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Det åligger alla som sysslar med arkeologisk och
närliggande verksamhet att systematiskt utveck-
la och förfina de metoder man utnyttjar. Det är
enda sättet att i förlängningen nå ökad kost-
nads- och resultateffektivitet. Arkeologisk me tod  -
ut veck  ling är viktig inte bara för arkeologins ut -
övare: arkeologirelaterad metodutveckling prio -
riteras faktiskt av regeringen. I proposition 2000/
01:3 Forskning och förnyelse ges ett enda kon kret

uppdrag till den arkeologiska branschen: »ut -
veckla alternativa mer skonsamma markbered-
ningsmetoder» (s. 232, vår kursivering).

I samband med de arkeologiska förun der -
sök ningarna vid Öggestorp 2001 gjordes en
sats  ning på metodutveckling som syftade till att
un derlätta datering av agrarhistoriska läm ning -
ar. Resultaten finns publicerade sedan tidigare,
men det finns anledning att resonera kring me -
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toden ännu en gång (jfr Baran et al. 2003; Hägg -
ström 2003; 2004; Häggström et al. 2004).

Datering av fossila åkrar
Många har diskuterat metoder för att ålders-
bestämma agrarhistoriska lämningar (t.ex. Gren
1989; Vestbö-Franzén 1997; Petersson 1999a;
1999b). Några av de vanligaste dateringsmeto -
derna är:

1. 14C-datering av kol funnet i och under läm ningar.
Kring denna metod finns en mängd fel källor
och problem. Den centrala frågan är vad det
in samlade kolet representerar och varför det
ligger där det ligger (Persson 1999, s. 20 f;
Pendergast 2000; Lloyd-Smith 2001, s. 627).
Kolbitarnas närvaro måste förklaras för att
dateringen skall accepteras som relevant för
den agrara kontexten. I tydliga anläggningar
som röjnings rösen, stensträngar och terras -
seringar kan man binda kolet stratigrafiskt i
anläggningen. Att ko let har något med just
den stratigrafiska nivån att göra är sannolikt,
men behöver förklaras genom tolkningar och
resonemang (jfr Lagerås & Bartholin 2003).
Att 14C-datera flera kolbitar från samma ag -
rarhistoriska miljö verkar i de fles ta fall vara
en dyr statistisk lösning att spåra eldfängda
röjningsfaser i ett agrart områdes bruk nings -
period. En viktig aspekt är dock att några
entydiga dateringar av fossil åker knappast
låter sig göra, då åkrar i de flesta fall brukas
genom en långvarig och kontinuerlig process
snarare än vid något enskilt tillfälle.

2. Geografiska studier av kartmaterial kan bidra till
att kronologiskt ringa in bruket av ett område.
Emellanåt finns röjningsrösen och andra åker   -
element markerade på kartorna. Oavsett om
det finns markeringar på kartorna eller ej så
ger de hållpunkter i historisk tid (Petersson
1999b; jfr Gren 1989).

3. Jämförelser med daterade element från andra plat -
ser på morfologisk grund. Denna metod är yt ter -
ligt vansklig. De agrara formerna har i många
fall varit desamma under årtusenden. Därtill
kan det påpekas att likadana formelement
mycket väl kan ha helt olika ålder i olika land-

sändar (jfr Gren 1997). Aadel Vestbö-Franzén
(1997) har framhållit att majori teten av röjn-
ingsröseområdena i norra Småland är tillkom-
na under medeltiden, vilket kan jämföras med
data från Kronobergs län, där det i de centrala
delarna verkar ske en etablering under yngre
bronsål dern och i de södra delarna av länet
under mel lersta järn åldern (Lagerås 2000;
Högrell 2002).

