
Agrara fluktuationer och befolkningsutveckling på sydsvenska höglandet 
tolkade utifrån röjningsrösen 
Lagerås, Per
Fornvännen 2013, s. 263-277  
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2013_263 
Ingår i: samla.raa.se

gul
Maskinskriven text

gul
Maskinskriven text

gul
Maskinskriven text

gul
Maskinskriven text

gul
Maskinskriven text



Röjningsrösen är en annorlunda och svårgreppad
typ av fornlämning som aldrig riktigt hittat in i
arkeologins finrum. Det beror antagligen mest
på tre faktorer, nämligen att rösena är fyndtom-
ma, att de är svårdaterade och att de i vissa regio-
ner är oerhört talrika. Tillsammans gör dessa egen-
skaper röjningsrösena svåra att hantera ur antik-
varisk synvinkel, och de passar inte in i den ofta
fyndinriktade och periodindelade arkeologiska
forskningen. Att de är jordbrukslämningar kan
också ha spelat in, eftersom de kan uppfattas som
en kulturgeografisk eller agrarhistorisk angelägen-
het snarare än en arkeologisk.

Men röjningsrösena har stor forskningspoten-
tial. Deras största styrka som källmaterial ligger i
att de speglar det vardagliga arbetet på åkern, allt-

så den verksamhet som utgjorde basen för till-
varon, och att de är lämningar efter de lägre – eller
kanske snarare de breda – skikten i samhället.
Självklart speglar de i första hand jordbruket, men
genom den nära kopplingen mellan åkern och
gården utgör de också ett viktigt bebyggelsehis-
toriskt källmaterial som hittills är dåligt utnytt-
jat. I denna studie använder jag 14C-dateringar från
röjningsrösen för att diskutera jordbrukets utveck-
ling på sydsvenska höglandet – en utveckling som
jag menar på ett översiktligt plan även speglar be-
byggelse- och befolkningsutvecklingen.

Intresset för att studera befolkningsutveck-
ling har ökat inom arkeologin under senare år.
Flera studier har betonat dels att förhistoriska
populationer skiftat i storlek betydligt mer än
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vad man tidigare trott, dels att dessa skiftningar i
sig varit en drivkraft bakom kulturell förändring
(t.ex. Shennan 2000). Till skillnad från tidigare
tolkningar av den förhistoriska befolkningsut-
vecklingen, som ofta byggde på typologiskt date-
rade boplatser och gravmonument, bygger fler-
talet av de nya studierna på sammanställningar
av stora mängder 14C-dateringar (Gamble et al.
2005; Shennan & Edinborough 2007; Eriksson
2009; Peros et al. 2010; Tallavaara et al. 2010;
Williams 2012; Armit et al. 2013). Ofta använder
man ett stort och heterogent material, med date-
ringar från olika typer av arkeologiska kontexter
och på olika slags material (träkol, ben, ved, sedi-
ment, etc.). I jämförelse utgör 14C-dateringar av
träkol från röjningsrösen ett ovanligt homogent
material, som dessutom har den fördelen att det
representerar såväl förhistorisk som historisk tid.
Detta tillsammans med kopplingen till ekonomins
bas i jordbruket gör dateringar från röjningsrösen
till ett bra källmaterial för denna typ av paleode-
mografiska studier.

Målsättningen i denna studie är att samman-
ställa och analysera det stora materialet av 14C-
dateringar från röjningsrösen på sydsvenska hög-
landet för att söka svar på följande frågor: Från
vilka perioder är röjningsrösena? Kan man utläsa
perioder av agrar expansion respektive tillbaka-
gång? Återspeglar rösedateringarna befolknings-
utvecklingen? Eventuella orsakssamband disku-
teras utifrån jämförelser med paleoklimatiska och
pollenanalytiska data.

Kunskapsläget
Forskningen kring fossila röjningsrösen har en
relativt kort historia, men har ändå hunnit gen-
omgå flera faser och har upplevt en relativt stark
metodutveckling. Pionjärartiklarna under 1980-
talet byggde på karteringar, kompletterade med
studier av historiska kartor och mindre grävin-
satser (Gren 1989; Norman 1989; Tollin 1989).
En viktig fråga var redan från början röjnings-
rösenas ålder. Eftersom det knappt fanns några
absoluta dateringar vilade diskussionen till stor
del på det rumsliga sambandet med förhistoriska
gravar, samt på att röseområdena låg i utmarken
till den historiska tidens bebyggelse. Slutsatsen
blev att röjningsrösena är förhistoriska och att
merparten härrör från bronsåldern och den äldre

järnåldern (t.ex. Gren 1989, s. 87; Norman 1989,
s. 106). Tolkningen sades gälla flacka rösen av så
kallad hackerörstyp, men distinktionen mot and-
ra rösen som kunde tänkas vara mer sentida var
inte självklar. Den förhistoriska dateringen var
viktig för att få röseområdena accepterade som
fornlämningar och för att väcka intresse inom ar-
keologin, och de första utgrävningarna och 14C-
dateringarna såg ut att bekräfta den tidiga date-
ringen (Jönsson et al. 1992; Connelid et al. 1993).
Röseområdena hade inte bara anlagts tidigt, de
hade också övergivits relativt tidigt. Utifrån un-
dersökningar av rösen och bandparceller i Väster-
götland drogs slutsatsen att de till synes ostruk-
turerade röseområdena redan under romartiden
ersattsavbandparcelleradåkermark(Mascher1992;
Gren 1997, s. 58; Widgren 1997, s. 38).

