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Förord

I denna volym presenteras resultaten av de arkeologiska undersökningar som ut
fördes 1988,1990 respektive 1991 inför utbyggnaden av Munkeröds industriom
råde i Stenungsund.

Undersökningarna gjordes på uppdrag av Länsstyrelsen i Göteborgs och Bo
hus län och har bekostats av Stenungsunds kommun (etapp 1 och 2) och av Väg
verket (etapp 3).

Munkeröd är ett i sitt slag enastående område som givit unika möjligheter att 
studera forntida svedjebruk. Denna volym är en fristående uppföljning av diskus
sionerna kring möjligheterna att belägga forntida svedjebruk, vilka behandlats i 
en tidigare skrift.

Till rapporten har fogats separata arbeten av botanisterna Thomas Andersson 
och Eva-Lena Larsson, geologen Karin Axelström samt arkeologiska rapporter 
över en slagplats inom området av Lisbet Bengtsson och av undersökningen på 
den genom de historiska källorna äldsta kända gårdstomten av Marianne Karlsson 
Lönn.

Till alla svedjebruksintresserade kolleger som bidragit med synpunkter och 
stöd riktas ett varmt tack!

Kungsbacka den 25 maj 1992

Gundela Lindman
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Fig. 1 Undersökningsområdets läge.
Position of the excavated area.



Inledning

Munkeröd ligger i utkanten av Stenungsunds samhälle i södra Bohusläns kust
land. Fornlämningsområdet upptäcktes under en provgrävning som utfördes i 
samband med planeringen för Munkeröds industriområde (STRÖMBERG & 
WEILER 1988). Området utgjordes av åkermark. Att döma av de fynd och iakt
tagelser som gjordes vid provundersökningen, föreföll det som om området ut
gjort en boplats under flera forntida perioder.

Det stod snart klart att lämningarna inte motsvarade förväntningarna på bo
platslämningar av de typer man vanligen brukar träffa på. Fornlämningsområdet 
hade en helt annorlunda karaktär. Över mycket stora arealer, på sammanlagt när
mare 5 ha, framkom kollager i stratifierade lagerföljder. Lämningar av traditionell 
boplatstyp, som t.ex. stolphål och skärvstenssamlingar förekom visserligen också, 
men endast i mycket liten omfattning. Samtidigt påträffades för bohuslänska för
hållanden rikliga fynd av brons- och järnålderskeramik.

Analysarbetet har ägnats frågan om tolkningen av de kolskikt/brandlager som 
dominerade inom undersökningslokalen. Dessutom diskuteras tolkningen av mark
användningen och hur platsen skall uppfattas i ett större sammanhang.

Bosättning och odling 
i Bohuslän under forntiden

Undersökningarna i Munkeröd visade att platsen utnyttjats under mycket långa 
tidsrymder. Spåren är daterade från yngre stenålder till medeltid. l4C-dateringarna 
och artefakter i kombination ger täckning för samtliga arkeologiska perioder inom 
intervallet tidigneolitikum-högmedeltid. Tyngdpunkten ligger inom perioderna 
senneolitikum-förromersk järnålder och vendeltid-äldre medeltid, bedömt uti
från det förhållande att de flesta l4C-dateringarna ligger inom dessa tidsavsnitt (jfr 
nedan fig. 50).

Uppenbarligen har det varit en plats som på olika sätt spelat en roll i markan
vändningen och för näringslivet under forntiden. Innan arten och karaktären av de 
undersökta lämningarna beskrivs närmare, skall vi kortfattat se på några huvud
linjer i uppfattningarna om bosättnings- och odlingsförhållanden i Bohuslän under 
forntiden.
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Naturförutsättningar
Bohusläns natur karaktäriseras av stora bergsområden åtskilda av större sprickda
lar. Dalgångarna är täckta av lera som avsatts på havets botten i senglacial och 
postglacial tid. När havsnivån sjönk torrlädes så småningom de gamla fjordarna 
och marken blev beväxt. På dalbottnarnas näringsrika jordar fanns goda förutsätt
ningar för ädellövskog (FRIES 1951, 1958). Under medeltiden var Bohuslän ett 
skogrikt, grönskande landskap. Den bild som i nutiden präglats av Bohuslän som 
ett kargt skärgårdslandskap har sin bakgrund i den överexploatering som inleddes 
under medeltiden och som därefter pågick i en alltmer ökande takt fram till 1800- 
talets ödsliga, kalbetade och hårt exploaterade kulturlandskap.

På enstaka ställen i Bohuslän finns små rester av det ursprungliga skogsland
skapet bevarat. Ett exempel är Näverkärrsskogen (ARVIDSSON et al. 1988:168), 
som man anser kan ha funnits sedan vikingatiden, låt vara att både bete och bläd- 
ning troligen pågått inom området. Också på andra ställen finns enstaka små en
klaver av äldre lövskog, särskilt i anslutning till större gårdar och på ecklesiastik 
mark.

Näringar
Det bohuslänska kustlandskapet har gett mycket goda förutsättningar för fångst, 
fiske och jakt, alltifrån de äldsta bebodda tiderna och framåt. Kuststräckorna har 
många naturliga hamnar och skärgårdslandskapet är omfattande.

Pollenanalytiska studier pekar mot att de äldsta odlingarna skedde under tidig- 
neolitisk tid, ca 3000 f.Kr. (FURINGSTEN 1984:176). De första spåren av sä
desodling är dock mycket begränsade och som en brasklapp bör tillfogas att det 
föreligger en påtaglig risk att man förväxlat vilda sädesslag med odlade. Pollen 
från t.ex. vild strandråg liknar intill förväxling pollen från odlade rågarter (SUND
STRÖM 1983).

Pollenanalytiska studier från lokaler inom landskapet utpekar bl.a. bronsål- 
der-förromersk järnålder och romersk järnålder som expansiva perioder med en 
ökad markanvändning i form av odling och bete (DENNEGÅRD & JANSSON 
1983). Detaljerna i utformningen av denna markanvändning ligger dock till stör
sta delen höljda i dunkel. Kritik har också på senare år riktats mot expansions- och 
regressionsmodellerna (GÖRANSSON 1989).

Man kan utgå ifrån att jakt och fiske utgjort ett betydande inslag i näringslivet 
också efter det att jordbruket vunnit insteg. Ända in i vår tid har man i bohuslänska 
kustområden många gånger livnärt sig på en kombination av havsfiske, jakt på 
t.ex. säl, fågel och hare, potatisodling i små åkertäppor och boskapskötsel av får 
eller annan boskap. En viktig förutsättning för det kombinerade näringshållet är 
att den odlingsbara marken, så vitt det gäller förutsättningar för primitivt årder
bruk, är spridd och ganska begränsad. Förutsättningen för ett sådant jordbruk finns 
i de kringspridda partier med sandmark i dalgångarnas kanter eller i anslutning till 
bergknallar ute i dalgångarna. Större delen av marken i dalgångarna består av 
tung, styv lera som inte går att plöja utan tillgång till tyngre järnplogar.
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Uppe i bergsområdena finns talrikt utspridda moränområden med tunn och 
mager jordmån som troligen inte tagits i bruk för odling förrän sent. Under den 
jord- och utrymmesbrist som präglade 1800- och 1900-talets Fattig-Sverige ut
nyttjades sorgfälligt praktiskt taget varje sådan odlingsbar jordplätt uppe i bergs
markerna.

Boplatser och bebyggelse
Näringsformer och naturförutsättningar spelar tillsammans avgörande roller för 
bebyggelsens läge och utformning. Bohusläns terräng och jordmån har gynnat 
uppkomsten av små försörjningsenheter, främst lokaliserade till randzonerna mel
lan berg och dal (jfr NORÉN & SANDBERG 1986). I det äldre kulturlandskapet 
avspeglas detta genom spridda småbruk, oftast med hus och ladugård liggande tätt 
intill bergskanten. Munkeröd utgör ett exempel på detta.

Sedan gammalt har man, långt innan något större antal boplatser från brons- 
och järnålder var kända, fört en diskussion om var brons- och järnålderboplatserna 
låg. I äldre tider var man hänvisad till att diskutera boplatsernas läge indirekt. 
Ljungner ansåg, att man på grundval av hällristningarna, som oftast är belägna vid 
foten av bergsområdena eller på de ur lermarkerna uppstickande bergknallarna, 
kunde sluta sig till att bronsålderns boplatser varit belägna i anslutning till dessa 
lermarker. Han ansåg att dalgångarna förmodligen utgjort sanka områden, nyss 
uppstigna ur havet, vilka utgjort goda betesmarker (1938:18-65).

För Bohusläns del var undersökningarna av brons- och järnåldersboplatser 
länge mycket fåtaliga och beskrivningar (GULLBERG 1977) fick nästan helt byg
gas på analogier med andra områden. Men efterhand som exploateringarna har 
fortskridit har ett allt större material från utgrävda boplatser samlats (ANDERS
SON & SANDBERG 1981, WEILER 1984, BERTILSSON 1987, KARLSSON 
LÖNN 1991).

De utgrävda boplatserna har främst varit lokaliserade till torrare områden i 
övergångszonerna mellan dalgång och bergmassiv, men exempel finns också på 
boplatser belägna i små fickor mellan bergen. En bronsåldersboplats i Lyse med 
rikliga spår av bronsgjutning låg t.ex. i en smal sprickdal i ett bergsparti nära den 
dåtida kusten (WEILER 1979). I ett bergsområde ca 4 km norr om Munkeröd un
dersöktes ett större antal boplatser från olika tider (JONSÄTER et al. 1982). Bland 
dem fanns två järnåldersboplatser med lämningar av hus i form av väggrännor. 
Även dessa låg uppe i bergmassiven och på relativt kort avstånd från den dåva
rande kusten.

I samband med grävningarna för nya E6 mellan Stora Höga och Ljungskile har 
också flera boplatslämningar med spår av bosättning från brons- och järnålder un
dersökts. Dessa ligger i randzonen mellan dalgången och bergen.

Paralleller med andra områden
Utforskningen av bosättnings- och odlingsförhållanden måste ses i ljuset av de ge
nerella uppfattningar som gäller för Sydskandinavien i stort. Uppfattningarna om 
järnålderns näringsförhållanden bygger på undersökningar i Danmark, i sydvästra
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Fig. 3 Växlingen mellan berg och jämna dalbottnar präglar terrängen i Bohuslän. 
Utsikt över mellersta delen av undersökningsområdet. Etapp 2 från söder. 
Foto Gundela Lindman.
Middle section of the excavated area.

Norge, på Gotland och i Östergötland. Det växande antalet undersökningar i om
råden som Norrlands kustbygd och Halland har givit ytterligare information.

Man föreställer sig en bondebefolkning bosatt på gårdar som ligger som punk
ter i ett efterhand alltmer öppet kulturlandskap med åkrar, ängar och hagar. Går
den bestod av ett långhus med en del för människor och en del för djuren. Från 
gården ledde fägatan till utmarkerna där djuren betade.

Jordbruksförhållandena i Bohuslän skiljer sig i flera avseenden från de klas
siska gotländska och danska undersökningsområdena. Widgren (1990) menar att 
Västsverige, därmed inbegripande även Halland, Västergötland och Dalsland, ut
gör en provkarta på olika tillvägagångssätt vad gäller markens utnyttjande. Ut
vecklingen har följt sina egna vägar beroende på naturen, klimatet och de lokala 
traditionerna.

Modellerna med byar och jordbruksenheter av ett visst slag kan därför inte 
okritiskt överföras från andra områden till denna landsända. I historisk tid var Bo
huslän ett landskap präglat av små, ensamliggande gårdar där jorden brukades i 
ensäde. Det stämmer dåligt med modellerna över reglerade järnåldersbyar med 
komplicerad markarrondering.
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Flera gamla sanningar är numera på väg att omvärderas. Det gäller t.ex. talet 
om en äldre järnåldersexpansion, varmed man avser en rörelse ut mot tidigare 
obrutna områden bort från centralbygden där markerna blivit för trånga. I Bohus
län förekommer fornlämningar av alla åldrar blandade om varandra på ett sätt som 
tycks utesluta möjligheten att iaktta stegvis expansion till helt oanvända områden.

Ett annat problemområde, som nu börjat diskuteras, är på vilket sätt ortnamnen 
kan användas som källa för bebyggelsehistoriska slutledningar. Karlsson Lönn 
(1989, 1991) har visat att man måste räkna med att namn dör ut och ersätts med 
andra, och att överensstämmelsen mellan det arkeologiska boplatsmaterialet och 
ortnamnsmaterialet är mycket dålig, vilket gör härledningar ur ortnamnsmateria- 
let mycket diskutabla.

I Bohuslän finns ett mycket stort antal ortnamn vars ändelse är -röd; samma 
ändelse som i andra landsdelar är -red, -rud eller -ryd, och som betyder röjning. 
Fries studerade (1958) förhållandet mellan rödnamn och de äldsta centralbygder
na på Sotenäset och Stångenäset. Han menade att rödnamnen skall tolkas som 
tecken på en medeltida odlingsexpansion. Han urskilde nyodlingsbygder i utkan
terna kring de äldsta odlingsområdena i socknarnas centralbygder. Ur detta per
spektiv skulle Munkeröd vara en nyodling under medeltiden, något som utifrån 
resultaten av de arkeologiska undersökningar som här presenteras, visat sig vara 
felaktigt.

Ett närbeläget område till Bohuslän är Vestfold i södra Norge. Undersökningar 
där av röjningsrösefält (PEDERSEN 1990) har gett en bild över utvecklingen av 
markanvändningen under järnåldern. Under perioden 1200 f.Kr.-500 e.Kr. har 
både boplatser och åkerjord haft en helt annan struktur och belägenhet än de his
toriska gårdarnas tomter och inmarker. Åkerbruket har varit extensivt och man har 
gradvis infört förbättringar och förändringar i fråga om t.ex. bearbetningsgrad och 
gödsling. De agrara bosättningarna under äldre järnålder har befunnit sig i ett 
övergångsstadium mellan mobil och fast bosättning.

De förhistoriska fossila åkrar, som i andra områden spelar en betydelsefull roll 
i beskrivningen av det äldre odlingslandskapet, är sällsynta i Bohuslän. Visserli
gen finns det gott om bevarade åkertegar av ålderdomlig karaktär, men dessa här
rör med stor sannolikhet till största delen från 1800-talets odlingslandskap. På 
Orust har en åkerterrass i omedelbar anslutning till ett äldre gårdsläge daterats till 
vikingatid (KARLSSON LÖNN et al. 1985). Några forntida odlingsrösen har ock
så varit föremål för arkeologisk undersökning i Göteborgsområdet (ANDERS
SON & SANDBERG 1981:150) och i norra Bohuslän har medeltida åkrar kart
lagts i anslutning till ödegårdar (WIDGREN 1990).

Svedjebruk kontra odling 
pä fasta åkrar

Jordbrukets organisation och landskapets utnyttjande är två intimt sammankopp
lade frågor. Svedjebrukets betydelse som alternativ näringskälla underskattas ofta 
både av arkeologer och historiker. Till stor del beror detta på att den svedjeodling 
som bedrevs under historisk tid, och som förekom i stor omfattning ända in på
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1900-talet, av olika skäl inte kommit fram lika tydligt i de skriftliga källorna som 
det skattlagda permanenta åkerbruket.

I Bohuslän har svedjebruk förekommit i de östra skogrika delarna ännu så sent 
som i slutet av 1800-talet (jfr LINDMAN 1991), vilket bl.a. framgår av de munt
liga traditionerna. Det är därför en rimlig tanke att svedjebruk förekommit, som 
komplement eller som ett mera grundläggande jordbrukssystem, även under de 
forntida perioderna.

I sin översikt över näringsförhållandena under romersk järnålder och folk- 
vandringstid i den västsvenska regionen påpekar Särlvik (1982:34) att odlingen 
huvudsakligen bör ha skett i form av svedjebruk. Löfving (1987) har också fram
fört tankegångar om svedjebrukets betydelse under järnåldern och har diskuterat 
hur åkrarnas belägenhet återverkar på bosättningen och dess varaktighet, och hur 
det i sin tur återverkar på möjligheterna att vidmakthålla ett administrativt system.

Vad är arkeologiskt gripbart?

Under arbetet med att vidareutveckla modeller kring jordbruk och bebyggelse är 
det en viktig uppgift att försöka finna vägar till konkreta arkeologiska tillämp
ningar. Man bör på alla sätt försöka lösa det metodiska problemet att överföra en 
tankemodell till en testsituation i det arkeologiska utgrävningsarbetet.

Vi känner alla till uppfattningen: "åkrarna låg förmodligen i närheten av bo
platsen, på sandiga och väldränerade områden". Sådana antaganden, de må vara 
aldrig så trovärdiga, säger oss inget konkret, varken om forntidens odlingsteknik 
eller om jordbrukets omfattning och odlingssy stemens utformning.

Bland de vanligast använda källmaterialen i bebyggelsehistoriska samman
hang är äldre kartmaterial, ortnamn, fossil åkermark, gravar och boplatser. Utan 
att förringa värdet av dessa materialkategorier, är det ändå nödvändigt att påpeka, 
att användandet av dem innebär betydande metodiska, källkritiska och teoretiska 
problem, och att de, varken var för sig eller sammantagna, kan ge någon hjälp att 
svara t.ex. på frågan om man bedrev svedjebruk eller inte under brons- och järnål
der.

Det äldre kartmaterialet sträcker sig endast ett par hundra år bakåt i tiden. Ort
namnens användning som arkeologiskt källmaterial är föremål för långtgående 
och välbefogad kritik. Den fossila åkermarken är i Bohuslän mestadels förstörd 
beroende på en extremt hög utnyttjandegrad av den odlingsbara marken under 
1800-talets överbefolkning. Dessutom utesluter inte förekomsten av permanenta, 
reglerade åkrar att man dessutom bedrivit oreglerad svedjebränning som en paral
lell verksamhet. Inte heller gravar och boplatser kan säga oss något om en aktivitet 
som, vad gäller svedjebruk, till hela sin karaktär kännetecknas av att vara tillfällig 
och ofta omlokaliserad.

Mera direkt information om svedjebruk kan man få genom studier av mark
profilerna. Där kan det finnas större chanser att komma i direkt kontakt med spå
ren av en äldre markanvändning (jfr t.ex. THOMAS 1990). Om spår av äldre
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odling kan konstateras och dateras, är de mer konkreta än t.ex. skriftliga källor av 
yngre datum. De är också betydligt mer handfasta än sannolikhetsbedömningar 
om förhållandet mellan gravar och odling eller förhållandet mellan boplatser och 
sentida jordbruksområden.

Jag har i ett tidigare sammanhang fört fram tankar om att det borde vara möj
ligt att kunna lokalisera platser där svedjeodling skett i forntiden (1991). En av 
utgångspunkterna var att kol tillhör det som kan bevaras oförstört i årtusenden och 
att det därför är rimligt att svedjebruk under gynnsamma bevaringsförhållanden 
på ett eller annat sätt avsätter kol i markprofilerna.

I utomskandinavisk forskning har på senare tid i allt större utsträckning upp
märksammats möjligheterna att via studier av jordmånsprofilen kunna visa vilket 
odlingssätt som använts (COURTY & NØRNBERG 1985, MACPHAIL, COUR- 
TY & GEBHARDT 1990, THOMAS 1990). Med all sannolikhet är detta ett ar
betssätt som har framtiden för sig.

En grundförutsättning för att söka och studera spår av svedjebruk är att det 
finns markförutsättningar för att svedjebruksspåren skall ha kunnat bli bevarade. 
Ett av bebyggelse- och odlingsforskningens grundproblem är den kontinuerliga 
markanvändningen som innebär en aktiv förstörelse av spåren av föregående tids
periods markanvändning. Vi behöver inte gå längre tillbaka än till 1800-talets od
lingslandskap, som vi känner det genom målningar, teckningar och kartor, för att 
lätt kunna konstatera att det i många stycken idag är fullständigt borta. De fossila 
åkerspåren från forntiden, som kunde ge information om jordbruksteknik och 
markutnyttjande blir därför både sällsynta och svåråtkomliga.

Munkeröd är en plats med alldeles speciella förutsättningar. Området har spe
cifika geologiska förhållanden vilka har skapat förutsättningar för bevarandet av 
olika tiders marklager i stratifierade lagerföljder. Dessutom har ett mycket stort 
område kunnat undersökas, vilket gett en överblick som inte erbjuds vid små, 
punktvisa undersökningar. Detta har gjort det möjlig att konkret kunna peka på 
sådant som man tidigare varit hänvisad till att tala om i generella, indirekta termer.



Utgrävningsområdet i Munkeröd

Munkeröd är beläget i en bred dalgång med ett bottenmaterial av glaciala leror. 
Den nutida kustlinjen ligger ca 4 km västerut och nås genom någon av de två breda 
dalgångsarmar som från platsen leder mot havet. Området är förhållandevis kraf
tigt utsatt för de förhärskande vindarna från väster och nordväst.

Fig. 4 Munkeröd ligger i en dalgång nära kusten. 
Hills and clay valleys in the area.

Strandlinjeförändringar, som annars brukar uppta en stor del av diskussioner
na i arkeologiska verk från Bohuslän, har ytterst begränsad betydelse för tolkning
en av det ifrågavarande området. Utgrävningsområdet ligger mellan 43 och 47 m 
över havet. Enligt tidigare bedömningar av havsytans nivåer (FRÉDEN 1987:62) 
motsvarar det kustlinjen för ca 10 000 år sedan. Därefter har strandlinjen förflyt-
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tats västerut. Den postglaciala transgressionen når i Stenungsundstrakten upp till 
ca 30 m över havet och berör alltså inte området. Det är endast för de allra äldsta 
perioderna av mesolitikum som man kan tala om strandläge för undersöknings
området. Övrig tid ligger Munkeröd utan direkt kontakt med havet.

Utgrävningsområdet utgjordes av en låg platå med svallsediment av grovmo 
och fin sand i ett lager på leran. Området ligger (fig. 5) mellan det branta berget 
och dalgångens mitt, där den lilla Norumsån bryter sig fram i ett vindlande lopp. 
Marken är i det närmaste stenfri. Under historisk tid har dalgången använts för 
odling och bete. Det sandiga utgrävningsområdet har haft en bördig, lätt jord som 
varit ypperlig för odling.

UTGRAVNINQSOMR. NOmMSAN

1000m

Fig. 5 Profil genom dalgången där Munkeröd är beläget.
Section showing the position of the excavation in the valley.

Fornlämningsmiljön

Munkeröd ligger i ett centralt och gynnsamt läge i en trakt som är påtagligt forn- 
lämningsrik (fig. 6). De äldsta spåren utgörs av talrika stenåldersboplatser. Allti
från Sarauw & Alins insatser (1923) för dokumentation av boplatser och fram till 
senare års rekognosceringar har mängder av uppgifter om lokaler samlats. Därtill 
kommer lösfynd av olika slag (HALLIN 1954; Riksantikvarieämbetets fornläm- 
ningsregister).

Gravmaterialet domineras av rösen och stensättningar som ligger i mer eller 
mindre dominanta krönlägen i bergmassiven. De gravar som ligger närmast Mun- 
kerödslokalen utgörs av en stensättning på en liten bergknalle strax väster om om
rådet (Raä nr 88) och ett röse respektive två stensättningar i bergsområdet i norr 
(Raä nr 61, 64 och 65). Andra gravtyper i trakten är gravfält med resta stenar och 
små grupper av högar och fyllda stensättningar.

Stenungsundstrakten är en välundersökt trakt, beroende på intensiv industriut
byggnad, vägbyggen och andra byggnationer i området (jfr Riksantikvarieämbe
tets rapporter).
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o Xe

 O

Fig. 6 Registrerade fomlämningar i trakten omkring Munkeröd. 
Other ancient monument and settlement sites in the area.

• Grav. Grave.
O Boplats. Settlement.
A Fomborg. Hill fort.
□ Lösfynd. Unstratified finds.

Avgränsning av området
Arkeologiska exploateringsgrävningar berör ofta områden som är artificiellt av
gränsade. Man har inte alltid möjlighet att ta hänsyn till fornlämningens ursprung
liga utbredning eller till naturliga topografiska avgränsningar. Ofta är lämningens 
exakta avgränsning inte känd och fornlämningen blir därför inte fullständigt un
dersökt.

I detta avseende befinner sig undersökningen i Munkeröd i ett gott läge. I sam
band med planerna för industrietablering gjordes en provundersökning av ett stör-
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re område, varvid lämningarna i Munkeröd kunde avgränsas (STRÖMBERG & 
WEILER 1988:27 och 30).

I anslutning till undersökningarna gjordes i samband med ett planerat vägbyg
ge även en förundersökning av lämningar på fastigheten Järnklätt 1:5, belägen 
öster om etapp 3-området. Vid undersökningen avbanades en yta på sammanlagt 
225 m2. Det visade sig att inga kulturspår fanns bevarade där. Därmed kan forn- 
lämningsområdets begränsning sägas vara fastlagd i samtliga väderstreck.

Lämningarna är lokaliserade till de sandigaste och högst belägna partierna i 
dalgången. De totala höjdskillnaderna mellan högsta och lägsta nivå i dalgången 
i stort uppgår dock endast till ett par meter. Det undersökta området begränsas i 
söder av Norumsån och i väster av en numera torrlagd bäck, som bildat tillflöde 
till ån. Mot norr utgörs avgränsningen av en bred, grund svacka omedelbart intill 
bergväggen. I öster begränsas området av ytterligare ett mindre tillflöde till 
Norumsån.

De historiska Munkerödsgårdarna

Det äldsta skriftliga belägget för Munkeröd - skattehemmanet Muncheröt - är 
från 1568 (JANZÉN 1972:97). Namnet leder i första hand tankarna till munkar 
och kloster, men ingen som helst anknytning till denna sfär är känd. Kanske är en

Fig. 8 Gården Munkeröd 1:9 ligger omedelbart intill berget med åkermarkerna 
framför. Foto Gundela Lindman.
One of the farms at Munkeröd.
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annan tolkning mera trovärdig. Förleden Munk- förekommer i Bohuslän i ett fler
tal ortnamn, som t.ex. Munkedal, Munkarna, Munkeberget, med den dialektala 
betydelsen klump eller kullersten (Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län XVI: 
135-136). Beträffande Munkeröd är denna tolkning inte omöjlig - det är ju tänk
bart att någon kulle eller något berg i området haft denna beteckning.

Munkeröd ligger i Norums socken, som har sitt gamla centrum i Norum där 
den medeltida kyrkan ligger. Ortnamnsstrukturen i socknen svarar mot den tradi
tionella bilden av en centralbygd med ålderdomliga namn och mera perifert lig
gande, yngre namn.

Utgrävningsområdet ligger på inägomark tillhörande fastigheterna Munkeröd 
1:9 och 1:10. Husen till de två gårdarna ligger omedelbart utanför fornlämnings-

Fig. 9 Munkeröds inägor. Utdrag ur Laga skifteskartan 1846. 
Munkeröd's infields. Map from 1846.
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området. Den äldsta gården, med beteckningen Munkeröd 1:9, ligger tätt intill 
berget, vilket är karaktäristiskt för trakten. Framför gården har åkermarkerna 
utbrett sig. Från dalgången leder stigar och små markvägar upp genom bergsklyf
torna till utmarkerna i bergen där djuren hölls på bete. Det framgår av laga skif
teskartan att upptagandet av åkermark har skett stegvis. De sentida stora åker
gärdena har varit uppdelade i små, olikstora stycken som omväxlande utgjort 
betesvall och åker.

En viss omflyttning av den historiska bebyggelsen har skett. Enligt äldsta lant
mäterikartan låg modergården, Munkeröd 1:9, ca 50 m sydväst om de nuvarande 
gårdsbyggnaderna. Vid laga skifte 1845-1847 flyttades gården mot nordost till 
sitt nuvarande läge. Där låg förut "Samuels tomt".

Vid laga skifte delades ägorna, och en annan gård, Munkeröd 1:10, etablerades 
längre åt väster, på den sk "Gustafs tomt". Både denna "Gustafs tomt" och den 
äldsta gårdstomten ingick i utgrävningsområdet. De gamla tomterna var helt över
plöjda då undersökningen inleddes. Ett mycket talande exempel på hur destruktiv 
sentida odling kan vara visade utgrävningen av "Gustafs tomt" (alltså det äldsta 
läget för Munkeröd 1:10) i utgrävningsområdets nordvästra del. Platsen utgjordes 
av en låg, lerkrönt kulle invid en liten bäckravin. Gården låg här under perioden 
från laga skifte 1845 fram till 1898. Då revs huset och gården byggdes upp på det 
ställe den ligger idag. Av mer än femtio års bofast jordbruksbebyggelse återstod 
endast några kringplöjda stenar från spisröset, några fläckar i jorden och ett fåtal 
porslinsskärvor.

Fler bevarade lämningar påträffades vid utgrävningen av vad som på laga skif
teskartan betecknas "Gamla tomten". En separat redogörelse för resultaten av 
denna utgrävning lämnas nedan av Karlsson Lönn.

Den gräns mellan Munkeröd 1:9 och 1:10 som tillkom i samband med laga 
skifte, var vid undersökningstillfället markerad med en stenmur. Stenmuren bygg
des enligt muntlig uppgift av ortsbefolkningen av "Benjamin och Bernhard" i 
slutet av 1800-talet eller kring sekelskiftet. Benjamin uppges ha avlidit år 1920. 
Matjordslagret under denna mur var lika djupt som i åkrarna för övrigt, vilket visar 
att djupplöjningen inletts redan kring sekelskiftet.

Åker- och ängsbruk i sen tid har inneburit olika ingrepp i form av diken, hål 
efter störar till höhässjor, s.k. kragemärrar (torkställning för bönor), stängselstol
par etc. Mycket av detta kunde iakttas vid utgrävningen. I samband med pågående 
höskörd 1988 kunde spåren efter höhässjornas pinnhål uppmätas till ett djup av 
47 cm under markytan. Det fanns även en mångfald dikessystem av olika ålder, 
bl.a. ett system av parallellt liggande diken, 0,75 m breda, som troligen varit öppna 
och legat som gränser mellan olika åkerfält. Dessutom fanns det yngre system av 
djupgrävda diken med olika former av dränering, t.ex. stentrummor eller tegelrör.

Trots en ganska omfattande aktivitet i området under historisk tid hade ändå 
stora partier med avsatta lager från förhistorisk tid blivit bevarade. Det beror på 
speciella geologiska förutsättningar, vilka vi återkommer till längre fram.
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Undersökningarnas uppläggning

Med hänsyn till fornlämningsområdets storlek och den stegvisa utbyggnaden av 
industriområdet indelades området i tre etapper (jfr fig. 7).

Vid undersökningen inom området för etapp 1 (ca 2,4 ha), som utfördes 1988, 
av banades 12 500 m2. Därefter undersöktes samtliga mörkfärgningar, profiler 
grävdes genom påträffade sänkor och vissa fyndrika delar totalundersöktes genom 
ytgrävning.

Vid undersökningen inom området för etapp 2 (ca 5 ha), som utfördes 1990, 
avbanades 5 700 m2, fördelat på nio stycken schakt som var fem meter breda. 
Dessutom avbanades två större och två mindre ytor. Därefter grävdes profiler på 
ett 30-tal punkter och ett par särskilt fyndrika områden grävdes i plan.

Vid undersökningen inom området för etapp 3 (ca 0,7 ha), som utfördes 1991, 
avbanades 1 200 m2, motsvarande den del av området som berördes av byggandet 
av Gategårdsvägen. Profiler grävdes genom de tre sänkorna och ett mindre antal 
anläggningar undersöktes. Norra delen av etapp 3 är för närvarande inte undersökt 
på grund av att industrietablering ännu inte blivit aktuell där. Fynden och anlägg
ningarna (se bilagor) har dokumenterats enligt nummerserier som löper över alla 
tre utgrävningsetapperna.

Fig. 10 Efter avbaningen syntes stora fält med mörk, kolhaltig jord. Parti av den stora 
mittsänkan i etapp 1 -området. A206 under utgrävning. Foto Gundela Lindman. 
A fter initial clearance, large areas of dark, charcoal-filled soil were visible.
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Iakttagelser vid avbaningen

Före undersökningen företogs en ytbesiktning av de åkerytor som var plöjda. Sto
ra delar av området var dessvärre bevuxet med foderväxter och säd eller lagt i trä
da, vilket omöjliggjorde besiktning.

Redan före avbaningen kunde man lägga märke till att det i stora partier av de 
öppna åkerytorna förekom mycket stora, mörka stråk av kolhaltig jord. Särskilt 
bra syntes de mörka områdena på håll, sedda från ett bergutsprång norr om områ
det. Samma fenomen var också delvis synligt på flygfotografier över området.

Matjordslagrets tjocklek var i allmänhet 20-25 cm, men varierade beroende 
på jordart, sluttningsgrad och brukningsintensitet. Under ett tunt matjordslager på 
10-15 cm återfanns för det mesta en mjälig, lerig botten, medan matjordslagret 
oftast var betydligt tjockare om alven utgjordes av sand. I vissa partier var 
matjordslagret ända ner till 75 cm djupt. Flintmängden i matjordslagret var ytterst 
begränsad och inskränkte sig till ett fåtal avslag.

Karaktäristiskt för de avbanade ytorna var en fläckigt mönstrad yta med ljus 
sand, lera, röd sand med grusiga järnutfällningar samt kraftigt kolhaltiga mörk- 
färgningar. Mest i ögonenfallande var de långa, breda stråken av kolhaltig jord. 

På några punkter var dessa kolhaltiga områden starkt fettglänsande. Ofta fram
trädde smala zoner av för ögat kritvit sand längs kanterna på mörkfärgningarna.

På ytorna mellan de breda kolstråken fanns ett mindre antal mörkfärgningar 
av olika ursprung. Många utgjorde rena naturbildningar (t.ex. rest av brunjord i 
en svacka eller färgning av rot), ett fåtal var klara anläggningar (stolphål, pinnhål 
etc.), en del utgjordes av brunna stock- och grenrester och merparten kan bäst be
tecknas som kulturpåverkad jord i naturligt bildade fördjupningar.

I den avbanade ytan framkom enstaka artefakter, spridda över området och 
utan särskild anknytning till någon anläggning. Spridningen av dessa återfinns på 
fig. 11. Vid den fortsatta utgrävningen visade det sig att flera av dessa fyndplatser 
indikerade större eller mindre fyndområden, med fynd av keramik och/eller flinta.

Hypotes om svedjebruk

Den preliminära tolkningen efter 1988 års grävning var att området utnyttjats för 
svedjebruk, kombinerat med kortvariga vistelser i området. Tankarna om bevara
de spår av forntida svedjebruk byggde framför allt på tidigare resonemang och un
dersökningar kring möjligheten att via kolspår i marken påvisa forntida svedje
bruk (LINDMAN 1991) i kombination med iakttagelserna av de talrikt spridda 
och stratigrafiskt avsatta kollagren i området.

Vid de fortsatta grävningarna inriktades dokumentationen på de punkter som 
var väsentliga för att pröva antagandet om svedjebruk. Det etappvisa genomföran
det av undersökningen har inneburit stora fördelar. De iakttagelser som gjordes 
och de frågeställningar som väcktes under arbetet på etapp 1 har under etapp 2 och 
etapp 3 systematiskt kunnat prövas.
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I det följande tas antagandet om ett forntida periodiskt svedjebruk på platsen 
upp till närmare behandling. Det sker genom en diskussion om markhistorien 
speglad av lagerföljdernas uppbyggnad och innehåll, genom studier av kollagrens 
karaktär, innehåll och dateringar och genom redogörelse för spåren av odling och 
lämningarna av andra aktiviteter i området. Utöver de arkeologiska iakttagelserna 
gjordes även naturvetenskapliga analyser av fröer, vedart, pollen, fosfathalt och 
humushalt, vilka på olika sätt bidragit till att belysa tolkningen av området.
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Markprocesser

Varje punkt i ett markområde är ständigt utsatt för en mängd processer av fysika
lisk, kemisk, geologisk och biologisk art. Därtill kommer människans verksam
het, den s.k. antropogena faktorn. Människor har vistats i landet under ca 10 000 
år. Under denna tid har man haft tillfälle att vandra över varje fläck i terrängen och 
att, direkt eller indirekt, inverka på jordmån och markstratigrafi så gott som över
allt. Man måste därför ständigt räkna med den mänskliga faktorn i en eller annan 
form. Reynolds skriver: "Our problem in the future will be to isolate areas where 
prehistoric man was not active" (1979:77).

Självfallet är människans påverkan på marken inte lika intensiv överallt. I vis
sa områden kanske den märks endast genom att där växer förvildade arter av 
växter som människan tidigare odlat. I andra områden kanske betesdjuren har 
modifierat växtligheten, medan inverkan på andra ställen kan utgöras av t.ex. 
lokala klimatförändringar till följd av skogsutrotning.

Människan är endast en faktor bland oräkneliga andra. Naturprocesserna tar 
aldrig "semester". Därför förekommer inte spår i renodlad antropogen form på en 
utgrävningsyta. De s.k. anläggningar, som arkeologer dokumenterar, innehåller 
alltid en större eller mindre blandning av både natur- och kulturrelaterade påverk
ningar. Det människan byggt upp raseras av maskar och svampar. Vattenflöden, 
flygsand och vegetation förändrar utseende och innehåll i gropar och andra slags 
konstruktioner. Det är viktigt att man inte tror att en lagerföljd är något som byggts 
upp en gång i tiden för att sedan bevaras i oförändrat skick (jfr STEIN 1987:338) 
fram till utgrävningstillfället.

När man söker kunskap om de jordmånsbildande processerna på naturveten
skaplig grund märker man att kemister, biologer och pedologer ofta för resone
mang utan att i tillräckligt hög grad räkna med människan som en påverkande 
faktor. De naturvetenskapliga studierna tar sällan upp de frågor som kunde ha av
görande betydelse för den arkeologiska forskningen. Forskningen är inte avpassad 
och relevant för arkeologiska problemställningar. Arkeologer har i gengäld en ten
dens att överskatta människans påverkan och bortse ifrån andra faktorer.

I det arkeologiska arbetet har man för vana att dra en skarp skiljelinje mellan 
å ena sidan naturliga processer och naturliga bildningar och å andra sidan det som 
är resultatet av mänsklig verksamhet. Färgförändringar, lagerbildningar etc. kan 
ibland okritiskt komma att uppfattas som spår av mänskliga aktiviteter. Studerar 
man de jordmånsbildande processerna ser man emellertid att en rad av de fenomen 
som ibland bedöms som rent antropogena kan ha haft sitt ursprung i naturliga ske-
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enden. Färgförändringar, utbildning av skikt och lager och kolförekomster kan fö
rekomma utan inblandning av människor. Ett exempel är den järnutfällningshori- 
sont som en del arkeologer misstagit sig på och bedömt som t.ex. en golvyta. Ett 
annat exempel är färgningar av rötter, som kan bedömas som stolphål eller pinn
hål, och områden med "mörk jord" som uppfattas som kulturlager.

Det är tyvärr inte så enkelt, att det rätlinjiga och välavgränsade alltid har med 
människan att göra, och att det diffusa och suddiga är naturens verk. Det kulturellt 
betingade har inte alltid raka hörn och skarpa kanter. Enbart form eller fyndinne
håll är inte tillräckliga kriterier för att avgränsa det som har ett antropogent ur
sprung.