4. Rumsliga samband med kända fornlämningar. Så -
dana användes som relativ dateringsmetod
fram till 1980-talet, framför allt för att argu-
mentera för att röjningsrösen knappast är
äldre än de torp som ofta ligger i anslutning
till röj ningsröseområden. På 1980-talet vän de
man på argumenten, och framhöll i stället
rumsliga för hållanden till förhistoriska grav-
monument som ett dateringsargument (Gren
1989; jfr Petersson 1999b). Under 1990-talet
nyanserades debatten, och det konstate rades
att röjningsrösen mycket väl kan ligga i an -
slutning till gravar utan att för den skull behö-
va vara samtida med dem. I norra Småland, till
skillnad från resten av landskapet, poängter-
ades de medeltida dateringarna (Vest bö-
Franzén 1997).

En annan, mera uppenbar form av rumsliga sam -
band är när det finns direkta stratigrafiska sam-
band mellan olika lämningar, såväl agrara som
andra (Gren 1989, s. 83; Petersson 1999b). En
sådan stratigrafisk relation som sällan lyfts fram
är att ett röjningsröse som via historiskt kartma-
terial kan dateras till sen tid eller som innehåller
sprängda block, vilket med gängse synsätt ger
röset en sen datering, mycket väl kan täcka en
kärna som är betydligt äldre.

Precis som med många andra lämningar finns
det en tendens att datera hela områden utifrån
enstaka objekt. Men det verkar inte finnas nå -
gon gräns för hur vidsträckt ett område med fos-
sil åker kan vara. Detta åsamkar särskilt skogs -
bruket huvudbry. Sådana områden torde ha
vuxit fram successivt och därigenom etappvis
fyllt landskapet med de lämningar som idag
klassas som fornlämningar. Detta innebär att en
daterad del av ett område inte kan antas repre-
sentera området som helhet.
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OSL-datering av kvarts
Luminescensbaserade dateringar har utförts lika
länge som 14C-dateringar. Metoderna, framför
allt termoluminescens (TL) och optiskt stim-
ulerad luminescens (OSL) används betydligt
oftare i utländsk arkeologi än i svensk. I Sverige
har man, i den mån man alls luminescensdaterat
något, framför allt nöjt sig med att TL-datera
upphettade material, framför allt skörbrända
stenar och i viss mån keramik och bränd lera.
OSL-tekniken är däremot ganska okänd här.
Utomlands har den använts för att datera t.ex.
byggnadsverk i sten, och inom geologin bl.a. för
att datera strandavsatta sediment och flygsand.

OSL-datering av kvarts bygger på att elek  -
tro nerna i kristallerna lyfts till högre energi -
nivåer (»exciteras») av bakgrundsstrålning och
sedan faller tillbaka till den lägsta energinivån
(»nollställs») när materialet blir belyst. Vid noll -
ställningen avges ljus. Genom att mäta mäng-
den ljus kan man beräkna hur lång tid som för-
flutit sedan kristallen senast varit utsatt för
belysning (Huntley & Lian 1999; Murray &
Olley 1999; Grün 2001; Duller 2004). Så kan
man beräkna t.ex. hur lång tid som förflutit se -
dan ett visst sediment blev exponerat för solljus.
Ett grundläggande källkritiskt problem är att
långt ifrån all kvarts i ett sedimentprov har noll-
ställts vid samma tillfälle innan den exciterats.
Detta innebär att om laddningen från provet
mäts som en helhet, så riskerar dateringen att bli
betydligt äldre än den behöver vara. En lösning
på detta är att skilja ut och analysera mycket små
provmängder (small aliquot), till och med en -
skilda kvartskorn (single grain), för att söka
fastställa när dessa senast varit belysta (Murray
& Olley 1999; Bøtter-Jensen 2000).

För att kunna tolka resultaten av en OSL-
analys måste man ha en uppfattning om såväl
det daterade materialets kulturhistoria som dess
naturhistoria. Eftersom det daterade materialet
i detta fall är partiklar, som inte bara har ingått i
en kulturhistorisk anläggning utan också i ett
geologiskt komplex, är såväl arkeologisk som
geologisk tolkning nödvändig.

