
  Så här hittar du till Källeberg
Närmaste busshållplats är Sjömarken (2,5 km) 

Från parkeringsplatsen vid Skärkhultsvägen är det cirka 

200 m. 

Sjuhäradsleden
Etapp 4 Källeberg
Besök en historisk plats 

Välkommen till  
Källeberg
Källeberg eller Källartomten som den 
också kallats är en plats med historia.
Här finns röjningsrösen som visar att 
området varit odlingsmark för länge 
sedan. 

Området är skyddat
Tre olika delområden med en sammanlagd areal på 
ungefär 5 hektar är skyddade som fornlämning. Det är 
en fornlämningstyp som kallas fossil åkermark. Den här 
typen av fornlämningar är mycket vanliga i vår del av 
landet. Vad som är mindre vanligt är att vi här faktiskt vet 
när rösena gjordes. Dessutom finns pollenprover tagna i 
en närliggande våtmark och det gör att vi har ytterligare 
kunskap om områdets historia.

Människan har bott här i mer än  
2 500 år 
Innan människan började påverka området växte här 
lövskog. Redan under sen bronsålder, för cirka 2500 år 
sedan, blev området aktuellt för jordbruk. Troligen skedde 
en mer omfattande uppodling under järnåldern. Pollen-
analyserna visar att odling skett mer eller mindre kontinu-
erligt fram till slutet av 1500-talet.
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Ett pollenprov har tagits i en liten våtmark i anslutning 
till röjröseområdet. 

Det visar att fram till 1500-talet dominerar lövträd som 
ek, hassel, lind och bok. Efter det blir det mer barrträd. 
Växter som är vanliga på betade ängar och odlade ytor 
syns också i pollenproverna. 

 

Historiska kartor och dokument
Det tidigast kända namnet på Källe-

berg är Källartomten, dokumenterat 
redan 1545 . I mitten av 1600-ta-
let blev det ett säteri här. Säteriet 
kallades för Källeberg. Namnet 
Källartomten levde också kvar 
ända in på 1900-talet. Säteriet 
omfattade flera av de närliggande 

gårdarna. Säteriet Källeberg fanns 
åtminstone mellan åren 1660 – 1906. Säteriet ägdes i näs-
tan 100 år av den adliga familjen Drakenberg. Det finns 
också flera kartor bevarade från de senaste 400 åren.

Många odlade områden växte igen efter digerdöden  
(andra halvan av 1300-talet). Den sista period som 
området odlades var antagligen på 1500-talet. När sedan 
säteriet bildades i mitten av 1600-talet blev det istället 
betesmarker här. När betesdriften upphörde blev det skog 
igen men nu med dominans av barrträd.

Arkeologiska undersökningar  
i Källeberg
Sju kol 14-provet i tre olika rösen. Resultaten visar att 
området bränts under följande tre tidsperioder.
770–410 f. Kr (1 prov)  bronsålder
130-420 e. Kr (2 prov) järnålder
1430-1650 e. Kr (4 prov) senmedeltid/1500-tal

Mötesplats Källeberg
Vi har byggt en raststuga med tidstypiskt utseende. Här 
kan vandrare ta skydd, vila en stund eller övernatta. Rast-
stugan går inte att boka. Det finns även en grillplats.

Innan området odlades brände man ytan (svedjade) och 
lade upp stenarna i rösen. Den träkol som finns kvar 
under rösena går att åldersbestämma med en metod som 
kallas kol-14.

Några av odlingsrösena är arkeologiskt undersökta. Svaren 
visar hur området kan ha sett ut de senaste 2000 åren.

Vid raststugan har vi planterat äpple- och päronträd som 
förhoppningsvis ska ge frukt som våra besökande kan 
smaka på. Vi informerar lite utförligare om området på 
våra informationstavlor.

Äldsta kartan är från 1646.
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Det finns flera röjningsröseområden vid leden 
i Källeberg. Ett är karterat och inmätt. På 
kartan finns utmärkt vilka tre rösen som har 
åldersbestämts.
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