I Munkeröd fanns ovanligt komplicerade och vitt utspridda lagerföljder, vilka 
inte lät sig klassificeras enligt gängse normer. Min utgångspunkt var att man i ut- 
gångsskedet inte kan bestämma sig för om det man iakttar har ett naturligt eller ett 
antropogent ursprung, utan att man bör hålla möjligheten för olika tolkningar öpp
na, till dess man hunnit pröva olika alternativ. För att närmare belysa lämningarna 
kommer jag att gå igenom olika processer som pågått i området och visa på ka
raktäristiska förhållanden på platsen, vilka alla är viktiga för att man skall kunna 
förstå och tolka stratigrafierna.

Geologiska förhållanden

Av största betydelse för förståelsen och tolkningen av lämningarna i Munkeröd är 
de geologiska förutsättningarna.

Efter det att inlandsisen dragit sig tillbaka och området lagts under havets yta 
har lera avsatts i dalgången. Den högsta kustlinjen i området ligger på ca 120 m

1 I I /

Fig. 12 Principskiss över en sänka.
Detailed sketch of a gully.

A Matjord. Topsoil.
B Avsatta lager med dateringar till perioden tidigneolitikum - medeltid.

Deposited layers from the early Neolithic period - Middle Ages.
C Erosionsränna fylld med sand. Erosion gully filled with sand.
D Mjäla/lera. Clay.
E Urspmnglig markhorisont. Original horizon.
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Fig. 13 Plan och profil över åtta sänkor med växlande bredd och djup. Schakt E. 
Etapp 2-området.
Eight erosion gullies (E1-E8) in section and plan views. Trench E.

över havet och den postglaciala transgressionsgränsen, som ovan påpekats, på ca 
30 m över havet. I Munkeröd var lerlagren genomdragna av en serie mer eller 
mindre parallella rännor som löper i nord-sydlig riktning, vinkelrätt mot ån i dal
gångens mitt.

Enligt geologen Mats Engdahl, Sveriges Geologiska Undersökning, som be
siktigade platsen vid undersökningen, kan man anta att dessa erosionsrännor bil
dats strax efter det att landet stigit upp ur havet. En möjlig förklaring kan vara att 
vatten från det låglänta partiet norr om utgrävningsområdet via en mångfald armar 
letat sig ner mot dalgångens mitt.

Bildningen av rännorna tycks ha skett relativt snabbt. Därefter har sand, troli
gen svämsand, täckt området och samtidigt fyllt ut rännorna. Över svämsanden 
finns ställvis flygsand, som avsatts innan den första vegetationen etablerats. Ero- 
sionsrännorna grävdes inte fram på djupet, men sondering gav vid handen att de, 
innan de fylldes med sand, varit 2-3 m djupa. Bredden varierade i allmänhet mel
lan ca 2 och 20 m. Det sandområde där skogen så småningom etablerade sig, har 
haft en svagt kuperad profil med höjdvariationer på ca 1,5 m. De lägsta punkterna 
i denna äldsta markhorisont utgörs av de numera igenfyllda erosionsrännorna.

Beskrivning av erosionsrännorna
Inom utgrävningsområdet för etapp 1 avbanades hela ytan. Där framträdde tre sän
kor (fig. 11). Den största var närmare 100 m lång, 5-15 m bred och 0,2-1,5 m 
djup. De två övriga var 65-70 m långa, 3-10 m breda och 0,1-0,5 m djupa.

Inom etapp 2-området grävdes ett antal schakt vinkelrätt mot den förmodade 
riktningen på rännorna. Då framkom (fig. 26) ett mönster av sänkor av växlande 
bredd och djup. Bredden varierade mellan 1,5 m och 30 m och djupet varierade 
mellan 0,2 och 1,5 m. Sammanlagt fanns ett tiotal parallellt liggande rännor inom 
detta område.

Inom etapp 3-området, som också undersöktes med breda schakt (fig. 40), 
framkom tre mycket grunda sänkor med bredder varierande mellan 3 och 10 m. 
Deras djup var 0,1-0,2 m.



Fig. 14 Del av schakt E från Öster. I förgrunden sänka E3 och E2.
Foto Gundela Lindman.
Part of trench Efrom the East. E3 and E2 respectively in the foreground.

Fig. 15 Djupa sänkor låg fullständigt dolda under den plana åkerytan. Sänka Dl. 
Foto Gundela Lindman.
Deep gullies lay completely hidden beneath the flat surface of the field. 
Gully Dl.
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Jordmånsbildning
I de ovan beskrivna sänkorna har med tiden ansamlats lager av jord, bl.a. innehål
lande humus, sand och torv. När organiskt material, t.ex. löv, vissna blommor och 
döda smådjur förmultnar bildas humus. De av förruttnelsesvampar och bakterier 
sönderdelade och omvandlade växterna bildar ett humusskikt, en naturlig del av 
varje markprofil. Humusbildningen tar sin början i ett område direkt efter det att 
marken frilagts från is och vatten. Lavar och mossor kommer först, följt av gräs, 
örter och buskar och till sist skog. Humusskiktets tillväxthastighet och typ är be
roende av en lång rad lokalt växlande faktorer, t.ex. växtlighetens typ, klimatet 
och mineraljordens sammansättning (TROEDSSON & NYKVIST 1980:132).

Lövskog leder normalt till att ett humusskikt av brunjordstyp utbildas, vilket 
innebär att jorden är näringsrik, lucker och har högt ph-värde. Särskilt typiskt för 
sådan mulljord är att daggmask förekommer rikligt. Maskarna drar material upp 
och ner så att en diffus gräns bildas mellan humusskiktet och den underliggande 
mineraljorden (TROEDSSON & NYKVIST 1980:244 ff).

Fig. 16 I sänkoma fanns välbevarade lagerföljder med kollager omväxlande med lager 
av sandig humus. Etapp 1-området. A40. Foto Gundela Lindman.
The gullies contained well preserved stratigraphy with charcoal layers 
interchanging with layers of sandy humus.
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Sänka
Största 
bredd (m)

Största 
djup (m)

Antal
kollager

Stora
huvudsvackan 12 1,5 4
Östra
svackan 10 0.4 3
Västra
svackan 8 0.3 3
Cl 4 0.3 —

C2 45 0.3 —

Dl 11 1.1 5
D2 3 0.3 —

D3 2 0.3 —

El 11 0,85 3
E2 5 0,2 —

E3 7,7 1,57 2
E4 4 0.68 3
E5 3,5 1.05 3
E6 2,7 0.73 1
E7 3.5 0,62 1
E8 2,8 0,85 2
Fl 3.5 0,62 3
F2 5 1 1
F3 2,2 0.4 1
F4 4 0.7 2
G2 13 0,5 2
G3 4,5 0,55 1
G4 4 1,5 6
G5 9 0,7 2
G6 4 0,4 1
11 5,2 0,7 —

12 27,5 0,62 2
13 6,5 0,62 6
J2 8 0.8 1
Kl 10 1.35 3
K2 6 1 2
NI 11 0,2 1
N2 7 0.15 1
N3 3 0.12 -

Tabell 1
Översikt över sänkoma. 
List of gullies.

Den naturliga, ursprungliga jordmånen i Munkerödsområdet har sannolikt 
varit en sandig brunjordstyp. Rester av områdets ursprungliga humusskikt var be
varat på bottnen av de stora sänkorna. Där fanns ett tunt humöst skikt, ibland med 
inblandning av oförmultnade delar av intensivt gulfärgad bark. I många fall var 
också de små, svarta fläckar som betecknades "oregelbunden mörkfärgning", res
ter av humös, lucker jord med hög maskaktivitet, avspeglad genom en diffus över
gång mellan humusskikt och mineraljord.



Markprocesser 33

I lagerföljderna i Munkeröd fanns förutom lager med humus eller humös sand 
också tunnare eller tjockare torvlager, d.v.s. lager med ofullständigt förmultnade 
växtdelar. Lagren var i vissa fall endast ett par millimeter tjocka. Som mest var de 
8-10 cm tjocka. Torv är, till skillnad från humus, växtdelar som omvandlats en
dast till viss grad. Torven innehåller synliga rester av växternas struktur. Skillna
den beror på bristande tillgång på syre, som kan uppstå t.ex. när ett område dränks 
i vatten.

Marker som dränks periodiskt, s.k. lövkärr, hinner dock torka ut under torrare 
perioder. Syretillgången blir då bättre, nedbrytningsgraden ökar och en högför- 
multnad torv bestående av en strukturlos massa bildas. Typiskt för lövkärrstorv är 
en blandning av högförmultnad torv med inslag av bark och vedrester. Vanligaste 
lövträd är björk eller al, (TROEDSSON & NYKVIST 1973:141-142), och björk
näver brukar ofta kunna kännas igen i torvlagren.

Den ovan angivna beskrivningen överensstämmer med förhållandena i de dju
paste och sämst dränerade partierna av de undersökta sänkorna i Munkeröd. Till 
och med rent trä (ekträ) hade bevarats där. Men det fanns också många sänkor där 
lagerföljderna var uppbyggda utan något torvmaterial och för det mesta var sän
korna väl dränerade.

En hel del av torvlagren och torvlinserna som iakttogs har med största sanno
likhet sitt ursprung i ofullständigt förbrända trädstammar, som blivit inlagrade i 
sänkorna. Troligen har dessutom vissa sänkor ibland blivit översilade med vatten, 
t.ex. till följd av våröversvämningar eller kraftiga höstregn, vilket kan ha bidragit 
till den ställvis förekommande torvbildningen (jfr LIMBREY 1975:171). Där
emot kan man utesluta att lagren bildats i vatten. I sådana fall avlagras sedimenten 
i princip alltid horisontellt (STEIN 1987:345), något som inte var fallet i Mun
keröd.

På vissa ställen hade ytterst fina, ca 1-2 mm tjocka torvlager utbildats direkt 
ovanpå kollagren, utan att platsen i övrigt verkar vara dåligt dränerad. Ett skifte 
från skog till gräsmark kan leda till viss forsumpning och torvbildning inom ett 
område (COURTY et al. 1989) och dessa ytterligt tunna torvhorisonter kan even
tuellt uppfattas som ett tecken på bete.

Erosion

Dalgången där Munkerödsgrävningen ägde rum utgjordes av flack mark. När ut
grävningen inleddes hade man intrycket av att marken var i stort sett plan. Men 
detta visade sig alltså vara felaktigt. Under ploglagret doldes de ovan beskrivna 
sänkorna och dessutom fanns också i partierna mellan sänkorna större och mindre 
ojämnheter i markytan.

Den bakomliggande faktorn till utjämningen av markhorisonten, d.v.s. att det 
ursprungligen småkuperade landskapet idag framstår som plan mark, torde fram
för allt vara erosion med åtföljande förflyttning av lösa jordartsmaterial.
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Fig. 17 Schakt N med sänkoma N1, N2 och N3. Etapp 3-området. 
Trench N with gullies NI, N2 and N3.

Varje skada som människor förorsakar jordtäcket (t.ex. röjning, bränning, 
betesdjurens närvaro eller odling) resulterar i att jord eroderar och långsamt för
flyttas från de högre partierna i terrängen till de lägre liggande (LIM B RE Y 
1975:125). Denna process sker även när höjdskillnaderna är mycket små. Jordför
flyttningen pågår så länge marken inte är helt plan.

I en uppvuxen skog är luftens, vindens och vattnets nedbrytande effekt låg. Det 
beror på att det sammanhängande växttäcket binder partiklarna och att träd och 
buskar skyddar för vindens och vattnets kraft. Erosionen verkar mycket kraftigare 
i ett område där träd och buskar avlägsnats och där växttäcket brutits upp. I sin 
mest extrema form gäller detta plöjd åkermark, men också betade gräsmarker, där 
boskapens trampande och betande stör växttäcket (LIMBREY 1975).

Det har numera blivit alltmer vanligt att man vid pollenanalyser fäster upp
märksamhet vid andelen av minerogena partiklar i proverna. En stor andel sådana 
partiklar anses tyda på att människor kraftigt påverkat landskapet, bl.a. genom be
tesdrift och jordbruk (jfr t.ex. VUORELA 198, DIGERFELDT & WELINDER 
1985). Tecken på erosion kan alltså i stor utsträckning kopplas samman med 
mänsklig påverkan av området.

Avståndet mellan åkerytan och sanden i bottnen på sänkorna uppgick som 
mest till 1,5 meter. Igenfyllningen har pågått under en tid av ca 10 000 år, d.v.s.
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alltifrån områdets torrläggning fram till modern tid. Att sänkorna fyllts ut, kan 
man alltså se som en kombination av att naturligt material (löv, vissna örter, mult
nande träd, halvbrända träd etc.) samlats och humifierats (alternativt förtorvats), 
och att vind och vatten förflyttat material, särskilt när jordtäcket brutits upp genom 
t.ex. röjning, odling och bete.

Bildning och förekomst av träkol

En stor del av det utgrävda området innehöll skiktade lagerföljder med brandlager 
i stora flak, omväxlande med större eller mindre fläckar med kol eller kolhaltig 
humus. Jag har tidigare behandlat frågor kring förekomst av kol i jorden. Det 
föreligger många olika tolkningsmöjligheter i samband med träkolsförekomster,

Fig. 18 Sänka El. Det undre kollagret är daterat till tidigneolitikum.
Foto Marianne Karlsson Lönn.
Gully El. The bottom charcoal layer dated to the early Neolithic.

t.ex. skogsbrand, svedjning, ljungbränning, boplatsaktiviteter o.s.v. För en när
mare diskussion kring detta hänvisas till Lindman 1991.

I det här sammanhanget är det viktigt att påpeka att träkol som återfinns i mar
ken alltid har bildats i samband med brand. Kol bildas aldrig genom "självkol- 
ning". Denna benämning, som är vanlig i arkeologiska sammanhang, är totalt 
felaktig (jfr CORNWALL 1958:61, LIMBREY 1975:324).
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Ett likaledes felaktigt använt uttryck är "rotkol". I den mån man syftar på rötter 
eller rottrådar som håller på att multna och av den anledningen är svarta, har det 
inget med brand att göra och företeelsen skall inte kallas "kol". I den mån man 
syftar på rötter som faktiskt har brunnit, vilket mycket väl kan förekomma, är det 
vanligt träkol man talar om, som bildats i samband med att trädet brunnit.

Järnutfällningar som tecken på brand

I utgrävningsområdet fanns stora och mycket iögonenfallande områden med jär
nutfällningar och kraftigt rödfärgad sand. Järnutfällningarna syntes som grusiga 
klumpar tillsammans med rödaktig sand i oregelbundna och oregelbundet före
kommande partier i alven. De var ibland även upplöjda i matjorden. Järnutfäll
ningarna var spridda till synes fullständigt planlöst över ytan. Det var omöjligt att 
finna något samband t.ex. med fyndrika områden, kolrika områden eller en viss 
jordmån.

Den bakomliggande förutsättningen för järnutfällningar är att mineraljorden 
är järnhaltig. Normalt förekommer järn löst i markvattnet, där det är osynligt. Ut- 
fällning av järn sker naturligt i marker där grundvattnet tränger fram eller t.ex. i 
diken eller våtmarker av olika slag. I järnrika jordar bildas även väl synliga järn- 
utfällningshorisonter genom podsoliseringsprocessen. På Munkerödslokalen var 
det emellertid så att järnutfällningarna inte var särskilt knutna till de sumpiga par
tierna. Tvärtom var de talrikast i tunna flak omedelbart under matjorden i de högst 
belägna partierna emellan sänkorna. Detta tydde jag som att det fanns andra orsa
ker till järnutfällningarnas uppträdande än utfällning genom grundvattnet.

Vi skall nu göra en kort utvikning till den magnetometriska metoden, vilket 
kan kasta ett visst ljus över frågan om järnutfällningarnas förekomst. Inom arkeo
login används magnetometriska mätningar för att lokalisera boplatser. De magne
tometriska prospekteringsmetoderna går ut på att kartera små, lokala störningar i 
jordens magnetfält. Anläggningar som t.ex. keramikugnar och härdar producerar 
en liten ökning i magnetfältets intensitet eftersom de blivit svagt magnetiska vid 
eldningen (GRAHAM 1976, ABRAHAMSEN 1984).

En stark upphettning av marken, d.v.s. en brand av ett eller annat slag, kan leda 
till att det bildas oxiderande förhållanden vilket medför att järnet fälls ut i form av 
svårlösliga järnhydroxider, och den typiskt röda färgen framträder (LIMBREY 
1975:324). Magnetiseringen tillgår så att när hematit upphettas i närheten av or
ganiskt material bildas ett reducerande tillstånd och vid en temperatur över 500° 
övergår den till maghemit. När detta avkyls i luften, oxideras det tillbaka till he
matit, men i vissa fall, beroende på olika kemiska tillstånd, förhindras denna pro
cess och maghemiten kvarstår.

Det finns alltså ett samband mellan halten av utfällt järn och magnetismens 
styrka vilket förklarar att man kan hitta härdar och dylikt genom magnetometriska 
mätningar.
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I samband med magnetometriska undersökningar hade man tidigt iakttagit att 
magnetismen var högst i de ytligaste jordskikten och att intensiteten sjönk kraftigt 
på större djup. En fransk forskare lade fram en teori om orsakerna bakom detta på 
1950-talet. Denna teori kallas Le Borgne-effekten (ABRAHAMSEN et al.1984). 
Le Borgne antog att jordmånen upphettats genom brand (GRAHAM & SCOL- 
LAR 1976:23-25), t.ex. genom svedjning eller skogsbrand. Magnetometriska 
mätningar visar ofta oregelbundenhet inom de undersökta ytorna. Detta kan, om 
man antar att järnutfällningen har samband med svedjning eller skogsbrand, för
klaras med att det brunnit med olika intensitet på olika platser. Fluktuationerna 
skulle då bero på att det magnetiska mineralet fällts ut ojämnt beroende på väx
lande syretillgång allt eftersom elden flammat upp. Genom t.ex. vindstötar kan eld 
ha flammat upp kraftigare i vissa områden. Jordmånens tjocklek kan också inver
ka på hur intensiv branden blir. Om mycket organiskt material finns i jorden blir 
syretillgången inte tillräcklig, vilket leder till att järnet inte fälls ut.

Enligt studier av områden där skogsbrand har rasat (UGGLA 1958:97) går el
den fram mycket olika hårt, även inom ett litet område. Vissa områden blir endast 
lätt svedda och andra brinner mera intensivt. Bränderna är i allmänhet mycket yt
liga. En brand i markskiktet går sällan djupare än 5 cm. På några centimeters djup 
är marken oftast opåverkad trots att temperaturen kan ha varit 400°-500° vid ytan. 
Det beror på att fuktigheten i humustäcket först måste avdunsta innan elden kan 
ta fart och detta hinner i regel inte ske innan flammorna kastat sig vidare.

Mot bakgrund av ovanstående är det rimligt att betrakta de kraftiga järnutfäll- 
ningarna på utgrävningsytorna i Munkeröd som till stor del förorsakade av de 
bränder som skett upprepade gånger i området. Detta får dock tills vidare stå som 
ett obekräftat tolkningsforslag, eftersom fler undersökningar krävs för närmare 
klargörande av detta.

Urlakning

Vid avbaningen i Munkeröd syntes här och var ljusa bälten av vit sand i kanterna 
av svackor och gropar. Sanden liknade havssand. Eftersom sanden i området för 
övrigt normalt hade gul eller brun färg måste någon speciell orsak ligga bakom 
fenomenet med den vita sanden. Det ligger närmast till hands att anta, att någon 
form av urlakning skett, troligen genom vattendränkning i samband med tillfälligt 
högt grundvattenstånd.

Urlakning innebär att jorden tvättas på vissa ämnen. Denna kemiska process 
kan ske t.ex. genom vattensilning eller genom ämnestransport i rottrådar o.s.v. Ett 
exempel i stor skala är strändernas sand vars ljusa eller vita färg visar på urlakning 
av mörka mineraler. De vita kvartsmineralen, som är mer motståndskraftiga, finns 
kvar. Liknande effekter kan iakttas vid mindre vattensamlingar, vid bäckar och 
åar och till och med i små pölar som står och torkar upp efter ett regn.

Prover på ljus, närmast helvit sand från Munkerödslokalen, har studerats av 
Lisbet Bengtsson. Det visade sig att de innehöll en ytterst ringa mängd andra mi-
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neral än kvarts. Sanden var inte påtagligt bränd och kornen visade inga spår av att 
ha varit transporterade lång sträcka och är därför troligen inte flygsand.

Urlakning genom trädrötter sågs ofta inom utgrävningsområdet. Möjligen rör 
det sig om tämligen färska lämningar. Vid plangrävning i sanden framträdde run
da, ljusa och skarpt avgränsade färgningar där till och med årsringarna i trädet syn
tes tydligt. Ett träd som växer utsatt för ihärdig vind från ett väderstreck utbildar 
excentrisk, d.v.s. sned, trädväxt. Träden växer sig starkare på den sida som utsätts 
för påfrestningar. Lövträden är starkast i breda årsringar och vänder därför dessa 
mot vinden (HELIN & JEPPSON 1983). I en del fall kunde man i färgningarna i 
Munkeröd se att vinden kommit från väster. Även horisontellt växande, urlakade 
rotfärgningar iakttogs i sot- och kollagren.

Artefakter och kulturlager

I Munkeröd gjordes fynd av olika slag, framför allt påträffades stora mängder 
keramik, men också en liten mängd bearbetad flinta. Dessa artefakter ger tydlig 
indikation på människans närvaro och aktivitet i området (jfr sid. 79, kapitlet 
"Spåren efter människor").

Fig. 19 I den bortre mörka fläcken hittades rikligt med keramik. Etapp 2-området.
Yta H. Foto Gundela Lindman.
Large amounts of pottery were retrieved from the dark area in the background.
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Flertalet av artefakterna återfanns stratigrafisk! inlagrade i humösa lager i 
sänkorna. Detta aktualiserar frågan om vad som skall benämnas kulturlager. Kul
turlager är en term som enligt min mening borde förbehållas lager som helt domi
neras av avfall, byggnadsrester och föremål, t.ex. raseringslager i stadsundersök- 
ningar eller påtagliga dumpmassor i avskrädeshögar. Ofta används ordet som 
beteckning på mörkfärgade lager oavsett vad man vet om dessa lagers ursprung. 
Att fynd förekommer spridda i ett mörkt lager är inte tillräckligt för att fastslå att 
lagret i sin helhet har rent mänskligt ursprung (jfr STEIN 1987:353-354).

I Munkeröd bestod lagerbildningarna av omväxlande humus, sand, aska, sot, 
kol, torv och vegetationsrester som bark och trä. På vissa ställen fanns skikt med 
fet humös jord. Dessutom förekom fläckvis tämligen rikligt eller mycket rikligt 
med artefakter. Det var inte möjligt att avgöra var det genuint mänskliga började 
och var det "naturliga" tog vid och jag undviker därför i fortsättningen beteckning
en kulturlager.

Redovisning av lagerföljderna

I de föregående avsnitten har vi sett på en del av de processer och förlopp som 
inverkat vid utbildningen av de speciella lagerföljderna i Munkeröd. Med dessa 
resonemang som utgångspunkt skall nu de enskilda stratigrafierna beskrivas när
mare. Sänkorna har skapat förutsättningar för bevarande som är ovanliga, i syn
nerhet i sådana uppodlade dalgångsområden som det här är fråga om. Stratigrafi
erna är tydliga, men ibland komplicerade, med mängder av olika urskiljbara lager.

Grävningsverksamheten och profildokumentationen koncentrerades inom 
området för etapp 1 till områden som var fyndförande vid avbaningen. Endast un
dantagsvis dokumenterades lagerföljder med matjordslaget kvar. För etapp 2 do
kumenterades tvärgående profiler i så gott som alla påträffade sänkor, på ställen 
där matjordslagret sparats. Därför ger profilerna från etapp 2 en ännu bättre bild 
av förhållandena samtidigt som de visar ett representativt urval av marklagren i 
fornlämningsområdet. Inom etapp 3 dokumenterades samtliga befintliga sänkor 
med tvärgående eller langsgående profiler.

Sänkorna inom etapp 1-området
Den stora mittsänkan

Den stora sänkan i undersökningsområdets mitt var 100 m lång och 10-15 m bred. 
Den hade en skålformad tvärprofil med ett djup på mindre än 10 cm i kanterna, 
gradvis övergående till ett största djup på mer än 1 m i mittpartiet. Efter avbaning
en framträdde hela sänkan som en kraftig mörkfärgning med ställvis rikligt med 
kol i ytan. I sänkans kanter fanns här och var halvmeterbreda stråk av ljus, ibland 
nästan kritvit sand, som bildade en skarp kontrast mot de mörka, kolhaltiga om
rådena. Sanden påminde om ren havssand.
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Med ledning av påträffade artefakter, flinta och keramik (jfr fig. 11) i den av
banade ytan undersöktes delar av sänkan genom skiktgrävning enligt ett rutsys- 
tem. I de utgrävda partierna av sänkan låg djupet i allmänhet mellan 20 och 60 cm. 
Lagerföljden studerades i rutsystemets profilväggar. Grävning och genomgång av 
jorden skedde för hand.

Även om det fanns åtskilliga lokala skillnader mellan olika punkter i sänkan 
var ändå den genomgående strukturen likartad. Det gemensamma var att de allra 
understa partierna tycks vara orörda lager med en tunn jordmån av humös sand. 
Lagerföljden har därefter byggts upp av växlande lager med organiskt material, 
kol, humus och humös sand.

På åtskilliga ställen fanns mycket tydliga, men tunna skikt av vad som tolkas 
som bark, från t.ex. björk eller al, som i den syrefattiga miljön i sänkornas botten
partier bevarats väl. Till en början kunde man tro att dessa klargula skikt var något 
som var ordnat av människohand, t.ex. som ett golvlager eller liknande, men då 
det visade sig att de fanns som ett genomgående drag i de flesta delar av sänkan 
där djupet var tillräckligt, kunde det antagandet avskrivas.

Också andra och betydligt tjockare lager av organiskt material med växtdelar
nas struktur iakttagbar fanns som ett ständigt inslag i lagerföljderna i den stora 
sänkan. Det har för det mesta inte varit möjligt att bestämma materialet till art, 
men det rör sig om torvlager som ibland innehåller rena bitar av trä. I några fall 
kunde det fastställas att det var ekträ. Det är troligt att vissa torvlinser och torv- 
strängar är rester av förmultnade, obrända delar av trädstammar. Torvlagren hade 
mycket skiftande tjocklek. I vissa fall var de inte mer än ca 2 mm tjocka, ibland 
var de 8-10 cm.

Det mest påfallande draget i den stora sänkans lagerföljder var de fläckvis 
förekommande, men ytterst tydligt utbildade kollagren. I allmänhet syntes två 
eller tre kollager i stratigrafiska skikt ovanför varandra, med mellanliggande lager 
av humös sand. På några få punkter kunde fyra tydliga kollager ses. En närmare 
beskrivning av kollagren finns i nästa kapitel.

Mellan kollagren fanns delvis kraftigt utbildade sandiga, humösa och sotiga 
mellanskikt. Ibland innehöll de avsevärda mängder artefakter och ibland var de 
helt fyndtomma. Här och var var sanden påtagligt rödfärgad under kollagren, tro
ligen som en följd av järnutfällning i samband med branden.

I det följande skall några exempel på utsnitt av lagerföljderna i den stora mitt
sänkan presenteras (jfr fig. 20-23). Dessa ritades till en början i standardskalan 
(1:20), men efter en tid visade det sig att skalan var olämplig, eftersom viktiga 
variationer inte kunde återges. Därefter användes skala 1:10. Lagerföljderna be
skrivs i ordningen nerifrån och upp.

A40. Bottenskiktet utgjordes av steril, gulaktig sand. Ovanpå detta hade bildats ett 
tunt, humöst skikt, vilket tolkas som den ursprungliga markhorisonten. I detta 
fanns fläckar av gult organiskt material (bark) samt en tunn strimma av kol. 
Nästa skikt var ett rent kollager. Därefter följde ett lager med mörksvart, flam
mig humus. Nästa lager bestod av rent kol. Det var betydligt tunnare än före
gående lager och överlagrades av ett millimetertjockt lager av torv. Ett nytt
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skikt av blekgrå humus följde därefter. Ytterligare ett kollager följde. Det var 
överlagrat av ett ytterst tunt lager av brun torv. Nästa lager bestod av blekgrå, 
sotflammig humus. Det översta skiktet var resterna av ett kollager. Ovanför 
denna lagerföljd fanns ett matjordslager på ca 25 centimeters tjocklek. Rester 
av detta syns i profilens högra del.

Fig. 20 A40:G.

A206.-18. Bottnen utgjordes av steril, vit sand. I denna fanns linser av brun, torvig, 
humös mo. Därefter följde olika tunna skikt med röd eller gulorange bränd mo 
som troligen tillkommit i samband med den brand som efterlämnat det första 
kollagret. Därefter hade lager av gråbrun eller sotig humös mo byggts upp, till- 
samipans med små inslag av torv. Nästa händelse i stratigrafins uppbyggnad 
är ett andra kolskikt, som överlagrades av ett relativt kraftigt torvskikt. Däref
ter följde ett kraftigt skikt av sotig, humös, askfärgad sand. Det översta skiktet 
bestod av ett rent kollager med en skarpt avsatt gräns mot det underliggande 
lagret (här syns årderspår). Kollagret innehöll strimmor av bark. Ovanför 
denna lagerföljd fanns ett matjordslager på ca 25 centimeters tjocklek.

Det skall tilläggas att fynd av keramik gjordes, dels i form av delar av ett 
kärl in situ i lagret med gråbrun eller sotig humös mo, dels i form av rikligt 
med keramik skärv or framför allt i det näst översta skiktet.

Fig. 21 A206:18.
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A206.33. Bottnen utgjordes av steril, ljusgul sand. Därefter följde en utfyllnad av 
grå mjäla. Nästa lager utgjordes av torvig, brun humus med tunna gula strim
mor av organiskt material (bark). Ovanpå detta lager fanns två skarpt avgrän
sade skikt av rent kol med ett tunt mellanliggande skikt av vitgrå, sotflammig, 
sandig humus. Kollagren var starkt vindlande. Det översta lagret bestod av ren 
torv. Ovanför denna lagerföljd fanns ett matjordslager på ca 20 centimeters 
tjocklek.

Den östra sänkan

Den östra sänkan var 65 m lång och ca 10 m bred. Den undersöktes genom ett rut- 
system av profiler kompletterat med ytgrävning i några rutor. Djupet varierade i 
allmänhet mellan 5 och 40 cm. På två ställen förlängdes profilerna in under den 
stenmur som bildade gräns mellan etapp 1-området och etapp 2-området.

Vid avbaningen framträdde sänkan som en diffust avgränsad, flammig, starkt 
kolhaltig mörkfärgning. Kolet låg i ett tunt skikt fläckvis över ytan. I kanterna 
fanns större och mindre partier med grusiga, rödfärgade järnutfällningar. Vissa 
delar av den avbanade ytan utgjordes av rena brandflak med kraftiga kolbitar och 
kolkoncentrationer.

Sänkan innehöll tre kollager. De kunde följas över hela området men bildade 
inga sammanhängande linjer. Ju djupare sänkan var desto mera torv fanns det, och 
ju mera torv, desto bättre bevarade kollager. Till skillnad från de två andra sän
korna innehöll området praktiskt taget inga artefakter, varken i den avbanade ytan 
eller djupare ner.

Liksom i den stora mittsänkan fanns likheter i lagerföljderna över hela sänkan, 
men med många variationer beträffande t.ex. torv lagrens förekomst, tjocklek och 
utseende. På några få punkter förekom spår av markbearbetning, troligen av hack
ing.

A209, profil 1, visar ett utsnitt av profilnätet i sänkans norra del. Bottenskiktet ut
gjordes av gul eller ljusgul steril sand. Mer eller mindre direkt i detta fanns 
ställvis ett tunt kolskikt. Det överlagrades av mörkflammig, sotig humus. Där
efter följde ytterligare ett skarpt avgränsat kolskikt. Ovanför detta kom ett re
lativt tjockt torvlager följt av ytterligare ett kollager. I profilens högra kant 
syns det ursprungliga matjordslagret, ca 20-25 cm, samt stenar tillhörande den 
stora stenmur som utgjorde gränsen mellan etapp 1 -området och etapp 2-om
rådet.

Den västra sänkan

Den västra sänkan var 70 m lång och 3-8 m bred. Den var betydligt grundare än 
de övriga, med ett djup i allmänhet växlande mellan 10 och 30 cm. Den hade ett 
skålformat tvärsnitt. Vid avbaningen framträdde den som en ytterst distinkt, kraf
tigt kolhaltig mörkfärgning med parallella sidor. I ett halvmeterbrett bälte utanför 
mörkfärgningen fanns kritvit ren sand. I den avbanade ytan gjordes enstaka fynd 
av keramik och flinta.

Eftersom sänkan var så grund har den inte varit lika försumpad som de andra, 
vilket har medfört att torvlager saknas nästan helt. Inte heller hade bark bevarats
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Fig. 22 A206:33.

Fig. 23 A209, profil 1.

Fig. 24 A208:15.
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i synligt skick. Sänkan hade tre distinkt avgränsade kollager med mellanliggande 
skikt av sotig, sandig humus med 10-20 centimeters tjocklek. Lagerföljden stu
derades i profilerna av det rutnät som lades ut över sänkan.
208:15. Bottenskiktet bestod av ljus, steril sand. Nästa skikt var ett rent kollager 

som vilade direkt i den ljusa sanden. Efter detta följde ett tunt skikt av humös 
sand. Nästa lager var ett nytt kollager följt av ett kraftigt skikt av humös, sotig, 
sand. Därefter följde ett kollager av växlande tjocklek. Det översta lagret be
stod av ett nytt skikt av sotig, kolhaltig humus. Ovanför denna lagerföljd fanns 
ett matjordslager på ca 20 centimeters tjocklek.

Övriga mörkfärgningar
Över det avbanade området förekom utanför svackorna en viss mängd av mer eller 
mindre oregelbundna mörkfärgningar av växlande storlek (jfr bilaga). Mörkfärg- 
ningarna utgjordes endast delvis av anläggningar i ordets rätta bemärkelse. För 
enkelhetens skull behölls ändå benämningen anläggning. Många av mörkfärg- 
ningarna visade sig innehålla kolblandad humus. Dessa tolkas som små naturliga 
svackor vars naturliga humustäcke blivit inblandat med kol. De hade i allmänhet 
en diffus, naturligt utbildad gräns mot den underliggande sanden.

Andra mörkfärgningar innehöll relativt rikligt med träkol, i något enstaka fall 
fanns även här synliga kollager (A 131, Al21). Detta visar att dessa ytor varit ut
satta för samma processer som verkat i de stora sänkorna. Bland mörkfärgningar- 
na påträffades även brända trädrötter och grenrester.

Spritt mellan de ovan nämnda kolhaltiga mörkfärgningarna fanns även andra 
lämningar som måste betecknas som rena naturbildningar. Bland dem var färg- 
ningar av rötter ganska vanliga.

En term som ofta återkommer i diskussionerna arkeologer emellan är "sten- 
lyft". Man tänker sig att stenar röjts undan och att de gropar som bildats efter dem 
så småningom fyllts med mörk jord. Termen är emellertid oanvändbar på Mun- 
kerödslokalen, eftersom den förutsätter att det funnits stenar att lyfta. Stenar sak
nas emellertid nästan helt i området. Iakttagelsen om att stenar saknas har 
bekräftats av dem som brukat jorden. Den enda stenmur som finns i området måste 
vara byggd av material som transporterats till platsen.

/ /' ////' / / ///y 77/'//////'//S/,
djurbo' Z .-

Fig. 25 A131.
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Fig. 26 Plan etapp 2-området. Plan of stage 2 area.
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Sänkorna inom etapp 2-området
Inom området för etapp 2 grävdes breda schakt vinkelrätt mot sänkornas hu
vudriktning. Detta gjordes dels för att få en överblick över systemet av sänkor och 
dels för att få ett stort urval av karaktäristiska profiler. Lagerföljderna undersöktes 
på 27 punkter (jfr fig. 26). Här återges ett urval med korta utsnitt av de dokumen
terade lagerföljderna. Samtliga profilritningar förvaras som arkivmaterial på An- 
tikvarisk-topografiska arkivet i Stockholm.
Sänka D:l. Bottenskiktet utgjordes av sand med linser av mjäla. Lagerföljden do

minerades av sotig, sandig eller mjälig humus med smärre partier av torv och 
stråk av fortorv ad bark. I profilen syns tre kolskikt. Lagrena var täckta av ett 
75 cm tjockt matjordslager. Detta hade en övre intensivt plöjd del och en undre 
del där matjorden var blandad med sotig humus (jfr sid. 90 och 52).

Sänka E:l. Bottenskiktet utgjordes av sand med enstaka fläckar av organiskt ma
terial. I sänkan fanns två separata kollager, ett tjockare på botten och ett tun
nare högre upp. Emellan fanns ett skikt av sotig humus och fläckvisa partier 
med med torvigt, organiskt material. Matjordsskiktets tjocklek var ca 35 cm. 

Sänka E:3. Sänkan var en av de djupaste inom området. Bottenskiktet utgjordes 
av steril sand respektive mjäla/lera i de båda kanterna. I det djupaste partiet 
fanns ett 30-40 cm tjockt lager av humös mjäla. I lagerföljden fanns två kol
lager, det understa fläckvis förekommande i tunnare eller tjockare delar. Emel
lan lagren fanns ett 20-30 cm tjockt skikt av sotig humus. Några små 
förekomster av bark syntes samt fläckar av ren vit sand, troligen urlakad. La
gerföljden var täckt av ett 50-105 cm tjockt matjordslager (jfr sid. 89).

/ / / /'///////.
////,■

/ / / / / / / /

Fig. 27 Utsnitt av sänka El. Part of gully El.
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Sänka E:4. Bottenskiktet utgjordes av sand. I ett tjockt lager av sotig humus syntes 
två kollager samt fläckar av urlakad vit sand, troligen härrörande från rotur- 
lakningar.

Sänka E:6. Bottenskiktet utgjordes av sand, täckt av ett förhållandevis kraftigt la
ger av humus. Ovanpå detta följde ett lager av sotig, sandig humus, innehål
lande ett tunt kollager.

Sänka E:8. Bottenskiktet utgjordes av sand i olika färgskiftningar, beroende på 
urlakningsgrad. I ett tjockt lager av sotig, humös sand fanns fläckvisa fragment 
av två separata kollager. Under det översta kollagret fanns fläckvisa förekoms
ter av obränt trä. I profilen förekom även fläckar av vit urlakad sand, troligen 
av roturlakning. Matjordslagret var ca 30 cm tjockt.

Sänka F:l. Bottenskiktet utgjordes av steril sand. Däröver fanns ett tunt skikt av 
humus, tolkat som den ursprungliga markhorisonten. I sänkan fanns tre sepa
rata, tunna kollager, omväxlande med tunna skikt av sotig humus och linser 
eller tunna skikt av torv. Fragment av bark syntes i ett av torvlagren. Lager
följden var täckt av ett 30-40 cm tjockt matjordslager.

Sänka F:2.1 sandlagren på bottnen fanns en rundad nedgravning, ca 70 cm bred. 
Nedgravningens fyllning utgjordes av mjälig humus. Anläggningen var fynd- 
tom. Den överlagrades av ett humusskikt samt ett kollager och ett lager med 
sotig humus. Matjordslagret var i profilen ca 40 cm tjockt.