OSL-försöket vid Öggestorp
Försöket att datera agrara stenkonstruktioner i
samband med de arkeologiska förundersök ning -

arna vid Öggestorp 2001 gick ut på att OSL-da -
te ra det finkornigare material som låg mellan
stenarna i röjningsrösen och stensträngar. Tank -
en var att stenarna i dessa konstruktioner var
röjningsrester från matjorden i de närliggande
åkrarna, och att materialet mellan stenarna
härstammade från den jord som suttit fastklib-
bad vid stenarna under uppförandet. Materialet
har därefter till följd av nederbörd och andra
eroderande processer med tiden sköljts ned mel-
lan stenarna. Kvartspartiklar som suttit fastklib-
bade vid stenarna under uppförandet kan alltså
ha utsatts för solljus i samband med att de lyfts
ur jorden, vilket skulle göra tidpunkterna för
uppförandet till potentiella tidpunkter för noll-
ställning. I anslutning till varje jordprov sam-
lades också stenar in, vilka användes för att be -
räkna bakgrundsstrålningen för proverna (Ba -
ran 2002; Baran et al. 2003; Häggström 2003;
2004; Häggström et al. 2004).

Proverna togs en mörk sensommarnatt av
Leif Häggström och Andrew Murray från Risö -
laboratoriet i Roskilde. Provtagningspunkter
hade utsetts i dagsljus men proverna togs i röd-
filtrerat ficklampsljus. I praktiken togs proverna
ur en sektionsvägg efter att de yttersta centimet -
rarna avlägsnats. Proverna förpackades ome del -
bart i tjock svart plast, varefter de fraktades till
Roskilde för analys.

Prover togs från två stensträngar och ett röj -
ningsröse samt en marksektion. I marksektio-
nen fanns också en härd, vilken användes som
jämförelse genom att den daterades. Dels 14C-
daterades träkol, vilket ger en datering av när
trädet slutade ta upp CO2 från atmosfären, dels
OSL-daterades skörbrända stenar, vilket ger en
datering av när dessa upphettades. Jord under
och flygsand över härden OSL-daterades.

Ett problem med flera av proverna var att
analysen visade att kvartsen i jorden hade ex -
ponerats för solljus vid flera olika tillfällen (fig.
1). Ett annat problem var att dateringarna ten-
derade att bli något äldre än vad som förväntats
utifrån de kulturhistoriska sammanhangen. Till
exempel pekar flera dateringar av jord i sten-
strängen på ett deponeringstillfälle under yngre
bronsåldern eller förromerska järnåldern. Den-
na daterings vederhäftighet motsägs av två här-
dar funna under stensträngen vilka 14C-daterats
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till romerska järnåldern (Ua-20817, 1870±45
BP; Ua-20818, 1775±40 BP).

Partiklarnas optiskt stimulerade historia
Vi menar att de kulturhistoriska antagandena
om upptagningen och deponeringen av materi-
alet vid Öggestorpförsöket visserligen var rimli-
ga, men att en viktig faktor förbisetts, som för-
modligen kan förklara en del av osäkerheten i
resultaten. Det gäller kvartskornens naturhisto-
ria, främst det faktum att stenarna och jorden
som klibbat fast vid dem sannolikt inte varit
komponenter i ett »rent» och opåverkat sedi-
ment, utan utgjort komponenter i en biologiskt
aktiv horisont, i detta fall en odlingsjordmån.
Framgångsrika OSL-dateringar, både i geolo-
giska och arkeologiska sammanhang, har hittills
gjorts på sediment där partiklarna förekommer
som fria enheter, t.ex. i flygsand, svallsediment,
sediment avsatta i rinnande vatten eller ytliga
mineralkorn från stenblock i byggnadsverk (t.ex.
Murray & Olley 1999; Vogel et al. 1999; Bøtter-
Jensen 2000; Grün 2001; Duller 2004).

Figur 2 illustrerar vår syn på partiklarnas his -

toria vid Öggestorp. Den inleds med att de av -
sattes som en del av moränen i samband med att
isen lämnade området omkring 9000 BP. I sam-
band med detta skedde sannolikt en nollställ-
ning av de kvartskristaller som tillfälligtvis ham-
nade i ytligt läge och utsattes för solljus. Efter
avsättningen startade de jordmånsbildande pro -
cesserna i den övre delen av moränskiktet och
horisonter bildades. För att diskutera vidare vad
som här kan ha skett med partiklarna behöver vi
först klargöra dessa begrepp.