Bilden kom att nyanseras under senare delen
av 1990-talet i takt med att fler röseområden blev
föremål för storskaliga uppdragsarkeologiska pro-
jekt. Inom Hamnedaprojektet i sydvästra Små-
land undersöktes och daterades ett stort antal röj-
ningsrösenifleraseparataområden(Lagerås2000a).
Dateringarna visade en koncentration till romar-
tiden och bekräftade alltså en förhistorisk dater-
ing, om än med en något senare tyngdpunkt än i
de första undersökningarna. Andra undersökning-
ar gav en liknande bild, samtidigt som man bör-
jade ana kronologiska skillnader mellan områ-
den (Skoglund 1997; Lagerås et al. 2000; Ring et
al. 2001). Redan från början dök det upp 14C-da-
teringar också från historisk tid, men hur dessa
skulle tolkas var oklart. Rörde det sig om samma
typ av odling som under järnåldern? Var de sen-
tida rösena spår efter medeltida ödegårdar eller
efter tillfälliga utmarkslyckor, eller till och med
svedjor? Fokus i diskussionen låg sällan på dessa
sentida dateringar, trots att de i vissa fall kunde
dominera bilden. Ibland antydde den rumsliga
kopplingen till förhistoriska gravar en äldre da-
tering, medan 14C-dateringar av kolbitar från rö-
sena uppvisade en tyngdpunkt i historisk tid. Ett
exempel är Värmunderyd vid Vetlanda. Centralt
i röseområdet låg en kvadratisk stensättning från
den mellersta järnåldern, medan merparten av
rösena daterades till historisk tid (Engman &
Nordström 2001). Ett annat exempel är Axlarp,
där röjningsrösena i ett område med förhis-
toriska gravar och boplatser gav dateringar fram-
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för allt till historisk tid (Lagerås et al. 1995; Jans-
son 2002; Vestbö Franzén 2002).

Länge gav man det rumsliga sambandet med
gravar tolkningsföreträde före 14C-dateringarna
som ansågs behäftade med många felkällor (t.ex.
Gren 1989). Den första att tydligt ifrågasätta den-
na syn var Ådel Vestbö Franzén (1997, s. 199):
»Författaren delar inte den ovan relaterade skep-
sisen mot C14-dateringar utan frågar sig istället
om inte en övertro på det rumsliga sambandet
mellan förhistoriska gravar och röjningsröseom-
rådet har lett till en förenklad slutledning vad av-
ser röjningsröseområdenas ålder». Rösedateringar
från historisk tid sammanställdes och problema-
tiserades senare i ett par artiklar (Lagerås 2002;
Ericsson 2004).

Utöver dateringsfrågan har diskussionen kring
röjningsrösena till stor del handlat om vilket od-
lingssystem de representerar och då i synnerhet
frågor kring träda, gödsling och graden av rör-
lighet. Två förslag har förts fram, dels ett mycket
extensivt system med röjgödsling och långtids-
träda (Gren 1989), dels ett mer intensivt system
med kreatursgödsling och längre odlingsfaser
(Widgren 1997, s. 75; Lagerås 2000b; för bra över-
sikter över denna diskussion se Widgren 2003, s.
207 f; Häggström 2005, s. 94 ff).

Jag fokuserar här på röjningsrösenas ålder sna-
rare än på odlingen. Men det är intressant att no-
tera att den diskussion kring odlingssystem som
hittills förts har utgått från en övergripande date-
ring av röseområdena till den äldre järnåldern,
bland annat med referenser till Tacitus. Date-
ringar till senare perioder påverkar vilka agrar-
tekniska komplex som kan komma ifråga och
kräver rimligen andra förklaringsmodeller. Där-
för får frågan om rösenas datering betydelse ock-
så för diskussionen om vilka odlingssystem de
kan tänkas representera.

Dateringarnas representativitet
För denna studie har jag sammanställt samtliga
14C-dateringar av träkol från röjningsrösen i Jön-
köpings och Kronobergs län samt merparten av
de dateringar som gjorts i Skåne. Jag har även
inkluderat några dateringar från Kalmar län och
Blekinge. Sammanlagt rör det sig om 716 14C-
dateringar från 137 arkeologiska undersöknings-
platser, fördelade på 56 socknar (fig. 1). De date-

rade kolbitarna härrör från sektioner genom röj-
ningsrösen. I de allra flesta fall rör det sig om
träkol, d.v.s. förkolnad ved, och endast i undan-
tagsfall om andra förkolnade växtdelar (sädeskorn,
hasselnötsskal, etc.). Jag har inte studerat de en-
skilda sektionsritningarna, men vet av erfaren-
het att kolbitar för datering rutinmässigt tas i
rösenas bottenskikt eller strax under. Tanken är
att sådant kol härrör från röjningsbränning i
samband med att åkern bröts, d.v.s. omedelbart
innan stenröjningen började, och att det därmed
finns både ett kronologiskt och ett funktionellt
samband mellan träkolet och röset.

Att de daterade kolbitarna härrör från sek-
tioner genom röjningsrösen behöver dock inte
med nödvändighet innebära att de är knutna till
stenröjningen. Eftersom träkol inte bryts ned
genom biologiska processer kan det ligga kvar i
tusentals år. Att så ibland är fallet framgår av att
träkol från röjningsrösen i vissa fall gett mesoli-
tiska dateringar. Så gamla dateringar har själv-
klart inget med stenröjningen att göra, men svå-
rare är det att förhålla sig till enstaka dateringar
från exempelvis neolitisk tid, då stenröjning i
jordbrukssyfte är teoretiskt möjlig. I Hamneda-
projektet gjorde jag en stratigrafisk analys av kol-
bitarnas läge i sektionerna. Den visade att de kol-
bitar som gett en tidig datering ofta var tagna lite
djupare under röset, utan direkt kontakt med de
understa stenarna (Lagerås 2000b, s. 179 ff). Ändå
bildade de en tämligen kontinuerlig svans tillbaka
till ca 2000 cal BC. Jag tolkade det som att röj-
ningsbränningar i jordbrukssyfte förekommit se-
dan senneolitikum, men att stenröjningen kom
igång betydligt senare, först kring år 1. En sådan
stratigrafisk analys har jag inte kunnat göra på
det stora material som presenteras här, men vi
kan utgå ifrån att en del dateringar säkert är äldre
än den stenröjning de är tänkta att datera.

