land. I början av 1900-talet, kring 
första världskriget, blev taggtråden 
allt vanligare och konkurrerade ut 
trägärdesgården. 
 
 För att värna gammal kunskap och 
tradition har åkermarken till en del 
hägnats med trägärdsgård.  
 
Detta var den sista  punkten på vand-
ringsslingan. Nu kan du följa stigen 
ner mot gården igen eller fortsätta på 
egen hand i kulturreservatet. 

på denna typ av åkrar. Ett stort hand-
grävt dike, ett så kallat krondike, löper 
genom området. Många mindre diken 
mynnar ut i det här större diket.  
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