Termerna horisont och jordmån kommer väl
till pass inom arkeologisk-stratigrafisk tolkning
(Heimdahl 2003; 2004; 2005). De används för
strata som inte är lager i depositionell be mär -
kelse, utan är resultat av postdepositionella för -
ändringar i det övre markskiktet, som kan ske
genom både kulturella och naturliga processer.
Exempel på sådana strata är plöjningshorisonter
och naturligt utbildade brunjordar. Termerna
skulle alltså i stor utsträckning kunna ersätta
eller komplettera termen lager för beskrivning
av strata i arkeologiska sammanhang.

I jordmåner förekommer sällan partiklar som
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Fig. 1a. OSL sample 010414, meas-
ured charge (small aliquot) in aeo-
lian sand overlying hearth A97
(radiocarbon dated, Ua-19111:
2000±65 BP, 180 cal BC–140 cal
AD). Recalculated for background
radiation, the OSL date is 440–160
BC (2290±130 before now). The
sand sample had a homogeneous
charge.

Fig. 1b. Sample 010409, measured
charge (small aliquot) in the fill of
a collapsed field wall. The sample
had a heterogeneous charge. The
grey ribbons represent values cor-
responding to 610–350 BC.

Fig. 1c. Sample 010402, measured
charge (small aliquot) in the fill of
a collapsed field wall. The sample
had a heterogeneous charge. The
grey ribbons represent values cor-
responding to 1690–1190 BC.
Measurements with the single
grain method on the same sample
instead produced three concentra-
tions of charge values, correspon-
ding to 3250–2490 BC, AD
220–500 and AD 1090–2000.
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fria enheter så att de obehindrat kan utsättas för
solljus. Anledningen till detta är att partiklar i
sediment som utsätts för jordmånsbildning ten-
derar att bakas in i eller klumpa ihop sig till ag -
gregat. Markkemiska processer i jordmåner led-
er till att mineralkorn (de som utgör ur sprungs -
sedimentet) täcks av en film av se kun dära ler-
mineral som t.ex. kan drapera kvartskorn med
en rostig yta. Organiskt material förs ner i det
övre marksiktet genom biologisk aktivitet, främst
daggmaskar, och mineralkornen klumpas ihop
med humus och fragmenterade vävnadsrester.
Där det finns daggmaskar förändras jordens struk  -
tur. När de borrar sig genom jorden sväljer de
både organiskt material och mineralkorn. Deras
matsmältning leder till att det organiska och mi -
nerogena materialet klumpas ihop till ett slags
kulor eller smulor (eng. crumbs), vilka också
utgör maskarnas avföring (fig. 3a). Dessa smulor
är mycket stabila och bevaras lätt i jorden långt

efter det att maskarna försvunnit (Courty et al.
1989). En jord med smulstruktur är också betyd -
ligt mera motståndskraftig mot erosion, t.ex. via
regndroppar, än sediment där mineralkornen före  -
kommer som fria partiklar (Brady 1990).

När partiklarna i moränen nu kom att ingå i
jordmåner med daggmask så blev de alltså in -
bakade i aggregat som med viss regelbundenhet
flyttades runt i jordmånen i samband med att de
svaldes av maskar. Daggmaskar går ofta upp till
ytan för att hämta organiskt material, para sig
och för att undvika att bli dränkta när det regn -
ar. Därför är det är rimligt att anta att flera av
par tiklarna i något skede kan ha hamnat på
ytan. Aggregaten kan ha bidragit till att väl in -
bakade kvartskorn skuggades från instrålning,
medan korn som legat ytligt i aggregaten kan ha
exponerats för solljus och nollställts.