Utöver röjningsbränningar i jordbrukssyfte
kan träkolet under rösena härröra från naturliga
skogsbränder. Sådana har säkert förekommit, men
skogsbränder i tempererad lövskog är generellt
sällsynta och ofta lokala (jfr Rackham 1980), vil-
ket också bör gälla sydsvenska höglandet under
större delen av den aktuella perioden. Det är rim-
ligt att tänka sig att kol från naturliga skogsbrän-
der, exempelvis efter blixtnedslag, bildar ett svagt
bakgrundsbrus i de sammanställningar som pre-

265Agrara fluktuationer och befolkningsutveckling

Fornvännen 108 (2013)

Art. Lageras 263-277:Layout 1  13-11-22  10.20  Sida 265



266 Per Lagerås

Fornvännen 108 (2013)

Fig.1. Karta över södra Sverige med länsgränser. Svarta punkter indikerar samtliga röjningsröseundersökningar
som bidragit med 14C-dateringar till studien. Kryss markerar 21 pollenanalyserade lokaler som använts för
beräkningen av den genomsnittliga sädespollenfrekvensen i fig. 3c. —Map of southern Sweden showing all the
investigation sites that have contributed radiocarbon dates to the study (black dots). The map also shows the
pollen sites that contributed to the mean graph for cereal pollen in fig. 3c (X).
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senteras här, men att den stora merparten av det
daterade träkolet kommer från mänsklig verk-
samhet. För detta talar inte minst dateringarna i
sig. De ökar nämligen i antal i takt med att jord-
brukets påverkan på landskapet ökar, så som vi
känner landskapsutvecklingen från oberoende
data i form av pollenanalyser (t.ex. Berglund et al.
2002).

En annan möjlig felkälla är att daterat träkol
från röjningsrösen kan härröra från sönderodlade
härdar och andra boplatslämningar. Sådana da-
teringar bör förekomma i materialet, inte minst
med tanke på att många röseområden verkar ha
uppkommit genom en dynamik där både odlings-
ytor och bebyggelse flyttat runt inom området.
Men om vi ser till hur stora ytor röseområdena
täcker och hur små och svårfunna boplatsytorna
är, måste vi ändå förvänta oss att träkolet i rösena
huvudsakligen är agrart och att endast en mindre
del härrör från hushållsgöromål på själva boplat-
sen. En annan möjlighet är att boplatskol har följt
med i hushållsavfall som använts till gödsel på
åkrarna, men i så fall bör boplats och odling ändå
vara samtida.

Som utgångspunkt för analysen menar jag att
den stora majoriteten av dateringarna från röj-
ningsrösen bör spegla röjningsbränningar i sam-
band med jordbruk. Dessa röjningsbränningar kan
ha haft olika syften, t.ex. att bränna grenar och sly
i samband med avverkning och nyröjning, att brän-
na grässvålen innan man bröt upp en träda, att
öppna upp igenvuxna betesmarker, eller att öka
mineralnäringen i marken genom svedning. Med
tanke på att kolbitarna inte är tagna var som helst
i marken, utan just i bottenskiktet av röjnings-
rösen, bör röjningsbränningarna dessutom i de
flesta fall ha haft en direkt koppling till stenröj-
ning. Men fastän vi inte kan säkerställa en sådan
koppling kan vi utgå ifrån att merparten av kolet
härrör från jordbruk och att de sammanställning-
ar av dateringar som presenteras nedan kan tol-
kas i termer av sådan landskapsanvändning.

Metod
Jag kalibrerade samtliga 14C-dateringar med Ox-
Cal 3.10 (Bronk Ramsey 2005) och kalibrerings-
kurvan IntCal04 (Reimer et al. 2004). För att
skapa histogram över dateringarnas fördelning
över tid användes mittpunkterna på de kalibre-

rade 1-sigmaintervallen (jfr Peros et al. 2010). Två
histogram skapades med olika grader av krono-
logisk upplösning, 1000 år respektive 250 år.
Histogrammens staplar visar antalet dateringar
vars mittpunkter faller inom respektive daterings-
intervall.

För en mera detaljerad presentation av date-
ringarna användes funktionen »summerad sanno-
likhet» (eng. summed probability) i OxCal. Meto-
den har använts tidigare för sammanställning av
14C-dateringar som underlag för demografiska
tolkningar (Gamble et al. 2005; Shennan & Edin-
borough 2007; Tallavaara et al. 2010; Armit et al.
2013). Funktionen innebär att man lägger sam-
mandeenskildasannolikhetsfördelningarna,d.v.s.
resultatkurvorna för alla de enskilda kalibrerade
dateringarna, till en gemensam sannolikhetsför-
delning. Till skillnad från histogram som baseras
på mittpunkter använder man här hela sanno-
likhetsfördelningen från respektive datering och
får därför en mer rättvisande bild av osäkerheten
i dateringarna. Detta är särskilt viktigt när man
eftersträvar hög kronologisk upplösning.

När man summerar ett stort antal dateringar,
oavsett om de presenteras som histogram eller
som summerad sannolikhet, kan oregelbunden-
heter i kalibreringskurvan skapa skenbara gruppe-
ringar av dateringarna (Armit et al. 2013). Branta
partier i kalibreringskurvan skapar koncentratio-
ner medan platåer skapar mellanperioder. Denna
felkälla är särskilt viktig att hantera om man vill
tolka tillfälliga koncentrationer av dateringar – i
synnerhet saker som varat kortare tid än ca 100
år. För att testa i vilken mån kalibreringskurvans
oregelbundenheter påverkar resultaten i denna
studie kalibrerade jag simulerade dateringar som
var jämnt fördelade över tiden, d.v.s. utan några
som helst koncentrationer, och summerade san-
nolikheten för dessa. Jag utgick då från 487 årtal
jämnt fördelade över perioden 1–1949 e.Kr., mot-
svarande var fjärde år, d.v.s. år 1, 5, 9, 13, …, o.s.v.
till år 1949 (fyra år motsvarade ungefär det genom-
snittliga antalet år mellan mina verkliga date-
ringar i studien). Dessa årtal konverterades via
kalibreringskurvan till 14C-värden, vilka sedan
kalibrerades. Resultatet presenteras som summe-
rad sannolikhet och kan jämföras med motsva-
rande kurva baserad på verkliga dateringar från
röjningsrösen. Genom att jämföra de två kurvor-
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na blir det möjligt att avgöra vilka koncentra-
tioner av dateringar från rösena som är verkliga
och vilka som orsakats av branta partier i kalib-
reringskurvan.