Sänka F:4. Bottenskiktet utgjordes av steril sand. Däröver fanns ett skikt med hu
mus. Profilen innehöll två kollager och ett lager med sotig sandig humus.

Sänka 1:2. Sänkan var ovanligt bred och grund. Den innehöll två kollager i ett 
skikt av sotig, sandig humus. Bottenskiktet utgjordes av mjäla.

Sänka 1:3. Bottenskiktet utgjordes av steril sand. Däröver fanns sex olika, tunnare 
eller tjockare kollager, det understa låg direkt i sanden. Mellan kolskikten 
fanns lager av sotig humus eller torv av varierande tjocklek. I östra delen av 
profilen syntes endast tre lager av kol. Lagerföljden var täckt av ett 25-40 cm 
tjockt matjordslager.

Sänka K:l. Sänkans mittparti var djupt och sankt, och dränerat i sen tid genom 
rördränering. Bottenskiktet utgjordes av sand med tämligen rikligt med järnut- 
fällningar. I sänkan fanns tre separata kollager som åtskildes av tjocka lager av 
sotig humus. Mellan andra och tredje lagret fanns en tjock tunga av askgrå, 
svagt sotig sand.

Sänka K:2. Bottenskiktet utgjordes av sand, följt av ett tjockt lager med humus. 
Därefter följde sotig, sandig humus och två separata kollager. Dessa åtskildes 
av tungor av askgrå, sotig sand. Matjordslagrets tjocklek var ca 35 cm. I sän
kan fanns även en nedgravning, i form av en härdrest (ej synlig på det valda 
utsnittet). Denna låg helt överlagrad av de övre skikten med sotig humus och 
askgrå sand och måste därmed dateras till en period före det första kollagret.
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Fig. 28 Utsnitt av sänka E4. Part of gully E4.
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Fig. 29 Utsnitt av sänka E6. Part of gully E6.
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Fig. 30 Utsnitt av sänka E8. Part of gully E8.
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Fig. 31 Utsnitt av sänka FI. Part of gully FI.
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Fig. 32 Utsnitt av sänka F2. Part of gully F2.
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Fig. 33 Utsnitt av sänka F4. Part of gully F4.
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Fig. 34 Utsnitt av sänka 12. Part of gully 12.
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Fig. 35 Utsnitt av sänka 13. Part of gully 13.
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Fig. 36 Sänka Kl. Gully Kl.
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Fig. 37 Utsnitt av sänka K2. Part of gully K2.
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Sänkorna inom etapp 3-området
Sänka N:l. Bottenskiktet utgjordes av sand. Därpå följde ett kraftigt kolbemängt, 

sotsvart lager. På enstaka ställen syntes strimmor av rent kol och i schaktväg
gen syntes resterna av en stock. Matjordslagrets tjocklek var ca 40 cm.

Sänka N:2. Bottenskiktet utgjordes av sand. Därpå följde ett humöst sandigt, kol- 
haltigt lager följt av en tunn kolstrimma i övergången till matjorden. Mat- 
jordslagrets tjocklek var ca 35 cm.

Sänka N:3. Bottenskiktet utgjordes av moig mjäla. Därpå följde ett 10-15 cm 
tjockt sotigt, kolhaltigt lager av humös finsand. I den langsgående profilen 
syntes årderspår.

~<x Vy.

Fig. 38 Utsnitt av sänka NI. Part of gully NI.

Fig. 39 Utsnitt av sänka N2. Part of gully N2.



Fig. 40 Plan över etapp 3-området. Plan of stage 3 area.



Kollagren

Den mest dominerande lämningen inom utgrävningsområdet var de talrikt före
kommande kollagren. Eftersom kollagren var tunna och dessutom följde den ur
sprungligt ojämna marklinjen, var det oftast mycket svårt eller omöjligt att upp
fatta och gräva fram dem i plan. Detta försvårades också av att de mellanliggande 
lagren ofta var sotiga och mörka och att även de ibland innehöll en del kol. I profil 
var kollagren däremot tydliga och väl avgränsade.

Lagren var oftast 2-3 cm tjocka, men varierade som helhet mellan 1 och 7 cm.
I profilerna genom svackorna syntes oftast två eller tre lager. På vissa avsnitt syn
tes endast ett och på några håll fanns fyra (A40, Al8, A208:18) och upp till sex 
(1:3, G:4) distinkta kollager, åtskilda av lager av sandig och sotig humus.

Kollagren förekom över mycket stora delar av det undersökta området (fig. 47). 
Systemen med kollager var tydligast och bäst utbildade i sänkorna, men kollager 
sågs fläckvis på andra punkter inom det avbanade området, där smärre ojämnheter 
i markytan bildat förutsättning för deras bevarande (t.ex. A133).

När man studerade kollagren i de långa profilerna genom sänkorna visade det 
sig, att de mera sällan var kompletta, utan att de istället bildade mycket oregel
bundna och komplicerade mönster. Sällan kunde man följa samma lager mer än 
två till tre meters längdsträcka. Kollagrens uppträdande och försvinnande kan till 
viss del bero på bevaringsförhållandena. Där marken var sumpig hade tjockare 
torvlager utbildats över kollagren, vilket självfallet bevarat dem särskilt väl. Torv- 
lagren var dock inte på något sätt avgörande för kollagrens bevarande, eftersom 
väl utbildade lager förekom rikligt också i delar av sänkorna där marken var helt 
torr. Jordartens sammansättning har i någon mån påverkat graden av bevarande 
av ett kollager. Kollagren var mycket sämre bevarade i de grusiga partierna. Den 
viktigaste bakomliggande faktorn till kollagrens oregelbundna uppträdande och 
deras växlande tjocklek och lutning står att finna i att de är rester av nerbrunna 
träd, som legat spridda över markytan.

Kollagren innehöll rent kol, utan inblandning av annat material. För det mesta 
var kolet så fragmenterat eller så vattenbemängt att det förvandlades till kolstoft 
när man handskades med bitarna. På många ställen var bevaringen bättre så att 
goda kolprover både för 14C och för ved artsanalys kunde samlas in.

Vedartsanalysen visade att kolbitarna härrörde såväl från bitar av stammar 
som från mindre grenar och småkvistar. I vedartsproverna förekom det relativt 
ofta fragment av kvistar och smågrenar. I några fall (t.ex. A209:4, A122, G:5 och 
N: 1) kunde de direkta resterna av en stock iakttagas i tvärsnitt i profilkanten. Både
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Fig. 41 
Detalj av A40 med 

fyra kollager.
Four charcoal layers. 
Detail from Al 8 - 40. l 0.5 Q6m

—i l i

Fig. 42 A209, profil 5.

Fig. 43 A209, profil 2.

Fig. 44 Bränd trästock. A209, detalj av profil 4. A209, detail of section 4.



Kollagren 57

rester av barkskiktet och stockens rundade struktur syntes tydligt. Direkt i kollag
ren såg man på vissa ställen att kolet innehöll små brunna rottrådar samt halvför- 
kolnade barkbitar. Även brunna rötter som stod kvar på sina ursprungliga växt- 
platser iakttogs (t.ex. i A333 och i schakt D). Bland de utgrävda mörkfärgningarna 
på etapp 3-området konstaterades bl.a. brända grenrester (t.ex. A414, daterad till 
senneolitikum/äldre bronsålder) samt vad som troligen bör tolkas som en brunnen 
rotvälta (A434).

Allt detta visar tydligt att det inte har varit tillhuggna, barkade stockar som 
brunnit, utan en naturlig vegetation med alla grader av kvistar, grenar, stammar 
samt rötter representerade.

Ibland var kolbitarna endast brända till hälften. Dessa bitar påträffades oftast 
i avsnitt där de var inbäddade under torvlager som hindrat syretillförseln i marken, 
vilket bidragit till att bibehålla dem. I vissa fall måste torvlagren tolkas som rester 
av oförmultnade stamdelar. På några ställen fanns egendomligt vindlande lager
följder. Den troliga tolkningen till dessa är att det är grenar som i halvbränt till
stånd lagrats in i profilen (jfr t.ex. fig. 24). Ekgrenar växer ofta på ett sådant sätt.

De tämligen rikligt förkommande bitarna av halvbränt trä tyder på att förbrän
ningen inte alltid varit total, något som är typiskt när ett träd brinner. Om man 
studerar det kvarlämnade materialet efter en färsk skogsbrand syns alltid halvt 
brända stockar liggande på marken. Vid svedjebruk förr i tiden kunde det enligt 
uppgift hända att man ibland lyckades så dåligt med bränningen att man samlade 
upp det obrända materialet i små högar och startade en ny bränning (STEENS- 
BERG 1955:68).

På fig. 45 återges de olika tänkta stegen fram till de dokumenterade kollagren:

a) Träden fälls och får ligga och torka ut ordentligt under ett par månader eller 
kanske ett eller ett par år. Därefter sker svedjebränningen.

b) Efter svedjebränningen ligger sotiga skelett av träden kvar. Mest kol finns 
i stamdelarna och i de tjockaste grenarna. Särskilt mycket blir det t.ex. där 
två stammar fallit tvärs över varandra. Grenar och kvistar efterlämnar mind
re andel träkol, varav en del kanske blåser bort med vinden. De tunna 
grenarna och småkvistarna bildar endast tunna sotflagor.

c) Med tiden sker en viss utjämning av koldepåerna i marken. Dels kanske 
människor krattar i askan, dels inverkar vinden och regnet. Kvar blir endast 
mer eller mindre diffusa fläckar av kol. Dessa är växelvis tunna och tjocka.
I stora delar av området är det helt tomt på kol.

d) Slutligen kommer arkeologen och drar en profil, a-b, genom de kollagren 
och dokumenterar dem i en profilritning.

Den viktigaste förklaringen till kollagrens oregelbundna uppträdande torde 
alltså vara att de återspeglar platser där större, nerbrunna träd blivit liggande. Det 
är naturligt både för en skogsbrand och för ett svedjebruk att det ser ut på det sättet. 
Kollagrens tjocklek kan bero på vilken del av trädet som förkolnat. Den varieran
de tjockleken kan även bero på att vissa trädslag fragmenteras mer än andra. 
Mängden av kol och aska är också avhängigt väderförhållandena, bl.a. den fuktig
het och temperatur, som rådde under branden.
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När bränningsprocessen upprepas gång på gång, så som skett i Munkeröd, kan 
markprofiler bildas med just så oregelbundna och planlösa mönster som profilrit
ningarna visar. Kollagren vindlar sig fram, de växlar i tjocklek och de startar och 
upphör allteftersom de olikåldriga bränderna medfört deponering av träkol över 
ytan.

Fig. 45 Från svedjebränning till arkeologisk undersökning.
From slash and burn to archaeological excavation.

1. Felled trees on the ground
2. Carbonized remains of a burnt tree
3. Charcoal from the sturdiest parts remain.
4. Archaeological investigation of the charcoal layers.



Kollagren 59

Lövskog eller barrskog

En fråga som är mycket viktig för tolkningen av brandlagrens ursprung är vilka 
slags träd som brunnit. Som jag redogjort för tidigare (LINDMAN 1991 och där 
angiven litteratur som t.ex. PAGE 1984:25, HJORTH 1958:10, ELIASSON et al. 
1979, jfr även t.ex. ERLANDSSON 1990) är det synnerligen osannolikt att en ren 
lövskog av uppvuxna träd brinner spontant. Sverige ligger i ett nordvästeuropeiskt 
bälte där skogsbränder i lövskog är mycket ovanliga. Helt annorlunda kan skogs
brandsbilden vara i tropiska klimat där långa torrperioder kan medföra att även väl 
uppvuxen tropisk lövskog kan antändas (PAGE 1984:23). Också i anglosachsisk 
forskning hävdas att skogsbränder i lövskog inte är troliga i nordvästra Europa 
(MACPHAIL et al. 1990:55).

Av sena tiders skogsbrandsstatistik framgår att skogsbränder förekommer mer 
eller mindre regelbundet i barrskogar. Markvegetationen med mossa och mängder 
av barr, samt träden i sig själva, är mycket eldfängda och efter en torrperiod är det 
mycket lätt att en gnista kan vidareutvecklas till en brand.

I lövskogar är miljön annorlunda. Bladen är svårantändliga och markvegeta
tionen är betydligt fuktigare än i barrskogen. Skogsbrand är ett synnerligen säll
synt fenomen i lövskog. Skulle det trots allt börja brinna, t.ex. genom antändning 
av torra fjolårslöv i en uttorkad bokskog, förlöper den som en markbrand, en s.k. 
låg löpbrand, som huvudsakligen berör markvegetationen utan att träden brinner 
ner. En låg löpbrand omfattar i första hand gräs, småbuskar och vissna eller mult
nande växtdelar. Kol lagren i Munkeröd innehåller förkolnat trä, något som inte 
skulle bildas vid en sådan brand.

Vedartsanalys
Vedartsanalysen (jfr bilaga) gjordes på prover som samlats in från hela undersök
ningsområdet, några från den avbanade ytan och från olika anläggningar, men hu
vudsakligen från olika kollager i de utgrävda sänkorna. Från etapp 1 har närmare 
200 prover analyserats. I varje separat prov bestämdes 1-10 bitar. Från etapp 2 
samlades och analyserades 65 kolprover och från etapp tre samlades och analyse
rades 15 kolprover.

Artbestämning av kvistar och smågrenar är mycket svårt. Därför har de flesta 
småkvistarna endast bestämts med avseende på om de härrör från barrträd eller 
lövträd. Huvuddelen av kolproverna kommer dock från stamdelar som har kunnat 
bestämmas.

Analysen visar att såväl kol från kollagren som samtliga andra kolprover här
rörde från lövträd. Björk och ek dominerade stort. Tillsammans svarade dessa 
trädslag för 70 %, räknat på totala antalet analyserade prov. Övriga trädslag ut
gjordes av asp, hassel, etc. Barrskogskol (d.v.s. tall, gran eller en) förekom inte 
överhuvudtaget.

Mot bakgrund av mängden träkol och den totala avsaknaden av barrträdskol 
är en tolkning att själva utgrävningsområdet utgjort ljunghed helt orimlig. Ljung
hedar utbildas på karga, magra marker vilket det här inte är frågan om. Enligt tidi
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gare undersökningar (LINDMAN 1991) efterlämnar dessutom ljungbränning en
dast mycket tunna sotskikt utan större träkoisbitar.

Av de olika trädslagens förekomst i kollagren (Tabell 2) framgår, att ingen på
taglig tendens tycks finnas till variationer mellan de olika lagren. Eken dominerar 
t.ex. inte i de understa kollagren. Detta bör tolkas så att väl uppvuxna ekskogspar
tier funnits kvar inom området under årtusendenas gång och att bränderna endast 
berört mindre ytor åt gången.

Fig. 46 Vedartsprovemas fördelning på olika trädslag, procentandel av samtliga analy
serade prover. Etapp 1 och etapp 2.
The distribution of the dendrological samples into different tree species 
showing percentages of all the analysis samples. Stage 1 and stage 2.

Pionjärträd och sekundärträd

Inom skogsforskningen skiljer man mellan pionjärträd och sekundär träd (LUND
MARK 1988:132-135). Till pionjärträd räknas bl.a. tall, en, björk, al, asp, sälg 
samt även många ekarter. Dessa träd invaderar kal mark som blottats genom skogs
eld eller stormfällning. Efter en som regel mycket kort tid bygger pionjärträden 
upp likåVdriga bestånd. Till de typiska sekundärträden räknas gran, bok, alm och 
lind. De etablerar sig i redan befintliga bestånd av pionjärträd och tränger på sikt 
ut dessa genom trängsel och beskuggning.

I Munkeröd är merparten av träden pionjärträd, vilket understryker den genom 
bränder gång på gång avbrutna skogsutvecklingen.
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A18 1 :a kollagret hassel, björk
2:a kollagret lövträd, björk, asp j
3:e kollagret lövträd, björk
4:e kollagret lövträd, ek

A40 1 :a kollagret björk
2:a kollagret lövträd
3:e kollagret björk
4:e kollagret lövträd

Al 31 1 :a kollagret björk
2:a kollagret ek, björk
3:e kollagret björk

A208:18 1 :a kollagret lövträd
2:a kollagret björk
3:e kollagret ek, björk
4:e kollagret björk

A208:6 1 :a kollagret ek
2:a kollagret ek
3:e kollagret ek

A209 1 :a kollagret ek, asp, björk
2:a kollagret björk, ek
3:e kollagret björk

A208:24-25 l:a kollagret ek
2:a kollagret björk
3:e kollagret björk

Dl bottenlager al
mellanlager ek
översta lagret asp

El 1 :a kollagret björk
2:a kollagret björk

E3 1 :a kollagret björk
2:a kollagret björk

E4 1 :a kollagret ek
2:a kollagret lövträd

E8 1 :a kollagret lövträd
2:a kollagret björk, rönn/sälg

Fl 2:a kollagret björk
3:e kollagret björk

F4 1 :a kollagret björk
2:a kollagret björk

Tabell 2
Sammanställning över 
vedartsanalyser i stratifi- 
erade lagerföljder (samtliga 
vedartsanalyser återfinns 
i en bilaga).
Compilation list of the 
dendrological analyses from 
the various stratigraphies.

Utbredning
Kollagren kunde dokumenteras i de olika sänkorna. Det innebär inte att man skall 
tro att bränderna följt sänkan och enbart varit begränsad dit. Tvärtom finns det 
stort fog för att utgå ifrån att bränderna berört ytan totalt. För det talar de ställvis 
förekommande järnutfällningarna, de spridda kolförekomsterna i smärre svackor
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\ Aldre gårdstomtv k \

o Keramik-forekomster 

0 Område med låmmigotr av kollager

Fig. 47 Det svedjeodlade området omfattar totalt ca 5 ha.
The slash and burn cultivated areas covered an area 
of ca. 5 hectares (50,000 m2).

och den bitvis sotiga fyllningen i en del mindre anläggningar samt utgrävda mörk- 
färgningar som visade sig vara brända grenar och rötter.

Spåren på ytorna mellan sänkorna är ofta fragmentariska och skulle knappast 
ha kunnat tolkats på ett tillfredställande sätt om man inte haft stratigrafierna i sän
korna att utgå ifrån. Om sänkorna inte funnits skulle man efter avbaningen i om
rådet bara ha kunnat iaktta mycket diffust förekommande torviga mörkfärgningar 
med viss kolinblandning och en del spridda kolförekomster.

En fråga man ställer sig, är om det är möjligt att bestämma de enskilda brän
dernas utbredning över ytan. Skall man tänka sig att en enda stor brand rasat över 
hela ytan eller är det flera små bränder som ligger sida vid sida som ett lapptäcke?
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Det faktum att det finns två, tre eller fyra kollager på flera platser inom områ
det visar inte i sig att branden omfattat hela området på en gång. Det beror på att 
kollagren inte kan följas på mer än ett par meters sträckning. I västra delen av la
gerprofilen i fig. 42-43 finns tre olika kollager, i den östra endast två. Men, som 
framgår av profilen, kan man inte av de stratigrafiska förhållandena avgöra om det 
understa kollagret i öster är samtida med det understa kollagret i väster eller om 
de tillhör helt olika tidsskeden.

En viss hjälp till tolkningen kan man få om de mellanliggande lagren har ett 
karaktäristiskt innehåll som kan kännas igen i andra profiler. Tjockleken och lag
rens innehåll och karaktär var dock oftast så växlande och beroende av så många 
faktorer att man inte kan utgå ifrån detta. Det faktum att profilernas uppbyggnad 
är så skiftande tyder snarast på många små, lokala bränder. Bäst upplysning i 
denna fråga ger 14C-dateringarna.

Dateringar

Dateringarna återges i fig. 48, 49 och 50 samt i tabell 3. De visar att bränderna 
återkommit med längre eller kortare intervaller under perioden tidigneolitikum - 
äldre medeltid. På varje enskild punkt, där flera ovanpå varandra liggande lager 
daterats, är alltid dateringen kronologiskt välordnad.

I profil A209 i sydöstra delen av etapp 1-området var det äldsta, undre kollag
ret från bronsåldern, det andra från vendeltid och det tredje från vikingatid/äldre 
medeltid. I profil Al 8 i norra delen av etapp 1-området var det första kollagret från 
början av bronsåldern, det andra från vikingtid/äldre medeltid och det tredje från 
1200-1300-talet.

Centralt i området finns en lagerföljd i profil A206 med datering till yngre 
bronsålder respektive förromersk järnålder.

I söder nära bäcken inom etapp 2-området finns två sänkor på drygt 20 meters 
avstånd (Kl och K2) vars två understa kollager sammanfaller väl i tid. Det äldsta 
i vardera sänkan är från tidigneolitikum och det andra från senneolitikum/äldre 
bronsålder. Det tredje daterade lagret i sänka Kl härrör från övergångsperioden 
äldre/yngre bronsålder.

I svackorna centralt belägna inom etapp 2-området gav profilen E3 datering 
till yngre bronsålder/förromersk järnålder för det undre och vikingatid/medeltid 
för det övre kollagret. Profilen F4 visade en datering till tidigneolitikum för det 
undre och yngre bronsålder/förromersk järnålder för det övre kollagret.

I sänkorna El, E7 och Fl daterades endast det understa kollagret i respektive 
sänka. Här visar 14C-analysen datering till tidigneolitikum, respektive bronsålder 
och senneolitikum. I sänka E5 daterades det översta lagret av två kollager till för
romersk järnålder.

I den djupaste sänkan, Dl, daterades tre kollager. Det understa härrör från ti
digneolitikum, det andra från yngre bronsålder och det översta från vendeltid/ 
vikingatid.
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BC 780-400

AD 890-1170 
AD 650-780 
BC 1260-930

AD 1230-1390

AD 1040-1220 

BC 1670-1410

20 m
1 ł 1

Fig. 48 Dateringar på etapp 1-området, kalibrerade värden.

Dates from the stage 1 area.
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680-990
895 - 510

3675-3105

■AD 895-

BC 787-405 AD\673
BC 2863-2481

BC 400-30
982-1152
BC 755-390

BC 1310-945

BC 3345-3039 BC 1731 -1530
BC 3770-3529

BC 1125-920
BC 1886-1688

BC 1886-1688
BC 3696 - 3521

AD 1303-1450

Fig. 49 Dateringar på etapp 2-området, kalibrerade värden. 
Dates from the stage 2 area.



A 206

A 200

Fig. 50 Översikt över samtliga l4C-dateringar från utgrävningarna i Munkeröd.
Summary of all the radiocarbon dates from the excavations at Munkeröd.
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En brunnen grenrest inom etapp 3-området (A414), som bör höra ihop med 
bränningarna där, dateras till senneolitikum.

De understa kollagren på olika punkter inom området var alltså sällan likåld
riga. Dessutom var tidsintervallerna mellan de olika kollagren för det mesta inte 
lika från plats till plats. Detta måste tolkas så att det brunnit på olika stora ytor med 
varierande tidsintervall och med överlappningar i ett komplicerat mönster. En 
fullständig bild av hur detta gått till skulle kräva ett mycket stort antal l4C-prover.

En komplikation i sammanhanget är att olika datering på näraliggande kolla
ger i princip skulle kunna härstamma från en månghundraårig ek och en späd 
björk. I de flesta fall ges dock ingen möjlighet till en sådan tolkning eftersom in
tervallerna oftast är stora.

Dateringsresultaten och de skiftande förhållandena i stratigrafiernas uppbygg
nad visar alltså klart att hela området inte brunnit i ett svep. Det område som in
nehåller kolspår finns angivet på fig. 47. Det omfattar totalt ca 50 000 m\ vilket 
betyder att det funnits plats för ca 50 års svedjor där, om man räknar med att en 
yta på 1 000 m2 bränts varje år. Antar man att ny svedjning ägde rum t.ex. vart 
fjärde år kan området alltså ha gett utrymme för nya svedjor i 200 år. Enligt det 
sista räkneexemplet bör det då också funnits goda möjligheter för skogen att åter
hämta sig mellan bränderna.

Något annorlunda blir frågan om bränningarnas antal om man tänker sig att 
det kan finnas kol från t.ex. mindre busksvedjor vilka troligen inte avsätter tydliga 
kollager. I de mellanliggande, sotiga, humösa lagren återfinns en hel del träkols- 
fragment, vars ursprung inte klart kan fastläggas. De kan vara nerdragna av mas
kar, de kan vara nedmyllade vid t.ex. en svedjekrattning eller de kan vara 
nerplöjda med årder. Mot antagandet att mindre busksvedjor skulle ha skett talar 
det förhållandet att skogen uppenbarligen haft tid att växa till mellan de olika brän
derna.

Datering av kollager - några observanda

Studierna av kollagren, deras förekomst och datering ger anledning att särskilt på
peka faror med dateringar av kolförekomster. Det finns uppenbarligen många 
större felkällor som man lätt förbiser.

Om den ursprungliga markytan är plan kan man förmoda att kollagren ansam
las ovanpå varandra. Ett exempel på det är fig. 41. Men när markytan är sluttande 
eller ojämn kan det inbördes avståndet mellan de olika kollagren bli ytterst väx
lande. Tydligt framgår detta i fig. 51, där fyra olika kollager förenats i ett och sam
ma lager.

Detta förhållande har avgörande och vittgående konsekvenser vid utgrävning
ar där man ägnar sig åt tolkning och datering av kolskikt och kolförekomster i 
marken. Ett enda lager som tagits fram i plan kan uppenbarligen vara en blandning 
av flera olika tiders bränning. Daterar man det får man genomsnittet av de i lagret 
ingående, olikåldriga träkoisbitarna.

På grund av den ojämna markprofilen kan också en plan, horisontell avbaning 
innebära att kollager kan skäras av på ett sådant olyckligt sätt, att om någon sam-
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Lab ref ,4C BP Kalibrerad ålder Fyndplats

T-8163 2780±110 BC 1050-820 A206:18
T-8164 2320±90 BC 410-260 A206 x60y24
T-8165 2450±80 BC 780-400 A131. mellersta
T-8166 365Q±110 BC 2200-1890 A200:F
T-8167 440Q±90 BC 3300-2920 A31:B

T-8168 890±60 AD 1040-1220 A18:2:a
T-8170 1010±130 AD 890-1170 A209, översta
T-8171 1320±80 AD 650-780 A209, mellersta
T-8172 289Q±90 BC 1260-930 A209, understa
T-8173 700±110 AD 1230-1390 A18:3:e
T-8174 3220±120 BC1670-1410 A18:understa
T-9783 2375±95 BC 755-390 E3:l
T-9784 2175±160 BC 400-30 E5:2
T-9785 2920±105 BC 1310-945 E7.1
T-9786 4670±185 BC 3675-3105 Dl understa kollagret

1 T-9787 2575±150 BC 895-510 Dl mellankollager
T-9788 1025±95 AD 895-1110 A311
T-9789 1175±130 AD 680-990 Dl översta kollagret
ST 12792 520±105 AD 1303-1450 A333:7
ST 12793 995±70 AD 982-1152 E3-.2
Ua 5081 4820±70 BC 3696-3521 Kl: 1

Ua 5082 3460±70 BC 1886-1688 Kl:2
Ua 5083 2850±70 BC 1125-920 Kl: 3
Ua 5084 4840±70 BC 3770-3529 K2:l
Ua 5085 3340±50 BC 1731-1530 K2:2
Ua 5164 4490±70 BC 3345-3039 El: 1

I Ua 5165 346Q±70 BC 1886-1688 Fl:l
1 Ua 5166 4050±80 BC 2863-2481 F4:l
1 Ua 5167 2460±80 BC 787-405 F4:2

Ua 5168 1240±80 AD 673-886 A327
Ua 5266 2360±60 BC 508-392 A 413. schakt M

Kalibrering har skett enligt Pearson & Stuiver 1986, Pearson et ai. 1986, Stuiver & Pearson 1986, 

Stuiver & Becker 1986, Stuiver & Reimer 1986.

Tabell 3
Förteckning 
över samtliga 
l4C-date ringar. 
List of radio
carbon dates.

lade kol spritt över en mindre yta, skulle han erhålla en blandning av flera olika 
lager utan att det syns vid insamlingsarbetet.

Samma risk föreligger vid spridd insamling av kol från ett undre övergångs- 
skikt mellan brukad mark och orörd mineraljord. Utan en noggrann och välav- 
gränsad stratigrafi är risken för sammanblandning mellan flera olikåldriga bränder 
mycket stor. Nöjer man sig dessutom med en eller ett par dateringar från varje lo
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kal kan platserna uppenbarligen bli utomordentligt feltolkade. Spridningen av da
teringarna från de olika kollagren i Munkeröd är som framgått ovan mycket om
fattande. Ett eller två 14C-dateringar från denna plats skulle uppenbarligen gett en 
fullständigt skev bild av den kronologiska bestämningen av verksamheten på plat
sen.

0 1 t2m1 ___________ .___________ i----------------- 1-----------------1----------------- *--------------- 1

Fig. 51 A40, detalj. Detail of A40.

Kollagrens tolkning
Studiet av kollagren visar att den rimligaste tolkningen måste vara att de härrör 
från avsiktligt utförda svedjebränningar. Fördetta talar bl.a. att det är lövskog som 
har brunnit. Också det faktum att bränderna inträffat under perioden neolitikum- 
medeltid talar för svedjebränningar. Dateringarna faller väl in i tiden med den od- 
lingsintensifiering som på grundval av pollenanalyser antas ha skett just under 
dessa perioder. Hade det rört sig om naturliga skogsbränder skulle man förväntat 
sig dateringar också till den långa mesolitiska perioden.

De ojämna intervallerna mellan bränderna talar också för svedjeodling. I 
skogsbrandsområden inträffar bränderna oftast med en viss regelbunden periodi
citet. Det finns uppgifter på att skogsbrand utbryter i genomsnitt en eller ett par 
gånger per sekel i barrskogsområden (jfr t.ex. VUORELA 1983).

Om man antar att kollagren i Munkeröd härrör från stora skogsbränder i om
rådet borde det rimligen vara så, att åtminstone någon av dessa skogsbränder varit 
spridd också utanför det aktuella utgrävningsområdet. Ca 150 meter norr om ut- 
grävningsområdet finns en backsluttning vid berget med väl uppvuxen ekskog 
med inslag av björk, rönn etc. Skogen är upptagen i länsstyrelsens inventering av 
ädelskogsbestånd i Stenungsunds kommun (EHRENCRONA & WEDEL 1989).
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Området har aldrig varit uppodlat. Däremot kan man räkna med att man tagit virke 
och låtit djuren beta där. Skogen kan betecknas som en avläggare till en ursprung
lig lövskog.

För att kontrollera om markprofilen var påverkad av brand i detta område gjor
des en provundersökning. Markprofilen studerades i ett tiotal provgropar i områ
det och jordprov från humuslagret samlades in och undersöktes med avseende på 
innehåll av kol (enligt LINDMAN 1991:24). Resultatet var entydigt. Inget prov 
visade sig innehålla kol, varken makroskopiskt eller mikroskopiskt.

Detta talar således också för att Munkeröds-kollagren inte härrör från skogs
bränder, utan att de varit kontrollerade svedjebränder, som varit avgränsade till 
mindre ytor i det sandiga dalgångsområdet. Det verkar osannolikt med en rad 
skogsbränder inom fornlämningsområdet utan att en enda av dessa skulle spridit 
sig till den närliggande backen.
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Av den omfattande litteraturen kring svedjebruk i historisk tid framgår att den av
brända markytan i allmänhet utnyttjades för odling under ett eller ett par års tid. 
Det förekommer också att de svedjade områdena förvandlades till permanent od
lade åkrar. I vissa fall förekom ingen odling alls, utan svedj ningens enda syfte var 
att förbättra betet.

Vi skall i detta avsnitt beröra några typiska drag för mark som använts till od
ling och studera tecknen på odling i området, vilka ytterligare stöder svedjebruks- 
tolkningen.

Ogräs och cerealier

Det mest typiska för mark som använts för odling är den speciella vegetationen, 
dels de specifika grödor som odlas och dels de ogräs som har samband med odling.

Som indikatorer på åkermark anförs, förutom sädesslagen, blåklint, trampört, 
åkerpilört, syror, tistlar, mållor, humle/hampa samt korg- och kransblommiga ör
ter överhuvudtaget (SUNDSTRÖM 1983:45). Andra kulturindikatorer är ranun
kel, spetsgroblad, nässla, gräs och ängsblommor.

Vissa växter kallas inom biologin för kolonisatörer. Exempel på sådana är ar
ter som våtarv, svinmålla och pilört, vilka vi känner som vanliga ogräs i åkermark 
(LARSSON 1992). Det som är typiskt för kolonisatörerna är att de kan ligga länge 
i jorden utan att gro. Deras tillfälle kommer när marktäcket av en eller annan an
ledning bryts upp, t.ex. genom att djur trampar sönder ytan eller genom att marken 
plöjs.

En del "ogräs" tror man också kan ha odlats avsiktligt, t.ex. diskuteras allmänt 
om Chenopodium (svinmålla) kan ha använts som människoföda (REYNOLDS 
1979:67). Växten sägs ha större näringsvärde än t.ex. kål och spenat.

Till de växter som ger en mer diffus och osäker bild av mänsklig aktivitet hör 
sådana som utan närmare specificering indikerar bränning och/eller röjning. Det 
rör sig om ljusälskande och kvävekrävande växter, som t.ex. rallarros och örnbrä- 
ken. Vad gäller denna typ av växter finns det inget säkert samband med mänsklig 
aktivitet, eftersom t.ex. skogsbrand och stormfällning av skog kan få samma ef
fekter på växtligheten som en brandröjning.
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Pollenanalys

Vid goda bevaringsförhållanden kan pollensammansättningen avslöja viktiga 
drag i den lokala omgivningens växtlighet. Med särskild hänsyn till frågan om od
ling gjordes en pollenanalys av en lagerföljd inom utgrävningsområdet.

Provplatsen utgjordes av en av de djupaste sänkorna, Dl, belägen i nordöstra 
delen av området för etapp 2. Analysen har utförts av Karin Axelström (jfr bilaga 
nedan).

På fig. 52 återges lagerföljden på provpunkten. De tretton proverna togs på ett 
djup av 0,7-1,2 m under markhorisonten. Genom l4C-datering av tre kollager i 
samma sänka kan profilavsnittet som omfattar bevarade kollager hänföras till pe
rioden tidigneolitikum-vikingatid. Det understa pollenprovet ligger före tidigneo- 
litisk tid och de två översta efter vikingatid.

Pollenanalysen visar förekomsten av lövskog, helt i överensstämmelse med 
vedartsanalyserna, och i överensstämmelse med tidigare forskning kring vegeta- 
tionsutvecklingen i Bohuslän (FRIES 1951, 1958). Fries menade (1958:17), att de 
bohuslänska dalgångarna varit bevuxna av en tät, barrskogsfri ädellövskog och att 
alskog borde ha funnits i de sämre dränerade lerbottnarna. På bergsplatåerna har 
under järnåldern förekommit lågvuxen hällmarksskog bestående av bergek, björk, 
asp, rönn och troligen även tall (1958:15).

I pollendiagrammet dominerar al i de äldsta och sumpigaste lagren. Därefter 
tar ek och björk över som dominanta inslag i skogsvegetationen. Detta överens
stämmer med bilden av en naturlig sumpskog i våta svackor, som efterträds av 
ädellövskog. Lövskogen av ek och björk har blivit utsatt för upprepade bränning
ar. Den blir därmed alltmer kulturpåverkad, vilket märks på att björken, som är ett 
typiskt pionjärträd vilket snabbt vandrar in på avbrända ytor, dominerar alltmer. 
Man kan se att ekens kurva avtar och att björkens andel ökas på alens bekostnad.

Tallen, som överhuvudtaget inte förekommer i vedartsproverna från de olika 
kollagren, har med all sannolikhet långtransporterats till platsen från de omgivan
de bergshöjderna. Även gran brukar, om det är små mängder, bedömas som lång- 
transporterat. Det förefaller även troligt att det ljungpollen som förekommer 
härrör från bergsområdena i norr.

Pollenanalysen visar förekomst av Cerealia fr.o.m. andra nivån från bottnen, 
vilket i tid motsvarar tidigneolitikum. Olika sädesslag finns representerade, även 
om de inte alltid har kunnat särskiljas. Vete, korn och råg finns med på olika punk
ter i diagrammet. Råg förekommer särskilt rikligt i den näst översta nivån. Där 
förekommer även havre. Denna nivå motsvarar medeltid.

Enligt vad man vet om sädesslagen under medeltiden odlades då främst korn 
och råg. Från vikingatid fram till 1500-talet har rågens betydelse som sädesslag 
ökat starkt. Detta sker på kornets bekostnad. I Östgötalagen och Södermannalagen 
nämns råg i samband med svedjebruk (MYRDAL 1985:64-69). Havre och vete 
odlades då i mycket begränsad omfattning.

Lin, Linum hienne, förekommer rikligt i den näst översta horisonten. I äldre, 
historisk tid var linodlingen omfattande i Sverige. Kartläggning av linarealen på 
1860-talet visar en kraftig koncentration av odlarintresset till vissa landsändar,



Fig. 52 Utsnitt av sänka Dl med pollenprovpunktema markerade.
Part of the gully D1 with pollen analysis positions marked.

Nivå i cm räknat nerifrån bottnen:
Levels (in cm measured from the bottom):

48 Sotig, humös sand. Sooty, humic sand.

46 Sotig, humös sand. Sooty, humic sand.

44 Kollager, 1 cm tjockt, daterat till vendeltid-vikingatid (T-9789).
Charcoal layer, 1 cm thick, dating from the Viking Age.

43 Brunrött trä. Brown-red wood.

40 Urlakad vit sand. Leached white sand.
37 Sotig humus, i nivå strax under lager daterat till yngre bronsålder (T-9787). 

Sooty humus, in level immediately beneath layer dated to the 

late Bronze Age.

35 Gult organiskt material. Yellow organic material.

32 Sotig humus. Sooty humus.
28 Sotig humus med torvinslag. Sooty humus containing peat.

24 Sotig humus med torvinslag. Sooty humus containing peat.

20 Torv. Peat.
16 Torv, i nivå med kollager daterat till tidigneolitikum (T-9786).

Peat, in level with the charcoal layer dated to the early Neolithic 

period.

8 Sotig humös lera. Sooty, humic clay.

A, B och C Kolprover
A, B and C Charcoal samples.
D Makrofossilprov, innehöll ett frö av baldersbrå.
D Macrofossil sample, containing a seed from Matricaria inodora.

E Makrofossilprov, innehöll inga frön.
E Macrofossil sample, containing no seeds.
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främst Hälsingland, Bohuslän, Halland, Skåne och Småland (FRÖIER 1960:25). 
Linfröer är belagda i Bohuslän vid utgrävningar i Valtersberg i Kungälv med da
tering till tiden kring Kristi födelse (ARWILL & JANKAVS 1988).

Fig. 53
Keramik med komavtryck. 
Skala 1:1. Teckning av 
Eva Crafoord.
Pottery with grain impression.

Fröanalys

Ett antal jordprover har analyserats av Eva-Lena Larsson (se särskilt avsnitt) för 
att utröna eventuell förekomst av frön och sädeskorn. Proven togs i olika lager på 
ett urval punkter inom området, även i samma profil varifrån proverna till pollen
analysen hämtades.