I Sverige förekommer daggmaskar i de flesta
löv- och blandskogar, och mycket rikligt i jord-
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Fig. 2. Quartz grains in the topsoil may have been exposed to sunlight on several occasions through the millen-
nia, thus becoming bleached. A) Particles on the surface become bleached after the ice has melted away. B)
When plants have colonised the ground and the temperature is right earthworms may establish themselves.
The worms move particles upward and downward in the topsoil, whereby particles that end up on the surface
may become bleached. C) Agriculture mixes the topsoil and new grains may become bleached. The effect of
worms is continuous. Soil sticks to stones that are collected into clearance cairns. D) The soil on the rocks is
washed away by rain and forms deposits deeper in the clearance cairn were it is dark. Even if earthworms are
present in the cairn, soil grains will not become bleached. Drawing by Jens Heimdahl.
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bruksmarker. När ny jordbruksmark togs upp i
äldre tid är det alltså troligt att daggmaskar
förekommit i jorden sedan flera årtusenden till-
baka och att jordmånen redan karaktäriserades
av smulstruktur. De stenar som rensades bort
och samlades i rösen och strängar var alltså ned -
smetade med material som var sammanklumpat
i aggregat. Liksom i fallet med de av maskarna
uppdragna kornen kan denna smulstruktur ha
bi dragit till att merparten av kornen skuggades
helt eller delvis från solljuset av organiskt mate-
rial, andra primära partiklar och sekundära ler-
mineral (fig. 3b.). Här bör påpekas att det är
osäkert hur mycket och vilken typ av material
som krävs för att en partikel ska bli helt eller
delvis skuggad från ljusinstrålning och därmed
undgå nollställning eller nollställas ofullstän -
digt. Det är känt att t.ex. en viss mängd vatten
mellan partikel och solinstrålning kan leda till
ofullständig nollställning och därmed till att
dateringen indikerar för hög ålder (Stokes 1992;
Jain et al. 2004)

Troligtvis har materialet mellan stenarna i
stenkonstruktionen rörts om av maskar också
efter deponeringen, men det är mindre sanno-
likt att materialet i mitten av de skuggande sten -
konstruktioner där provtagningen skedde har
blivit utsatt för solljus i senare tid, då maskarnas
rörelsehastighet i förhållande till deras mat smäl t  -
ningshastighet är liten, vilket medför att förflytt -
ningen av materialet i konstruktionens mitt san -

nolikt skett inom denna (jfr Armour-Chelu &
Andrews 1994; Grave & Kealhofer 1999; Law-
son et al. 2000; Davidson 2002). Har material
förts upp till ytan inne i stenkonstruktionen så
har det säkerligen också skuggats av denna.

Omtolkning av resultaten
Av diskussionen ovan framgår att delar av det OSL-
daterade materialet från Öggestorp till följd av
daggmasksaktivitet kan ha exponerats för solljus
från det att moränen avsattes till dess att det
plockades upp av människor. Det är också tro -
ligt att en stor del av partiklarna i materialet kan
ha skuggats eller blivit ofullständigt nollställda
till följd av att de legat inbäddade i aggregat.

Detta leder till slutsatsen att OSL-dateringar
av material som avsatts mellan stenar i agrara
konstruktioner har potential att ge en riktig da -
tering av konstruktionens tillkomst. Men mät-
ningarna bör också ge en svans av värden, som
representerar äldre exponeringar till följd av
bio  logiska jordmånsprocesser. Majoriteten av
re  sul  taten bör hamna inom intervallet från den
tid då maskar börjat förekomma i marken till
dess den aktuella konstruktionen uppfördes. Den
yngs ta koncentrationen av mätvärden bör alltså
indikera konstruktionens sista nyttjandefas. Re -
sultaten från Öggestorp (Baran 2002; Ba ran et
al. 2003) uppvisar bl.a. skurar mellan ca 7000
och 2000 år, vilket alltså i detta fall skulle kunna
innebära att 7000 år motsvarar den ungefärliga
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Fig. 3. a) When earthworms have been active in a soil
the material receives a crumb structure. The crumbs
are the faeces of the worms and are composed of hu -
mus (gray in the picture) which may enclose primary
particles such as sand. Drawing by Jens Heimdahl.

b) When stones are lifted from soils worked by earth-
worms, quartz grains may be protected from bleach-
ing by the faecal crumbs.
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tiden för när daggmaskar blivit vanliga på plat-
sen, och att 2000 år sedan är den ungefärliga ti -
den för när konstruktionen uppfördes.