Det stora perspektivet
I fig. 2 presenteras resultatet av samtliga 716 14C-
dateringar. Figuren visar att de äldsta dateringar-
na ligger redan i mesolitikum, vilket jag tolkar som
ett brus av träkol från naturliga skogsbränder (jfr
Olsson et al. 2010). Frekvensen ligger sedan kvar

på i stort sett samma låga nivå fram genom tidig-
och mellanneolitikum. Introduktionen av jord-
bruk i södra Skandinavien kring 4000 cal BC av-
tecknar sig som en svag förhöjning av träkols-
frekvensen, men först från ca 2000 cal BC sker en
märkbar ökning. Rimligen var det vid denna tid
som man började praktisera mera systematisk röj-
ningsbränning på höglandet. En expansion vid
samma tid syns i pollendiagram, särskilt från de
södra delarna av höglandet (Berglund et al. 2002).

Från 2000 cal BC och framåt uppvisar stapel-
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Fig. 2. a) Samtliga 716 kalibrerade dateringar från röjningsrösen presenterade i histogramform med en stapel
per årtusende. b) Samma men med en stapel per 250 år. c) Den summerade sannolikheten för samtliga 716
kalibrerade dateringar. — a) All 716 calibrated radiocarbon dates from clearance cairns presented as histogram
with one bin per millennium. b) The same but with 250-year bins. c) Summed probability for all
calibrated dates.
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diagrammet i fig. 2a en ökande trend fram till
nutid, så att det årtusende som de flesta date-
ringarna faller inom är det nyss avslutade. Detta
är ett anmärkningsvärt resultat, dels i skenet av
att man i pionjärundersökningarna på 1980- och
1990-talet gav röseområdena en generell datering
till bronsåldern och den äldre järnåldern, dels med
tanke på att diskussionen kring rösenas odlings-
system helt har fokuserat på dessa tidiga perio-
der. Uppenbarligen kan dateringar från historisk
tid inte ses som undantag vid undersökningar av
röjningsrösen.

Bilden av en i det närmaste exponentiell ök-
ning fram till nutid gäller på millennienivå, men
vid en högre kronologisk upplösning framträder
ett annat mönster. I fig. 2b presenteras antalet
dateringar per 250-årsperiod. Med denna högre
upplösning visar dateringarna en bimodal för-
delning, d.v.s. med två distinkta toppar, den ena
1–750 cal AD och den andra 1250–2000 cal AD.
Den enskilda 250-årsperiod som är starkast repre-
senterad är 250–500 cal AD. Samma bild får vi
om vi summerar sannolikhetsintervallen för samt-
liga dateringar (fig. 2c), vilket är det mest korrekta
sättet att redovisa dateringsresultaten på. De vik-
tigaste drag vi kan utläsa är följande: Den första
signifikanta expansionen sker vid början av brons-
åldern, följd av en mindre expansion under den
yngre bronsåldern. Romartiden kännetecknas av
starkexpansion.Därefter följergradvistillbakagång
fram till ca 800 cal AD. Låga värden under vikinga-
tiden följs sedan av stark expansion under medel-
tiden. En jordbruksnedgång under den mellersta
eller yngre järnåldern har tidigare påvisats i pollen-
diagram, såväl på storskalig europeisk nivå som
på sydsvenska höglandet (Andersen & Berglund
1994; Lagerås 1996), och vi kan nu konstatera att
den även framträder i dateringarna från röjnings-
rösen.

Järnålderns kris
I fig. 3 presenteras tre diagram som zoomar in på
de senaste 2000 åren. I fig. 3a visar heldragen kur-
va summerad sannolikhet för 515 kalibrerade 14C-
dateringar från röjningsrösen (samma kurva som
i fig. 2c men bara de senaste 2000 åren), medan
streckad kurva visar summerad sannolikhet för
ungefär lika många simulerade dateringar jämnt
fördelade över tiden (se ovan under Metod). Gen-

om att jämföra de båda kurvorna är det möjligt
att avgöra vilka toppar i den heldragna kurvan
som kan ha historisk relevans och vilka som en-
dast är artefakter skapade av oregelbundenheter
i kalibreringskurvan. Fig. 3b visar temperatur-
utvecklingen uttryckt som relativa förändringar i
medeltemperaturen på norra halvklotet (Moberg
et al. 2005). Stapeldiagrammet i fig. 3c visar den
genomsnittliga sädespollenfrekvensen per 50-års-
period, baserat på 21 pollendiagram från sydsvens-
ka höglandet (fig. 1; Lagerås et al. in prep.). Gra-
ferna ger underlag för att diskutera några möjliga
orsakssamband i den agrara och demografiska ut-
vecklingen under de senaste 2000 åren.