Tyvärr visade sig endast mycket få fröer och andra växtdelar vara bevarade. 
De påträffade fröerna kan delas upp i sådana som är förkolnade och sådana som 
inte är det. De förstnämnda bör klart kunna knytas till bränningsepoken medan 
anknytningen för de senare är mera diskutabel. Flertalet fröer var inte förkolnade.

I nivå med det understa kollagret i sänka Dl, motsvarande tidigneolitisk tid, 
påträffades ett frö av baldersbrå. Hönsarv, pilört och förkolnad trädknopp samt 
förkolnat hasselnötsskal påträffades i sänka El respektive E7 och E8.1A346 hit
tades pilört, trampört, starr och i sänka II och G5 måra respektive hallon.

I bottenlagret av ruta 24 i den stora sänkan inom etapp 1-området hittades ett 
förkolnat sädeskorn och något högre upp i samma lagerföljd påträffades två frön 
av svinmålla.

Sammantaget gav alltså fröanalysen flera typiska ogräsfrön och ett sädeskorn. 
Eftersom antalet frön var så litet kan inga bestämda slutsatser dras utifrån analys
resultaten om områdets användning, men det finns inte heller något som motsäger 
antagandet om svedjeodlingar i området.

Förekomsten av odling indikeras indirekt genom avtryck av sädeskorn i flera 
av keramikskärvorna. Bestämningen har utförts av Eva-Lena Larsson. Ett av av
trycken (Fl 10) kunde bestämmas till art. Det härrör från skalkorn, Hordeum vul
gare. Dessutom finns ytterligare ett antal avtryck som inte kunnat bestämmas till 
art (jfr beskrivningen över keramikmaterialet).

Markstruktur

Permanent åkerbruk innebär regelbunden bearbetning av marken med t.ex. hacka, 
årder eller plog. Därvid bryts den naturliga strukturen i marken. Den normala 
masksorteringen avbryts och upphör. Ett matjordslager bildas med skarp gräns 
mot den orörda marken.

Matjordslagret innehåller en blandning av de naturliga övre skikten. Förna, hu
mus och delar av mineraljorden blandas samman och bildar matjorden med sin 
karaktäristiska gråaktiga färg och den artificiella gränsen mot alven, den s.k. 
plogsulan. Karaktäristiskt är också att jorden är tätare packad än normalt. 
Matjordsskiktet har alltså en uniform textur och färg, som bryter via en skarp 
gräns mot underliggande orörda lager.
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Ett särskilt tjockt homogent lager är i sig själv typiskt för mark som brukats 
och sägs vara en "excellent indikator" på äldre odling (COURTY et al., 1989:130). 
På vissa ställen inom t.ex. A18-40 fanns tjocka, homogena humösa lager, ca 20 
cm, som kan ha varit rester av permanent odlade åkrar.

En åker som inte gödslas blir mindre humös än annan mark. Den urlakas på 
näringsämnen. Dessutom störs daggmaskarnas aktivitet av plöjningen så att dess 
luckra struktur bryts ner och ersätts av en kompakt jordmassa. En åker har således 
en speciell struktur. Den är onaturligt kompakt. Dessutom får ingående stenar en 
slumpvis fördelning och oregelbunden orientering (LIMBREY 1975:299, 331). 
Det innebär att stenar och grus blir spridda och orienteras i alla olika riktningar. 
Denna slumpvisa orientering av stenarna kontrasteras starkt emot den jämna rikt
ning som gruskorn och sten har i en orörd markyta.

Jorden i Munkeröd är naturligt stenfri. Därför saknades förutsättningar på just 
den här platsen att analysera stenriktningen i förmodade åkeravsnitt.

Årderspår
När man bearbetar jorden mekaniskt med årder eller plog blir jorden på sikt sam
manpackad. Det leder i sin tur till ett ännu större behov av att luckra upp jorden. 
Man är alltså inne i en form av ond cirkel.

Redskapen för uppluckring av jorden är främst årder och plog. En årder ristar 
fåror och en plog vänder jorden upp och ner med hjälp av en vändskiva. De hu
vudsakliga källorna för kunskaperna om årderbruk under forntiden utgörs av häll- 
ristningsscener samt ett antal nordeuropeiska mossfynd av träårder, särskilt från 
Jylland (GLOB 1951). Samtliga förhistoriska årdertyper har direkta motsvarighe
ter i bondetraditionerna ända in på 1800-talet. Det finns t.ex. stångårder, sulårder, 
bågårder och fyrkantsårder (ERIXON 1956:114).

Markbearbetningen i samband med vanligt svedjebruk var oftast mycket be
gränsad. Sådden skedde genom att man med en käpp stack ett hål i jorden där en 
samling korn stoppades ner. Detta förfarande kräver ingen bearbetning av marken. 
I andra fall omtalas att man myllade ner kornen med en svedjekratta, vilket var en

Fig. 54 Förmodat årder- eller hackspår. A209 (profil 2 från Ö).
Presumed plough (ard) or hack marks. A209 (section 2 from E).
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Fig. 55 Jämförelse mellan förhistoriska plogskär i trä (a-c) och träföremålet i 
Munkeröd (d). a) Trollerup b) Nørre Smedeby c) Bøe. Efter Glob 1951. 
Comparison between the wooden cutting edges of prehistoric ploughs 
(a-c) and the wooden object from Munkeröd (d). a) Trollerup b) Nørre 
Smedeby c) Bøe. After Glob 1951.

kvistig gren med vilken man rakade runt i marken. I åter andra fall brukade man 
plöja marken med en svedjekrok (KARDELL et al. 1980:25, ERIXON 1956:101).

Det har funnits en enkel föregångare till årdret i form av störar eller flergreniga 
rivstockar. I Sverige användes på åtskilliga ställen under historisk tid ett slags riv
stock bestående av en horisontell dragstång med en däri inpassad järnskodd stav. 
Det finns belägg på att svedjad mark bearbetats med en sådan rivstång. Ibland 
kunde staven vara utbytt mot ett spadformat kilformigt huvud. Redskapet använ
des till uppluckring av jorden samt till nedmyllning av säd (ERIXON 1956: 
98-100).

Bågårdret är sammansatt av två delar och har ett pil- eller spjutformat 
plogskär. Sådana var vanligen av trä och var 50-80 cm långa. Bland de kända fyn
den från Käringsjön från 200^100-talen e.Kr. finns en spadformig bill av trä till 
ett årder (ERIXON 1956:131).
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I detta sammanhang måste en iakttagelse av spår av ett föremål (i kanten av 
Al 8) med okänd funktion nämnas. Det utgjordes av en tunn rödbrun färgning, tro
ligen av trä. Föremålet var symmetriskt och format som en spjutspets, 50 cm långt 
och 6 cm brett. I ljuset av de ovan beskrivna plogskären är tolkningen att det ut
gjort ett plogskär högst trolig.

Ett annat föremål med anknytning till odling är brynstenar. En brynsten hitta
des i sänka N3 inom etapp 3 i östra kanten av utgrävningsområdet (Fl 88). En 
brynsten hittades även i den stora mittsänkan inom etapp 1 (F94).

Normalt sett brukar årderspår dokumenteras i plan. Det förutsätter att plöj
ningen skett på en tämligen horisontell yta så att en rensning i plan kan avslöja 
färgskiftningarna. Det krävs också att plogen skär ner i ett ljusare lager så att skift
ningarna blir tydliga. Förutsättningarna för bevarandet av årderspår var oftast rätt 
dåliga eftersom jordlagren var så tjocka och mörka. Ytterligare ett problem i sam
manhanget är att konstant odling på en yta medför att de gamla spåren utplånas 
kontinuerligt (jfr FOWLER & EVANS 1967:290).

På ett fåtal punkter dokumenterades årderspår i profil. De förekom i den stora 
sänkan i etapp 1-området (A206, ruta 18, i översta kollagret) och i östra delen av 
etapp 3-området (sänka N3). Dessutom iakttogs en del osäkra spår på skilda punk
ter inom etapp 2-området.

Årderspåren syntes i profil. De utgjordes av distinkta hak i profilerna. Haken 
överensstämmer till utseendet fullständigt med årderspår som dokumenterats i 
profil t.ex. i Lindholm Höje och i England och Tyskland (LERCHE 1981:114, 
NOE 1976:62). Flertalet undersökningar med dokumenterade årderspår i Dan
mark visar hur årderspåren avtecknar sig som assy metriska hak (jfr även 
LIM B RE Y 1975:331-333.) Detta beror på att man vid plöjningen höll årdret lite 
på sned, något som också konstaterats i slitspårsanalyser på plogskär av trä från 
det danska området (GLOB 1951).

Inom etapp 3-området dokumenterades en langsgående profil som innehöll 
hak på mer eller mindre jämna avstånd. I södra delen var avståndet i genomsnitt 
25 cm. Enligt tidigare uppgifter ligger årderhaken vanligtvis på ett avstånd av 
30±7 cm (FOWLER & EVANS 1967:294).

På några ställen (i den östra sänkan i etapp 1-området) iakttogs också ensam
liggande, mycket distinkta hak som troligtvis utgör spår efter en hacka (jfr fig. 54 
och fig. 60).

Fig. 56 Profil med U- och V-formade plogspår (P). Viborg. Efter Noe 1976.
Section of U- and V-shaped plough marks (P). Viborg. After Noe 1976.
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Fig. 57 Plogspår i profil. Teckning efter foto av Limbrey 1975.
Plough marks in section. Drawing from a photograph by Limbrey 1975.

Fig. 58 Profil med plogspår (F) från vikingatiden. Lindholm Høje. Efter Lerche 1981. 
Section of plough marks (F)from the Viking period. Lindholm Høje. After

P

Fig. 59 Plogspår i profil. Sänka N3. Etapp 3-området.
Section through plough marks. Gully N3. Stage 3 area.

0
L 1.4m

Fig. 60 Förmodat årder- eller hackspår. A209 (profil 2 från Ö).
Presumed plough (ard) or hack mark. A209 (section 2 from E).
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En av förhoppningarna inför utgrävningarna i Munkeröd var att man skulle finna 
och närmare kunna identifiera huslämningar, så som ofta sker när större avbaning- 
ar görs i områden med forntida lämningar. I detta avseende infriades inte förvänt
ningarna. Inga vanliga huslämningar hittades. Området liknade helt enkelt inte ett 
vanligt boplatsområde.

Detta betyder inte det saknades spår av mänsklig vistelse på platsen. På ett par 
ställen inom de utgrävda områdena hittades rikligt med brons- och järnålders- 
keramik. Inom området påträffades även kringspridda flintföremål. Dessutom 
iakttogs spår av olika anläggningar, både i fyndområdena och sporadiskt på andra 
ställen inom utgrävningsområdet. Allt detta visar att området utnyttjats på olika 
sätt.

De flesta spåren återfanns inom etapp 1-området. Här påträffades två lämning
ar vilka tolkas som hyddbottnar. De är daterade till tidigneolitikum respektive 
mellanneolitikum. De låg strax utanför området med kollager. Från senneoliti- 
kum-äldre bronsålder härrör en slagplats, belägen inom etapp 2-området, med av
slag från tillverkning av minst två föremål. Slagplatsen beskrivs nedan av Lisbet 
Bengtsson i en separat artikel.

De viktigaste fyndområdena utgjordes av två ytor, på 250 m2 respektive 
100 m\ med påtagligt riklig förekomst av keramik av brons- och järnålderstyp. 
Den större av dessa låg inom etapp 1-området och den mindre i etapp 2-området. 
I områdena där keramiken hittades fanns även vissa anläggningar samt en del and
ra artefakter som beskrivs detaljerat nedan.

Vid sidan av de större keramikkoncentrationerna påträffades keramik även på 
andra punkter, främst inom etapp 1-området; bl.a. påträffades större delen av ett 
kärl in situ i en profilvägg. I etapp 2-området fanns några mindre fläckar av hårt 
packad jord innehållande bränd lera och spridda keramikskärvor.

Bland de sporadiskt spridda anläggningarna i etapp 1- och etapp 2-området 
fanns även ett par härdlämningar och några gropar (A 100, A348, sänka F2 och 
K2). En av groparna, belägen inom etapp 2-området (sänka K2), kan genom de 
stratigrafiska förhållandena dateras till tidigneolitisk tid eller äldre.

Inom etapp 3-området dokumenterades ett mindre antal lämningar av sentida 
karaktär, bl.a. några kvadratiska stolphål och en förmodad linrötningsgrop. För 
övrigt utgjordes de flesta dokumenterade mörkfärgningarna här av brunna trädröt
ter samt brunna grenar och stockrester.



O viktigare iyndom råde el Itr otnldggnfng 

• enstaka fhhtiynd vid utgravning 

x enstaka keramikfynd vid utgravning

Fig. 61 Plan, etapp 1-området. Jfr även fig. 11.
Plan, stage 1 area - positions of more important finds or features - 
single excavated pottery finds - single excavted flint finds.
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Nedan följer beskrivningar av de viktigaste fyndområdena och anläggningar
na. Beskrivningar av övriga utgrävda anläggningar/mörkfärgningar återfinns i en 
bilaga.

A18-A40 - den stora keramikkoncentrationen
Det mest dominerande fyndområdet, med omfattande fynd av keramik, var belä
get i norra delen av den stora mittsänkan inom etapp 1-området. Fyndområdet 
framträdde efter avbaningen som en påtagligt mörkfärgad, fettglänsande och kol- 
bemängd yta. Enstaka fynd av keramik och flinta gjordes i den avbanade ytan.

Fig. 62 Exempel på lösfynd från den avbanade ytan. Brynsten (F94), slipad flintyxa 
(F95), knacksten (F96). Skala 1:2.
Example of unstratified finds from the cleared area. Hone (F94), hammer 
stone (F96), polished flint axe (F95).

Området var totalt ca 20x12 m. Sankan, som hade en närmast skålformad tvär
profil, varierade här i djup mellan 5 och 75 cm. Området utgrävdes i sin helhet för 
hand i ett rutsystem. Al 8 och A40 bildar en sammanhängande helhet och gränsen 
mellan dem är av rent teknisk, godtycklig natur.

Området var i allmänhet diffust avgränsat och saknade regelbunden form. Det 
enda undantaget från detta utgjordes av ett 6 m långt och ca 1 m brett torvigt bälte, 
beläget i östra kanten. Detta torvbälte tolkas som rester av någon form av vägg
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eller avbalkning, byggd av torv eller trä. Spridda, obrända träfragment iakttogs 
dessutom i jordlagren i de intilliggande rutorna H och L.

I den förmodade väggens norra förlängning fanns en mycket distinkt, avlång 
lerskoning (fig. 63). Den framträdde mycket tydligt mot bakgrund av den omgi
vande sotiga och sandiga humusen. Den var belägen ca 10 cm under den avbanade 
ytan och var 80 cm lång, 20 cm bred och 10 cm djup. I lerskoningens ena kant 
fanns tydliga vinklade märken, vilka tolkas som märken efter tre spadtag. Lersko
ningen kan uppfattas som en slags "tätningslist".

Profilerna genom A18-A40 visar stratifierade lagerföljder med tre till fyra 
kollager i hårt packad, sotig, humös sand med inslag av skärvsten, bränd lera och 
fragment av finfördelat trä (jfr fig. 20 och 41). Bottenkollagret är daterat till äldre 
bronsålder (T-8174, kalibrerad ålder BC 1670-1410), det andra kollagret härrör 
från äldre medeltid (T-8168, kalibrerad ålder AD 1040-1220) och det tredje kol
lagret från 1200-1300-talen (T-8173, kalibrerad ålder AD 1230-1390).

I lagren hittades rikligt med keramik, totalt 7 130 g. Det utgör närmare två 
tredjedelar av all keramik som hittades inom etapp 1-området. Keramiken låg i

Fig. 64 Rutindelningen i A18, A40 och A30. 
Grid system of A18, A40 and A30.
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fyllningen mellan kollagren. De största mängderna fanns i rutorna 40:1, 18:J och 
18:N, i nivån mellan bottenkollagret och det andra kollagret.

Keramiken är varken nött eller påfallande krossad, utan i allmänhet ganska väl 
bibehållen. Keramikbitarna är delvis relativt stora. De består till största delen av 
ordinärt bruksgods. Endast en mycket liten andel (ca 20 skärvor inom hela 
etapp 1-området) tillhör typer som dateras på typologisk väg. Bland dem finns 
fragment av tunnväggigt, mörkt, glättat gods med bandornering. Facetterade myn- 
ningskanter förekommer också. Denna keramik brukar dateras till romersk järnål
der. Två fragment av täljstensmagrat gods med rosettmönster liknar norska 
kärltyper som dateras till folkvandringstid eller vendeltid.

Fig. 65
Exempel på keramik (F56) 
från den stora mittsvackan 
inom etapp 1 -området.
Skala 2:3. Teckning Eva Crafoord. 
Pottery example (F56) from 
the large middle gully within 
the stage l area.

Övriga fynd utgjordes av flinta, bränd lera och skärvsten. Den brända leran 
förekom spridd i jorden i små mängder och skärvstenen förekom dels strödd och 
dels i ett par små koncentrationer med ca en halvmeters storlek.

Inom ett parti av Al 8 fanns tre stolphål, ett större och två mindre, belägna på 
en halvmeters avstånd från varandra. Det syntes att stolparna inte varit barkade. 
Strax intill fanns påtagligt mycket keramik tillsammans med en del skärvsten samt 
små smulor av bränd lera tillsammans med smärre kolkoncentrationer. Stolphålen 
kan inte dateras i förhållande till varandra. Man kan därför inte säga om de repre
senterar en samtidig konstruktion eller ej. Däremot framgick det av de stratigra- 
fiska förhållandena att de bör härröra från perioden bronsålder-järnålder.

I området påträffades också en samling rundade, decimeterstora stenar. Efter
som Munkerödsområdet nästan helt saknar naturlig förekomst av sten måste dessa 
stenar uppfattas som ditförda av människor. Stenarna var, egendomligt nog med 
tanke på den sotiga och kolhaltiga omgivningen, varken sotade eller brända.

I östra kanten, omedelbart utanför det torviga området syntes spår av ett före
mål, troligen av trä. Det hade avlång, spetsad form som t.ex. en plogbili eller ett 
svärd (se fig. 55).
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Stratigrafiskt daterad keramik
Med tanke på att det fanns så många och väldaterade kollager i kombination med 
keramikfynd, skulle man föreställt sig att ett rikt daterat keramikmaterial kommit 
fram. Dessvärre är så inte fallet. Det beror på att man vid ytgrävningen inte hade 
någon möjlighet att avgöra var man befann sig i förhållande till ett visst kollager. 
Eftersom jorden var kraftigt sotig syntes kollagren mycket dåligt i plan, allrahelst 
som de ibland var endast en eller två centimeter tjocka. Kollagren var dessutom 
inte plana och inte heller heltäckande över ytan.

Ytterligare negativt i detta sammanhang var att just i A 18^40 var det tidsmäs
siga avståndet mellan kollagren delvis mycket stort. Det tjockaste keramikförande 
lagret i Al8 representerar tiden bronsålder-yngre järnålder, en period på mer än 
två tusen år.

De skärvor, vars läge i förhållande till daterade kollager är helt säkerställt, in
skränker sig till ett fåtal som tagits fram vid grävning av profilbankar. Dessa da
terade keramikskärvor återges samtliga i förteckningen nedan.

Fyndnr Anl nr Läge Typ Datering

F5 A18:N mellan 2:a och
3:e kollagret

ordinärt gods tidig medeltid

F25 A18:l mellan 2:a och
3:e kollagret

ordinärt gods + 
tunnväggigt gods

tidig medeltid

F29 Al 8:1 i 3:e kollagret ordinärt gods medeltid

F100 A206:18 mellan l:a och
2:a kollagret

ordinärt gods bronsålder/tidig 
förromersk järnälder

F103 A18:J mellan 1 :a och
2:a kollagret

tunnväggigt gods 
med mörk glättad 
yta

bronsålder/
järnålder

F 105 A18:N mellan l .a och
2:a kollagret

grovt,
ordinärt gods

bronsålder/
järnålder

Tabell 4 Förteckning över daterade krukskärvor. 
List of dated pottery fragments.

A30 - kulturlagerrest
En nordvästlig utlöpare från den stora mittsänkan kallades A30. Lämningen fram
trädde vid avbaningen som en relativt välavgränsad mörkfärgning med antydan 
till raka hörn och en storlek på 7x8 m (Ö-V). Mörkfärgningen var inte synbart 
avgränsad från huvudsänkan.

Hela anläggningen grävdes för hand i kvadranter. Den visade sig vara 3-20 cm 
djup med en oregelbunden, närmast skålformad tvärprofil. Fyllningen bestod av 
omrörd, sotig, humös sand med inslag av kolkoncentrationer och en del små fläck
ar med vit sand. Däremot saknades synliga kollager i området. Den sterila grunden 
utgjordes av omväxlande ljus, vit eller brun sand/mo med inslag av mjäla. Fläck
vis förekom ett centimetertunt lager av humus mellan den sterila sanden och den 
sotiga fyllningen.
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I södra delen fanns, vilande i brun, sotig humus, en samling stenar. De var inte 
eldskadade, och kan därför knappast ha utgjort stenar i en härd, men var uppen
barligen förda till platsen i något bestämt syfte. I anläggningen fanns också tre 
stolphål.

Analys av stickprov från träkolsförekomsterna visade att träet utgjorts av ved 
från björk, asp, ek och hassel. En av kolkoncentrationerna utgjordes av björkved. 
Träkol förekom särskilt rikligt i norra delen av lämningen. Vissa av träkoisbitarna 
hade ett särpräglat utseende. De var hårt brända med en metalliskt silverglänsande 
struktur.

Fynden låg spridda i fyllningen och utgjordes av sammanlagt 14 g keramik. 
Några skärvor består av ordinärt grovt gods med sotig krusta och några skärvor 
härrör från tunnväggigt, mörkt gods med glättad yta och dekor i form av bandfor- 
miga intryck (F32). Denna sistnämnda typ av keramik brukar hänföras till ro
mersk järnålder.

X t

Fig. 66 Stratigrafiskt daterad keramik (F5:2 och F25). Skärvorna är funna mel
lan 2:a och 3:e kol skiktet i A18 vilket daterar dem till tidig medeltid. 
Skala 2:3. Teckning av Eva Crafoord.
Stratigraphically dated pottery (F5:2 and F25). Both were found between 
the 2nd and 3rd charcoal layer, which provides a date of the early Middle 
Ages.

A31 och A200 - två neolitiska hyddbottnar
De två lämningarna (A31 och A200) som tolkas som hyddbottnar återfanns strax 
utanför områdena med kollager, i nordvästra respektive södra utkanten av etapp 1- 
området.

A31 utgjordes av en tämligen diffust avgränsad och något oregelbundet for
mad kulturlagerrest belägen i en svag sluttning mot nordväst. Mörkfärgningen var 
ca 6x4 m stor (N-S).

Hela anläggningen grävdes för hand. Anläggningens svagt skålformade profil 
hade ett maximalt djup på 10 cm. Fyllningen, som inte var stratigrafiskt skiktad, 
utgjordes av hårt packad, omrörd, mörk, sotig humus med inblandning av material



Sparen efter människor 87

från det underliggande bottenlagret av steril mjäla. I östra kanten fanns ett stolphål 
(A3 2).

sttmr

Fig. 67 A30. Plan och profil mot öster.

A30. Plan and section toward E.
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Stolphål

Fig. 68 A31. Plan och profil mot norr.

A31. Plan and section towards N.



Spåren efter människor 89

Stickprov på kol för vedartsbestämning insamlades över hela ytan. Det visade 
sig bestå av ek och sälg/rönn. Vissa bitar av ek var märkbart hårt brända med en 
metallisk, silverglänsande struktur.

Fynden utgjordes av flinta och keramik. Keramiken, (13 g), som enbart påträf
fades i den sydöstra kvadranten, består av ordinärt, grovmagrat, spjälkat gods med 
gräsavtryck. Flintfynden utgörs av en skrapa och två flintkärnor.

Anläggningen dateras till tidigneolitikum (T-8167, kalibrerad ålder BC 3300- 
2920) genom ett 14C-prov från en kolkoncentration i fyllningen.

A200 utgjordes av en distinkt avgränsad, närmast ellipsformad kulturlagerrest, 
ca 12x3,5 m (ÖNÖ-VSV). Den var belägen i undersökningsområdets södra del 
på ca 60 meters avstånd från strandbrinken vid Norumsån.

Anläggningen grävdes för hand. Fyllningen, som var 15-20 cm djup, utgjor
des av mörksvart, hårt packad jord med träkol oregelbundet spritt i hela anlägg
ningen. Fyllningen var inte stratigrafiskt skiktad. Bottnen utgjordes av steril, gul 
sand, i norra delen med inslag av partier med grusiga järnutfällningar.

Det mest sotiga området låg i södra delen. Mörkfärgningens kanter bestod här 
av kritvit sand. I SV hörnet fanns en samling skörbrända stenar.

De insamlade v ed artsproverna visade sig bestå av flera olika slags lövträd, 
bl.a. ek, björk samt lövträd av obestämbart slag.

Fynden påträffades spridda i anläggningen. De utgörs av flinta och keramik. 
Flintan består av en bit av ett mikrospån och 2 avslag. Keramiken, som förekom 
i små mängder, (sammanlagt 79 g), består av grovt, delvis spjälkat, ordinärt gods 
med grov kvartsmagring från minst två kärl. En skärva har kraftigt rödbränd yta.

Ett 14C-prov från en kolkoncentration i anläggningens bottenskikt har daterats 
till perioden mellanneolitikum (T-8166, kalibrerad ålder BC 2200—1890).

Fig. 70
Flintföremål (F14 avslag 
och F13 del av mikrospån) 
från A200. Skala 1:1. 
Teckning Eva Crafoord. 
Flint implements {Fl 3 
part of microblade and 
F14 flake) from A200.

Fig. 69 Flintföremål (F34 skrapa och F35 kärna) från A31. Teckning Eva Crafoord. 
Skala 1:1. Flint implements (F34 scraper and F35 core) from A31.
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A100 - härdrest
Anläggningen utgjordes av en päronformad, tämligen distinkt avgränsad mörk- 
färgning, ca 3,8x1,3 m. Den var belägen nära ett lågt krön. Den hade en homogen, 
0,18 m djup fyllning utan stratigrafisk skiktning, som bestod av delvis bränd och 
mycket hårt packad sotig sand med mycket talrik inblandning av kol och kolkon
centrationer. Den brända sanden syntes som starkt tegelröda fläckar. Profilen vi
sade två fördjupningar intill varandra, en ca lxl m och den andra 0,9x0,7 m stor.

Kolet utgjordes av ek och björk. Ekbitarna var mycket hårt brända med en me
talliskt silverglänsande struktur. Björkveden förekom i små koncentrationer, 5- 
20 cm diam stora. Träkolet visade sig komma från både stammar, grenar och 
kvistar. Grenar och kvistar syntes ha legat regelbundet växelvis kors och tvärs 
över varandra, vilket bör tyda på att de placerats där av människohand. Vissa kol
bitar var ofullständigt förkolnade. Fyllningen innehöll även små fragment av 
bränd lera.

Mellan det kolförande lagret och den naturliga markhorisonten syntes en skarp 
gräns med vinklade kanter, vilket kan tolkas som märken av spadtag.

Drygt 20 cm öster om anläggningen fanns ett stolphål (A101). Det hade cir
kelrund form och var 10 cm i diameter och 3 cm djupt. Bottnen var jämnt skålad. 
Materialet utgjordes av rent träkol (ek). I kanten av anläggningen gjordes fynd av 
två krukskärvor av grovt, ordinärt, grovmagrat gods (F64, F67).

Fig. 71 A200. Plan. A200. Plan.
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Fig. 72 Exempel på keramik (F 100) från den stora mittsvackan inom etapp 1-området. 
Skala 1:3. Teckning Eva Crafoord.
Pottery example (FlOO) from the large middle gully within the stage 1 area.

Fig. 73 Dekorerad keramik från etapp 1-området. Skala 2:3. Teckning Eva Crafoord. 
Decorated pottery from stage 1 area.
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A206:18 - keramikfynd

Området utgjorde en del av den stora huvudsänkan. Den utgrävda rutan, 4x4 m, 
utvaldes med ledning av fynd i den avbanade ytan, bestående av några keramik
skärvor. Den avbanade ytan utgjordes av torvig, sotig humus med kraftigt inslag 
av kol. Rutan grävdes för hand.

Den komplicerade lagerföljden har beskrivits ovan (jfr fig. 21). Den innehöll 
bl.a. tre separata kolskikt med mellanliggande lager av sotig humus, torv samt 
kraftigt rödbränd sand och mo. Kolskikten var i de nedersta partierna relativt dif
fusa. Det tredje kolskiktet från bottnen räknat var 4-5 cm tjockt och tydligt över
lagrat av ett torvskikt innehållande bl.a. bitar av bark. Torvskiktet var ca 3-4 cm 
tjockt.

I rutan fanns spår av nedgravning i närheten av den plats där skärvor av ett 
lerkärl in situ (Fl 00) återfanns. Kärlet är av grovt, ordinärt gods med en grov mag- 
ring av krossad gnejs (korn av krossad kvarts, fältspat och glimmer). Godset är 
gråbrunt och på insidan belagt med en sotig krusta. Kärlet har haft mycket svagt 
utåtböjd mynning med en mynningsdiameter på ca 27 cm. Kärlet kan dateras till 
bronsålder eller tidig förromersk järnålder genom placeringen mellan två daterade 
skikt i lagerföljden (T-8163 respektive T-8164).

Även på andra håll i det utgrävda området påträffades keramik (350 g). Hu
vuddelen av keramiken låg i skiktet mellan andra och tredje kollagret. Det är 
grovt, ordinärt gods med grov magring. Flera skärvor är rödbrända på utsidan. Ett 
av kärlen har haft en mynningsdiameter på ca 15 cm. I fyllningen påträffades även 
en flintknuta och ett flintavslag. Vedartsprov från de olika lagren visar på björk, 
lönn och ask. Vissa kolbitar var endast halvbrända. I övre delen av profilen iakt
togs även årderspår.

A333 - kulturlagerrest med rikliga keramikfynd

Inom etapp 2-området framkom ett ca 100 m2 stort område bestående av i ytan 
påtagligt mörkfärgad jord med inslag av kol, bränd lera och fynd av keramik. Om
rådet var diffust avgränsat och hade oregelbunden form.

Området utgrävdes partiellt i meterrutor. Därvid konstaterades att mörkfärg- 
ningen låg i en grund fördjupning. Fyllningen utgjordes av hårt packad, sotig, kol- 
haltig humus med inslag av små bitar bränd lera och rikligt med keramikskärvor.

Inom mörkfärgningen fanns ett stolphål (A343), 35 cm i diameter, vars botten 
utgjordes av en flat sten. Osäkra årderspår iakttogs i norra kanten. Från norra kan
ten utgick även en rad av små pinnhål på jämna avstånd. Pinnhålens ålder är 
okänd.

Keramiken utgörs av ordinär brukskeramik av brons/järnålderstyp. En l4C-da- 
tering gjordes på en kolkoncentration i fyllningen. Denna härrör från medeltid 
(ST 12792, kalibrerad ålder AD 1303-1450).
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A346 - område med gles, spridd keramikförekomst 
Inom ett mindre område bestående av enjordfylld grund svacka påträffades sprid
da keramikskärvor tillsammans med smulor av bränd lera. Fyllningen i svackan 
bestod av hårt packad, sotig och kolhaltig, sandig humus.

A347 - slagplats för flintföremål från 
senneolitikum-äldre bronsålder
I sänka Kl i sydöstra delen av etapp 2-området påträffades en slagplats, bestående 
av en koncentrerad samling flintavslag, ca 1x0,7 m stor och 0,1-0,15 m djup. 
Slagplatsen och dess innehåll av flintavslag, som delvis gick att foga samman, be
skrivs i Lisbet Bengtssons artikel nedan.

rrm

Fig. 74 Yta H. Etapp 2-området.
Surface H. Stage 2 area.
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A348 - härdbotten
10 m öster om slagplatsen låg A348, som utgjordes av en härdbotten. Den var 
oval, 1,4x1,1 m, och var distinkt avgränsad. Fyllningen utgjordes av sotig röd
bränd sand, mot bottnen med inslag av grusiga järnutfällningar.

I ena kanten av sänka Kl iakttogs spår som eventuellt kan ha utgjort årderspår. 
Dessa syntes som oregelbundna hak i prof il väggen. Eftersom de var så få, bedöms 
de dock som mycket osäkra.

Område B - gårdstomt
Strax norr om området med kollager undersöktes en del av den äldsta kända 
gårdstomten. Närmare beskrivning av lämningarna återfinns i Marianne Karlsson 
Lönns rapport nedan.

Naturvetenskapliga analyser

Fosfatanalys
I ett inledande försök prövades fosfatanalys enligt den s.k. blue scale-metoden 
(KARLSSON 1980:134). Syftet var attom möjligt avgränsa boplatsaktiviteter på 
mindre ytor inom undersökningsområdet.

Ett område i norra delen av etapp 1 -området, omfattande Al 8 med intilliggan
de ytor, testades med prover i ett fem meters rutnät. Varje provpunkt undersöktes 
på flera olika djup.

antal prover

vikt
procent

Fig. 75 Humushalt i prover från Munkeröd.
Humic content of samples from Munkeröd.
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Trots att A18 var den mest aktivitetsmättade delen av hela undersökningsom
rådet, med hög humushalt och stora mängder av fynd, erhölls inga som helst utslag 
på förhöjd fosfathalt. Försöken avbröts därför.

Jordens humushalt
Humushalten, d.v.s. halten av organiska ämnen i jorden, varierar kraftigt beroende 
av en rad variabler, t.ex. vegetationen, plöjning, erosion etc. Normalt är en odlad 
åker humusfattig (LIMBREY 1975:116), medan en ursprunglig brunjordsmull är 
humusrik. Över hela området togs prover för att mäta humushalten med avsikt att 
fastställa om det fanns skillnader som kunde hänföras till odling, annan mänsklig 
aktivitet eller brunjord. Hög organisk halt förväntades i torv- och brunjordsliknan- 
de lager samt i områden med organiskt avfall och låg halt förväntades i mark som 
utgjort plöjda åkrar.

Sammanlagt testades 94 prover (se bilaga), vilka tagits på olika platser och i 
olika lager över hela området. Humushalten har bestämts av Thomas Andersson, 
Biologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Resultatet visar en kraftigt sned fördelning (fig. 75). De flesta proverna visar 
relativt låg viktprocent av humusämnen. De som visar hög andel återfinns just i 
de områden som visar stor påverkan av människor, t.ex. A18 och A40. Några de
taljerade skillnader kunde däremot inte utläsas mellan t.ex. olika humusskikt i 
samma lagerföljd. De absolut lägsta humushalterna återfanns i ett sentida dike 
samt i några stolphål (A36 och A32).

Flintmaterialet

Normalt sett innehåller de västsvenska boplatserna stora mängder flinta. Flintma
terialet i Munkeröd är emellertid ytterligt sparsamt. Bortsett från slagplatsen har 
totalt tillvaratagits endast ett 50-tal flintbitar. På slagplatsen tillvaratogs 2 020 bi
tar inom en yta mindre än 1 nr. Med hänsyn till fyndomständigheterna (jfr fynd
beskrivningarna i bilaga) kan flintmaterialet delas in i tre grupper:

- flinta i daterad anläggning
- flinta med känd fyndplats utan datering
- flinta plockad i matjorden och utan känt ursprungsläge
I vad mån flintan enbart tillhör den neolitiska fasen eller om den dessutom här

rör från de senare perioderna går inte att avgöra. Flintan påträffades i allmänhet 
spridd över ytan utan säker fyndkontext. Samtidigt finns det flinta även i fyndom
rådena med keramik och kollager daterade till brons- och järnålder (F28, F43, 
F48, F71, F58, F70, Fl 12).

Eftersom området utnyttjats så länge och så intensivt har flintföremålen med 
all sannolikhet i många fall kunnat förflyttats från sina ursprungliga lägen. Man 
måste räkna med många okända och oklara faktorer som kan ha påverkat de en
staka flintföremålens läge (t.ex. röjning, plöjning, trampning, tjäle etc.).
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Fig. 76
Flintföremål med olika funktioner. 
Flinta med litet konkavt retuscherat 
inhak (F43) samt borrspets (F49). 
Skala 2:3. Teckning Eva Crafoord. 
Flint flake with a concave retouched 
notch (F43) and flint borer (F49).

Trots materialets ringa mängd ger föremålen ändå en ganska tydlig bild av en 
rad arbeten som utförts i området (jfr tabell 5). Aktiviteterna har inte varit ensidi
ga. Följande funktioner avspeglas: skrapa, borra, hugga, bryna, skära och skärpa 
upp. Ett avslag har ett konkavt retuscherat inhak som kan ha använts t.ex. för att 
trimma ett pilskaft. Åtskilliga av de vanliga avslagen har troligen fungerat som 
skärande redskap. De fåtaliga kärnorna kan ha varit medförda till platsen för att 
man vid behov skulle kunna slå ett färskt, skarpt avslag.

En tunnackig, slipad flintyxa påträffades i den avbanade ytan, i kanten av den 
stora huvudsänkan i etapp 1-området. Det är lockande att tänka sig att den använts

Föremål Antal

flintyxa 2

brynsten (sandsten) 1

knacksten (gråsten) 1

skrapa 2

borrspets 1

kärna 4

avslag med konkavt rundad retusch 1

spån 3

mikrospän 2

flintavslag 24

kvartsavslag 3

övrig slagen flinta 10

obearbetad räflinta 5

bearbetad flinta från slagplats 2020

Tabell 5
Översikt över samtliga påträf
fade sten- och flintföremål (in
klusive fynd av markägare och 
fynd från provgrävningen). 
Survey of all stone and flint 
implement finds.
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vid skogsröjningen. Eftersom den är lätt håleggad har den troligen även varit sär
skilt användbar vid ringbarkning, en metod som har varit vanlig i samband med 
svedjebruk.

Endast ett par av flintföremålen är eldskadade, vilket kan synas märkligt med 
tanke på de omfattande bränder som skett i området. Kanske bör detta tolkas så 
att krakelering endast sker om föremålet hamnar direkt i hög temperatur, som t.ex. 
i en härd. Vid brand i ett skogsområde sveper elden ofta snabbt över markvegeta
tionen.

Tolkning av fyndområdena

Utifrån fördelningen av 14C-dateringarna tycks tyngdpunkten i utnyttjandet av 
området ligga inom perioderna senneolitikum-förromersk järnålder respektive 
vendeltid-äldre medeltid. Även övriga perioder inom neolitikum och särskilt ti- 
digneolitikum är väl representerade. De äldsta daterade kollagren härrör från ti- 
digneolitikum. Med undantag för perioderna romersk järnålder och folkvand- 
ringstid är alla delperioder från tidigneolitikum till medeltid företrädda i 
14C-dateringarna. Från romersk järnålder och folkvandringstid finns dock tidsty
pisk keramik.

Diskussionerna har hittills gett konturerna av periodisk svedjeodling kombi
nerad med vissa andra aktiviteter som pågått samtidigt och/eller mellan bränning
arna. I det följande skall vi studera lämningarna utifrån vad man vet om periodiskt 
svedjebruk. Enligt vad som är känt kring sentida svedjebruk (t.ex. LÖNBORG 
1902, KARDELE et al. 1980) brukade man odla i ett eller ett par års tid efter brän
ningen. Sedan följde en period då det svedjade området utnyttjades för bete. Till 
slut lämnades det att växa igen.