Vi är övertygade om att OSL-dateringen har
stor potential inom såväl arkeologin som kvar -
tärgeologin, men att metoden innehåller både
kända och okända felkällor. För att kunna ut -
veckla och utnyttja metoden räcker det inte med
att dessa aspekter belyses från olika vetenskapli-
ga discipliner; det måste också till en kommu-
nikation mellan disciplinerna. Vi har här försökt
belysa en av dessa aspekter, partiklarnas historia
i jordmånen, och fört ett samtal mellan arkeolo-
gi och kvartärgeologi. Med all säkerhet finns
många fler infallsvinkar på problemet. För att
vår förståelse av det förgångna skall bli säkrare
krävs att olika metoders användbarhet och inte
minst uttolkning diskuteras tvärvetenskapligt.

Försöket vid Öggestorp finansierades med
dels analysmedel ur förundersökningens bud -
get, dels forskningsmedel från Risölaboratoriet i
Roskilde, i form av utrustning och handledning
(Andrew Murray) av den polska masterstudent,
Joanna Baran, som genomförde analysen.

Referenser
Armour-Chelu, M. & Andrews, P., 1994. Some effects

of bioturbation by earthworms (Oligochaeta) on
archaeological sites. Journal of Archaeological Scien -
ce 21. London.

Baran, J., 2002. Interpreting the distribution of absorbed
dose in an incompletely zeroed natural luminescent
dosimeter. M.Sc. thesis. Department of Radioiso-
topes. Institute of Physics, Silesian University of
Technology. Gliwice.

Baran, J.; Murray, A.S. & Häggström, L., 2003. Esti-
mating the age of stone structures using OSL: the
potential of entrapped sediment. Quaternary Scien -
ce Reviews 22. Oxford.

Brady, N.C., 1990. The nature and properties of soils.
New York.

Bøtter-Jensen, L., 2000. Development of Optically Stimu-
lated Luminescence techniques using natural minerals
and ceramics, and their application to retrospective
dosimetry. Roskilde.

Courty, M.A.; Goldberg, P. & Macphail, P., 1989. Soils
and micromorphology in archaeology. Cambridge Ma -
nuals in Archaeology. Cambridge.

Davidson, D.A., 2002. Bioturbation in old arable soils:
quantitative evidence from soil micromorpholo-
gy. Journal of Archaeological Science 29. London.

Duller, G.A.T., 2004. Luminescence dating of Qua-

ternary sediments: recent advances. Journal of Qua -
ternary Science 19:2. Harlow.

Grave, P. & Kealhofer, L., 1999: Assessing bioturba-
tion in archaeological sediments using soil mor-
phology and phytolith analysis. Journal of Archaeo-
logical Science 26. London.

Gren, L., 1989. Det småländska höglandets röjnings -
röseområden. Arkeologi i Sverige 1986. Raä & SHM
rapport 1988:2. Stockholm.

– 1997. Fossil åker. Äldre tiders åkerbruk – spåren i land-
skapet och de historiska sammanhangen. Fornläm -
ning ar i Sverige 1. Riksantikvarieämbetet. Stock-
holm.

Grün, R., 2001. Trapped charge dating (ESR, TL,
OSL). Brothwell & Pollard (red.). Handbook of
Archaeologichal Sciences. Chichester.

Heimdahl, J., 2003: Den urbana naturen. Synen på
urbana kulturlager i mötet mellan arkeologi och
kvartärgeologi. META 2003:3. Lund.

– 2004: Ögonblick och kontinuitet. Horisontbe -
grep pets användbarhet inom kulturlagerstrati-
grafi. META 2004:2. Lund.