En klimatisk händelse som diskuterats sär-
skilt intensivt inom svensk arkeologi under sena-
re år är den period av kalla somrar som började
536 e.Kr. Denna kortvariga kallperiod avspeglas
framför allt i dendrokronologiska data och känne-
tecknas av några år med tunna årsringar över stora
delar av norra halvklotet. Av allt att döma var
orsaken vulkaniskt stoft i atmosfären som mins-
kade instrålningen från solen (Larsen et al. 2008).
Denna klimathändelse knyter Bo Gräslund (2008)
till begreppet Fimbulvintern i den norröna litte-
raturen, och menar att den kan ha varit en bak-
omliggande orsak till en samhällskris och befolk-
ningsminskning under den yngre järnåldern. Vis-
sa typer av arkeologiska data, bland annat husda-
teringar från Uppland (Göthberg 2007, s. 441),
ser ut att stödja hypotesen genom att de uppvisar
en tydlig nedgång kring ca 600 cal AD (Gräslund
& Price 2012, s. 431 ff). Även dateringarna från
röjningsrösen som presenteras här ger visst stöd
åt hypotesen genom att de visar på en lägre agrar
aktivitet under den yngre järnåldern. Det exakta
förloppet beror dock på vilken kronologisk upp-
lösning man väljer. Fig. 3a visar en tillfällig ned-
gång i antalet rösedateringar ca 540 cal AD, vil-
ken skulle kunna vara orsakad av den tillfälliga
klimatförsämringen. Men kurvan visar också en
mer långsiktigt nedåtgående trend som börjar re-
dan ca 400 cal AD och som fortgår till dess att
bottenvärdena nås i slutet av 700-talet. Det enda
tydliga avbrottet i den långvariga nedgången är en
tillfällig topp på 600-talet, men denna finns även i
kurvan som baseras på simulerade dateringar jämnt
fördelade över tid och måste därmed ses som en
artefakt orsakad av kalibreringskurvan.
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Fig. 3. a) Heldragen linje visar summerad sannolikhet för samtliga kalibrerade dateringar från röjningsrösen
från de senaste två tusen åren. Streckad linje visar summerad sannolikhet för 487 simulerade dateringar jämnt
fördelade över samma period.

b) Temperaturutvecklingen på norra halvklotet uttryckt som avvikelse från medelvärdet för perioden
1961–90. Grå kurva bygger framför allt på dendrodata, medan svart linje bygger på isotopdata från sediment-
kärnor (Moberg et al. 2005).

c) Den genomsnittliga sädespollenfrekvensen per 50-årsperiod, baserad på 21 pollendiagram från nivåer
över 100 m på sydsvenska höglandet (Lagerås et al. in prep.; originaldata publ. av Björkman 1996, 2000,
2003a, 2003b, 2005; Björkman & Ekström 2003; Fredh 2012; Lagerås 1996, 2007; Lindbladh 1998; Sköld et
al. 2010).
— a) Solid line shows summed probability for all radiocarbon dates from clearance cairns from the interval AD
1–2000. Dashed line shows summed probability for 487 simulated dates uniformly distributed in the same
time interval.

b) Temperature variations in the northern hemisphere presented as deviations from the 1961–90 average
(Moberg et al. 2005).

c) Mean cereal-pollen percentages per 50-years interval, based on 21 pollen diagrams from the South-
Swedish Upland (Lagerås et al. in prep.).
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Toppvärdet i rösedateringarna under den yngre
romartiden motsvaras inte av någon signifikant
topp i medelvärdet för sädespollenfrekvensen (fig.
3c). Några pollendiagram från sydsvenska hög-
landet, bland annat från de högt belägna trak-
terna mellan Jönköping och Nässjö, visar dock en
mycket tydlig odlingsperiod under romartiden
med efterföljande nedgång (Lagerås 1996). Men
eftersom de flesta diagrammen endast uppvisar
svaga odlingssignaler från samma tid, försvinner
detta romartida odlingsmaximum nästan helt i
medelvärdeskurvan.

Bilden kan komma att justeras i framtiden,
men i nuläget ger rösedateringar och pollendata
inget direkt stöd för att nedgången från den äldre
till den yngre järnåldern skulle ha orsakats av kli-
mathändelsen år 536. Möjligen kan en tillfällig ned-
gång vid den tiden anas, men en tydligare och
mer långsiktig nedgång började åtminstone hund-
ra år tidigare, vid romartidens slut, och fortgick
till slutet av vendeltiden. I tidigare forskning ville
man se komplexa förklaringar till nedgången och
menade att olika sociala och politiska faktorer
samverkat till en kris (Näsman & Lund 1988). För-
klaringen söktes framför allt i inhemska proces-
ser, även om den justinianska pesten också kunde
tänkas ha bidragit (Gräslund 1973). Under se-
nare år har i stället klimatförsämring som en di-
rekt orsak till samhällskris lyfts fram. Det gäller i
synnerhet krisen under den mellersta järnåldern
(Gräslund 2008; Löwenborg 2012), men också
en förmodad kris under bronsåldern (Eriksson
2009). Även Mats Widgren (2012, s. 131 ff) till-
skriver klimathändelsen år 536 stor betydelse,
men varnar samtidigt för ett alltför klimatdeter-
ministiskt perspektiv och betonar att en nedgång
börjat tidigare, redan vid slutet av romartiden.
Min tolkning av dateringarna från röjningsrösen
ger ytterligare stöd åt Widgrens uppfattning.

Områden med tecken på ödeläggelse i sam-
band med järnålderns kris är t.ex. Öland och Got-
land, stensträngsbygderna i Östergötland och Upp-
land, samt Hälsingland. Widgren menar att öde-
läggelse och kris framför allt drabbade regioner
som stått i direkt kontakt med Romarriket gen-
om handel och kontaktnät. Om detta resonemang
är riktigt, tyder den starka romartida uppgången
i rösedateringarna och den därpå följande ned-
gången på att även jordbruket på sydsvenska hög-

landet var indraget i denna sfär. Åtminstone kan
vi utgå ifrån att den agrara utvecklingen på hög-
landet inte skedde i ett ekonomiskt och politiskt
vakuum, utan tvärtom var känslig för konjunk-
tursvängningar i omvärlden.