Att en svedjeåker inte kan användas för odling en längre tid hänger ihop med 
att det sker en snabb och kraftig urlakning av de näringsämnen som frigjordes vid 
röjningen och bränningen. När det börjar växa igen, kommer björk och asp att spi
ra upp. De späda årsskotten är särskilt näringsrika och blir ett eftertraktat bete. 
Dessutom gynnar bränningen gräsväxten. Ett svedjebruksområde har alltså stor 
betydelse för boskapsskötseln. I många vissa fall kanske svedj ningen företogs en
dast med tanke på att förbättra betet.

En tvåstegsmodell, med odling i ett par år som första steg, följt av bete under 
ett tiotal år i det andra steget, skulle kunna innebära att vi inom det aktuella om
rådet får spår, inte bara av själva svedjeröjningen och odlingen, utan också av ak
tiviteter i samband med boskapsskötseln.

De ovan beskrivna lämningarna visar att någon form av enkla byggnader bör 
ha funnits på platsen. Det verkar rimligt att tänka sig att lämningarna härrör från 
tillfälligt utnyttjade, enkla konstruktioner, byggnader som vi benämner hydda, 
skjul eller bod.

Sådana hyddor och skjul kan ha fyllt en rad olika funktioner i samband med 
svedning, odling och boskapsskötsel. Det kan t.ex. ha funnits en koja för vakt av
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Slogbod Ostfius

Fig. 77 Exempel på enkla byggnader med olika funktioner. Gapskjul, kalvhus, 
mjölkbod, slogbod, osthus. Jfr Ränk 1987 och Österman 1976.
Teckning Anders Andersson.
Example of simple buildings from the historic period.. Shelter, calf byre, 
milk storage shed, hay barn, cheese storage shed.

branden eller för att övernatta i vid sådd och skörd på odlingen. Det finns många 
exempel från historisk tid på att man ordnade sådana små skydd. Man kan också 
ha behövt skaffa sig skydd för regn och rusk om man vallade djuren under betet.

Men ett skjul behöver inte vara byggt för att fungera som människobostad. Det 
finns många funktioner knutna just till odling och boskapsskötsel som kräver små 
hyddor och skjul. Det kan ha varit en förvaringsbod för skörden av säd, lövkvistar
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eller hö, ert bastu för torkning av lin eller säd, ett stall för lammning, ett enkelt 
nattskydd för djuren eller en mjölkningsbod med förvaringsplats för surmjölk, 
smör och ost.

Om djuren betade på den gamla svedjan måste det ha varit praktiskt att sköta 
mjölkning, ystning, slakt och dylikt där, utan att behöva driva hem djuren till går
den/gårdarna. Kanske är det platsen för en enkel "sommarlagård". I t.ex. Jämtland 
förekommer än idag ett slags extra lagårdar, belägna bara ett par hundra meter från 
den ordinarie lagården, där djuren tillbringar sommarnätterna undan myggplåga 
och hot från björn och lo. En sommarlagård behöver inte vara så stabilt byggd och 
är inte heller så stor som den vanlig lagården.

I sen tid förekommer en rad olika typer av hägn och skydd för djur av olika 
slag. Man kan träffa på både fårhus, svinhus och kalvhus ute i markerna långt från 
gårdarna. Ett exempel på ett ännu i bruk varande kalvhus finns på Bergs marker i 
den närbelägna Ödsmåls socken. Det är byggt av trä, med snett lutande tak och en 
golvyta på ca 4 m2. Det utnyttjas som nattskydd för småkalvarna.

Artefakternas koncentration till några få punkter, den stora fyndmängden (av 
keramik) och dess förhållandevis ensidiga karaktär, vittnar om specialiserade ak
tiviteter. De hårt tilltrampade ytorna i t.ex. A333 och A346 är mycket väl förenliga 
med tanken på skydd, där djur stått samlade för att undkomma dåligt väder. En 
påtagligt hög andel av organiskt material (bl.a. i Al 8) kan tänkas ha samband med 
den gödsel som måste ansamlas på en plats där djur står samlade länge tillsam
mans. Enstaka stolphål i anslutning till de fyndförande ytorna kan vara spåren av 
stolpar som stagat enkla bodar och skjul. Särskilt i Al8 förekom bitar av obränt 
trä inlagrat i fyllningen, vilket kan höra samman med träkonstruktioner där.

Keramiken
Om vi antar det som sagts ovan som en möjlig hypotes för tolkningen av lämning
arna, kan vi gå vidare och se på keramiken ur samma synvinkel. Vi kan tänka oss 
att det någonstans i svedjebruksområdet, dit man gång på gång återkom, fanns en 
fast punkt där man samlade djuren om kvällen, mjölkade och tog till vara på mjöl
ken. Vissa tider på året kan man ha slaktat. Vid skörd kunde man använda samma 
ställe för förvaring av säden.

Dessa aktiviteter kräver förvaringskärl av olika slag, t.ex. stora kärl för säd, 
krukor för vatten och mjölk, bägare för mjölkning, kärl för silning och ystning, fat 
och skålar för insaltning av kött och förvaring av surmjölk. I ett sådant perspektiv 
verkar de rikliga fynden av keramik på några ställen inom Munkerödsområdet helt 
naturliga.

Kärlens utformning

Ur denna synvinkel blir detaljerna i kärlens utformning särskilt intressanta. Det 
gäller t.ex. kärlens storlek. Av ett förvaringskärl skulle man förvänta sig en viss 
storlek, kanske även lock. I och för sig var mjölkmängderna på denna tid avsevärt 
mindre än i våra dagar (PALM 1989), men mjölken från djuren på flera olika går
dar kan ha slagits samman. Om vätska skall förvaras är det praktiskt med en in
svängd form på krukan.



wo Sparen efter människor

5-250g

Fig. 78 Keramikens spridning inom A18-40. 
Pottery distribution within Al8-40.

Den helt övervägande delen av keramikmaterialet består av ordinärt grovt 
bruksgods. Keramiken förekommer i allmänhet i fragment, ofta spjälkade. Stor- 
leksbestämningen måste därför i första hand grundas på mynningsdiametrarna. I 
materialet återfinns ca 75 olika typer av mynningsskärvor. Antalet mynningsskär- 
vor är ännu högre. Att döma av de beräknade mynningsdiametrarna har huvudde
len bestått av relativt stora kärl. Mynningsdiametern varierar mellan 9 och 35 cm, 
men en stor andel av kärlen har haft ett mynningsmått kring 25-30 cm. Att kärlen
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varit stora framgår även av att de är påfallande grovväggiga. I materialet finns ock
så exempel på mindre kärl. Där är en mynningsdiameter kring 15 cm vanlig.

Lock, som skulle tyda på förvaring, har inte påträffats. Däremot förekommer 
det att mynningskanten planats av, vilket kan vara betingat av att ett lock skulle 
sluta tätt. Andra specialdetaljer, som t.ex. perforerade kärl (vilka brukar tolkas 
som silhål) förekommer inte. Hankar förekommer i sällsynta fall.

En mycket stor andel av krukskärvorna från Munkeröd (jfr beskrivning över 
fynden i bilaga) har insides beläggning av en mörk krusta. Sådana brukar tolkas 
som rester av matvaror som förvarats i kärlen. Detta skulle alltså kunna tyda på 
att förvaring varit ett viktigt användningsområde för keramiken.

Stora depåfynd av keramik

I den arkeologiska litteraturen skildras ibland större depåfynd av keramik, som i 
många avseenden har likheter med keramikfynden i Munkeröd. Inte sällan rör det 
sig om koncentrationer i svackor, i sumpmark eller mossmark (Harck 1984), som 
kan vara belägna på visst avstånd från de vanliga boplatserna och gravplatserna. 
I en del fall rör det sig om keramikfynd i grottor eller i bergsklyftor. Eftersom 
många fynd inte har direkt samband med boplatslämningar är den vanliga tolk
ningen att det rör sig om något slag av offer. Jag skall återge några exempel.

En fyndplats från tiden kring Kristi födelse, som verkar ha vissa likheter med 
Munkeröd, är Karby i Schleswig (HARCK 1984:112). I en 12x3 m stor, baljfor- 
mad mörkfärgning fanns grupper av keramikkärl i skärvor tillsammans med ben 
av nöt, får och get. Fynden tolkas som en offernedläggning.

Käringsjön är en lokal som länge stått som ett paradexempel på en offerplats 
från romersk järnålder (ARBMAN 1945). I en numera igenvuxen sjö påträffades 
ett rikt fyndmaterial av föremål med vardagsprägel. Det rör sig om träföremål, 
som olika slags slitna jordbruksredskap (räfsa, tjuderpinne, spade, tröskklubba, 
huggkubbe etc.), en stor mängd keramikkrukor av ordinärt gods med beläggning 
av matrester samt knippen av lin. Föremålen antas vara offrade från kanten av en 
biygga, av vilken man funnit rester.

Diskussioner på senare år (t.ex. SÄRLVIK 1982, SCHOVSBO 1983) antyder 
en betydligt mera näraliggande förklaring. Schovsbo (1983:2) pekar tydligt på 
ting som ställer Käringsjön och därmed också andra liknande fyndplatser i en helt 
annan dager. Det var förr mycket vanligt att man lade ner gamla, gistna och 
spruckna träföremål i sjöar och mossar för att de redskapen skulle suga åt sig vat
ten och på nytt bli användbara. Som exempel nämner han den stora vagnen i Dej- 
berg, vilken var systematiskt och noggrant nedmonterad i sina beståndsdelar, 
något som man knappast skulle gjort sig besvär med om det rört sig om ett offer. 
Dessutom var platsen markerad med hasselspön, vilket visar att man ville återfin
na den. Intill vagnen fanns även en bunt med lin. I linhantering ingår ett moment 
när linet rötas, vilket oftast utfördes genom att linet blötlades i vatten.

Föremålen från Käringsjön är typiska vardagsföremål. De är slitna och repa
rerade, vilket knappast är något man sätter i samband med offergåvor till gudarna. 
Det är därför mycket troligt att föremålen lagts i vattnet för att de skulle återfå sin 
funktionsduglighet. Även andra detaljer, som bryggan och en sten som var om
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bunden med ett lindbastrep blir lätt förklarliga i ljuset av en sådan tolkning. Stenen 
kan ha förankrat något som man planerat att dra upp ur vattnet senare.

I Käringsjömaterialet återfinns dessutom en stor mängd vardagskeramik som 
innehöll spår av matrester. Ända in i vår tid träffar man personer som kan berätta 
hur man kylde mjölk och andra matvaror genom att sänka ner kärlen i en damm, 
en källa eller ett vattenhål. Under stor tid av året var ett sådant tillvägagångssätt 
utmärkt för att hålla matvaror kylda. Käringsjön kan därför troligen tolkas som ett 
slags skafferi, trots att den inte ligger intill någon känd boplats. Ett skafferi behö
ver inte alls ha legat "vägg i vägg" med boningshusen, utan det är lätt att tänka sig 
att man behövt ett sådant i de områden där man höll till med boskapsskötsel och 
svedjeodling.

Ytterligare liknande fynd av lerkrukor som satts ner i en sjö eller mosse finns 
belagda på flera håll i Väst-Sverige. Ett sådant fynd gjordes i Gategårds mosse i 
Hål ta socken (SARAUW & ALIN 1923:289). Det består av en hel kruka som stod 
upprätt i torven. Dess mynningsdiameter var 31,5 cm.

I Åkullamossen i norra Halland hittades flera stora kärl i en sjö, vilka antas ha 
varit förvaringskärl (LINDÄLV 1980:246). Man tror att man i konserveringssyfte 
förvarade kärlen i vattnet. Ett av kärlen rymde ca 401. Kärlen innehöll "förkolnade 
rester av något organiskt ämne". Fynden är pollendaterade till perioden 400-1200 
e.Kr.

En plats med vissa principiella likheter med de ovan diskuterade är Hårskeröd 
(KAELAS 1960). Fyndplatsen ligger intill en mosse i Råda socken utanför Göte
borg. I en 2,6x1,5 meter stor grotta, som bildats mellan två flyttblock, påträffades 
krukskärvor från minst sex stora, vidbukiga kärl. De var av grovt gods och påmin
de mest om förrådskärl. Inga andra artefakter fanns i grottan och ingen aska eller 
brända ben. Hårskerödfynden tolkas som ett offerfynd från äldre järnålder efter
som både grav- och boplatstolkning förefaller orimlig.

Keramikfynd utan någon direkt rumslig anknytning till en bosättning är något 
som kan få en naturlig och näraliggande förklaring utan att några offerteorier mås
te tillgripas. Föreställer man sig en rörlig markanvändning med svedjningar och 
boskapsskötsel på olika platser på visst avstånd från den permanenta boplatsen 
verkar det mycket rimligt att man behövde förvara olika produkter, som t.ex. 
smör, surmjölk, ost etc. där. Särskilt sommartid behövde man kyla ner matvarorna 
vilket kunde leda till att man sänkte ner kärlen i vattensamlingar om sådana fanns 
tillgängliga. Man kan tänka sig att man annars ställde in dem i svalkan mellan någ
ra stenblock, under en stor ek eller i ett litet förrådshus.

Många av de argument som används för att stödja tolkningen om ett offer, kan 
i lika hög grad passa in på den ovan nämnda tolkningen. Själva det faktum att kär
len är försiktigt nedsatta har tolkats som ett argument för offer. Man harju i många 
fall sett att platserna varit markerade med kvistar och grenar (HARCK 1984) och 
att kärlen varit utrustade på så sätt att det ser ut som om man velat ta upp dem igen, 
t.ex. med rep fastade vid kärlen. Plattformar där utsättningen ägt rum talar på sam
ma sätt för att man velat nå krukorna igen. Stenar i botten på kärlet visar att man 
velat hålla det nere i vattnet.
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Men självklart är sådana arrangemang just vad man skulle vänta sig om man 
tror att människorna skulle ha velat ta upp kärlen igen för att utnyttja innehållet. 
Dessutom finns det inget som säger att det organiska material, som finns på insi
dan av många kärl, och som brukar tolkas som rester av djurfett, blodpalt eller 
smör behöver vara offergåvor. De kan lika väl ha varit matvaror avsedda för nor
mal vardagskonsumtion.

Slutligen talar det förhållandet att träredskap ofta förekommer i samband med 
krukorna (HARCK 1984) inte för att det är en sakral plats, utan, som Schovsbo 
visat, att det bör vara frågan om försök att återställa redskapen i brukbart skick. 
Detta talar knappast för offerplats utan mera för en vardagligt använd plats.

Både Käringsjön, Hårskeröd och Åkulla är fyndlokaler som ligger utan direkt 
anknytning till gård och boplats. Desto tydligare framstår det som tänkbart att fyn-
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Fig. 79
Olika mynningsskärvor från Munkeröd. 
Various rim sherds from Munkeröd.
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den representerar regelrätta matförråd, ett naturligt tillvaratagande av födoämnen 
som mjölk och kött och säd, vilket kan ha skett i nära anknytning till platser där 
man odlade och höll boskapen på bete.

Vad gäller keramikfynden i Munkeröd är det alltså rimligt att tänka sig att de 
visar punkter i landskapet där man samlat och sparat mat, t.ex. i form av surmjölk, 
ost eller korn. Krukorna kan ha stått delvis nedgrävda i marken (i ett fall hittades 
ett kärl på sådant sätt in situ) eller t.ex. skyddade i en enkel bod under ett skug
gande träd.



Svedjebruket i Munkeröd

Undersökningen i Munkeröd har gett möjlighet att studera markprofiler med o- 
störda lagerföljder från hela den forntida perioden och en bit in i medeltid. I tur 
och ordning har olika aspekter på lämningarna studerats. Detta har skett för att på 
olika sätt belysa antagandet att området utgjort ett svedjebruksområde. Först har 
några olika markprocesser som pågått i området diskuterats och därefter har lager
följderna och kollagrens karaktär och förekomst beskrivits. Tecknen på odling har 
lagts fram och till slut har en redogörelse för fynden av artefakter och de andra 
spåren av människor lämnats. Med utgångspunkt i vad som kommit fram är det 
nu möjligt att summera argumenten och ge en tolkning av området.

Skogsbrand, röjningsbränning eller svedjeodling?

Undersökningen har visat att bränderna omfattade mycket stora markområden. 
Samtidigt uppträdde kollagren fläckvis och oregelbundet inom de berörda områ
dena. Detta utesluter, enligt min mening, varje annan tolkning av kolförekomster
na än skogsbrand eller någon form av svedning.

Vi skall nu sammanfatta de olika argumenten för tolkningen av området som 
ett svedjebruksområde, alltså ett område där man bränt ner skogen primärt för att 
odla, varefter området kunnat användas för bete under några år innan igenväx - 
ningen tog fart. Den sammanlagda tyngden av alla nedan redovisade fakta talar 
för att lämningarna bör tolkas som spår av svedjeodlingar.

/. Människor har vistats och arbetat i området. De mänskliga aktiviteterna av
speglas främst genom förekomsten av stora mängder av keramik, men även ge
nom stolphål, några härdar, fynd av flintföremål, skärvstensförekomster och 
områden med tilltrampad, omrörd jord med bränd lera. Lämningarna visar att 
människor varit aktiva på olika sätt i området, under samma tidsperioder varifrån 
bränderna härstammar.

2. Markområdet har varit utsatt för kraftig erosion. Det faktum att sänkorna 
fyllts igen så pass snabbt visar att växttäcket brutits upp och att marken skadats. 
Det är rimligast att anta att erosionen förorsakats av odling och bete i området, 
vilket därmed ger ett indirekt indicium på att bränderna varit avsiktligt anlagda.

3. Det är lövskog som brunnit. Utgrävningen och analyserna visar entydigt att 
den skogsvegetation som brunnit ner på platsen har utgjorts av lövskog, främst
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björk och ek. Detta har stor betydelse för att man skall kunna avvisa en skogs
brandstolkning, eftersom skogsbränder sällan förekommer i ren lövskog.

4. Pollen- och makrofossilanalys visar att odling skett i området. Pollenanaly
sen från en lagerföljd i området visar förekomst vete, korn, råg, havre och lin, vil
ket är grödor som ofta förekommit i svedjebrukssammanhang i historisk tid. 
Fröanalyser visar bl.a. ett förkolnat sädeskorn och frö av det vanliga ogräset svin- 
målla. Keramiken innehåller flera exempel på sädeskornsavtryck.

5. Årderspår har konstaterats. På några ställen inom området har spår av år
der- och/eller hackbruk dokumenterats i direkt samband med kollagren på platsen.

6. Bränderna har skett med ojämna intervall. Inga bränder är belagda till pe

rioden mesolitikum. Bränderna har skett med tidsintervall på mellan 150 och drygt 
2000 år. De äldsta daterade bränderna härrör från tidigneolitikum. Om naturliga 
skogsbränder inträffat i området, skulle man förvänta sig att åtminstone några av 
kollagren skulle härröra från mesolitikum. Likaledes skulle man förvänta sig att 
bränderna hade uppträtt med en jämnare periodicitet.

7. Kol saknas i det näraliggande skogsområdet. En provundersökning i ett när
beläget lövskogsområde, som aldrig varit uppodlat, visade inga som helst spår av 
kol, vilket borde varit fallet om spontana skogsbränder gång på gång rasat över 
området.

8. Platsen har varit väl lämpad för odling. Markområdet har haft ett ytligt skikt 
av sandig, lätt, stenfri, lättbrukad och näringsrik jord.

Områdets markhistoria

I stora drag kan utvecklingen av det undersökta området sammanfattningsvis be
skrivas enligt följande.

Lagertillväxten har till en början, under mesolitisk tid, varit långsam. Den 
äldsta markhorisonten utgörs av ett tunt humöst lager, vanligtvis 5-10 cm tjockt. 
Några sänkor har delvis varit dåligt dränerade och till en början troligen utgjort ett 
slags lövkärr med al och björk. Al dominerar i de äldsta lagren. Antagligen har de 
periodvis dränkts i vatten, t.ex. vid snösmältning och höstregn eller vid särskilt 
hög grundvattennivå.

Tillväxttakten i lagerbildningarna har ökat kraftigt i samband med att de första 
kollagren uppträder under tidigneolitisk tid. Det äldsta daterade kolskiktet (jfr 
fig. 50) härrör från 3770-3529 BC (kalibrerad ålder).

Under perioden tidigneolitikum-äldre medeltid sker periodiska svedjebrän- 
ningar i området. Totalt finns 26 dateringar på kollager från dessa tidsperioder. 
Området har även utnyttjats för andra ändamål, som t.ex. bete och tillfälliga vis
telser. Det senare avspeglas bl.a. i rikliga keramikfynd, spår av enkla eldstäder och 
enstaka stolphål. Strax utanför området finns lämningar som tolkas som hydd- 
grunder, daterade till tidigneolitikum respektive mellanneolitikum, samt vissa 
lämningar av bosättning på den äldre gårdstomten, vilka daterats till vendeltid-vi- 
kingatid.
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Den ökade tillförseln av material i lagerföljderna har förorsakats av markero
sionen i området. De främsta orsakerna till denna erosion bör sökas i svedjebrän- 
der och den därmed förbundna odlingen och boskapsskötseln. Även sanddrift har 
ställvis förekommit i begränsad omfattning.

Tidsdifferensen mellan olika bränningar i lagerföljderna är högst varierande. 
Intervallen mellan bränderna varierar från ca 150 år till över 2000 år. Bränderna 
har skett i uppvuxen skog. Den har bestått av lövträd, främst björk och ek, med 
små inslag av andra lövträd. Det kan också påpekas att dateringarna endast avser 
kollagren, som tyder på bränning av uppvuxen skog. Mindre småbränder, t.ex. 
busksvedjor i tidsperioderna däremellan, kan inte uteslutas, men kan inte heller 
beläggas.

Pollenanalysen visar att Cerealia uppträder i nivå med de äldsta kollagren och 
därefter förekommer genom hela lagerföljden. Sädesslagen utgörs av vete, korn 
och råg. Råg förekommer särskilt rikligt i de övre provtagningsnivåerna, motsva
rande äldre medeltid. Där förekommer även havre och lin i rikliga mängder.

Den totala yta som utsatts för bränder är ca 50 000 m2. Det har inte varit möj
ligt att i detalj fastställa hur stor areal som bränts av åt gången. Det skulle kräva 
datering av alla påträffade kollager, något som skulle motsvara hundratals prover. 
Varje dokumenterad profil har emellertid sina särdrag. Det gäller antalet kollager, 
deras tjocklek och vedartsinnehåll samt de mellanliggande lagrens fyllning, tjock-

Fig. 80 Utsikt mot sydväst över etapp 2 (i förgranden) och etapp 1.
Foto Gundela Lindman.
View towards the 51V of stage 2 (in the foreground) and stage 1.
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lek och innehåll. Detta talar för att brännings- och odlingsaktiviteten endast om
fattat mindre ytor åt gången. Också de dateringar som gjorts talar klart för att man 
utnyttjat små områden åt gången. Datering av de understa kollagren i näraliggande 
sänkor gav ibland stora tidsdifferanser (jfr t.ex. sänka El, E3 och E7 där datering
en på det understa kollagret blev tidigneolitikum respektive förromersk järnålder 
och äldre bronsålder). I två fall blev överensstämmelserna mellan två sänkor 
mycket goda, vilket visar att området där bränts av samtidigt (jfr sänka Kl och K2 
och sänka E3 och E5). I dessa senare fall kan den samtidigt avbrända ytan beräk
nas till ca 400-500 m2. Allt tyder på att man under årtusendenas gång har rört sig 
över hela det aktuella området och svedjat och odlat bit efter bit i ett komplicerat 
och oregelbundet mönster.

De ställvis mycket tjocka homogena lagren av sotig, sandig, ibland urlakad hu
mus tyder på att markbearbetning, d.v.s. permanent brukad mark har förekommit 
under vissa tider. Här och var kan man av den feta karaktären på jorden ana till
försel av organiskt material, t.ex. att marken gödslats genom att djur vistats i om
rådet. Huvuddelen av ytan tycks dock inte ha varit utsatt för särskild markbe
arbetning.

Från högmedeltid och framåt är de ursprungliga lagerbildningarna i sänkorna 
inte bevarade. Jordmaterialet från dessa tidsperioder utgörs av matjord. Det behö
ver inte betyda att fasta åkrar tillkom över hela området då, utan visar bara hur 
djupt den sentida plöjningens förstörelse nått.

Svedjebruk som näringsform under forntiden

Termen svedjebruk syftar på odling som sker genom att man bränner ner skogen 
för att odla i askan. Därefter kommer svedjan i de flesta fall naturligt att övergå i 
betesmark. Från detta bör man skilja uttryck som röjningsbränning, med vilket av
ses en bränning enbart för att bereda mark för fasta åkrar.

Den bild som hittills getts av Munkerödslokalen visar ett stort område som ut
nyttjats för odling och bete i kombination med vissa, troligen kortvarigare, vistel
ser. Det tycks inte finnas skäl att misstänka att bränningen skett enbart för att 
skaffa betesmark. Inte heller är det en röjningsbränning enligt den ovan angivna 
betydelsen.

Hur platsen Munkeröd fungerade i det dåtida samhället och vilken form av 
svedjebruk som bedrivits är en fråga som inte kan ges något slutgiltigt svar. Sved
jebruk kan bedrivas i en mängd olika sociala och ekonomiska sammanhang och 
kan ha mycket olika innebörd för utövarna. Jag skall avslutningsvis stanna inför 
några tänkbara huvudalternativ över vilken plats svedjebruket haft i det dåtida 
samhället och summera argumenten för dessa.

I sen historisk tid var svedjebruk ofta en kompletterande näringskälla för van
liga självägande bönder eller torpare, en typ av svedjebruk som finns väl belagt i 
såväl muntlig tradition som i en rad skriftliga dokument (kartor, domböcker, ort
namn och topografiska skildringar).
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En något annorlunda form utgör det svedjebruk som förekom i de s.k. finnbyg
derna i Värmland och Dalarna. Invandrare från Finland slog sig ner här under 15- 
och 1600-talen. De hade lockats till landet därför att statsmakterna ansåg att det 
var bra om mer mark odlades upp så att skatteunderlaget på sikt kunde öka. De 
svedjeodlande finnarna uppmuntrades med en viss tids skattefrihet. De levde hu
vudsakligen på rågsvedning, kombinerat med jakt och fiske, och utgjorde en 
grupp som socialt sett stod lågt i förhållande till bönderna.

Olika tolkningsalternativ
De flesta samhällstyper innesluter olika former av grupperingar. Det finns tongiv
ande grupper och utstötta utan talan i samhället. Sådana motsatspar kan beskrivas 
som t.ex. bonde-torp are, svenskbonde-finntorpare, patron-skogshuggare, medel- 
svensson-A-lagare. De lägst stående ses inte som fullgoda samhällsmedborgare 
och de har inget socialt och ekonomiskt inflytande.

Vi vet inte så mycket om de sociala förhållandena under forntiden. Men frågan 
kan ställas, om Munkerödslämningarna skall ses som ett uttryck för det ordinära, 
eller om det är den tidens underklass som efterlämnat spåren av svedjebruk. Ett 
tänkbart tolkningsalternativ för lämningarna i Munkeröd skulle kunna vara att de 
härrör från en förtryckt grupp människor, som levde enligt äldre traditioner och 
som var hänvisade att flytta runt och livnära sig bäst de kunde. Det tycks finnas 
vissa möjligheter att i någon mån kunna bedöma om ett sådant alternativ är troligt. 
Vi kan börja med att studera hur området ligger i förhållande till dåtidens gravar 
och dåtidens bebodda områden.

I området finns ett flertal spridda brons- och järnåldersgravar. Diskussion om 
en mera specificerad datering av de olika gravtyperna saknar här intresse eftersom 
Munkerödsområdet är utnyttjat för svedjebruk under hela perioden neolitikum- 
bronsålder-järnålder-medeltid. Således har även belägenheten av Norums kyrko
gård intresse i sammanhanget. Norums kyrka ligger ca 1,5 km sydväst om 
Munkeröd.

Boplats Socken Nr Källa

Berol/Sanden Ödsmåls sn Raä nr 15 Jonsåter 1982

Berol/Sanden Ödsmåls sn Raä nr 226 Ullberg-Loh 1982

Munkeröd Norums sn Raä nr 211 Schaller & Svedberg, opubl.

Hammar Norums sn Raä nr 210 Schaller, opubl.

Järn klätt Norums sn Raä nr 250-251 Streiffert, opubl.

Dalarna Norums sn Raä nr 75 Weiler, opubl.

Apleröd Spekeröds sn Raä nr 134 Ullberg-Loh, opubl.

Tabell 6 Exempel på arkeologiska undersökningar i närheten av Munkeröd med 
keramikfynd från brons/järnålder.
Examples of archaeological excavations near Munkeröd showing finds 
of Bronze and Iron age pottery in the surrounding area.
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Spridningen av gravar, boplatser och fyndplatser i regionen runt omkring 
(fig. 6) pekar mot att Munkerödsområdet ligger centralt i alla bemärkelser. Gravar 
och boplatser från de aktuella tidsperioderna finns i alla riktningar räknat från 
Munkeröd och avstånden rör sig endast om ett par hundra meter. Det är uppenbar
ligen omöjligt att tala om ett avsides expansionsområde eller ett nyodlingsområde. 
Detta kan tolkas så att det inte är någon undanstött grupp i samhället som bedrivit 
svedjebruk på platsen.

En annan relevant fråga i sammanhanget är om Munkerödsfynden - särskilt 
keramikfynden - är annorlunda än fynden från andra fornlämningsplatser i områ
det. Är Munkerödsmaterialet särskilt torftigt, fattigt eller enahanda, särskilt slar
vigt eller dåligt?

Eftersom Stenungsundsregionen till följd av den intensiva utbyggnaden av in
dustrier, bostäder och vägar är ovanligt välundersökt, finns ett flertal dokumente
rade boplatser med keramikfynd som grund för en jämförelse. Här nämns några 
exempel (tabell 6).

Boplatserna i Berol/Sanden ligger ca 4 km norr om Munkeröd. De dateras till 
romersk järnålder-folkvandringstid och har båda ett rikligt keramikmaterial i 
kombination med spår av långhus. På boplats nr 15 tillvaratogs drygt 5 kg keramik 
varav 4 skärvor täljstensblandat gods och 23 skärvor svartglättat, ornerat gods 
(JONSÄTER 1982:25).

På boplatsen nr 226 tillvaratogs drygt 20 kg keramik, varav 3 skärvor täljstens
blandat gods och 93 skärvor svartglättat, ornerat gods (ULLBERG-LOH 
1982:143).

Jämförelsen visar att keramiktyperna på Berol/Sanden-boplatserna och Mun
keröd är likartade. Den största andelen är odekorerat gods och det fåtal av mera 
utsmyckade kärltyper eller kärltyper av särskilt fint gods som fanns i Berol/San- 
den-undersökningarna återfinns också i Munkerödsmaterialet.

Mot tolkningen att Munkerödsodlingen skulle ha samband med en social un
derklass som livnärt sig på svedjebruk talar alltså det ovedersägligt goda läget 
centralt i dalgången, med närhet till gravar, boplatser och sockenkyrka och med 
omedelbar närhet till de viktigaste kommunikationsstråken i området. Dessutom 
är keramiken inte annorlunda än den keramik som hittats på vanliga boplatsgräv
ningar i regionen. Även mera sällsynt förekommande typer som täljstensmagrat, 
dekorerat gods och bandmönstrat tunt glättat gods påträffades i Munkeröd.

En annan tänkbar tolkning av lämningarna är att de utgör spåren av vanliga 
bosättningar. Kanske man levde så enkelt och primitivt att man inte efterlämnade 
mer spår än så här. Man skulle kunna tänka sig en kringflyttande verksamhet, där 
man bor 10 eller 20 år på varje ställe. Om vi erinrar oss hur lite som fanns kvar på 
en plats där människor bevisligen bott fast i mer än 50 år (Gustafs tomt, se ovan, 
sid. 21) skulle det i och för sig inte vara svårt att tro att man bott permanent i Mun
keröd under längre tider.

Ser vi på de boplatsspår som finns dokumenterade i regionen, finner vi emel
lertid att materialet på de vanliga boplatserna är av annan art. Särskilt tydlig är 
skillnaden vad gäller förekomsten av långhus och större härdar och material av
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vanlig vardaglig typ som t.ex. sländtrissor, blästermunstycken och degelfragment, 
glaspärlor och bronsföremål. Inget av detta har påträffats inom Munkerödsloka- 
len. Husdjursben förekommer på båda Berol/Sanden-boplatserna, men i Mun- 
keröd hittades endast några ytterligt fåtaliga fragment av djurben. Eftersom 
bevaringsförhållandena i Munkeröd är ovanligt goda bör denna skillnad inte bero 
på sekundär förstörelse av materialet.

Munkerödslokalen skiljer sig även markant från vanliga stenåldersboplatser i 
regionen. Flintmängden brukar vara avsevärt mycket större på de vanliga boplat
serna. Alternativet att Munkerödsområdet är ett vanligt boplatsområde för perma
nent vistelse är alltså inte trovärdigt. I själva sakens natur ligger också att man inte 
gärna bor kvar tätt inpå eller direkt i de sotiga lagren från en svedja.

Extensiv odling och boskapsskötsel utanför gårdsplatsen 
I Munkerödsområdet har man odlat, troligen hållit djur på bete, och sedan lämnat 
svedjorna att växa igen. Aktivitetstypen är likartad genom hela forntiden alltifrån 
tidigneolitikum till äldre medeltid. Man har utnyttjat endast mindre delar av sved- 
jeodlingsområdet åt gången. De oregelbundna tidsintervallen tyder på att man har 
bränt ner skogsområden lite som det fallit sig och utan några markregleringar.

Den rimligaste tolkningen av Munkerödsområdet är därför att området utnytt
jats för extensiv odling och boskapsskötsel av människor som haft sin basboplats 
eller sin gård på andra platser i närheten.

Skildringar i de historiska källorna visar att svedjebruk kräver både kunskaper 
och samarbete. Det påstås att man behövde ha varit med om minst ett tiotal sved- 
ningar, i olika terränglägen och under olika yttre förhållanden, innan man själv 
kunde ta ansvaret för att leda en sådan. Ofta kunde svedningarna engagera tio till 
femton personer.

Området kan ha fungerat som ett svedjebruksområde för en eller flera famil
jegrupper i trakten. Troligen har man bott någonstans i den närmsta regionen. Det 
finns flera topografiskt sett goda lägen (nu bebyggda) som kan ha varit platsen för 
en fast gårdsbosättning, t.ex. är den lilla kullen väster om Munkeröd en ypperlig 
plats för bosättning.

Undersökningen av delar av ytan för den äldsta historiskt kända gårdstomten 
omedelbart norr om svedjeodlingsområdet (jfr Karlsson Lönn, denna volym) ty
der på en fast bosättning där med start under vendeltid-vikingatid.

Svedjeodling under årtusenden
Munkerödsområdet är en plats där man svedjeodlat i en flertusenårig tradition. Det 
har visat sig att svedjebruk inte endast tillhört en inledande tidigneolitisk fas i od
lingens historia utan odlingssättet har praktiserats i Bohusläns kustland även 
under brons- och järnålder och in i medeltid.

Enligt traditionell ortnamnstolkning tyder namnet Munkeröd på en etablering 
med skogsröjning under medeltid. Om förledet "Munk-" inte har samband med 
munkar, utan syftar på något annat, är det möjligt att enligt den traditionella ort- 
namnstolkningen skjuta dateringen ner i vikingatid.
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Oavsett datering, medeltid eller vikingatid, av namnet Munkeröd är det uppen
bart att man inte genom ortnamnet kan datera odlingsverksamheten på platsen. 
Den röjning som getts namnet Munkeröd är inte den första. Tvärtom, det har fun
nits en rad svedjebränningar dessförinnan: "x-svedjan", "y-svedjan", "z-svedjan" 
- med en kontinuitet inom området som sträcker sig flera tusen år bakåt i tiden. 
Det historiska ortnamnsmönstret håller alltså här inte som bas för järnålderns be
byggelsehistoria (jfr KARLSSON LÖNN 1991).

Även om vi inte har tillräckligt mycket att bygga på för att i detalj beskriva 
markanvändningens faser, står det ändå klart att det bör ha funnits en rörlighet i 
användningen som växlat mellan åker-bete-igenväxning. Detta kastar ett annor
lunda ljus över den vanliga bilden av odling och markanvändning under brons- 
och järnålder. Vanligtvis tänker man sig en fast gård, som uppstår någon gång 
under äldre järnålder, med väl definierade inägor för åkerbruk och en oskiftad ut
mark däromkring. Det verkar finnas anledning att bryta upp denna bild och istället 
tänka sig ett mer skiftande och rörligt utnyttjande av de goda odlingsmarkerna. 
Det finns också anledning att fråga sig hur viktig odlingen på fasta åkrar var i för
hållande till svedjebruket.

Inte någon gång tidigare har man kunnat visa så tydliga spår av en dokumen
terad växling mellan användning och övergivande i ett cykliskt odlings- och be
tessystem. Vi står öga mot öga med ett område som tycks ha tjänat som ett 
odlingsområde utan direkt anknytning till gården och tomten, men ändå inom 
räjongen för boplatser och gravar. Med tanke på en betydligt lägre befolkningstät
het (LÖFVING 1987), inte bara under mesolitikum och neolitikum utan även 
under brons- och järnålder, bör marken i Bohuslän gott och väl ha räckt till för ett 
ganska omfattande svedjebruk under förhistorisk tid.

I beskrivning av bohuslänsk brons- och järnålder har man antagit att all od- 
lingsverksamhet varit lokaliserad till de lättbrukade randzonerna i övergången 
mellan bergen och lerdalgångarna. Dalgångarna har man sett som efterhand torr
lagda saltängar vilka ursprungligen utnyttjats för bete och som därefter stegvis 
övergått i odlad mark. Man har menat att dalgångarna i Bohusläns kusttrakter ald
rig varit skogbevuxna. Som visats här kan den modellen helt avvisas för dalgång
en där Munkeröd ligger. Undersökningarna i Munkeröd visar att skogen haft rejält 
fäste i dalgången. Svedningarna har skett i väl uppvuxna lövskogar. På grund av 
de upprepade bränningarna har sedan björken alltmer kommit att dominera som 
skogsträd.

Frågan om odling i dalgångarna skall ses i ljuset av att lövskog skapat god och 
näringsrik mull. Eftersom svedjebruk inte kräver plöjning kan odling i svedje- 
bruksform därför kunnat inledas mycket tidigt. Dalgångarna I Bohuslän kan på så 
sätt ha varit ypperliga och väl utnyttjade odlingsmarker under såväl neolitikum 
som under brons- och järnålder. Det är värt att lägga märke till att i svedjebruks- 
perspektiv spelar frågan om tunga lerjordar och införandet av järnplogar inte 
någon roll.

Spåren i Munkeröd är troligen bara det första exemplet på en fornlämningstyp 
som kan komma att visa sig vara mera vanlig. På flera andra platser i Väst-Sverige
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har redan iakttagits spår som i många stycken påminner om Munkerödslämning- 
arna. De består av fläckvis förekommande områden med rödbränd sand och/eller 
järnutfällningar tillsammans med tunna, diffusa kolförekomster och i något fall 
tjockare kollager inbäddade i torv (Alingsås Raä nr 240, Lerum Raä nr 124 och 
Varberg Raä nr 100). På samtliga dessa lokaler var emellertid spåren så vaga och 
fragmentariska att man inte skulle uppmärksammat dem om inte Munkeröd fun
nits som en inspirationskälla och jämförelselokal.