– 2005: Urbanised nature in the past. Site formation and
environmental development in two Swedish towns, AD
1200–1800. Theses in Quaternary Geology 5. Stock -
holms universitet.

Huntley, D.J. & Lian, O.B., 1999. Determining when
a sediment was last exposed to sunlight using op -
tical dating. Lemmen, D.S. & Vance, R.E. (red.).
Holocene climate and environmental changes in the
Palliser Triangle, Southern Canadian Prairies. Geo -
logical Survey of Canada Bulletin 534. Ot tawa.

Häggström, L. 2003. Öggestorps åkrar. Åldersbe stäm -
ning av agrarhistoriska lämningar, metod ut -
veckling och förutsättningar inom uppdrags ar keo -
login. In situ. Västsvensk arkeologisk tidskrift 2002.
Göteborg.

– 2004. Att datera agrara lämningar med OSL. Om
OSL-metoden och dess tillämpning i Öggestorp,
norra Småland. Lönn (red.). Aktuella metodfrågor.
Raä UV, Skrifter 58. Stockholm.

Häggström, L.; Baran, J.; Murray, A.S. & Ericsson, E.,
2004. The dating and interpretation of a field 
wall in Öggestorp. Current Swedish Archaeology 12.
Stockholm.

Högrell, L., 2002. Småländska fornlämningsmiljöer i
ett religiöst perspektiv. Det gestaltade landskapet –
den praktiska estetikens handlingar och avtryck i det
agrara landskapet. Agrarhistoriska seminariets konfer-
ens 2001. SLU rapport 2002:8. Alnarp.

Jain, M.; Murray, A. S. & Bøtter-Jensen, L., 2004.
Optically Stimulated Luminescence dating: how
significant is incomplete light exposure in fluvial
environments? Quaternaire 15. Paris.

Lagerås, P., 2000. Järnålderns odlingssystem och land -
skapets långsiktiga förändring. Hamnedas röj -
nings röseområden i ett paleoekologiskt perspek-

34 Jens Heimdahl & Leif Häggström

Fornvännen 102 (2007)

Heimdahl Haggstrom:Layout 1  07-03-14  20.28  Sida 34



tiv. Lagerås, P. (red.). Arkeologi och paleoekologi i syd-
västra Småland. Tio artiklar från Hamne da projektet.
Raä UV, Skrifter 34. Stockholm.

Lagerås, P. & Bartholin, T., 2003. Fire and stone clear -
ance in Iron Age agriculture: new insights in -
ferred from the analysis of terrestrial macroscopic
charcoal in clearance cairns in Hamneda, south-
ern Sweden. Vegetation history and archaeobotany 12.
Berlin.

Lawson, T.; Hopkins, D.W.; Chudek, J.A.; Janaway,
R.C. & Bell, M.G., 2000. The experimental earth-
work at Wareham, Dorset after 33 Years. 3. Inter-
action of soil organisms with buried materials.
Journal of Archaeological Science 27. London.

Lloyd-Smith, L., 2001. 293 radiocarbon dates from
South Möre. An evaluation of the large-scale use
of C14 dating within rescue archaeology of settle-
ment sites. Magnusson, G. (red.). Möre – historien
om ett småland. E22-projektet. Kalmar.

Murray, A.S. & Olley, J.M., 1999. Determining sedi-
mentation rates using luminescence dating. Brun
& Hass (red.). On the determination of sediment accu-
mulation rates. GeoResearch Forum 5. Zürich.

Pendergast, D.M., 2000. The problems raised by small
charcoal samples for radiocarbon analysis. Journal
of Field Archaeology 27. Boston.

Persson, P., 1999. Neolitikums början. Kust till kust-
böcker 1. GOTARC B11. Göteborg & Uppsala.

Petersson, M., 1999a. Ancient fields excavated. Euro-
pean Journal of Archaeology 2:1. London.

– 1999b. Datering av agrarhistoriska lämningar.
Riddersporre, M. (red.). Att gräva agrarhistoriska
lämningar. Rapport från ett seminarium i Lund 27–28
januari 1998. Rapport 64. Inst. f. arkeologi. Lunds
universitet.