Medeltida bebyggelseutveckling
Som framgår av fig. 3b inföll den medeltida värme-
tidens optimum under perioden ca 950–1150,
d.v.s. under den sena vikingatiden plus medel-
tidens första århundrade. Figuren visar medel-
värdet för norra halvklotet. I brist på regionalt
förankrade paleoklimatiska data får vi utgå ifrån
att temperaturutvecklingen på sydsvenska hög-
landet vad det gäller relativa förändringar i stort
sett genomgick samma generella utveckling.

En jämförelse mellan temperaturkurvan och
kurvan över rösedateringar visar inget uppen-
bart positivt samband. Visserligen blir datering-
arna fler från början av 1000-talet, vilket samman-
faller med medeltidens värmeoptimum, men en
betydligt mer markant expansion skedde på 1200-
talet. Vid det laget hade värmeoptimum passe-
rats och medeltemperaturen haft en nedåtgående
trend i hundra år. Jordbruksexpansionen på hög-
landet uppvisar alltså en eftersläpning i förhål-
lande till den medeltida värmeperioden. I den
mån tidigmedeltidens gynnsamma klimat hade
betydelse för expansionen av jordbruk och be-
byggelse fick det en fördröjd effekt.

Den medeltida expansionen avtecknar sig i
både sädespollenfrekvensen och i rösedatering-
arna, men en detaljerad jämförelse visar intres-
santa skillnader mellan de två typerna av data.
Medelkurvan för sädespollen når en topp under
första halvan av 1300-talet. Därefter går den ned
vilket jag tolkar som ett resultat av ödeläggelse
och befolkningsminskning efter digerdöden (se
även Lagerås 2007, s. 69 ff; 2013). Den når ett
minimum under sent 1300-tal och tidigt 1400-
tal för att sedan åter stiga. Under 1500-talet når
den samma nivåer som före krisen. Rösedatering-
arna ger en något annorlunda bild. Där nås en
tydlig topp redan under 1200-talet. Men eftersom
det vid samma tid också är en topp i kurvan som
baseras på simulerade dateringar jämnt förde-
lade över tid, bör 1200-talets koncentration av
rösedateringar till viss del vara en artefakt. Effek-
ten är dock svår att kvantifiera. Toppen är betyd-
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ligt högre i kurvan över rösedateringar än i den
över simulerade dateringar, vilket talar för att
den åtminstone delvis speglar verkliga förhållan-
den, d.v.s. en period av stark nyröjning under
1200-talet.

Om tolkningen är riktig, och det verkligen är
en tidsmässig diskrepans mellan ett maximum i
nyröjning på 1200-talet och ett i sädesodling un-
der första halvan av 1300-talet, kan detta ha två
olika orsaker. Dels kan det bero på egenåldern hos
det daterade träkolet, dels kan det förklaras med
att rösedateringarna visar röjningen som inleder
en odlingsfas, medansädespollenspeglar själva od-
lingen. Dessa två förhållanden borde åtminstone
i teorin ge en viss tidsförskjutning mellan de två
materialen. Även vid den expansion som följde
på den senmedeltida krisen kan man ana en lik-
nande tidsförskjutning. Där uppvisar rösedate-
ringarna en topp kring år 1450, just där sädespol-
lenkurvan börjar vända uppåt. Men återigen ver-
kar koncentrationen i rösedateringar vara en arte-
fakt eftersom motsvarande topp även finns i den
simulerade kurvan.

Sammantaget framträder den senmedeltida
krisen som en tydlig nedgång i sädespollenfrek-
vensen, medan den i rösedateringarna framträ-
der som en mindre svacka mellan två distinkta
toppar. Dessa toppar är åtminstone delvis orsa-
kade av oregelbundenheter hos kalibreringskur-
van, vilket gör det svårt att avgöra i vilken mån
krisen avtecknar sig i dateringarna från röjnings-
rösen. Ytterligare ett problem med att använda
14C-dateringar av träkol för att datera kortvariga
ödeläggelser är att dateringarna anger när veden
bildades, inte när träden fälldes och brändes. Det
innebär att om en ödelagd åker eller betesmark
vuxit igen med buskar och träd, som sedan vid en
återuppodling röjts och bränts, kan dateringarna
hamnavarsomhelst i igenväxningsfasen.Hurstort
detta problem är i praktiken är svårt att avgöra,
men det bidrar sannolikt till att i viss mån sudda
ut spåren efter den senmedeltida krisen i detta
material. Också tolkningarna av pollendata är
upphängda på 14C-dateringar, men de är inte be-
häftade med problemet med egenålder och de kan
dessutom ta stöd i bedömningar av sedimenta-
tionshastigheten eller torvtillväxten. Därför ger
de en skarpare bild än rösedateringarna.

Om man bortser från de tillfälliga och osäkra

topparna och i stället ser till de mer långsiktiga
och bestående förändringarna i fig. 3a så kan föl-
jande slutsatser dras om röjningsfrekvensen un-
der medeltiden. Under 1000- och 1100-talen är
antalet dateringar per tidsenhet något högre än
tidigare under vikingatiden, vilket bör spegla jord-
bruksexpansion, men först under 1200-talet sker
en mera rejäl ökning. Förutom den tillfälliga och
mycket starka toppen under 1200-talet lägger sig
dateringarna från och med detta sekel på en lång-
varigt betydligt högre nivå än tidigare. Det speg-
lar den medeltida expansionen och visar att den
på höglandet satte fart ordentligt först på 1200-
talet. Senmedeltidens kris avtecknar sig möjligen
som en nedgång efter 1200-talets topp, men med
större säkerhet som en utplaning som visar att
1200-talets expansion avstannat.