Munkerödslokalen är unik såtillvida att lagerbildningarna i sänkorna blivit be
varade, att de är utomordentligt tydliga och att de har varit möjliga att datera. Om 
sänkorna inte funnits hade markytorna i området endast uppvisat synnerligen dif
fusa spår av sot och kol, som hade varit mer eller mindre omöjliga att tolka och 
datera.

Enligt min mening är det rimligt att en del av det som i äldre gravningsrappor
ter betecknas som tunna kulturlager i själva verket är spåren av svedjebruk. Många 
gånger beskrivs sotstrimmor och kolfläckar, men mycket sällan tycks dessa skikt 
vara kulturlager i egentlig mening. Skillnaden mellan dessa platser och Munkeröd 
är emellertid att det inte funnits någon rimlig chans att tolka lämningarna. Endast 
tack vare de goda bevaringsförhållandena i de stora sänkorna i Munkeröd har det 
varit möjligt att se mönstret och karaktären hos de återkommande kollagren.

En undersökning öppnar oftast dörren för fler frågor än den besvarar. Hurdant 
var jordbruket egentligen under forntiden? Var svedjeodling, kombinerat med bo
skapsskötsel, det normala även under brons- och järnålder? Hur rörde man sig i 
landskapet och hur upplevde och uppfattade forntidsmänniskan dess olika delar? 
Resultaten ger en vink om stora outforskade fält kring allt det som inte direkt kan 
knytas till begreppen gravplats, boplats eller offerplats. Den forntida markanvänd
ningen omfattade mycket mer än så.





Pollenanalys
av Karin Axelström
Geologiska institutionen, Göteborg

Inledning

I samband med Riksantikvarieämbetets arkeologiska utgrävningar i Munkeröd 
utanför Stenungsund, har en lagerföljd undersökts med avseende på polleninne
håll. Frågeställningen har varit hur den lokala växtligheten såg ut i området vid 
tiden för lagerföljdens bildande.

Den aktuella lokalen ligger 46 m över havet i en dalgång som är fylld av lera, 
se fig. 5. Dalgången är omgiven av berg som sträcker sig upp till 105 m över havet. 
I det aktuella området är lerlagren täckta med ett ytligt skikt av sand och grovmo.

De 13 pollenproverna har tagits 0,7-1,2 m under nuvarande marknivå i en 
igenfylld svacka i sanden. Lagerföljden utgörs av lager beståenda av humus, sand, 
träkol och förtorvat organiskt material, se fig. 52.

Metod

Proverna har genomgått bomullsfiltrering enligt Påsse (1985) och tyngdseparerats 
i zinkklorid. Därefter har de acetolysbehandlats enligt Faegri & Iversen (1964). 
Preparaten har sedan genomsökts i ljusmikroskop med 400 gångers förstoring.

Resultat

Analysresultaten presenteras i diagramform, fig. 91, och i bilagan. Pollenhalten 
varierar på de olika nivåerna. På två nivåer hittades inga pollen (nivå 20 och 24).

Prover som tagits för 14C-datering visar att det understa provet (8 cm över 
schaktbottnen) ligger före ca 3700 BC och att de två översta ligger efter ca 
AD 1000.

Nivån 16 cm över bottnen ligger ungefärligen kring 3675-3105 BC, nivån 
37 cm över bottnen ligger strax före 895-510 BC och nivån 44 cm över bottnen 
är daterad till AD 680-990 (kalibrerade värden, jfr fig. 50).

I de undre lagren syns en dominans av ädellövskog som avtar uppåt i lagerfölj
den. Ett undantag är dock Tiliä som ökar kraftigt i den övre nivån.
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En datering av lagerföljden baserad på pollenstratigrafiska lednivåer är osäker 
på grund av att proverna representerar ett utsnitt av den totala lagerföljden (jfr 
fig. 90, längst bak). Dessutom kan man räkna med att den specialla vegetationen 
så nära havet medför att lednivåernas dateringar ej förutsättningslöst kan använ
das. Detta gäller t.ex. Piceas rationella gräns som i Västsverige är daterad till 
2 000 år BP. Dess naturliga biotop är emellertid ej vid havet.

De undre lagren synes dock härröra från postglaciala värmetiden, som över
gick i ett kyligare klimat i samband med ulmusfallet för ca 5 000 år sedan. Efter
som lokalen är belägen i en svacka kan en relativt hög sedimentationstakt 
förutsättas.

Cerealia hittades genomgående i lagerföljden. En kraftfull ökning sker dock 
på nivåerna 44-46. I de undre nivåerna kan inte uteslutas att Cerealia förväxlats 
med strandråg, som är mycket lika varandra. Att en sådan förväxling kan uteslutas 
i den övre delen av lagerföljden har med landhöjningen att göra. I takt med att 
havet sakta försvann borde andelen strandråg sålunda minska, vilket den inte gör.

Den nivå som tydligast speglar mänsklig aktivitet är nivå 46. Både Cerealia 
och Calluna har maximal utbredning här. Dessutom hittades ett tiotal pollen av 
Linum hienne på denna nivå.

Sålunda kan konstateras att sädesslag odlades i närheten av provtagningsplat- 
sen. Ljungvegetation var inte heller ovanlig, vilket tyder på att man höll betesdjur. 
Vid sidan av detta odlades dessutom lin. I det översta analyserade lagret, d.v.s. 
nivå 48) trängs de kulturindikerande växterna tillbaka något, men är fortfarande 
signifikanta.
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Nivå: 8 cm över botten Nivå: 20 cm över botten
art/familj antal procent Inga pollen
Alnus 480 45,6
Betula 149 14,2 Nivå: 24 cm över botten
Corylus 88 8,4
Fraxinus 1 0,1 Inga pollen

Pinus 147 14,0
Quercus 77 7,3 Nivå: 28 cm över botten
Tiliä 62 5,9 art/famili antal procent
Ulmus 16 1,5 Ainus 348 33.9
Calluna 4 0,4 Betula 144 14.0
Ericaceae 1 0,1 Corylus 93 9,0
Artemisia 2 0.2 Pinus 80 7,8
Leguminosae 1 0,1 Quercus 162 15.8
Rosaceae 3 0,3 Tiliä 42 4,1
Rumex 1 0,1 Ulmus 8 0.8
Saxifragaceae 2 0,2 Calluna 8 0,8
Cyperaceae 3 0,3 Cannabaceae 1 0,1
Poaceae 15 1,4 Chenopodiaceae 1 0.1
Lycopodiaceae 3 0,3 Compositae. I-typ 3 0.3
Poiypodiaceae 144 12,0 Composite, t-typ 6 0,6
Sphagnum 2 0,2 Crusiferae 1 0,1
Pollensumma 1052 Polygonaceae 1 0.1

Rosaceae 4 0.4
Nivå: 16 cm över botten Rumex 4 0,4
art/familj antal procent Umbeiiiferae 1 0,1

Alnus 462 44,9 Cerealia 1 0,1

Betula 93 9,0 Cyperaceae 3 0.3
Poaceae 116 11.2

Corylus 84 8,2
Picea i 0.1 Sparganium 1 0.1
Pinus 135 13,1 Lycopodiaceae 2 0.2

Quercus 56 5,4 Poiypodiaceae 231 18,3

106 10,3 Pteridium 2 0.2

Ulmus 11 1,1 Sphagnum 2 0.2

Salix 1 0,1 Pollensumma 1028

Calluna 9 0,9
Artemisia 2 0,2
Caryophyllaceae 1 0.1
Chenopodiaceae 1 0.1
Galium-typ 1 0,1
Plantago ianceolata 1 0.1
Rosaceae 2 0.2
Solanum dulcamara 10 1.0
Cerealia (råg7) 2 0.2
Cyperaceae 4 0.4
Poaceae 56 5.4
Lycopodiaceae 10 1.0
Poiypodiaceae 307 23,0
Pteridium 10 1.0
Pollensumma 1030

(1) I den angivna pollensumman ingår ej sporer (t.ex, Lycopodiacaé). För uträkning av procentandel sporer har 
pollensumman adderats med det aktuella antalet sporer.
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Niva: 32 cm över botten Nivå 37 cm över botten
art/familj antal procent art/familj antal procent
Alnus 563 54,7 Alnus 219 21.0
Betula 100 9,7 Betula 540 51,7
Corylus 62 6,6 Carpinus 1 0.1
Pinus 55 5.3 Corylus 50 4.8
Quercus 183 17,8 Fagus 1 0.1
Tiliä 12 1,2 Pinus 32 3.1
Ulmus 2 0.2 Quercus 126 12,1
Rhamnus 2 0.2 Tiliä 6 0.6
Salix 1 0,1 Ulmus 2 0,2
Calluna 2 0,2 Calluna 2 0,2
Artemisia 2 0.2 Artemisia 1 0.1
Caryophyllaceae 2 0,2 Compositae, i-typ 1 0,1
Epilobium 1 0.1 Crusiferae 2 0.2
Galium-typ 1 0.1 Filipendula 2 0,2
Plantaginaceae 1 0,1 Legominosae 4 0,4
Rosaceae 8 0,8 Plantago major 1 0.1
Saxifragaceae 1 0,1 Rosaceae 5 0,5
Solanum dulcamara 1 0.1 Umbelliferae 1 0,1
Cerealia (varav råg 1) 2 0,2 Cyperaceae 5 0,5
Cyperaceae 11 1.1 Poaceae 43 4,1
Poaceae 18 1,7 Lycopodiaceae 1 0.1
Sparganium 2 0.2 Polypodiaceae 61 5,5
Lycopodiaceae 1 0,1 Pollensumma 1044
Polypodiaceae 156 13.2
Sphagnum 2 0,2 Nivå: 40 cm över botten
Pollensumma 1030

art/familj antal procent
Alnus 288 28,1Nivå: 35 cm över botten Betula 339 33.1

art/familj antal procent Corylus 28 2.7
Alnus 554 54,2 Picea 1 0.1
Betula 83 8,1 Pinus 22 2.1
Corylus 33 3,2 Quercus 224 23,8
Pinus 37 3.6 Tiliä 8 0,8
Quercus 276 27.0 Ulmus 1 0,1
Tiliä 5 0,5 Filipendula 3 0,3
Ulmus 1 0,1 Calluna 3 0.3
Artemisia 1 0.1 Caryophyllaceae 1 0,1
Caryophyllaceae 1 0,1 Compositae, l-typ 3 0.3
Filipendula 1 0.1 Compositae, t-typ 1 0.1
Galium-typ 1 0,1 Galium-typ 1 0.1
Rosaceae 7 0,7 Legominosae 4 0.4
Cerealia (vete?) 1 0.1 Rosaceae 9 0,9
Cyperaceae 4 0,4 Umbelliferae 3 0.3
Pocaceae 17 1,7 Cerealia (varav vete? 2) 3 0.3
Polypodiaceae 37 3,5 Cyperaceae 15 1,5
Sphagnum 1 0.1 Poaceae 47 4,6
Pollensumma 1022 Lycopodiaceae 1 0,1

Polypodiaceae 34 3,2
Sphagnum 1 0,1
Pollensumma 1024
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Nivå: 43 cm över botten
art/familj antal procent
Alnus 174 17,3
Betula 626 62,1
Corylus 21 2.1
Fagus 1 0,1
Picea 2 0,2
Pinus 24 2,4
Quercus 86 8,5
Tiliä 4 0,4
Ulmus 1 0,1
Rhamnus 3 0,3
Salix 1 0,1
Calluna 2 0,2
Caryophyllaceae 2 0,2
Chenopodiaceae 1 0,1
Compositae, l-typ 1 0,1
Compositae, t-typ 1 0,1
Leguminosae 4 0,4
Rosaceae 7 0,7
Umbelliferae 1 0,1
Cerealia (varav korn? 1, 3 0.3
vete? 1)

Cyperaceae 14 1.4
Poaceae 29 2.9
Polypodiaceae 136 11,9
Sphagnum 1 0.1
Pollensumma 1008

Nivå: 44 cm över botten
art/familj antal procent

Ainus 34 10,2
Betula 192 57,5
Corylus 11 3,3
Picea 2 0,6
Pinus 12 3,6
Quercus 31 9,3
Tiliä 1 0,3
Artemisia 1 0,3
Caryophyllaceae 2 0.6
Chenopodiaceae 1 0.3
Leguminosae 3 0,9
Rosaceae 1 0,3
Cerealia (varav råg 11) 14 4,2
Cyperaceae 6 1,8
Poaceae 23 6,9
Polypodiaceae 69 17,1
Pteridum 2 0,6

Nivå: 46 cm över botten
art/familj antal procent
Alnus 65 11.9
Betula 62 11,3
Corylus 38 6.9
Fagus 1 0.2
Picea 35 6,4
Pinus 130 23,7
Quercus 8 1,5
Tiliä 10 1,8
Ulmus 1 0.2
Salix 1 0.2
Calluna 30 5,5
Ericaceae, övriga 2 0.4
Artemisia 1 0.2
Caryophyllaceae 2 0.4
Chenopodiaceae 4 0,7
Compositae. l-typ 3 0.5
Compositae, t-typ 9 1,6
Epilobium 3 0,5
Legominosae 1 0,2
Linum bienne 13 2.4
Polygonaceae 5 0.9
Rosaceae 3 0,5
Cerealia (varav råg 43, 60 10,9
vete 5, havre 2. korn 3)
Cyperaceae 10 1.8
Poaceae 51 9,3
Lycopodiaceae 21 3,4
Polypodiaceae 208 27,5
Pteridum 1 0,2
Sphagnum 10 1.8
Pollensumma 548

Pollensumma 334
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Nivå: 48 cm över botten
art/familj antal procent

Alnus 363 32.6
Betula 195 17,5
Carpinus 1 0,1
Corylus 190 17,1
Picea 2 0,2
Pinus 80 7,2
Quercus 39 3.5
Tiliä 47 4,2
Ulmus 2 0.2
Rhamnus 1 0.1
Calluna 33 3.0
Artemisia 2 0.2
Caryophyllaceae 3 0,3
Chenopodiaceae 2 0,2
Compositae. l-typ 15 1,3
Compositae. t-typ 10 0,9
Crusiferae 24 2.2
Epilobium 3 0.3
Legominosae 4 0,4
Poiygonaceae 3 0,3
Cerealia (varav vete 3, 21 1.9
rågå, korn 1)
Cyperaceae 6 0,5
Poaceae 66 5,9
Lycopodiaceae 6 0,5
Polypodiaceae 254 18,6
Sphagnum 3 0,3
Pollensumma 1112



Spår av flintslagning 
från senneolitikum/äldre 
bronsålder i Munkeröd
av Lisbet Bengtsson

Vid utgrävningen av schakt K i Munkeröd (etapp 2), beläget i Norums socken, 
fann vi en flintslagningsplats (fig. 81). Den har tidigare kort presenterats i tidskrif
ten Fynd (BENGTSSON 1991).

Slagplatsen låg i en av sänkorna, sänka K 1, och mätte ca 1x0,7 m i plan. Tre 
avslag låg i ytan efter avbaningen. Sammanlagt togs sex meterrutor upp intill var
andra, innefattande de punkter, där avslagen låg i ytan (fig. 81). Utanför detta om
råde syntes varken avslag av flinta, naturflinta eller sten av annan bergart i 
marken.

En slagplats för flinta kan definieras som en plats där en människa suttit och 
slagit flinta till redskap. Det räcker inte med att det ligger spridd, slagen flinta i 
marken, utan man skall kunna urskilja just var människan suttit och slagit flintan.

Det kan naturligtvis diskuteras, om man måste ha en så snäv definition som 
den som framläggs här. Så kan t.ex. en eller flera personer ha suttit vid ett eller

Fig. 81 Plan över den avbanade ytan, schakt K, med flintslagningsplatsen vid rutorna 1-6. 
Plan of the cleared surface, trench K, showing flint working area in squares 1-6.
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Fig. 82 Profil av norra väggen av ruta 3, schakt K. Den största delen av flintmaterialet 
låg 0-10 cm under den avbanade ytan.
Section of the north side in square 3, trench K. The largest amount of flint 
material lay 0-10 cm beneath the cleared surface.

flera tillfällen och slagit flinta på en plats utan att det sedan för en arkeolog går att 
urskilja exakt var (t.ex. på en boplatsyta) tillslagningen ägt rum. Flintan kan ha 
flyttats om både i höjd- och sidled genom att djur och människor trampat runt på 
ytan, genom att flinta medvetet flyttats undan, genom markerosionens inverkan 
etc. Därför kan man säga att den säkraste identifieringen av en slagplats bör vara, 
då man anser sig kunna säkerställa att den flinta som återfinns i marken ligger kvar 
in situ.

Största koncentrationen av flinta låg i en av rutorna, och då inom en del av den. 
Det var i den sydvästra delen av ruta 1, den del av rutan som anslöt till ruta 4, 5 
och 6. Av den totala fyndmängden inom de undersökta rutorna låg 80 % inom ruta 
1 (jfr förteckning s. 144). Däremot representerade de bara 58 % av vikten av all 
flinta från ruta 1-6, vilket bör tolkas så, att en större mängd splitter ligger i ruta 1 
- och då i dess sydvästra del - än i övriga rutor. Själva bearbetningen av flintan 
ägde således rum inom ett mycket snävt område.

Största delen av fynden fanns 0-10 cm under den avbanade ytan. Enstaka av
slag låg även i den underliggande sanden (jfr fig. 82), ner till ca 20 centimeters 
djup.

Det faktum att flintavslagen låg inom ett väl avgränsat område både i höjd- och 
sidled, samt att splitter fanns och att detta låg koncentrerat till en central del av 
avslagsområdet, talar för att vi här har att göra med en slagplats.

För att ytterligare pröva detta och för att om möjligt få fram vilket eller vilka 
redskap som tillverkats, gjordes försök till sammansättning av avslagen. Det var 
enbart möjligt till en ringa, men därför inte oväsentlig del. Många avslag fattades 
för att man skulle få ihop till ett helt block eller hela block, avslag som kan ha förts 
bort med matjorden vid avbaningen. Att det gick att sätta samman avslag över 
huvud taget stärker dock tolkningen att flintan slagits på platsen. Att sätta samman 
flinta är också en fråga om tid. Det skall inte uteslutas, att det varit möjligt att sätta 
samman fler avslag, om inte tiden för uppgiften varit knapp. Samtliga avslag som 
satts samman återges här (fig. 83).
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Fig. 83 Flintavslag, från ett eller två block, som kunnat sättas samman till större stycken. 
Ruta 1-6. Schakt K. Munkeröd. Flintan är ogenomskinlig och fläckigt grå till 
gråbrun/brun. Ytor med cortex eller patinering är prickade.
Teckning Lisbet Bengtsson.
Flint flakes, from one or two blocks, that could be reassembled to form larger 
pieces. Square 1-6. Trench K. Munkeröd. The flint is opaque and patchy grey 
to grey-brown/brown. Surfaces with cortex or patination are marked.
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Tidigare studier

Metoden att söka sätta samman avslag är inte ny, men av litteratur i ämnet fram
går, att studiet kring sammansättning av slagen flinta ökat markant fr.o.m. 1980- 
talet. För en utförlig referenslista, se bibliografin sammanställd av Nico Arts och 
Erwin Cziesla (1990).

På våra breddgrader har sammansättning av flinta bl.a. gjorts av Sheila Coul- 
son och Birgitte Skar (COULSON 1986, SKAR & COULSSON 1986, 1987, 
1989) och av Eva Schaller-Åhrberg (1984, 1990). En ingående studie av bl.a. flint
teknologi har gjorts av Kjel Knutsson (1988) i hans doktorsavhandling, medan en 
mer allmän introduktion till flintslagningstekniker ges i ett nummer av tidskriften 
Forntida Teknik (1/1989). En diskussion av litisk teknologi ges också av Errett 
Callahan (1987).
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Fig. 84
Sammansatta avslag som arbe
tats i mjuk teknik. Ruta 1 och 5, 
schakt K. Flintan är genomskinligt 
brun. Det ungefärliga tvärsnittet 
i denna del av det framställda 
föremålet är skissat med 
en streckad linje. Skala 1:1. 
Teckning Lisbet Bengtsson. 
Reassembled flint flakes, 
worked on by soft technique. 
Square 1 and 5, trench K. The 
flint is brown and transparent.
The approximate position of the 
cross section in this part of the 
produced object is marked 
with a dotted line.

Tolkning

Flintan på slagplatsen är från två eller möjligen tre noduler. Till en del är där avfall 
från en ogenomskinlig, fläckigt grå till gråbrun/brun flinta som är från ett eller två 
block (fig. 83). Avfallet består av avslag, från de största med cortex kvar över en 
stor del av ytorna, till de minsta i form av splitter. Avslagen och mängden splitter 
visar, att man använt sig av en hård teknik med hammarsten. Att här fanns stora 
avslag med cortex på visar också, att detta/dessa block hämtats till platsen utan 
föregående grovtillhuggning.

Avfallet från ett annat block är av en brun, genomskinlig flinta av hög kvalité. 
Av denna fanns enbart mindre avslag och splitter, och stycket bör därför ha givits 
en grov tillhuggning, innan det togs till platsen. Det vi kan utläsa ur avfallet är en 
del av den sista etappen av arbetet med att framställa ett redskap. Man har här 
använt sig av en mjuk teknik, där små avslag tryckts loss med hjälp av en spets av 
t.ex. horn (fig. 84 och 85). Vad man tillverkat är en flathuggen bifacial, vilket
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reducerar antalet möjliga redskap till några få: spjutspets, dolk eller skära. Även 
dolkstavar och eldslagningsstenar kan hänföras till samma kategori; flathuggen 
pilspets kan däremot uteslutas, eftersom flathuggningen skett över en alltför stor 
yta för detta. Av de möjliga redskapen är både flintdolkar och de halvmåneformi- 
ga skarorna ledartefakter för senneolitikum. Flintspjutspetsar är också de karaktä
ristiska för senneolitikum, men förekommer in i bronsålder.

Tekniken vid bearbetningen av detta stycke kan jämföras med fynd från Ham
mar, också inom Norum socken (fornlämning 210) i Bohuslän. Wivianne Bondes
son har tolkat platsen som spår av en senneolitisk boplats, där ytan efterhand röjts 
från sten, skärvsten och bl.a. flintavfall, inför senare bosättning under järnålder 
(Bondesson opubl. manus). Man fann vid undersökningarna där 1987 bl.a. 33 små 
tunna avslag utförda med flathuggningsteknik samt ett fragment av en dolk eller 
möjligen skedskrapa eller skära. Intressant är, att ’boplatsen’ vid Hammar endast

Fig. 85
Flintavslag som framställts 
med mjuk teknik. Ruta 1, 
schakt K. Flintan är av samma 
slag som i fig. 84. Det ungefär
liga tvärsnittet är skissat med 
en streckad linje. Skala 1:1. 
Teckning Lisbet Bengtsson. 
Flint flakes produced by soft 
technique. Square 1, trench K. 
The flint is of the same type

position of the cross section 
is marked with a dotted line.

ligger någon kilometer från flintslagningsplatsen vid Munkeröd, särskilt med tan
ke på att få boplatser från senneolitikum är registrerade i Västsverige. Däremot 
finns en mängd lösfynd av bl.a. dolkar från Norum socken i Göteborgs Arkeolo
giska Museums magasin, något som kan tyda på att boplatser från senneoliti
kum/äldre bronsålder finns, medan lägena för dem är okända, bl.a. på grund av att 
det inte finns exakta uppgifter om fyndplatser.

Flintslagningsplatsen i Munkeröd har således använts vid minst två tillfällen. 
Genom att fynden ligger så väl samlade, både i höjd- och sidled, bör dessa båda 
tillfällen också ha legat mycket nära varandra tidsmässigt, och det bör ha varit i 
senneolitikum eller möjligen i äldre bronsålder.

Andra slagplatser för flinta i Västsverige

Såvitt jag kunnat utröna, är slagplatsen i Munkeröd i all sin enkelhet unik såtillvi
da, att det är den första slagplats för flinta som omskrives för Bohuslän överhu
vudtaget. Det är dock knappast den första slagplats, som grävts ut; snarare är det
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så, att arkeologer inte tidigare särskilt observerat eller registrerat slagplatser, och 
avfallet har därigenom inte skilts från annan, mer spridd förekomst av slagen flinta 
vid analys av insamlat material - spåren av slagplatserna ligger ’gömda’ i våra 
magasin.

Ser man till Halland, har jag (i oktober 1990) inte heller för detta landskap kun
nat finna uppgifter i publikationer om slagplatser för flinta. Däremot finns tre plat
ser dokumenterade med ännu opublicerat material, nämligen Diseflat, Varia och 
Breared.

Materialet från Diseflat i Veddige socken beräknas bli publicerat under kom
mande år. Man har vid arkeologiska undersökningar där bl.a. registrerat en slag
plats för flinta. Liksom i delar av materialet från Munkeröd är det fråga om bifacial 
tillverkning (Bengt Nordqvist, UV Väst, muntl uppgift 1990). En annan slagplats 
med bifacial tillverkning finns i Varia vid Kungsbacka, där undersökningar gjor
des 1989. Eva Schaller-Åhrberg vid UV Väst har gått igenom materialet därifrån. 
Den tredje platsen, i Breared vid Varberg, har i skrivande stund ännu så länge bara 
provundersökts. Från denna har tillvaratagits kvadrifaciala avslag, vilka är typiska 
för yxtillverkning. Att yxframställning skett i Halland är i sig mycket intressant 
och kommer att behandlas av Bengt Nordqvist i en kommande rapport.

Förhoppningsvis är de här nämnda slagplatserna för flinta i Västsverige bara 
början på upptäckten av sådana, där vi kan se spåren av själva tillverkningspro
cessen för redskap i det material, som tjänat människan så väl, att det kommit till 
användning under tusentals år.



Munkeröds gårdsplats
av Marianne Karlsson Lönn

Munkeröd är en gård med två hemmansdelar. Dess centrala odlingsyta håller på 
att förvandlas till ett småindustriområde. Det är läget strax utanför det starkt ex
panderande Stenungsund och intill E6 motorväg som är orsak till den förvandling 
gården nu undergår.

Läge och natur

Även tidigare har Munkeröd haft ett bra läge - nära till havet men ändå skyddat, 
och med odlingsmark, betesmark, skog och bergsområden alldeles inpå knutarna. 
Här har funnits möjlighet till ett brett resursutnyttjande. Själva undersöknings- 
ytan, gårdstomten vid tiden för laga skiftet, ligger i nordöstra hörnet av en 
800x300 m stor odlingsyta. Norr om denna finns ett bergsparti med en brant sida 
mot odlingsytan. I öster och söder begränsas området av en bäckravin och i väster 
av en väg.

Ser man i ett litet större perspektiv ligger Munkeröd i det bohuslänska sprick
landskapet precis vid mötet av två dalgångar. En löper i öst-västlig riktning från 
havet och in i landet och en i sydväst-nordöstlig riktning, också från havet. Väs
terut finns Orust och havet, norrut det stora bergmassivet och österut finns också 
bergsområden med inbruten odlingsmark. Landskapet söderut är av låglänt od- 
lingskaraktär.

I dalbottnarna finns i huvudsak lera, men med sandigare jordar i bergskanter, 
runt impediment och även fläckvis i lermarken. På Munkeröds odlingsyta växlar 
lera och sand trots att det inte finns några bergsklackar.

Undersökningsytan

År 1990 genomfördes etapp 2 av undersökningarna på det blivande industriom
rådet i Munkeröd. I det aktuella undersökningsområdets nordöstra kant, fanns 
platsen för Munkeröds gamla gårdsplats. En av hemmansdelarna ligger strax intill 
medan en annan efter laga skiftet flyttat till ett läge längre västerut.

På en del av den gamla gårdsplatsen fanns en tältbyggnad varför denna inte 
var åtkomlig, men på resten av gårdstomten, den västra delen, gjordes en arkeo
logisk undersökning.
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Jordart-

Enligt jordartskartan (7 A Iv arstrand NO/7 B Göteborg NV, SGU Ser. Ae nr 63) är 
jordarten på gårdstomten g acial finlera. Detta är värt att observera eftersom för
historiska lämningar vanligen inte ligger på sådan mark. Leran bör ha varit svår 
att bygga hus på och den ställde också till svårigheter vid undersökningen. Vid 
torr väderlek var den stenhård och vid regn blev den halkig. I båda fallen var den 
svår att arbeta i.

Strandlinjer

Undersökningsytans höjd t ver havet är 47 m, vilket betyder att platsen befunnit 
sig ovanför havsnivån seda i mesolitikum. Området ligger i anslutning till strand
linjen för den postglaciala ransgressionen ca 5200 f.Kr. Senare transgressioner, 
som har diskuterats, når int; upp till området.

Det historiska Munkeröd

Det historiska Munkeröd, d.v.s. det som kan spåras i det skriftliga materialet, kan 
i korthet beskrivas enligt oljande. Munkeröds äldsta skriftliga belägg är från 
1568. Vid den tiden är gården ingen självständig enhet. Enligt två skiftesbrev från 
1610 har Munkeröd varit" idegärde" under Högenorum. I jordeboken från 1659 
omnämns bl.a. ödegården Munkeröd som brukas tillsammans med ödegårdarna 
Kolstorp och Lövhammar.

Det finns inga skriftliga medeltida belägg för Munkeröd. Detta är dock ingen 
garanti för att gården inte existerat under den perioden. Det medeltida källmate
rialet är långtifrån heltäcka tde (Framme, G., otryckt material) och eftersom går
den omtalas som ödegärde och ödegård under 1600-talet, måste den ha existerat 
som självständig bruknings enhet dessförinnan. Frågan är bara när och hur länge.

Namnet

Namnet Munkeröd pekar mot medeltid både i för- och efterled. Efterledstypen, 
röd, dateras vanligen till medeltid, men anses i vissa fall kunna gå ner i vikingatid. 
Förleden kan antingen ha med munkar och kloster att göra eller med ett ord för 
(ler)klump, rund sten. Det behöver inte vara materialet som är det primära, utan 
formen "rund, klump". För Munkeröds del kan någon bit av odlingsytan ha karak
täriserats som en lerklump. I det förra fallet kan gården ha uppodlats av munkar 
eller tillhört ett kloster under medeltid. Enligt "Ortnamnen i Göteborgs och Bohus 
län" är denna tolkning tveksam på grund av att Munkeröd varit skattegård sedan 
1568. Möjligen tänker man sig att gården i så fall borde varit en kronogård istället,
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Fig. 86 1840 års gårdsläge jämfört med dagens.
The farm in 1840 compared to today.

eftersom kronan övertog kyrkans och klostrens egendomar efter reformationen 
1537. (I det norska Bohuslän kom reformationen något senare än i Sverige.) Det 
är också tänkbart, att en enskild person köpt en gård antingen av kronan eller av 
klostret. Med den kyrkliga tolkningen blir namndateringen klart medeltida. Den 
andra tolkningen - (ler)klump, rund sten - ger inga tidsmässiga hållpunkter.

Förutsatt att gården inte bytt namn är det troligt att den anlagts under medeltid 
eller möjligen vikingatid. Den ovan omtalade ödeläggelsen har troligtvis skett i 
samband med den medeltida agrarkrisen 1350. Under sin ödeläggelseperiod har 
Munkeröd brukats från Högenorum, men har bibehållit sin status som egen enhet.
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Från och med 1600-tal har gården fått ny egen brukare och så småningom också 
egen ägare.

Det förhistoriska Munkeröd

På en mindre höjdrygg avbanades en ca 16x16 m stor yta. I öster begränsades den 
av en tältbyggnad och i övrigt anpassades avbaningen till höjdryggen. Senare ut
vidgades ytan mot söder och mot norr samt i ett schakt mot öster.

Sammanlagt blev den upptagna ytans storlek drygt 16x28 m. Den exakta ytan 
är 446 m2.1 söder och väster avtog fynd och anläggningar vid höjdryggens neder- 
kant. I norr sluttade marken neråt på samma sätt som vid de fyndtomma södra och 
västra sidorna och lämnades därför. I ett schakt, som grävdes in mot tältbyggnaden 
i ytans östra kant, framkom två anläggningar. Tyvärr fanns det ingen möjlighet att 
fortsätta avbaningen åt det hållet. Under tältbyggnaden ligger delar av manhuset 
från 1800-tal och, eftersom höjdryggen fortsätter åt detta håll är detta också det 
troligaste läget för äldre byggnader. Öster om tältbyggnaden ligger gårdstomten 
för den kvarvarande gården vilken var undantagen från undersökning.

Undersökningsytan har varit odlad under senare år och vid plöjningen har man 
kommit ner i leran under matjorden. Mörka plogspår syntes i den ljusa leran och 
i dessa spår fanns också halm.

Den avbanade ytan innehöll ett relativt stort antal mörka fläckar av olika stor
lek, enstaka ensamliggande stenar samt fem stycken stenpackningar (jfr anlägg- 
ningsbeskrivningar i bilaga samt fig. 87). Fjorton av de mörka fläckarna kunde 
konstateras vara stolphål eller i något fall käpphål. Av dessa måste dock nästan 
hälften anses vara osäkra. Andra mörkfärgningar kunde inte funktionsbestämmas. 
En av dessa, A329, innehöll stora mängder kol men inga fynd. Av de fem sten- 
packningarna genomgrävdes fyra. Tre (A311, A328 och A331) innehöll likartade 
material - bränd sten, bränd lera och kol - medan den fjärde (A332) enbart bestod 
av (obränd) sten lagd i en rund grop. I områdets SÖ hörn ytplockades tegel och 
porslin.

Diskussion, tolkning, datering

Inom den undersökta ytan finns lämningar av tre slag: dels stolphål, stenpack
ningar och mörkfärgningar som kan kopplas ihop med manhus och/eller ekono
mibyggnad från tiden före laga skiftet 1840, dels stolphål, stenpackningar och 
mörkfärgningar från en äldre lämning, en enligt I4C-dateringsresultat vendel/vi
kingatida byggnad och dels stenpackningar med bränt och obränt sten-, ler- och 
trämaterial samt en grop med enbart kol och en med enbart sten. Den sistnämnda 
gruppen är oklar till sin funktion, men genom en 14C-datering har åtminstone sten- 
packningarna kunnat tidsfästas till vikingatid.
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A 320

Fig. 87 Plan över område B. 
Plan of area B.
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Fig. 88 Anläggning 311 i plan och profil. 
Feature 311 in plan and section.

För att kunna få grepp om grupperna är det nödvändigt att sortera upp läm
ningarna efter trolig tillhörighet. I bedömningen av vilka som hör till vilken grupp, 
är framför allt anläggningarnas utseende och placering i förhållande till andra an
läggningar och i förhållande till äldre kartor utslagsgivande. Ett försök till en så
dan uppdelning redovisas nedan.

1. 1800-talsbyggnadernas läge och husens riktning är kända på ett ungefär. Ar
betet med att få fram detta läge har inneburit många arbetssteg. Kartor har försto
rats och förminskats, gårdsläget har överförts från äldre kartor till yngre och läget 
i förhållande till undersökningsytan har bestämts med hjälp av mätningar. Till
sammans ger alla dessa steg en hög felmarginal. Det är därför inte meningsfullt 
att försöka pricka in gårdsbyggnaderna exakt utan istället har ett ungefärligt läge 
markerats.

En grupp anläggningar kan ställas samman med 1800-talets byggnader och här 
finns också ett fyndmaterial som stöttar antagandet. På bottnen av ett stensatt 
stolphål, A315, påträffades 1800-talsporslin och en koncentration av tegel och sen 
glacerad keramik finns omkring A317.

Troligtvis ligger manhuset under tältbyggnaden och de sena byggnadsresterna 
som framkommit vid den arkeologiska underskningen härrör antagligen från eko
nomibyggnadens västra sida.
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Vid förundersökningen påträffades en härd på den plats där tältbyggnaden nu 
står (STRÖMBERG & WEILER 1988, FUO 2, A5). Härden 14C-daterades till BP 
270±145, d.v.s. till perioden 1500-tal till 1800-tal, okalibrerad tid. Rimligen har 
denna härd samband med Munkeröds gamla gårdsplats.

2. Huvudsakligen i mitten av undersökningsytan framkom mörkfärgningar av 
vilka flera kunde tolkas som stolphål. Där fanns också stenpackningar och mörk- 
färgade ytor. Det senare kan mycket väl vara rester av ett kulturlager. Ett av stolp- 
hålen (A327) 14C-daterades till BP 1240±80 (Ua-5168). Kalibrerat med en 
standardavvikelse blir den maximala perioden AD 670-890, d.v.s. sen vendeltid 
och tidig vikingatid. Hur många stolphål och andra lämningar som dessutom kan 
dateras till denna period är naturligtvis omöjligt att vara säker på, men utifrån an
läggningarnas placering kan två hypotetiska byggnader skissas. Med tanke på 
lämningarnas utseende är A den bäst underbyggda (jfr fig. 87). Tyvärr är artefakt- 
materialet så sparsamt att inga närmare slutsatser kan dras av det. Ingen säker härd 
kunde konstateras, men en av de nedan beskrivna anläggningarna (A311) skulle 
kunna vara en sådan. Denna har daterats till vikingatid och skulle således tidsmäs
sigt kunna stämma.

3. Fem anläggningar, A311, A328, A329, A331 och A332, skiljer ut sig från 
det övriga materialet. Av dessa var tre ungefär likadana, A311, A328 och A331. 
De var relativt stora nedgrävningar i leran, alla med ett innehåll av skörbränd sten, 
vanlig sten, bränd och obränd lera och bränt och obränt trä. Både kolbitarna och 
de halvbrända och helt obrända träbitarna var stora och välbevarade. Bitar på 3x3 
cm var vanliga och även större förekom. Det obrända träet och de välbevarade kol
bitarna gör att lämningarna verkade sena, kanske har de ett samband med 1800- 
talsbebyggelsen. En möjlighet är dock att den finkorniga leran har verkat kon
serverande på ett äldre material. Denna möjlighet var orsaken till att ett 14C-prov 
togs från A311 och misstanken visade sig också vara riktig. Dateringen gav BP 
1025±95, kalibrerat värde AD 890-1110 (T-9788). A329 innehöll enbartkol, ock
så stora välbevarade bitar och A332 innehöll enbart jord och obränd sten. Det är 
troligt även om det inte är helt säkert, att även dessa två lämningar tillhör perioden 
sen järnålder-tidig medeltid. Tolkningen är problematisk för samtliga. Någon 
eller några skulle kunna vara härdar eller något slags ugnar eller kokgropar. Att 
det har brunnit i fyra av de fem anläggningarna är ovedersägligt, men det är svårt 
att säga om detta skett som en del av funktionen eller i samband med ett övergi
vande.

Sammanfattning

På undersökningsytan fanns både förhistoriska och sentida lämningar. Vid tiden 
strax före laga skiftet 1840 låg en av Munkeröds hemmansdelar delvis inom un
dersökningsytan. Några av anläggningarna bör kunna kopplas till denna gård.
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Ytan innehöll också ett antal anläggningar av vilka åtminstone en del hör till 
yngre järnålder. Ett stolphål l4C-daterades till vendeltid-tidig vikingatid. Troligt
vis utgör detta stolphål tillsammans med andra anläggningar rester av en byggnad.