Prop 2000/2001:3. Forskning och förnyelse. Regeringens
proposition.

Stokes, S., 1992. Optical dating of young (modern)
sediments using quartz: results from a selection of
depositional environments. Quaternary Science Re -
views 11. Oxford.

Vogel, J.C. et al., 1999. Luminescence dating of coas -
tal sands: overcoming changes in environmental
dose rate. Journal of Archaeological Science 26. Lon-
don.

35Daggmaskar, kvartskorn och solljus

Fornvännen 102 (2007)

Summary

Archaeological practice undergoes constant chan -
ge concerning methods and analytical op por -
tunities. Advances in other disciplines are adapt-
ed for archaeological use. In this paper we re -
con sider the Optically Stimulated Lumines-
cence (OSL) dating of sun-bleached soil from
ag ri cultural contexts excavated at Öggestorp,
Små   land, Sweden.

The reason for the application of the OSL
method onto agricultural remains was a grow-
ing frustration with the problems connected to
the absolute dating of such remains. Some usual
methods of dating them follow.

a) Radiocarbon analysis of charcoal, a me thod
where the presence of charcoal in various strata
must be discussed and explained,

b) Studies of early land survey maps give an
indication of how an area has been used during
the past centuries.

c) Morphological dating, where the problem
is often that similar agricultural remains have
been produced over long periods of time. Mor-
phological dating is also problematic because a 

certain characteristic may appear at different
times in different regions.

d) Agricultural remains have also been dated 
contextually by the presence of remains of known 
age. For a long time clearance cairns were view -
ed as late in date due to the fact that recently
abandoned small farms are common in the cairn
areas. During the 1980s the same argument was
put forward but with Bronze Age cairns as the
starting point.

Bearing in mind this multitude of problema -
tic methods of dating agricultural remains, the
OSL method of dating sun-bleached soil (i.e.
quartz) was tried at Öggestorp.

OSL is based on the fact that sunlight can
bleach the energy levels in quartz crystals. When
quartz grains are deposited and covered from
sunlight, energy accumulates in them due to
background radiation. The accumulated energy
can be used to calculate the time span since a
grain's last exposure to sunlight. The idea when
using the method in agricultural contexts is that
the last exposure should represent the last time
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the soil was cultivated. At Öggestorp samples
were taken of soil between stones in clearance
cairns. The quartz grains in this soil were
believed to have been bleached most recently
during the construction of the cairn.

The results of the samples from the Ög ges -
torp site were encouraging but not entirely sa -
tis factory. We got prehistoric dates for many of
the samples, but they were often centuries older
than radiocarbon dates for the same context. We
see two possible explanations for this: a) Some
of the grains were not entirely bleached during
the construction. b) Some of the grains were not
bleached at all during the construction and the
early dates instead represent earlier bleaching
due to bioturbation. The explanation may be
found in the history of the soil.

The quartz grains were initially deposited by
the retreating Weichselian ice sheet as a part of
the till, approximately 9000 BP. During this
process the grains deposited on the surface of
the till may have been exposed to sunlight and
bleached. As soon as the material was deposited,
soil-creating pedogenic processes started in the

upper part of the till. Earthworm bioturbation
has the effect that particles in the soil may be
transported to the surface and then buried
again. Thus, they may be exposed to sunlight
and bleached at several occasions long before
the agrarian phase. In the developed soil, few
particles of the original till appear on their own.
Most have instead aggregated into clusters as a
result of the earthworm activity. Chemical and
biological processes in the soil have the effect
that many of the mineral grains become covered
with secondary minerals or humus. This coating
may act as a filter and prevent total bleaching
when the quartz grains are exposed to sunlight.
Partial bleaching and earlier bleaching may
explain why some of the OSL dates at Ög ges torp
came out too early when compared to radiocar-
bon dates.

We are convinced that the OSL method of
dating has a great potential in future archaeo-
logical work, provided that archaeologists are
willing to try the method and the authorities
allow it to be budgeted for developer-funded
excavations.
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