Från 1600-talet och framåt är 14C-dateringar
ett trubbigt verktyg. Det beror på att perioden
från ca 1650 till nutid representeras av en lång
platå i kalibreringskurvan (Reimer et al. 2004),
vilket innebär att allt träkol från denna period får
ungefär samma datering, ofta 1660–1960 cal AD
(2sigma).Serviperiodensomenhelhetkanvidock
konstatera att rösedateringarnas omfattning inte
motsvarar den starka odlingssignal vi ser i sädes-
pollenkurvan från 1600-talet till det tidiga 1900-
talet. Säkert speglar detta att det mesta av den
odling som ger avtryck i sädespollenfrekvensen
skett på de sentida inägorna och i dagens jord-
bruksmark. Denna mark har i mindre utsträckning
berörts av arkeologiska undersökningar och dess-
utom är rösena där sällan bevarade.

Slutsatser och nya frågor
I denna artikel har jag använt 14C-dateringar från
röjningsrösen för att studera jordbruksexpansio-
ner och tillbakagångar på sydsvenska höglandet.
Flera frågetecken återstår kring dateringarnas
representativitet, men på en översiktlig nivå och
i ett långt tidsperspektiv bör dateringarna spegla
inte bara jordbruket i sig, utan även bebyggelse-
och befolkningsutvecklingen. Som underlag till
demografiska tolkningar är det en styrka att da-
teringarna är knutna till den agrara vardagen och
därmed har en stark koppling till de breda folk-
lagren och till samhällets ekonomiska bas.

Vid mer detaljerade analyser av kortvariga
händelseförlopp får dock felkällor som egenålder
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och oregelbundenheter i kalibreringskurvan be-
tydelse. Genom att jämföra med kalibreringsre-
sultat av simulerade dateringar jämnt fördelade
över tid har jag försökt synliggöra de problem
som kan orsakas av kalibreringskurvan i sig. Ma-
terialet har alltså sina begränsningar, men flera
slutsatser har ändå kunnat dras. De viktigaste är
följande:

1. Dateringarna från röjningsrösen visar en
gradvis ökad jordbrukspåverkan på syd-
svenska höglandet från ca 2000 cal BC och
framåt. Om stenröjning började redan då är
tveksamt men inte omöjligt. Vad materialet
säkert visar är röjningsbränning.

2. Det årtusende som uppvisar flest dateringar
är det senaste. Den tidigare etablerade upp-
fattningen att röseområdena i huvudsak
skulle vara från bronsåldern och den äldre
järnåldern måste därför förkastas.

3. Av forntidens perioder är den yngre romerska
järnåldern den med mest intensiv stenröj-
ning. Denna jordbruksexpansion speglar
sannolikt en stark befolkningsökning på
sydsvenska höglandet.

4. Rösedateringarna visar en tydlig nedgång
från den äldre till den yngre järnåldern,
troligen speglande en regional befolk-
ningsminskning. I nuläget tyder resultaten
på att nedgången började redan ca 400 e.Kr.
och att den i så fall inte var orsakad av den
klimatkris som började år 536.

5. Dateringarna visar en stark jordbruksexpan-
sion under 1200-talet. Det bör motsvara den
medeltida odlingsexpansion som enligt en
ny sammanställning av pollendata från hög-
landet var som starkast 1100–1350. Expan-
sionen släpade efter den medeltida värme-
toppen med ca 100 år.

6. Den senmedeltida krisen 1350–1450 fram-
träder skarpt i pollendata, men går inte att
säkert identifiera i rösedateringarna förutom
som en utplaning efter 1200-talets starka
expansion. Att det inte framträder någon
tydlig nedgång i dateringarna kan bero på
egenåldern hos de daterade kolbitarna samt
att dateringarna snarare speglar skogsåter-
hämtning under igenväxningen än den efter-
följande expansionen och återetableringen.

Slutsatserna ska ses som början på en diskus-
sion och kan som alltid behöva revideras i takt med
nya undersökningar, men redan i sin nuvarande
form väcker de intressanta frågor. En sådan rör
sambandet mellan form och funktion. Det verkar
vara svårt att utifrån formkriterier skilja medel-
tida röjningsrösen från förhistoriska. Det är mycket
möjligt att man framöver genom kvalitativa un-
dersökningar – såväl av de enskilda rösena som av
den fossila åkermarkens rumsliga mönster – kan
identifiera sådana skillnader, men hittills har rö-
sen som på förhand antagits vara förhistoriska i
flera fall överraskat med sentida dateringar. Torp-
rösen från de senaste seklerna kan skilja ut sig gen-
om att vara mer uppstaplade, antagligen som ett
resultat av markbrist, men i övrigt verkar det vara
svårt att se formskillnader mellan rösen av olika
ålder.

Tyder denna likhet på att rösen från exem-
pelvis medeltiden och den äldre järnåldern åter-
speglar samma typ av jordbruk? Något som kunde
tala för ett sådant oförändrat jordbruk genom år-
tusenden – eller åtminstone för att röjningsbrän-
ningar genomförts på samma sätt och i samma
omfattning – är att antalet rösedateringar per tids-
enhet faktiskt ser ut att spegla en förväntad be-
folkningsutveckling (fig. 2). Men samtidigt vet vi
att en teknisk utveckling pågick som borde ha på-
verkat brukningsformer och odlingssystem (Myr-
dal 1982; 1985). Dessutom anses såväl åkrar som
bebyggelse ha varit mera rörliga under järnåldern
än under historisk tid (Widgren 1997; Lagerås
2000b).