Vid sidan av dessa anläggningsgrupper finns fem anläggningar utan tolkning 
men med datering till vikingatid. Sannolikt har dessa lämningar samband med 
ovannämnda byggnad.

Boplatsens, för bohuslänska förhållanden sett, atypiska läge är värt ett påpe
kande. Jordarten på boplatsytan är finkornig lera.



M a krof ossi I a n a lyse r
av Eva-Lena Larsson 
Naturhistoriska museet i Göteborg

Fröanalys av tio 
jordprover från Munkeröd
7/6 1989 

Inledning

Vid en arkeologisk exploateringsgrävning fann man i Munkeröd, strax nordost om 
Stenungsund, relativt tjocka kulturlager. Genom Gundela Lindman som var ut- 
grävningsansvarig, togs tio jordprover med avseende på makrofossilanalys. Det 
fanns en misstanke om att platsen svedjats. I lagerföljderna fanns också obränt ma
terial, som insamlades för försök till bestämning.

Material och metoder

Proven, om vardera 0,75 liter, har sållats under rinnande vatten. Siktens maskstor
lek var 0,5 mm. Efter torkning genomgicks provet manuellt under stereomikro
skop, där frön m.m. plockades ut. Vid bestämningsarbetet har referenssamlingen 
på Naturhistoriska museet i Göteborg använts.

Resultat

Prov svinmälla cf.korn flinta keramik

1 (A208:24;bottenlagret — 1 — 1

2 (A208:24;mellan l:a och 2:a kollagret) — — — —

3 (A208:24;mellan 2:a och 3:e kollagret) 1 — — —

4 (A131;mellan l:a och 2:a kollagret) 1 — — -

5 (Al31 ;mellan 2:a och 3:e kollagret) — — — —

6 (A18:J;mellan 1 :a och 2:a kollagret) — — — —

7 (A18,J;mellan 2:a och 3:e kollagret) — — — —

8 (A2Q6:18; mellan l:a och 2:a kollagret) — — 1 1

9 (A206:18, mellan 2:a och 3:e kollagret) 1 — — —

10 (A206:18;kollager 3) — - — -
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Diskussion

Antagandet att det obrända materialet skulle vara bark visade sig vid mikrosko
piering vara riktig. Tyvärr har jag inte kunnat bestämma den till art, eftersom det 
inte har gått att finna litteratur inom ämnet. Dock har cellernas utseende vissa lik
heter med björkbark.

Bestämningen av korn är osäker eftersom fyndet är mycket förkolnat. De fun
na fröna av svinmålla är däremot oförkolnade. Makrofossilanalysen motsäger inte 
antagandet om att platsen använts till svedning, utan ger denna tolkning ett visst 
stöd.

Fröanalys av 12 prover från Munkeröd
12/6 1991

Inledning

Under 1990 utförde Riksantikvarieämbetet UV Väst åter en utgrävning i Mun
keröd, beläget utanför Stenungsund. Genom Gundela Lindman har 31 prover 
kommit mig tillhanda. Analysens syfte var att om möjligt ge ett bidrag till förstå
else för områdets användning.

Tabell över flotterade prov

Nr Läge

1 Sänka Dl bottenlager
2 Sänka Dl makrofossil 1

5 Sänka E4

6 Sänka E5

11 Sänka 11

12 Sänka 12

13 Sänka J2

15 Yta H, A346, ruta 3

17 Sänka Kl makrofossil II

18 Yta K2, nedgravning

19 Yta B, A

21 Sänka D2

22 Sänka G2

24 Sänka F4

25 Sänka K2

26 Yta H, A333, ruta 12

27 Sänka Kl, A347

30 Yta H, A346

31 Sänka Kl, A347, ruta 1,
(slagplatsen)

Tabell över sållade jordprov, ca 1 1

Nr Läge

3 Sänka El

4 Sänka E3

7 Sänka E7

8 Sänka E8

9 Sänka Dl, makrofossil II

10 Sänka Dl, makrofossil III

14 Yta H A333

16 Sänka Kl, makrofossil 1

20 Sänka Fl

23 Sänka G5

28 Sänka F4, dublett

29 Sänka F4
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Material och metoder

Av de erhållna proverna var 19 redan floterade i fält. De övrig 12 har vattensållats 
på Naturhistoriska museet i Göteborg. Siktens maskvidd var 0,5 mm. Efter tork
ning har proven plockats på frön under stereomikroskop. Vid bestämningsarbetet 
har frösamlingen på Naturhistoriska museet använts.

Resultat

Prov Art Antal Förkolnat

2 Baldersbrå 1 —

3 Hönsarv 1

7 Pilört 1
Knopp frän träd 1 Ja

8 Hasselnötskal 1 Ja
Flinta — —

10 Gran (bestämn. något osäker) 1 Ja

11 Mära 1 Ja

15 Pilört 1 _
Trampört 3 —
Starr 1 —

23 Hallon 1 —

30 Starr (ej bestämt till art) 1 Ja

Diskussion

Trots att en förhållandevis stor mängd jord har gåtts igenom är fröfynden få. Där
emot finns det gott om snigelägg och jordsvampen Cenococcum geophilum. Des
sa arter säger inget om markens användning.

De förkolnade fynden av trädknopp, granfrö, hasselnötsskal och måra talar 
inte emot tolkningen. Det finns ett flertal arter bland fynden som är knutna till od
ling (baldersbrå, hönsarv, pilört), men som har ett mycket recent utseende. Med 
största sannolikhet har dessa tillförts proven genom markorganismernas turbu
lens.
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Bilagor

Fyndbeskrivningar
Fynden beskrivs nedan grupperade efter fyndom
ständigheter och fyndsammanhang. Fynden från 
etapp 1 har nr 1-112, från etapp 2 nr 114-186 och 
från etapp 3 nr 187-188. Fynd nr 114-142 tillhör 
gårdstomten.

Fynd från matjordslagret
Fl FLINTA, 2 st. Eldskadad kärna, kämuppfrisk- 

ningsavslag med tillhuggning, (norra delen, 
etapp 1)

F2 KOKS, sentida, prov på JÄRNUTFÄLLNING. 
(södra delen, etapp 1)

F7 FLINT A, 1 st. Svallad råflinta. GLAS, sentida, 
(norra delen, etapp 1)

F9 FLINTA, 4 st. Spånliknande avslag med nött 
egg, kärna, avslag och svallad råflinta. 
JÄRNFÖREMÅL, 1 st. (södra delen, 

etapp 1)
F49 FLINTA, 3 st. 2 avslag och 1 bit övrig slagen 

flinta. (norra delen, etapp 1)
F156 FLINTA, 2 st. Tunna avslag, (södra delen, 

etapp 2)
F185 FLINT A. (södra delen, etapp 2)

Fynd i den avbanade ytan
(läge: se fig. 11)
F4 KERAMIK, 16 g. Medelgrovt, ordinärt gods. 

Medelgrov magring. Några skärvor spjälka
de. Några bitar med insidan belagd med so- 
tig kmsta.

F6 BRÄND LERA, 1 g.
F26 FLINTA, 1 st. Grov spånskrapa.
F37 FLINTA, 1 st. Avslag med krakele rad 

yta och kvarsittande sotfragment.
F40 FLINT A, 1 st. Övrig flinta.

F45 FLINTA, 1 st. Kärna.
F50 KERAMIK, 5 g. Medelgrovt, ordinärt gods. 

Medelgrov magring.
F68 KERAMIK, 20 g. Medelgrovt, ordinärt gods. 

Medelgrov magring. Ojämnt tummat, med 
fingeravtryck. FLINTA, 1 st. Flisa.

F69 KERAMIK, 2 g. Fragment.
F80 KERAMIK, 13 g. Medelgrovt, ordinärt gods, 

Medelgrov magring. En skärva belagd med 
sotig krusta.

F88 KERAMIK, 12 g. Grovt ordinärt gods. Grov 
magring. En skärva med rödbränd utsida.
1 mynningsskärva, mynningsdiameter ca 
15 cm.

F93 FLINTA, 1 st. Svallad, delvis krake- 
lerad råflinta.

F94 BRYNSTEN.
F95 FLINTYXA. Slipad, tunnackig, rät-

eggad, antydan till hålegg, slipade, svagt 
välvda smalsidor. Oslipad nacke. 9,2 cm 
lång, 2,4 - 3,1 cm bred och 1 cm tjock. 
Slitglans av skaftning.
Eggen skadad i ena hörnet.

F96 KNACKSTEN. Ovalt rundad. Använd 
i båda ändar.

F143 KERAMIK, 2 g. Spjälkat, ordinärt gods.
F151 KERAMIK, 15 g. Ordinärt gods. Medelgrov 

magring. Dåligt bränd kärna.
Fl52 KERAMIK, 3 g. Spjälkat, ordinärt gods.

Kvartsmagring.
Fl53 KVARTS, 1 st. Avslag.
F154 FLINTA, 3 st. Avslag.
F155 FLINTA, 1 st. Tunt avslag.
F170 FLINTA, 1 st. Övrig flinta.
F173 KERAMIK, 23 g. Ordinärt gods. Medelgrov 

magring.
F176 KERAMIK, 27 g. Spjälkat, ordinärt gods.

Medelgrov magring.
F186 FLINTA, 1 st. Tunt avslag.
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Fynd vid grävning i särskilda 
fyndomräden

A18
F31 A18:A BRÄND LERA, 4 g.
F36 A18:D BRÄND LERA, 8 g.
F8 A18:E KERAMIK, 7 g. Grovt, ordinärt gods. 

Grov magring. En mynningsskärva, myn- 
ningsdiameter, ca 35 cm, facetterad, utåt- 
böjd kant.

F22 A18:E KERAMIK, 9 g. Ordinärt gods.
Medelgrov magring. Spjälkade bitar. En 
skärva med beläggning av soti g krusta. 
KVARTS, 1 st, med avspaltningsyta.

F44 A18:F KERAMIK, 138 g. Ordinärt gods.
Medelgrovt magring. Delvis spjälkade bitar. 
Några bitar med beläggning av sotig krusta. 
En skärva med avtryck av sädeskorn. Bot
tenfragment. Fragment från skuldra. Tre 
mynningsskärvor från tre olika kärl, myn- 
ningsdiameter ca 11 och 25 cm resp en 
obestämbar. En mynningsskärva med 
facetterad kant.

F28 A18:G FLINTA, 1 st. Tunt avslag. KERA
MIK, 23 g. Grovt, ordinärt gods. Grov mag
ring. Delvis spjälkade bitar. Bukfragment.
En skärva med beläggning av sotig krusta.

F25 A 18:1 KERAMIK, 289 g. Två typer av
keramik. 1) Grovt, ordinärt gods. Grov mag
ring. Vissa skärvor med rödbränd utsida. 
Tillslätad yttersida med släpspår av gräs 
och strån. Delvis spjälkat. Bukdelar. Fem 
mynningsskärvor från minst fyra olika kärl, 
mynningsdiameter ca 13, 15, 19 och 31 cm. 
En mynningsskärva med nagelintryck.
2) Två skärvor av tunnväggigt, finmagrat, 
mörkt gods med slätpolerad, svagt glättad 
yta. SKÄRVSTEN, prov.

F29 A 18:1 BRÄND LERA, 2 g. KERAMIK, 11 g. 
Grovt, ordinärt gods. Grov magring. Spjäl
kade insidor.

F104 A 18:1 BRÄND LERA, 1 g. JÄRNFÖRE
MÅL, 1 st.

F38 A18:J KERAMIK, 1207 g. Tre typer av kera
mik. 1) Grovt, ordinärt gods. Grov magring. 
Tillslätad yttersida med släpspår av gräs och 
strån. En del bitar spjälkade. Några skärvor 
med beläggning av sotig krusta. Keramiken 
innehåller sex bottenfragment och sjutton 
mynningsskärvor av sexton kärl, mynnings- 
diametern för vissa av kärlen kunde bestäm

mas till 9, 15, 21, 25 och 27 cm. En myn
ningsskärva har båglinjeformad mynnings- 
kant. Vissa skärvor har avplanad mynnings- 
rand. 2) En skärva av täljstensblandat, tunn
väggigt gods med dekor liknande norska 
typer av spannformade kärl. Dekoren består 
av rosetter och horisontella, täta linjer.
3) Fyra skärvor av tunnväggigt, finmagrat, 
mörkt gods med slätpolerad, glättad yta. 
Bandomering.

F103 A18:J KERAMIK, 4 g. Tunnväggigt, fin
magrat, mörkt gods med slätpolerad, glättad 
yta. Bandomering.

F43 A18:K FLINTA, 2 st. Avslag, del av spån
med inhak. BRÄND LERA, 18 g. KERA
MIK, 120 g. Grovt, ordinärt gods. Grov 
magring. Delvis spjälkade skärvor. En del 
skärvor med beläggning av sotig krusta.
Sju små mynningsskärvor av minst sex kärl. 
Bukfragment.

F59 A18:M KERAMIK, 370 g. Tre typer av kera
mik. 1) Grovt, ordinärt gods. Grov magring. 
Delvis spjälkade bitar. Några skärvor har be
läggning av sotig krusta. Två mynningsskär
vor, den ena ca 30 cm mynningsdiameter.
2) En skärva av tunnväggigt, mörkt, glättat 
gods med antydan till bandomering. 2) En 
skärva av tunnväggigt, täljstensmagrat gods 
med streckornering. Jfr F38.

F5 A18:N KERAMIK, 35 g. Ordinärt gods.
Medelgrov magring. En del bitar spjälkade. 
Släpspår av gräs och strån. En skärva utgö
rande större delen av liten kruka, ca 10 cm 
diam, med svagt S-formad profil, tummad, 
rak hals och rundad, svagt avplanad myn- 
ningskant.

F48 A18:N FLINTA, 1 st. Avslag. KERAMIK,
1992 g. Grovt, ordinärt gods. Grov magring. 
Spjälkade bitar. Släpspår av gräs och strån. 
Vissa skärvor har beläggning av sotig krus
ta. 13 bottenfragment, 82 bukfragment och 
10 mynningsfragment från minst 5 olika 
kärl, mynningsdiameter ca 20 cm. En myn
ningsskärva har båglinjeformad kant.

F66 A18:N KERAMIK, 1237 g. Grovt, ordinärt
gods. Grovt magrat. Slammad utsida?
Många särskilt stora krukskärvor. Vissa 
skärvor med beläggning av sotig kmsta. 
Spjälkade bitar. 44 bukfragment. Åtta myn
ningsskärvor från minst sex olika kärl, myn
ningsdiameter kring 15, 23 och 27 cm. En 
skärva av tunt gods med slät utsida, myn-
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ningsdiam ca 15 cm. Ett trekantigt keramik
fragment av okänt ursprung, kanten av fat?

F71 A18:N FLINTA, 1 st. Krakelerad rå-
flinta.

F105 A18:N KERAMIK, 16 g. Spjälkade bitar av 
grovt, ordinärt gods. Grov magring.

F55 A 18:0 KERAMIK, 43 g. Grovt, ordinärt 
gods. Några bitar rödbrända på utsidan. 
Några bitar spjälkade.

F72 A18:0 KERAMIK, 45 g. Grovt, ordinärt
gods. Några bitar med beläggning av soti g 
krusta. Några skärvor spjälkade.

A30
F16 A30:A KERAMIK, 1 g. En skärva av tunn-

väggigt, medelgrovt magrat gods med glät
tad yta och bandomering.

F23 A30:D KERAMIK, 2 g. Ordinärt gods.
Grov magring. Belagd med sotig krusta.

F30 A30:C KERAMIK, 5 g. Tre spjälkade
bitar av tunnväggigt, finmagrat gods med 
glättad yta.

F32 A30:A KERAMIK, 6 g. En skärva rödbränt,
finmagrat gods. Två skärvor av tunnväg
gigt, medelgrovt magrat gods med glättad 
yta och bandomering. En skärva belagd 
med sotig krusta.

A31
F20 A31:A KERAMIK, 13 g. Ordinärt gods.

Grov magring. Spjälkade bitar. Avtryck av 
gräs i den tillslätade ytan.

F21 A31 KOL, prov på särskilt hårt bränt kol.
F24 A31:C FLINTA, 1 st. Övrig flinta.
F34 A31:B FLINTA, 1 st. Skrapa.
F35 A3LD FLINTA, 1 st. Kärna.

A40
F39 A40:C KERAMIK, 540 g. Grovt, ordinärt

gods. Medelgrov magring. Större delen av 
godset kraftigt spjälkat. Flertalet bitar har 
en beläggning av sotig krusta på insidan. 
Sex mynningsskärvor av minst fem olika 
kärl, mynningsdiameter 20, 20, 25, 25, 30 
och 30 cm. Tre av mynningsskärvoma har 
nagelintryck.

F47 A40.C KERAMIK, 103 g. Grovt, ordinärt
gods. Grov magring. Vissa skärvor belagda 
med sotig krusta.

F53 A40:D KERAMIK, 12 g. Grovt, ordinärt
gods. Grov magring. Profilerad skärva.

F51 A40:E KERAMIK, 2 g. Fragment av ordinärt
gods.

F54 A40:E KERAMIK, 34 g. Grovt, ordinärt gods.
Mellangrov, påfallande tätt magrat med 
kvarts och glimmerkom. Vissa bitar med 
beläggning av sotig krusta. Bottenfragment.

F52 A40:F KERAMIK, 5 g. Fragment av ordinärt
gods.

F58 A40:G FLINTA, 1 st. KERAMIK, 270 g.
Grovt, ordinärt gods. Grov magring. Spjäl
kade bitar. Intryck av gräs eller strå. Fyra 
mynningsskärvor av minst tre olika kärl, 
mynningsdiameter 13 och 22 cm. En av 
mynningsskärvoma med bågformig myn- 
ningskant.

F57 A40:H KERAMIK, 105 g. Grovt, ordinärt
gods. Grov magring. Avtryck av sädeskorn.
En stor mynningsskärva med plan överkant, 
mynningsdiameter ca 27 cm. Del av hand
tag?

F56 A40:I (A47) KERAMIK, 118g. Grovt, ordi
närt gods. Grovt magrat. Del av liten kruka. 
Två mynningsskärvor från ett kärl. En del 
spjälkade fragment. Bukfragment.

F70 A40:I FLINTA, 1 st. Svallad råflinta.
KERAMIK, 1737 g. Två typer av keramik.
1) Grovt, ordinärt gods. Grovt magrat. Med 
slätade yttersidor. Vissa bitar med belägg
ning av sotig krusta. Tio mynningsskärvor 
från minst 9 kärl, mynningsdiameter bl .a.
15, 13, 19, 20, 25 och 23 cm. Bottenfrag
ment, diameter 7 cm. 2) Fyra fragment av 
tunnväggigt gods med glättad mörk yta. 
Ornerade med band och gropar.

F76 A40:I KERAMIK, 145 g. Två typer av kera
mik. 1) Grovt, ordinärt gods. Grovt magrat. 
Spjälkade bitar. Tre mynningsskärvor av 
minst tre kärl, mynningsdiameter är i ett 
fall 25 cm, i övrigt obestämbara. En av myn- 
ningsskärvorna har ett tydligt fingeravtryck 
med mönstret synligt. 2) Två fragment av 
tunnväggigt gods med glättad, mörk yta. 
BRÄND LERA, 35 g.

F77 A40:J KERAMIK, 275 g. Grovt, ordinärt
gods. Grov magring. Spjälkade bitar. Några 
skärvor har beläggning med sotig krusta.
Två mynningsskärvor med nagelintryck 
från två olika kärl, mynningsdiameter ca 
25 cm.

F99 A40:K BRÄND LERA, 1 g.
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Fl 12 A40:K KVARTSAVSLAG, 1 st. KERA
MIK, 265 g. Två typer av keramik.
1) Grovt, ordinärt gods. Grov magring. 
Spjälkade bitar. Delvis rödbränt på utsidan. 
Enstaka bitar med beläggning av sotig krus- 
ta. Skarpa intryck av gräs eller strå. En myn- 
ningsskärva med nagelintryck, mynnings- 
diameter ca 25 cm. 2) Tre fragment av tunn- 
väggigt gods med svart, glättad yta. Band-, 
streck- och gropomering.

A100
F64 KERAMIK, 8 g. En skärva av grovt, ordinärt, 

kvartsmagrat gods. Prov på särskilt bränt 
KOL.

F67 KERAMIK, 1 g. En skärva av grovt, ordinärt, 
kvartsmagrat gods.

A200
F10 A200:B KERAMIK, 1 g. Grovt, ordinärt

gods. Rödbränt i ytan. Fragment av myn- 
ningsskärva, mynningsdiameter ca 30 cm.

Fl 1 A200.G KERAMIK, 16 g. Grovt, ordinärt
gods.

F12 A200:C KERAMIK, 3 g. Grovt, ordinärt gods.
Fl3 A200:D FLINTA, 1 st. Del av mikrospån.
F14 A200:F FLINTA, 2 st. Avslag.
F15 A200:G KERAMIK, 1 g. Grovt, ordinärt gods.
F18 A200:G KERAMIK, 58 g. Grovt, ordinärt

gods. Mycket grov magring. Rödbränt på 
utsidan.

A206.18
F60 KERAMIK, 113 g. Ordinärt gods. Medelgrov 

magring. Släpspår av gräs och strå både på 
ut- och insida. Tre mynningsskärvor, myn
ningsdiameter ca 15 cm.

F61 KERAMIK, 150 g. Grovt, ordinärt gods, 
släpspår på insidan. En mynningsskärva, 
mynningsdiameter ca 25 cm.

F62 KERAMIK, 41 g. Grovt, ordinärt gods. Grov 
magring. Släpspår på insidan. Rödbränt på 
utsidan.

F63 FLINTA, 2 st. Flintknuta, flintavslag. 
KERAMIK, 33 g. Ordinärt gods. Medel
grov magring. Rödbränt på utsidan.

F100 KERAMIK, 1302 g. Delar av helt kärl in situ. 
Grovt, ordinärt gods. Släpspår på insidan. 
Beläggning av sotig krusta på insidan. Myn
ningsdiameter 27 cm.

F108 KERAMIK, 13 g. Grovt, ordinärt gods. Grov 
magring. Spjälkade bitar.

A333
F148 (Ruta 2) KERAMIK, 258 g. Ordinärt gods. 

Medelgrov magring. BRÄNDA BEN, djur, 
indet., 0,1 g.

Fl57 (Ruta 3) KERAMIK, 270 g. Spjälkat,
ordinärt gods. Kvartsmagrat. En mynnings
skärva. BRÄNDA BEN, 1 g.

F158 (Ruta 4) KERAMIK, 27 g. Ordinärt gods. 
Medelgrov magring.

F159 (Ruta 5/6) KERAMIK, 220 g. Ordinärt gods 
med släpspår av av gräs eller strå. Medel
grov magring. En mynningsskärva med 
nagelintryck som dekor. FLINTA, 1 st.
Tunt avslag.

Fl60 (Ruta 7) KERAMIK, 117 g. Ordinärt, grov- 
magrat gods med släpspår. BRÄND LERA,
2 g. BRÄNDA BEN, djur, indet., 2 g. 
KVARTS, 1 st. Avslag. JÄRNFÖREMÅL. 
Obestämt.

F161 (Ruta 8) KERAMIK, 7 g. Ordinärt gods. 
KVARTS, 2 st.

F162 (Ruta 9) KERAMIK, 50 g. Ordinärt gods, 
medelgrov magring. Sotig beläggning.

F163 (Ruta 10) KERAMIK, 79 g. Ordinärt gods. 
Grovmagrat. En mynningsskärva.

Fl64 (Ruta 11) KERAMIK, 196 g. Ordinärt gods. 
Grovmagrat. Beläggning av sotig krusta. En 
mynnningsskärva med dekor av tvärställda 
intryck. Mynningsdiameter ca 30 cm. 
BRÄNDA BEN, djur, indet., 1 g.

F165 (Ruta 12) KERAMIK, 175 g. Delvis spjälkat, 
ordinärt gods. Medelgrov magring. Belägg
ning av sotig krusta.

F166 (Ruta 13) KERAMIK, 6 g. Spjälkat, ordinärt 
gods. Medelgrov magring.

F167 (Ruta 14) KERAMIK, 24 g. Spjälkat, ordi
närt gods. Mellangrov magring. KVARTS,
2 st flisor.

F168 (Ruta 15) KERAMIK, koncentration, 92 g. 
Spjälkat, ordinärt gods. BRÄNDA BEN,
1 g-

F169 (Ruta 16) KERAMIK, 62 g. Ordinärt gods, 
relativt grov magring. Beläggning av sotig 
krusta.

Förteckning över flintfynden 
från slagplatsen
Fl56 från schakt J och K, lösfynd. Tot. 2 avslag 

varav således 1 är från schakt K. Samman
lagd vikt 6,4 g, varav ca 3,2 g motsvaras av 
avslaget från schakt K.
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Fl86 från yta K, A 347, lösfynd i avbanad yta. Tot. 
1 avslag (vikt 1,0 g).

Fl54 från sänka K 1, i avbanad yta. Tot. 3 avslag 
(tot. vikt 175,2 g)

F180 från yta K, A 347, i sänka K 1, ruta 1. Tot.
1 avslag med retusch (vikt 7,2 g), 219 av
slag (tot. 1.375,2 g), 197 övrig slagen flinta 
(tot. 391,8 g), 1.176 splitter (tot. 44,2 g).

F179 från yta K, A 347, i sänka K 1, ruta 2. Tot.
2 avslag (tot. 63,4 g).

Fl81 från yta K, A 347, i sänka K 1, ruta 3. Tot.
1 avslag (0,8 g), 1 övrig slagen flinta (42,8 g). 

Fl82 från yta K, A 347, i sänka K 1, ruta 4. Tot.
16 avslag (tot. 174,6 g), 28 övrig slagen flin
ta (tot. 62,4 g), 23 splitter (tot. 1,4 g).

Fl83 från yta K, A 347, i sänka K 1, mta 5. Tot.
1 övrig kärna (9,0 g), 1 spån (0,6 g), 1 mik- 
rospån (under 0,1 g), 58 avslag (tot. 462,4 
g), 82 övrig slagen flinta (tot. 175,0 g),
93 splitter (6,8 g).

F184 från yta K, A 347, i sänka K 1, mta 6. Tot.
39 avslag (tot. 107,4 g), 27 övrig slagen flin
ta (tot. 22,8 g), 58 splitter (tot. 4,6 g), 1 öv
rig obearbetad flinta (2,2 g).

Detta innebär totalt 3134,0 g flinta, dvs. drygt 3 kg 
från flintslagningsplatsen. Den är fördelad 
på:
1 övrig kärna (9,0 g)
1 spån (0,6 g)
1 mikrospån (under 0,1 g)
1 avslag med retusch (7,2 g)
330 avslag (tot. 2.363,2 g)
335 övrig slagen flinta (tot. 694,8 g)
1.350 splitter (tot. 57,0 g)
1 övrig obearbetad flinta (2,2 g).

Fynd från område B
Fl 14 A307 GLASERAD KERAMIK, 10 g.
Fl 15 A311 TAND, 2 g, ytligt.
Fl 16 A311 TEGEL, 8 g.
Fl 17 A311 TEGEL?, 3 g.
Fl 18 A311 BRÄND LERA, 28 g.
Fl 19 A311 V TEGEL, 5 g.
F120 A311 V BRÄND LERA, 5 g.
F121 A311 V BRÄNT BEN, 1 g.
F122 A311 Ö BRÄND LERA, 90 g.
Fl23 A311 Ö BRÄNT BEN, 2 g.
F124 A314 TEGEL, 13 g.
F125 A314GLAS, 2 g.
Fl26 A315 PORSLIN, 9 g, botten.
Fl27 A317 TEGEL, 67 g.
F128 A318 BRÄND LERA, 3 g.

F129 A328 TEGEL, 1 g.
Fl30 A328 PORSLIN, 1 g.
F131 A331 TEGEL, 46 g, rensning.
Fl32 A331 GLASERAD KERAMIK, 38 g, rens

ning.
F133 A331 BRÄND LERA, 6 g, rensning.
Fl34 A331 JÄRNNAGEL, 3 g, rensning.
F135 A331 JÄRNNAGEL, 2 g, nergrävning.
Fl36 A331 BRÄND LERA, 973 g, ner

grävning.
Fl37 Ruta 1 GLASERAD KERAMIK, 2 g, 

ytplockat.
F138 Ruta 2 JÄRNNAGEL, 14 g, ytplockat.
Fl39 Ruta 3 PORSLIN, 18 g, ytplockat.
F140 Yta i syd GLASERAD KERAMIK,

27 g, ytplockat.
F141 Ruta 12 BRÄNT TEGEL, 27 g, 

ytplockat.
Fl42 A331 SLAGEN FLINTA, 12 g, nergrävning.
F143 GLASERAD KERAMIK, 8 g.

Fynd vid profilgrävning i sänkorna

Sänka Dl
F175 BRÄND LERA, 2 g.

Sänka El
F149 KERAMIK, 1 g. Ordinärt gods med soti g be

läggning.

SänkaE7
Fl44 KERAMIK, 35 g. Spjälkat, ordinärt gods. 

Kvartsmagrat. Intryck av strån på insidan.
F145 KERAMIK, 14 g. Spjälkat, ordinärt gods. 

Kvartsmagrat.
F146 KERAMIK, 12 g. Grovt, ordinärt gods. Me- 

delgrov magring.
F147 KERAMIK, 9 g. Spjälkat, ordinärt gods. Me- 

delgrovt. En mynningsskärva, mynningsdia- 
meter ca 30 cm.

F150 KERAMIK, 12 g. Ordinärt, medelgrovt gods. 
FLINTA, 1 st. Kraftigt eldskadad.

Övriga fynd
Fl9 A19 KERAMIK, 2g. Spjälkat fragment av 

grovmagrat gods.
F17 A26 FLINTA, 1 st. Frostsprängt fragment.
F46 A37 FLINTA, 1 st. Avslag.
F65 A102 Prov på JÄRNUTFÄLLNING
F97 A121 FLINTA, 1 st. Litet bearbetat fragment.
F27 A201 KERAMIK, 8 g. En mynningsskärva av

ordinärt gods, mynningsdiameter ca 35 cm.
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F42 A201 FLINTA, 1 st. Del av mikrospån.
F74 A201 KERAMIK, 30 g. Grovt, ordinärt gods.

Mycket grovt magrat.
F73 A205:6 KERAMIK, 96 g. Två typer av kera

mik. 1) Grovt, ordinärt gods. Mycket grov 
magring. Rödbränt på utsidan. Spjälkat.
2) Två skärvor av tunnväggigt, mörkt, glät
tat gods. En mynningsskärva, mynnings- 
diameter ca 30 cm.

F75 A205:6 KERAMIK, 123 g. Grovt, ordinärt
gods. Grov magring. Spjälkade bitar.

F98 A208 KERAMIK, 23 g. Grovt, ordinärt gods.
Mellangrov magring.

Fl02 A208 JÄRNFÖREMÅL, 1 st.
F78 A208:6 KERAMIK, 15 g. Grovt, ordinärt

gods. Medelgrov magring. Spjälkade bitar. 
Rödbränd utsida.

F79 A208:8 KERAMIK, 19 g. Ordinärt gods.
Mellangrov magring. Rödbränd utsida. En 
bit med beläggning av sotig krusta. En myn
ningsskärva, mynningsdiameter 21 cm.

F80 A208:9 KERAMIK, 12 g. Ordinärt gods.
Mellangrov magring. Sotig krusta.

F101 A208:9 FLINTA, 1 st. Spån. KERAMIK,
158 g. Grovt, ordinärt gods, dels med mel
langrov magring och dels tätt grovmagrat. 
Intryck av stickor och strån. Rödbränt. Bot
tenfragment med beläggning av sotig krusta.

F106 A208:9 FLINTA, 1 st. Avslag, krakelerat.
F81 A208:10 KERAMIK, 11 g. Grovt, ordinärt

gods. Grov magring. En mynningsskärva. 
Avtryck av sädeskorn?

F107 A208:10 KERAMIK, 8 g. Grovt, ordinärt 
gods. Grov, tät magring.

F82 A208:13 KERAMIK, 14 g. Grovt, ordinärt
gods. Medelgrov magring.

F83 A208:15 KERAMIK, 5 g. Grovt, ordinärt
gods. Medelgrov magring. En mynnings
skärva, mynningsdiameter ca 25 cm.

Fl 10 A208:15 KERAMIK, 222 g. Mycket grovt, 
ordinärt gods. Mycket grov magring. Släp
spår på utsidan av gräs eller strå. Några skär
vor med beläggning av sotig krusta.
Avtryck av sädeskorn, Hordeum vulgare.

F84 A208:16 FLINTA, 1 st. Avslag.
KERAMIK, 122 g. Grovt, ordinärt gods. 
Mycket grov magring. Några bitar med röd
bränd utsida. En del skärvor med belägg
ning av sotig krusta. Två mynningsskärvor 
från två kärl, 20 resp 25 cm.

F85 A208:16 KERAMIK, 12 g. Grovt, ordinärt
gods. Mycket grov magring. Släpspår av 
gräs eller strå både på utsida och insida.
En mynningsskärva, mynningsdiameter 
ca 30 cm.

F86 A208:17 KERAMIK, 20 g. Grovt, ordinärt
gods. Grov magring.

F87 A208:19 KERAMIK, 7 g. Grovt, ordinärt
gods. Grov magring. Spjälkade bitar.

F89 A208:22 KERAMIK, 36 g. Två typer av gods.
1) Relativt tunnväggigt, medelgrovt magrat.
2) Grovt, ordinärt gods. Grov magring. Bot
tenfragment med beläggning av sotig krusta.

F90 A208:23 KERAMIK, 10 g. Grovt, ordinärt
gods. Spjälkade fragment.

Fl09 A208:24 KERAMIK, 200 g. Grovt, ordinärt 
gods, dels med grov magring och dels med 
mellangrov magring. Beläggning med sotig 
krusta. Rödbränd utsida. Slätad insida med 
släpspår av gräs eller strå. En mynningsskär
va, mynningsdiameter 17 cm.

F91 A208:25 KERAMIK, 1 g. Spjälkat fragment.
Fl 11 A208:25 FLINTA, 3 st. Avslag. KERAMIK, 

265 g. Grovt, ordinärt gods. Grov magring. 
Släpspår av gräs eller strå.

F92 A208:37 KERAMIK, 26 g. Grovt, ordinärt
gods. Grov magring. Släpspår av gräs eller 
strå.

F171 A342 BRÄND LERA, 24 g.
F172 A345 BRÄND LERA, 3 g.
F174 A346-.2 KERAMIK, 2 g. Ordinärt gods.

Medelgrov magring. FLINTA, 1 st. Avslag. 
F177 A346:3 KERAMIK, 3 g. Ordinärt gods. 

Medelgrov magring. BRÄND LERA,
2 g.

F178 A346-.4 BRÄND LERA, 2 g.
Fl 87 A406 FLINTA VSLAG, 1 st.
Fl88 N3 BRYNSTEN.



Beskrivning över utgrävda 
mörkfärgningar/anläggningar
(läge: se planritningarna)

Al MÖRKFÄRGNING, rund-oval form, 2,7 m 
diam. Djup 0,25 m. Fyllning av sotig, mörk, 
humös sand samt mjäla med enstaka kolbi
tar. Vedartsbestämning: lövträd. Tolkning: 
nedgravning i naturbildning.

A2 MÖRKFÄRGNING, distinkt välavgränsad 
oval, 0,35x0,22 m. Djup 0,11 m. Fyllning 
av sandig, mörk jord helt utan träkol och 
sot. Tolkning: stolphål.

A3 MÖRKFÄRGNING, diffust oregelbunden 
form, 3,5x3m. Djup 0,05-0,15 m. Innehål
ler två mörkare fläckar, 0,25 m diam resp 
0,45x0,32 m. Fyllning av mörkflammig 
sand i grusigt område med jämutfällningar.
De två mörkare fläckarna har en ojämn, rot- 
liknande profil. Tolkning: naturbildning 
med rotfärgningar.

A4 KÄPPHÅL
A5 KÄPPHÅL
A6 MÖRKFÄRGNING, diffus, oval form,

2,8x1,15 m. Djup 0,05-0,1 m. Flammig fyll
ning av sot, kol, lera och mörkfärgad humös 
sand. Vedartsbestämning: hassel. Tolkning: 
naturbildning med kulturpåverkan.

A7 MÖRKFÄRGNING, oregelbunden,
2,1x1,1 m. Djup 0,03-0,05 m. Flammig 
mörkfärgad sand, blandad med vit sand, 
lera och sot. Tolkning: naturbildning med 
kulturpåverkan.

A8 KÄPPHÅL
A9 MÖRKFÄRGNING, oregelbunden,

3,5x1,1-1,6 m. Djup 0,1-0,16 m. Fyllning 
av brunsvart humös sand med enstaka kol
bitar. Tolkning: naturbildning med kultur
påverkan.

A10 MÖRKFÄRGNING, diffust, flammigt avgrän
sad rund form, 0,34 m diam. Djup 0,07 m. 
Fyllning av mörkbrun, något humös sand 
med kolbitar. Tolkning: naturbildning med 
kulturpåverkan.

Al 1-A13 MÖRKFÄRGNINGAR, välavgränsa- 
de ovala respektive runda fläckar av grå
svart sand, 0,25x0,2 m; 0,25 och 0,15 m 
diam. Djup 0,05 m. Tolkning: färg ning ar av 
rötter.

A14 MÖRKFÄRGNING, oval, 0,3 m diam. Djup 
0,06 m. Fyllning av gråbrun sand med ensta

ka kolbitar. Tolkning: naturbildning med 
kulturpåverkan.

A15 MÖRKFÄRGNING, rund, 0,15 m diam. 
Djup 0,08 m. Fyllning av svartgrå sand. 
Tolkning: stolphål.

A16 MÖRKFÄRGNING, distinkt avgränsad i 
både plan och profil, jämnt välvd, ovalt 
rundad, 1,6x1,3 m. Djup 0,3 m. Flammig, 
omrörd fyllning av mörk sand med ljusare 
sandlinser, enstaka kolbitar samt fläckar 
med jämutfällningar. På botten några ste
nar. Vedartsbestämning: björk. Tolkning: 
nedgravning.

A17 MÖRKFÄRGNING, rund, 0,7 m diam.
Djup 0,2 m. Fyllning av mörk, något smetig 
sand. Tolkning: naturbildning.

A19 MÖRKFÄRGNING, diffus, oregelbunden, 
5-6 m diam. Djup max 0,28 m, uttunnande 
åt kanterna. Fyllning av mörk humös sand 
med enstaka kolbitar. Mycket diffus över
gång till underliggande mjäla med tydliga 
spår av att maskar förflyttat material upp 
och ner. Vedartsbestämning: Delvis halv
brända bitar av lövträd av olika slag, bl.a. 
ek och björk. Tolkning: Naturbildning med 
inslag av kulturpåverkan. Fynd: en krukskär- 
va (F19).

A21-A25 MÖRKFÄRGNINGAR, mnda, 0,08- 
0,12 m diam. Djup 0,14-0,22 m. Fyllning 
av sotig eller svart humös sand med kolbi
tar. Tolkning: käpphål.

A26 MÖRKFÄRGNING, oregelbundet oval, 
1,4x0,7m. Djup 0,24 m. Fyllning av sotig 
mylla med enstaka kolbitar. Fynd av 1 st 
flinta. Lins av torvigt material. Vedartsbe
stämning: björk. Tolkning: naturbildning 
med kulturpåverkan. Fynd: 1 flintavslag 
(F17).