Tidigare uppfattades röjningsrösenas före-
komst i den historiska bygdens utmark, så som den
framträder på de äldsta geometriska kartorna,
som en indikation på att de härrör från förhisto-
risk tid (t.ex. Gren 1989, s. 84). Nu vet vi att många
av dessa rösen är från medeltiden och senare. Men
hur ska de då tolkas? Troligen finns det flera oli-
ka förklaringar. En del röseområden kan ha upp-
kommit genom extensiv odling på utmarken som
fungerat som ett komplement till inägornas per-
manenta åkerbruk. Denna tolkning har tidigare
förts fram av Alf Ericsson (2004), som också me-
nar att den medeltida utmarksodlingen hade lik-
heter med järnålderns jordbruk. En annan möj-
lighet är att rösena i vissa fall härrör från svedje-
bruk, trots att det finns uppgifter om att man inte
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stenröjde i samband med svedning (Tollin 1989,
s. 67). Ytterligare en möjlig förklaring är att röse-
na på utmarken speglar permanenta gårdar som
ödelades under senmedeltiden eller senare. Att
detta kan vara fallet har belagts bland annat gen-
om undersökningen av en medeltida ödegård
med tillhörande röjningsrösen söder om Marka-
ryd (Åstrand 2006), men hur många de medelti-
da ödegårdarna är vet vi inte. Att det skett en om-
fattande ödeläggelse på sydsvenska höglandet i
samband med den senmedeltida krisen har kon-
staterats utifrån historiska källor (Myrdal 2003;
2012), och det har även belagts genom pollen-
analyser (Lagerås 2007), men det är oklart i vil-
ken utsträckning röjningsrösena kan användas som
källmaterial i detta sammanhang. Här behövs det
mer forskning och att medeltidsarkeologer ägnar
röseområdena mera uppmärksamhet.

Jag finner det rimligt att sammanställningen
av dateringar från röjningsrösen på en övergri-
pande nivå speglar befolkningsutvecklingen, inte
minst eftersom den romartida expansionen, kri-
sen under den mellersta järnåldern och den tidig-
medeltida expansionen avtecknar sig tydligt i da-
teringarna. (Att befolkningsminskningen under
senmedeltiden inte framträder kan troligen för-
klaras med att denna kris trots sitt djup var ganska
kortvarig.) Men för att bättre förstå den demo-
grafiska signalen i rösedateringarna behövs för-
djupad forskning kring vilket slags jordbruk och
vilka typer av röjningsbränningar som rösena och
deras dateringar egentligen representerar. Den
storskaliga bilden av samhällskriser och befolk-
ningsutveckling måste alltså vila på lokala detalj-
studier av jordbrukssystemen. Samtidigt vore det
värdefullt om fler typer av arkeologiskt källmate-
rial användes för paleodemografiska tolkningar.
Ökad kunskap om befolkningsutvecklingen kan
få stor betydelse för vår förståelse av miljöpåver-
kan i ett långt tidsperspektiv och för den nu åter
aktuella diskussionen om sambanden mellan kli-
mat och samhällsutveckling.

Tack till Göran Skog och Raimond Muscheler på 14C-
laboratoriet vid Lunds universitet för givande diskus-
sioner. Tack också till Moa Lorentzon vid Jönköpings
läns museum, Åsa Alering vid Kulturparken Småland
samt Bo Friman, Linda Rosendahl och Marita Sjölin vid
Riksantikvarieämbetet som tillhandahållit dateringar.
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Summary

Over the past decade several studies in Europe
and North America have used large data sets of
radiocarbon dates to interpret long-term fluctua-
tions in human population. In this study a simi-
lar approach is applied to a more homogenous data
set from the South-Swedish Upland. The data set
consists of 716 radiocarbon dates from 137 arch-
aeological investigations all over the upland. The
dated material is charcoal found beneath clear-
ance cairns. These are the remains of ancient cul-
tivation and the charcoal originates from agricul-
tural clearance by fire. All radiocarbon dates were
calibrated and their common temporal distribu-
tion presented as summed probability. In order
to identify false concentrations of dates caused
by the fluctuating calibration curve, the summed
probability from clearance cairns is compared to
the summed probability of simulated ages regu-
larly distributed through time.

The major results and interpretations are as
follows (all regarding the South-Swedish Upland):

1. Radiocarbon dates from clearance cairns
indicate gradually increasing agricultural
activity and impact on the landscape from c.
2000 cal BC onwards.

2. The second millennium AD is the millenni-
um represented by most dates. Thus the
common belief that most clearance cairns
are from the Bronze Age or Early Iron Age
has to be rejected.

3. Before the second millennium, in particular
the Late Roman Iron Age, AD 200–400, was
a period of strong agricultural expansion
reflecting population increase.

4. Radiocarbon dates show a significant
decline in the interval AD 400–800, here
interpreted as indicating farm abandonment
and a population drop. The decline seems to
have started long before the AD 536 climatic
event, and may therefore have been caused
partly by other factors than climate.

5. The period 1100–1300 saw strong agricul-
tural expansion. According to radiocarbon
dates from clearance cairns, the expansion
was largely concentrated to the 13th century,
while pollen data from the same region show
a more prolonged expansion phase. This
13th century agricultural expansion shows a
time lag in relation to the peak of the
Medieval Warm Period by approximately a
century.

6. The Late Medieval decline is readily visible
as a significant decline in cereal-pollen per-
centages. The summed probability of radio-
carbon dates from clearance cairns, however,
does not reflect any decline, but rather a
tapering off after the strong expansion of the
13th century.

277Agrara fluktuationer och befolkningsutveckling

Fornvännen 108 (2013)

Art. Lageras 263-277:Layout 1  13-11-22  10.20  Sida 277



 
 
    
   HistoryItem_V1
   DefineBleed
        
     Range: all pages
     Request: bleed all round 0.00 points
     Bleed area is outside visible: no
      

        
     38.5512
     1
     26.3622
     0.0000
     0
     0
     26.3622
     Fixed
            
                
         Both
         16
         AllDoc
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     26.3622
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     2
     76
     75
     76
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: no
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 200.000 x 200.000 inches / 5080.0 x 5080.0 mm
     Sheet orientation: tall
     Layout: rows 1 down, columns 1 across
     Align: centre
      

        
     0.0000
     10.0001
     20.0001
     0
     Corners
     0.2999
     ToFit
     0
     0
     1
     1
     0.7100
     0
     0 
     1
     0.0000
     0
            
       D:20140121142847
       14400.0000
       Maximum
       Blank
       14400.0000
          

     Tall
     933
     579
    
    
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