A27 MÖRKFÄRGNING, oregelbunden,
1,1x0,4 m. Djup 0,22 m. Fyllning av flam
mig humös sand med kolbitar. Vedartsbe
stämning: Halvbrända bitar av björk. Tolk
ning: naturbildning med kulturpåverkan.

A28 MÖRKFÄRGNING, oval, 1x0,7 m. Djup 
0,24 m. Fyllning av svartgrå, flammig hu
mös sand med enstaka kolbitar. Tolkning: 
naturbildning med kulturpåverkan.
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A29 MÖRKFÄRGNING, oval, 1,5x0,65 m. Djup 
0,4 m. Fyllning av svartgrå, flammig hum ös 
sand med enstaka kolbitar. Vedarts bestäm
ning: björk. Tolkning: naturbildning med 
kulturpåverkan.

A32 MÖRKFÄRGNING, rund, 0,16 m diam. 
Djup 0,2 m. Fyllning av brungrå, hum ös, 
mycket fin sand med enstaka kolbitar. Tolk
ning: stolphål.

A33-A35 KÄPPHÅL
A36 MÖRKFÄRGNING, rund, 0,3 m diam. Fyll

ning av mörkbrun, hum ös sand med enstaka 
kolbitar. Tolkning: stolphål.

A37 MÖRKFÄRGNING, oregelbunden,
5,5x0,8-1,7 m. Djup 0,02-0,08 m. Fyllning 
av kolhaltig, mörk humus. Vedartsbestäm- 
ning: björk, ek, asp. Mycket rikligt med kol. 
Tolkning: Naturbildning med kulturpåver
kan. Fynd: fragment av flinta (F46).

A38 MÖRKFÄRGNING, oregelbunden,
2x0,6 m. Djup 0,15 m. Fyllning av brungrå, 
något smetig humös sand med sotsträngar. 
Tolkning: naturbildning med kulturpåver
kan.

A39 MÖRKFÄRGNING, oregelbundet oval, 
0,4x0,25 m. Djup 0,07 m. Fyllning av soti g 
humus med kolbitar. V edarts bestämning: 
ek. Tolkning: naturbildning med kulturpå
verkan.

A41 MÖRKFÄRGNING, diffus, oregelbunden, 
7x3,5 m. Djup 0,05-0,4 m. Fyllning av 
lerig, mörk humus med diffus övergång till 
underliggande mjäla med mycket enstaka 
kolfragment. V edarts bestämning: halvbränd 
björk, alm. Tolkning: naturbildning. Rest av 
brunjordslager.

A42 MÖRKFÄRGNING, oregelbunden,
0,4-0,15 m. Djup 0,05 m. Fyllning av grå
svart humus med riklig förekomst av kol. 
Tolkning: rest av brandskikt.

A43 MÖRKFÄRGNING, oregelbunden,
0,7x0,4 m. Djup 0,04-0,13 m. Fyllning av 
mörk humus med enstaka kolbitar. Vedarts- 
bestämning: lövträd. Tolkning: naturbild
ning med kulturpåverkan.

A44 MÖRKFÄRGNING, oregelbundet oval,
2,5x1,5 m. Djup 0,05-0,15 m. Fyllning av 
mörk humus med rikligt med kolbitar. Anty
dan till 1-2 cm brandhorisont. Vedartsbe- 
stämning: ek, rönn eller sälg. Tolkning: rest 
av brandskikt liggande i naturligt humusla
ger i mindre svacka.

A45 MÖRKFÄRGNING, oregelbunden, 2x1,2 m. 
Djup 0,05-0,14 m. Fyllning av mörk humus 
med inslag enstaka kolbitar. Vedartsbestäm- 
ning: björk, ek. Tolkning: naturbildning 
med kulturpåverkan.

F46 MÖRKFÄRGNING, rektangulär, 2,lxl,4 m. 
Fyllning av humus med fläckvis inbland
ning av sotig, kolbemängd, mjäla. Vedarts- 
bestämning: björk, halvbrända bitar. 
Tolkning: naturbildning med påverkan av 
markbränning.

A101 MÖRKFÄRGNING, rund, distinkt avgrän
sad såväl i plan som i profil, 0,1 m diam.
Djup 0,03 m. Skålad bottenprofil. Fyllning 
av träkol. Vedartsbestämning: ek. Tolkning: 
brunnen stolpe.

A102 MÖRKFÄRGNING, oval, 2,7 x 0,9 m.
Djup 0,2 m. Fyllning av mörk humus med 
järnutfällningar och ytterligt enstaka kol
bitar. Vedartsbestämning: ek. Tolkning: 
naturbildning som maskar dragit ner 
enstaka kolbitar i.

A103 MÖRKFÄRGNING, rund, 0,75 m diam.
Djup 0,3 m. Fyllning av mörk humus med 
tunna horisontella sandstrimmor. Tolkning: 
grop.

A104 MÖRKFÄRGNING, diffust oval, 2,2x0,6 m. 
Djup 0,26 m. Fyllning av sotig humös sand 
med insprängda linser av mörk, sotig sand 
och gråvita sandlinser. Tolkning: naturbild
ning med kulturpåverkan.

A105 MÖRKFÄRGNING, närmast oval,
0,9x0,6 m. Djup 0,07 m. Fyllning av sand- 
blandad humus. Tydligt avgränsad. Närmast 
flat botten. Tolkning: naturbildning.

A120 MÖRKFÄRGNING, oregelbunden, ca 
3xlm. Djup 0,07 m. Fyllning av kraftigt 
kolhaltig humös sand, skarpt avgränsad 
mot underliggande mineraljord. Vedarts
bestämning: ek. Tolkning: brandflaksrest.

A121 MÖRKFÄRGNING, oregelbunden, 0,7 m 
diam. Djup 0,1 m. Fyllning av sotig humös 
sand med inslag av kolbitar. Vedartsbestäm
ning: björk. Tolkning: brandflaksrest. Fynd:
1 st bearbetad flintbit (F97).

A122 MÖRKFÄRGNING, långsmal, 3x0,35 m. 
Djup 0,18 m. Fyllning av mörk, kolhaltig 
jord blandad med ljusare partier. Kraftig 
maskaktivitet i undre lagret. Bitar av obränt 
trä förekommer. Småkvistar utgår från den 
större stamliknande delen. Vedartsprov: 
alm. Tolkning: nedfallet bränt träd.
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A123 MÖRKFÄRGNING, närmast rund, 0,35 m 
diam. Djup 0,05. Fyllning av kraftigt sotig 
och starkt kolbemängd humus. Vedartsbe- 
stämning: rönn eller sälg. Tolkning: rest av 
markbränning.

A124 MÖRKFÄRGNING, närmast rund, 1 m
diam. Djup 0,05 m. Fyllning av kraftigt so
tig och starkt kolbemängd humus. Tolkning: 
brandflaksrest.

A125 MÖRKFÄRGNING, rund, 0,19 m diam. 
Djup 0,42 m. Fyllning av ljusbrun humus 
med enstaka kolbit. Tolkning: rotfärgning.

A126 MÖRKFÄRGNING, rund, 0,2 m diam.
Djup 0,05 m. Fyllning av ljusbrun humus 
med enstaka kolbitar. Vedartsbestämning: 
ask. Tolkning: rotfärgning vari enstaka 
kolbitar dragits ned.

A127 MÖRKFÄRGNING, rund, 0,4 m diam.
Djup 0,05 m. Fyllning av ljusbrun humus 
med enstaka kolbitar. Vedartsbestämning: 
troligen rönn. Tolkning: färgning av förmult
nade växter.

A128 MÖRKFÄRGNING, diffust oregelbunden, 
0,4 m diam. Djup 0,1 m. Fyllning av mörk 
humus med enstaka kolbitar. Vedartsbe
stämning: björk. Tolkning: naturbildning.

A129 MÖRKFÄRGNING, diffus, 0,2 m diam. 
Djup 0,05 m. Fyllning av ljusbrun humus 
med enstaka kolbitar. Vedartsbestämning: 
lövträd. Tolkning: naturbildning.

A130 MÖRKFÄRGNING, rund, 0,17 m diam. 
Djup 0,04 m. Fyllning av mörk humus med 
enstaka kolbitar. Vedartsbestämning: löv
träd. Tolkning: naturbildning.

A131 MÖRKFÄRGNING, oregelbunden, 1,5 m 
diam. Djup 0,5 m. Fyllning (ftg. 25): I ytan 
ett kraftigt kolskikt, 2-3 cm; därunder grå
svart humus, 8-9 cm; kollager, 2 cm; brun 
humus, 7-8 cm; kollager, 3 cm, bitvis med 
obränt trä, samt orörd sand. Vedartsbestäm- 
ningar: understa kolskiktet, björk. Mellersta 
kol skiktet, björk, ek. Översta kolskiktet, 
björk. Tolkning: bevarad rest av tre avbrän
ningar.

A201 MÖRKFÄRGNING, oregelbunden,
20x1-5 m. Fynd av keramik och flinta 
(F27, F74, F42). Tolkning: naturbildning 
med kulturpåverkan.

A203 MÖRKFÄRGNING, oregelbunden, 6x2 m. 
Tolkning: naturbildning.

A204 MÖRKFÄRGNING, oregelbunden, 6,5x4 m. 
Tolkning: naturbildning.

A301 MÖRKFÄRGNING, oval, 0,3x0,2 m och 
0,03 m djup. Tolkning: naturbildning.

A302 MÖRKFÄRGNING, närmast oval,
0,4x0,25 m och 0,07 m djup. Innehåller en
staka kolbitar. Tolkning: naturbildning 
med kulturpåverkan.

A303 MÖRKFÄRGNING, närmast oval,
0,4x0,2 m och 0,03 m djup. Innehåller ensta
ka kolbitar. Tolkning: naturbildning med 
kulturpåverkan.

A304 MÖRKFÄRGNING, oregelbunden, diffus, 
1,2x0,7 m och 0,12 m djup. Innehåller ensta
ka kolbitar.

A334 MÖRKFÄRGNING, närmast rund, ca
0,9x0,7 m och 0,1 m djup. Delvis sotig jord 
med kolfragment. Tolkning: naturlig svacka 
med brända, förkolnade grenar.

Belägna inom yta H
A335 STOLPHÅL, 0,28x0,17 m i ytan, senare 

visande sig bestå av två runda stolphål,
0,15 m diam och 0,08 m djup. Fyllning av 
sotig humus. Välvd profil.

A336 STOLPHÅL(?), runt, 0,2 m diam och 0,06 m 
djup. Fyllning av sotig humus. Svagt skål- 
formad profil.

A337 STOLPHÅLf?), ovalt, 0,3x0,23 m och 
0,04 m djup. Fyllning av sotig humus.
Svagt skålformat.

A338 STOLPHÅLf?), runt, 0,2 m diam och 0,08 m 
djup. Fyllning av mörk humus. Svagt skål
format.

A339 OMRÅDE MED PINNHÅL. Inom ett om
råde 3,5x2,5 m är 15 pinnhål, varav 10 st 
på rad med 32-34 centimeters mellanrum. 
Varje pinnhål är 8-10 cm diam.

A340 ÅRDERSPÅR, 0,5x0,06 m (60-260 nygra
der).

A341 STOLPHÅL MED STEN, 0,22 m diam och 
0,1 m djup. På bottnen ligger en sten,
0,15 m diam, vilken är omgiven av tre 
småstenar, 0,06-0,07 m diam.

A342 BRUNNEN ROT, i ytan liknande ett stolp
hål, 0,4x0,25 m. Ojämn bottenprofil. 0,15 m 
djup. Rikligt med träkol i ytan. Bränd lera i 
kanterna.

A343 STOLPHÅL MED STEN, 0,35 m diam och 
0,1 m djup. Ligger direkt i kulturlager. Ste
nen är 0,28x0,17 m och 0,06 m tjock med 
plan ovansida. Under stenen är kulturlagret 
3,5 cm tjockt och därunder är bränd lera.
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A344 SOTFLÄCK, oregelbunden, 0,8x0,25- 
0,45 m. 0,07 m djup. Fyllning av sot och 
kol. Vedart: ek. Troligen rest av brunnet 
träd. Inbäddat i lera. Genomdragen av sen
tida plogspår.

A345 SOTFLÄCK, diffus, oregelbunden. 1 m diam 
och 0,05 m djup. Fyllning av soti g humus 
och några bitar bränd lera.

A346 SÄNKA, oregelbunden, diffust avgränsad, 
ca 10x5 m stor och 0,1-0,2 m djup. Oregel
bunden bottenprofil. Fyllning av hårt pack
ad, sotig humus med rostjordsutfällningar 
och enstaka kolbitar samt enstaka fynd av 
keramik. Fyra meterrutor grävda.

Belägna inom etapp 3-området
A400 STOLPHÅL, fyrkantigt, 0,2x0,2 m, avrunda

de höm. 0,06 m djup. Fyllning gråbrun mjä
la. Plan botten. Distinkt avgränsat.

A401 STOLPHÅL, fyrkantigt, 0,27x0,27 m, av
rundade hörn. 0,07 m djup. Fyllning grå
brun mjäla. Skålad botten. Distinkt 
avgränsad.

A402 KOLFLÄCK, oregelbunden, 0,2 m diam,
0,04 m djup. Träkol, kvistfragment, sot och 
sand.

A403 MÖRKFÄRGNING, närmast rund, 0,25 m 
diam, 0,05 m djup. Humös sand med ensta
ka kolbit. Troligen rest av nerbränt träd.

A404 REST AV BRÄNT TRÄD, oregelbundet, 
1,7x1,2 m, 0,08-0,1 m djup. Ojämn fyllning 
av större träkoisbitar, kvistfragment, bark
fragment, halvbränt trä samt orange-röd
brunt organiskt material. Vedart: ek.

A405 STOLPHÅL, runt, 0,18 m diam, 0,02 m 
djup. Fyllning humös mjäla. Flack profil. 
Distinkt avgränsat.

A406 STOLPHÅL, runt, 0,35 m diam, 0,1 m djup. 
Fyllning humös mjäla. Sten, 5 cm, i ena 
kanten. Distinkt avgränsat. Fynd: 1 flinta 
(F187).

A407 PINNHÅL, 0,1 m diam, 0,03 m djup. Fyll
ning humös mjäla.

A408 KOLFLÄCK, stockrest, 0,7 m 1. 0,16 m tj,
0,08 m djup. Jämnt och distinkt rundad.

A409 PINNHÅL, runt, 0,07 m diam, 0,03 m djup. 

Fyllning humös mjäla.
A410 STOLPHÅL, runt, 0,17 m diam, 0,03 m 

djup. Fyllning sotig mjäla.
A411 KOLFLÄCK, närmast oval, 0,6x0,45 m,

0,13 m djup. Sned bottenprofil. Fyllning hu

mös mjäla med enstaka kolbitar. Troligen 
brandpåverkad stockrest.

A412 PINNHÅL, 0,07 m diam, 0,04 m djup. Fyll
ning sotig mjäla.

A413 STOCKREST, 0,4 m 1, 0,2 m tj, 0,09 m djup. 
Fyllning orange, organiskt material med 
kol. Rundad. Väl avgränsad i profil.

A414 BRÄND GRENREST, 0,8x0,5 m, 0,12 m 
djup. Fyllning sotig humus med kolbitar i 
formen av en gren i vinkel. I4C-datering: 
3420±70, BC 1877-1638, kalibrerat värde 
(Ua 5266).

A415 GROP, rund, 0,95 m diam, 0,28 m djup. 
Jämnt skålfotmad. Fyllning omrörd lera, 
matjord och enstaka mindre stenar. Är troli
gen en sentida linrötningsgrop.

A416 PINNHÅL, runt, 0,1 m diam, 0,02 m djup.
A417 STOLPHÅL (?), runt, 0,12 m diam, 0,03 m 

djup. Fyllning humös mjäla.
A418 STOLPHÅL (?), närmast rant, 0,24 m diam, 

0,07 m djup. Fyllning humös mjäla.
A419 PINNHÅL (?), 0,07 m diam, 0,03 m djup. 

Fyllning flammig humus och mjäla.
A420 PINNHÅL (?), 0,12 m diam, 0,034 m djup. 

Fyllning flammig, mjälig humus.
A421 GROP MED STENAR, sentida, 0,5 m diam, 

0,25 m djup. Fyllning matjord och sten.
A422 STOLPHÅL, 0,3x0,27 m, fyrkantigt med 

något avrundade hörn. 0,09 m djup.
A423 STOLPHÅL, runt, 0,18 m diam, 0,06 m

djup. Fyllning humös mjäla. En sten, 5 cm, 
i ena kanten.

A424 STOLPHÅL (?), runt, 0,15 m diam, 0,01 m 
djup. Fyllning humös mjäla.

A425 STOLPHÅL, 0,35x0,4 m, rektangulärt med 
något avrundade hörn. 0,1 m djup. Humös, 
mjälig finsand.

A426 STOLPHÅL, runt, 0,15 m diam, 0,04 m 
djup. Fyllning humös mjäla. Något diffust.

A427 STOLPHÅL, fyrkantigt, 0,27x0,27 m med 
avrundade hörn, 0,01 m djup. Välavgränsat 
och mycket tydligt.

A428 STOLPHÅL, runt, 0,25 m diam och 0,04 m 
djup. Fyllning humös mjäla med trätest i 
ena kanten. En sten, 10 cm, i botten. På ett 
intillliggande stenblock är en rödbrun färg- 
ning som om en rödmålad stock legat i vin
kel mot stolphålet.

A429 PINNHÅL, 0,06 m diam, 0,04 m djup, med 
rester av spetsen på en spetsad ekpåle kvar- 
sittande i hålet.
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A430 ELDNINGSGROP, oval, ena sidan kantig, 
1,5x0,95 m, 0,3 m djup. Består av en mind
re grop, med fyllning av torv i g humus och 
förmultnat trä samt sot och kol, som ligger 
i en större grop med fyllning av mjälig hu- 
mös mo med sparsam träkolsförekomst.

A431 STOLPHÅL (?), fyrkantigt, 0,22x0,22 m, 
0,05 m djup. Fyllning humös lera.

A432 STOLPHÅL (?), fyrkantigt, 0,26x0,26 m, 
0,05 m djup. Fyllning humös mjäla.

A433 KOLFLÄCK, oregelbunden, närmast rund, 
0,5 m diam, 0,1 m djup. Fyllning kraftigt 
kolhaltig, sotig, sandig humus.

A434 BRUNNEN ROTVÄLTA (?), oregelbunden, 
närmast oval, 2,15x1 m, 0,35 m djup. Run
dad, sned profil, markant i västra halvan, 
mera diffus i östra halvan. Fyllning humös, 
kolhaltig sand, delvis kraftigt kolbemängd, 
med småfläckar av obrunnet trä i orange 
och rödbrun färg.

Område B -gårdstomten
A305 Rund, svartgrå, kolinblandad LERFLÄCK, 

ca 20x20 cm, djup 2-4 cm. Mörkfärgat, 
kolinblandat lager runt omkring. Detta 
syntes dock inte på samma nivå. Fynd: kol. 
Tolkning: stolphål omgivet av kulturlager.

A306 Rund, grå LERFLÄCK, 12x12 cm, djup 
3 cm. Inga fynd. Tolkning: stolphål/käpp- 
hål?

A307 Rund, gråbrun LERFLÄCK, 10x10 cm,
djup 5 cm. I botten samt i ena kanten fanns 
småsten. 10 cm öster om nämnda fläck syn
tes ytterligare en, men betydligt mindre,
3x4 cm. Inga fynd. Tolkning: stolphål.

A308 Rund MÖRKFÄRGNING, ca 20x20 cm, 
djup 4-7 cm, med humusblandat innehåll.
1 botten låg en oval, flat sten, 26x30 cm.
Inga fynd. Tolkning: stolphål med "stolp- 
sten". Foto.

A309 Något diffus, närmast rund, grå LERFLÄCK 
bestående av hårt packad lera, 60x65 cm, 
djup 6-7 cm. I östra delen låg på ett djup 
av 2 cm en sten, 17x20 cm, och under 
denna fanns ett lager av svartfärgad lera, 
ca 1 cm tjockt. I västra delen fanns skör
bränd sten och under denna ett mörkt lager 
av samma slag som ovan. Inga fynd. Tolk
ning: stolphål med kulturlagerrest?, rest av 
kokgrop?

A310 STEN, ca 10x10 cm, samten mindre mängd 
kol.

A311 MÖRKFÄRGNING, sotinbi andad, oregel
bunden yta, ca 160x170 cm. En relativt stor 
sten, 20x40 cm, samt en mindre, 10x15 cm, 
fanns i dess norra del. I ytan syntes en större 
sträng och två mindre fläckar med bränd 
lera. En 15 cm bred profilbänk lades i an
läggningens östra halva. Vid nergrävningen 
påträffades i hela anläggningen kol, större 
och mindre bitar bränd lera, både skörbränd 
och obränd sten. Den mesta leran och ste
nen finns samlad i den Ö-V-liga sträng 
som syntes i ytan. En keramikbit, ev. röd
gods, påträffades också i anläggningen. 
Tolkning: -.

A312 Flat, rundad STEN, 25x25 cm, belägen i en 
diffus mörkfärgning. Tolkning: stolpsten.

A313 Flat, fyrkantig STEN, 20x30 cm. Inga mörk- 
färgningar synliga runtomkring. Tolkning, 
stolpsten?

A314 Område med HUMUSBLANDAD JORD, 
90x75 cm. Recenta fynd.

A315 Rund MÖRKFÄRGNING med 30 centime
ters diameter, djup 17 cm, stenklätt i kanter 
och botten. Fynd: porslin. Tolkning: stolp
hål från sen tid.

A316 Område med brun, något halminblandad 
jord, ca 40x50 cm, djup 10 cm. Området 
skadat i mitten vid avbaningen. STEN med 
flat yta, 10x10 cm, i östra kanten. Vid ner- 
grävning framkom sten i västra kanten och 
i botten. Tolkning: stensatt stolphål?

A317 Svagt mörkfärgat område med gles STEN- 
PACKNING. Utbredningen oklar, men upp
skattad till 250x175 cm. I stenpackningen 
finns ett osäkert stolphål, 35x30 cm, djup 
5-10 cm, med stenar runt kanten. Fynd: 
tegel. Tolkning: Sen byggnadsrest.

A318 MÖRKFÄRGNING, 11x12 cm, djup
1-2 cm. Fynd: kol, lerklining. Tolkning: 
käpphål?

A319 MÖRKFÄRGNING, 20x24 cm, djup 11 cm. 
Tolkning: stolphål.

A320 MÖRK FLÄCK, 12x15 cm, djup 1 cm.
Fynd: kol och halvt förkolnat trä.
Tolkning: -.

A321 MÖRKFÄRGNING, 15x20 cm, djup 1 cm. 
Fynd: kol. Tolkning:

A322 Närmast rund MÖRKFÄRGNING, 
ca 50x55 cm. Tolkning: -.
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A323 Närmast rund MÖRKFÄRGNING,
27x29 cm, djup 16 cm. Tolkning: stolphål.

A324 MÖRKFÄRGNING, 15x20 cm, djup 1 cm. 
Fynd: kol. Tolkning: -.

A325 Två MÖRKFÄRGNINGAR, 30x35 cm resp. 
10x10 cm, djup 10 cm resp 6 cm. Tolkning: 
stolphål resp. stolphål/käpphål.

A326 MÖRKFÄRGNING, 16x20 cm, djup
1-4 cm. En kantig sten sticker upp på bott
nen. Tolkning: stolphål?

A327 Rund MÖRKFÄRGNING, 20x20 cm, djup 
16 cm. Tolkning: stolphål. 14C-datering 
Ua 5168, BP 1240 +-80, cal AD 673-886 
(maximalt värde, en standardavvikelse).

A328 STENPACKNING, 100x175 cm och 15-20 
cm djup, med olikstora stenar, från ca 5x5 
till ca 60x75 cm. Många av stenarna var 
skörbrända. Packningen är gles på ytan men

tätare längre ner. Fynd: kol, bränd och 
obränd lera. Tolkning: -.

A329 Nästan rund, sotig MÖRKFÄRGNING, 
90x100 cm. Fynd: rikligt med kol. Tolk
ning: -.

A330 MÖRKFÄRGNING, 60x35 cm, djup 10 cm. 
Tolkning: -.

A331 STENPACKNING, 200x400 cm och 20 cm 
djup, med sten mellan 5x5 och 40x50 cm i 
storlek. Relativt mycket skörbränd sten, sär
skilt i de nedre lagren. Stenpackningen är 
gles på ytan och något tätare längre ner. Vid 
nergrävningen påträffades i södra sidan en 
tät stenpackning blandad med jord, kol, 
bränd och obränd lera. Tolkning: -.

A332 Rund STENPACKNING med en diameter på 
75 cm, djup 20 cm. Ingen skörbränd sten. I 
nergrävningen fanns sten och jord, men ing
en kol. Tolkning: -.



Vedartsanalyser
av Gundela Lindman 

Etapp 1
A1 - lövträd 
A5 - björk 
A6 - hassel 
A16- björk
A16, 0,15 cm dj, - björk

A16- björk 
A18, ytligt - lövträd 
A18, torvlagret i östra 

kanten - lövträd 
A18:R - asp, ek 
A18 - lövträd

A18 - ek 
Al8 - ek 
A18:I -ek 
A18, stolphål - ek 
A18-F47, ek

A18, profil 1, brandskikt
- asp, ek

A18, kolprov 3 - asp 
A18, F21 - björk 
A 18:0, kolprov 33 - björk 
A18.H, kolkone. - rönn/sälg

A18:N, 2:a kollagret - björk 
A18:J, 2:a kollagret - björk 
A18:N - björk 
A18:N, kolkone. - björk 
A18:N, mellan l:aoch 2:a kol- 

lagret - björk

A18:N, mellan 2:a och 3:e kol
lagret - björk 

A18:1, 2:a kollagret-asp 
A18, kolkone. 2 - bok 
A18:, l:a kollagret- trol. björk 
A18, profil 5, 3:e kollagret

- trol. björk

A18—40, l:a kollagret - hassel 
A18-40, 1 :a kollagret - lövträd 
A18^t0, 2: a kollagret - lövträd 
A 18^10, 2:a kollagret - lövträd, 

kvistar
A18^10, 2: a kollagret - lövträd, 

kvistar

A18—40, 2:a kollagret - lövträd 
A 18^10, 2:a kollagret - ek 
A18-40, 3:e kollagret - björk 
A18-40, 3:e kollagret - lövträd 
A18-40, 3:e kollagret-lövträd

A18-40, 3:e kollagret - lövträd 
A18-40, 4:e kollagret - ek, 

lövträd
A18-40, 4:e kollagret - ek 
A18-40, 4:e kollagret - lövträd 
A19 - lövträd av olika slag, 

delvis halvbrända, ek, björk

A20 - björk 
A26 - björk
A26 - brunnen stock lövträd 
A27 - björk, halvbränt 
A27 - rönn/sälg

A29 - björk
A30:A, kolkone. - björk 
A30:A - asp, ek, hassel 
A30:B - asp 
A31:A - ek

A31:C - sälg 
A31:C - ek 
A32 - björk 
A36 - björk
A37, bottenskikt södra delen 

- björk

A37, norra delen - ek 
A37, södra delen - asp 
A39 - ek 
A40 - björk 
A40:G - troligen björk, 

halvbränt

A40, kolskikt ovan torven - ek 
A40:J - asp 
A40:A - björk 
A40:J, kolkone. - björk 
A40:I - lövträd

A40:C kolkone. - björk 
A40:E - björk 
A40:B - björk

A40:E - björk, asp 
A40: H - björk 
A40:E-björk 
A41 - björk 
A41 - björk, halvbränt

A41, norra delen - alm 
A43 - lövträd 
A44 - ek 
A44 - rönn/sälg 
A45 - björk, ek

A46 - kolkone, björk 
A46 - björk, halvbränt 
A47 - björk
A47, nivå 44,21 - ek, halvbränt 
A100 - ek, kvistar, grenar, 

stockar; björk i små 
koncentrationer

A100-ek
A100, kolkone. - alm 
A100, kolkone. - ask 
A100, kolkone. - troligen björk 
A100, kolkone. - björk

A100, kolkone. - lövträd 
A100, nära botten - ek, björk 
A101 -ek 
A102 - ek 
A102-ek

A120-ek 
A121 - björk 
A122 - alm 
A123 - rönn/sälg 
A125 - björk

A126-lövträd, ask 
A127 - troligen rönn/sälg 
A128 - björk 
A129 - lövträd 
A130 - lövträd

A131, 1 :a kollagret - björk med 
näver

A131, 2:a kollagret - björk 
A131, 2:a kollagret - ek 
A131, 3:e kol lagret - björk
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A131, 3:e kollagret - o best. 
A200:G - björk 
A200:E - ek, björk 
A200:D - björk 
A200:C - lövträd, flera olika, 

bl.a. ek

A200:F - lövträd bl.a. ek 
A200:G - lövträd 
A206:6, ytligt - ek, kvistar 
A206:6, 1 :a kollagret - ek, 

småkvistar
A206:6, 2:a kollagret - ek

A206:6 3:e kollagret - ek, 
småkvistar

A206:6, ytligt - björk, halvbränt 
A206:14, ytligt - ek, liten gren 
A206:16, l:a kollagret -ek, 

björk
A206.16, 3:e kollagret ek

A206:18, ytligt - lövträd, 
halvbränt

A206:18, SV höm - björk 
A206:18, NV hörn - ask 
A206:18, SV hörn - björk 
A206:18, NV hörn - björk, lönn

A206:18, kolpr 53 - björk 
A206:18, l:a kollagret - löv

träd, björk
A206:18, l:a kollagret - obest. 
A206:18, 2:a kollagret - lövträd 
A206:18, 2:a kollagret - björk

A206:18, 3:e kollagret - björk 
A206:18, 4:e kollagret - björk 
A206:18, kolpr. 1 - björk 
A206:18, ytligt - björk 
A206.27, ytligt - ek

A206:33 - ek
A208:24, 3:e kollagret - björk 
A208:24, 2:a kollagret - björk 
A208:25, 1 :a kollagret - ek 
A208:1, ytligt - ek, kvist

A208:3, ytligt - ek 
A208:4, ytligt - obest.
A208:7, ytligt - lövträd 
A208:18, ytligt - ek, kvist

A209, ytligt - ek 
A209, kolprov 31 -björk 
A209, profil 1 översta kollagret

- björk
A209, profil 1 översta kollagret

- björk
A209, profil 1 mellersta kol

lagret - ek, även småkvistar

A209, profil 2 bottenskikt
- troligen asp

A209, profil 3 understa skiktet 
-ek

A209, profil 5 understa skiktet 
-ek

A209, ruta 2 kolkone 8 cm dj. 
-ek

A209, ruta 4, kolkone., understa 
kollagret - björk

A209, profil 3, 17 cm dj, kol
kone. - björk 

A209, profil 3, 0-4 cm dj.
- bark, obest 

A209 - björk
A209, 4 cm dj. - björk, halv

bränt
A209, profil 6 - ek

A209, profil 2 - lövträd, ek 
Schakt genom mittsvackan övre 

kolskikt ruta 2-3 - ek 
Schakt genom mittsvackan, 

lager 1 - björk 
Schakt genom mittsvackan, 

lager 5 - björk 
Schakt genom mittsvackan, 

lager - ekträ, delvis 
förkolnat

Etapp 2 
A333:2 - björk + ek 
A333:3 -ek 
A333:4 - ek 
A333:5/6 - ek + björk 
A333:7 - ek + björk

A333:8 - al 
A333:ll - al 
A333:13 -ek

A333 - blandade lövträd 
A334 - björk + ek 
A342 - al 
A344 - björk 
A346:1 - lövträd

A347:3 - björk 
A347:4 - asp
A347:5 - blandade lövträd 
A348:2 - asp 
Dl, botten - al

Dl, mellan - ek 
Dl:2 - al
Dl, makrol - björk 
D1, överst - asp eller björk 
D2 - björk

D2 - brunnen rot i schaktet, asp 
El:l - björk, kvistar 
E 1:2-björk 
E3:1 - björk 
E3:2 - björk

E3:2-björk 
E3:2-obest.
E4:l -ek 
E4:2 - lövträd 
E5:l - obest.

E5:2 - obest. lövträd 
E5:3-björk 
E7:l - björk 
E7-ek
E8:2 - rönn/sälg + björk

E8 - björk 
Fl:2-björk 
Fl:3 - björk 
F3 - ek 
F4:1 - björk

F4:2 - björk 
G3 - asp
G4, bottnen - björk 
G4, översta lagret - ek 
G6 - björk

J2 - björk 
Kl:l - lövträd 
K2:1 - ek
K2, nedgravning - ek
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Etapp 3

A401 - björk
A403 - lövträd, kvist
A404 - ek, lövträd, grenar

A408 - hassel
A411 - ringporigt lövträd
A414 - björk
A421 - lind
A429 - ek
A430 - ek

A432 - lövträd
A433 - asp + ytterligare lövträd 
A434 - asp 
N1 - lövträd 
NI - hägg 
N3 - lövträd



Analys av humushalt
av Thomas Andersson
Biologiska institutionen, Göteborgs Universitet

Metod: Proverna torkades i 105 grader i 24 timmar. Vägning I. Därefter glödgades proverna i ugn, 
550 grader i 3 timmar. Vägning II. Viktförlusten blir lika med den organiska halten.

Resultat jordprover Munkeröd: organisk halt - viktprocent

1 - 24,2 20-7,9 39-12,6 58-16,3 77 - 19,4
2 - 45,6 21 -7,9 40-36,9 59-7,2 78-4,1
3-19,5 22- 10,5 41 - 13,8 60-8,0 79-9,1
4 - 69,6 23-6,1 42-10,1 61-24,5 80-21,8
5-7,9 24 - 22,7 43-46,0 62 - 2,7 81 - 13,7
6- 16,6 25-5,4 44 - 19,4 63 - 4,7 82-7,4
7 - 36,2 26-8,1 45 - 16,3 64 - 4,8 83-5,5
8-9,6 27-21,9 46 - 10,2 65 - 6,8 84-21,0
9-6,3 28-17,8 47 - 37,4 66 - 6,6 85 - 6,0
10-22,7 29 - 28,3 48 - 4,9 67 - 9,4 86 - 26,6
11 - 22,5 30-21,1 49-6,5 68 - 6,4 87 - 24,7
12-30,8 31-9,2 50-43,5 69 - 8,3 88 - 30,3
13-11,3 32- 14,1 51-39,6 70-6,6 89 - 52,4
14-15,0 33 - 12,5 52-5,9 71-3,8 90-9,1
15-6,4 34-42,2 53 - 3,0 72 - 47,0 91-2,3
16-10,7 35 - 9,0 54-4,0 73-10,0 92-11,2
17-8,5 36 - 10,7 55 - 8,9 74 - 52,3 93 - 36,0
18-8,4 37-53,1 56-7,8 75 - 25,4 94-12,8
19-9,3 38-25,1 57 - 27,6 76 - 52,9



Summary

The use of the slash and burn method of cultivation 
in Munkeröd. An example of periodic slash and burn 
cultivation from the late Stone Age to the Middle Ages 
on the coast of S. Bohuslän.

An archaeological excavation was carried out on the west coast of Sweden in con
nection with the extension of the Munkeröd industrial area in Stenungsund. The 
area of some 70,000 m2 contained extensive remains of stratified soil layers. These 
contained charcoal deposits together with pottery, flint and several features, for 
example, post holes.

The report deals with the interpretation of the burnt layers and the type of land 
usage that had been practised in the area. Special attention was therefore paid to 
the development of the vegetation and the soil history, reflected by the strati
graphy and the pollen-, dendrological- and macrofossil analyses.

The area consists of a flat sandy plain in a clay floored valley, the latter having 
been cultivated in recent times.

The specific geological conditions have assisted greatly towards the preserva
tion of the remains in the area. An extensive system of sand-filled erosion gullies 
lay hidden beneath the top soil, these assumedly being created after the end of the 
Ice Age. Generally they are 5-15 m wide and are more or less parallel with each 
other. The gullies also provide the conditions necessary for the preservation of the 
early stratigraphy.

In the gullies, the stratigraphy has been established from the end of the Ice Age 
up to the Middle Ages. The bottom (Mesolithic) layers consisted of sandy clay or 
sandy humus. From the early Neolithic period onwards, a variable pattern of char
coal layers appears interchanging with thicker layers of sandy, sooty humus as 
well as thin layers of peat.

Certain areas were rich in prehistoric pottery in conjunction with a tightly 
packed humic sandy soil. The occasional post hole and burnt stones were also 
recorded, as well as the presumed remains of two simple shelters. Some areas con
tained hard packed earth that included fragments of burnt clay.

The pottery consisted mainly of ordinary domestic-ware, though finer, deco
rated pottery, including rosette-patterned soapstone tempered-ware, was also 
found in one case. Other finds included a polished flint axe, a hammerstone, two 
hones and several other small flint implements. From one square metre alone,
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nearly 2,000 pieces of flint flakes were found and where at least two implements 
from the late Neolithic and early Bronze Age periods had been produced.

The oldest farm site that appears on the early maps was partly situated within 
the excavated area. Post holes and pits were discovered and these features were 
dated to the late Iron Age-Viking Age.

The gullies contained from 1 to 6 charcoal layers which followed the original 
soil horizon and were of various widths and thicknesses. The charcoal originated 
from birch and oak - as well as other deciduous trees to a lesser degree - with 
trunks, branches, twigs and bark fragments all being found. The distribution of the 
charcoal layers excludes any explanation other than forest fires or burn-beating. 
The arguments supporting the interpretation of the charcoal layers as traces of 
burn-beating are as follows:

1. Traces of human activity in the area have been established. This is reflected 
mainly by the occurrence of large pottery finds but also by post holes, some 
hearths, burnt stones and the occurrence of trodden down, disturbed soil con
taining burnt clay.

2. The areas have been subject to extensive erosion. The fact that these areas 
have been eroded to such a high degree shows that both the vegetation and 
the soil have been disturbed. It would be reasonable to explain the erosion 
as being caused by cultivation and grazing, which indirectly indicates that 
the fires were purposeful in origin for gainful ends.

3. The wood that burned was deciduous. Analyses clearly show that it was the 
natural forest vegetation that burned and that it consisted of deciduous varie
ties, mainly birch and oak. This is an important point concerning the rejec
tion of the interpretation that they were normal forest fires, as these are rare 
in a purely deciduous forest. The climatic conditions in Northern Europe 
provide too few dry periods long enough for the spontaneous combustion 
and consequent burning of a deciduous forest.

4. The pollen- and macrofossil analyses prove that cultivation took place in the 
area. The pollen analysis showed signs of wheat, barley, rye, oats and flax, 
all of which are crops that often occur in conjunction with burn-beating in 
prehistoric times. The seed analysis revealed, for instance, a carbonized 
grain and seeds of the common weeds Chenopodium album and Polygonum 
aviculare. The pottery also contained several examples of grain impressions.

5. Plough (ard) marks were observed. Definite traces of plough marks were 
recorded in a smaller area of the site which were directly in association with 
the charcoal layers.

6. The burning occurred at irregular intervals, and no burning took place within 
the Mesolithic period. The time intervals were between 150 and 1,000 years 
according to the radiocarbon dates, with the first dates being placed within 
the early Neolithic period. If natural forest fires occurred in the area it 
would be expected that at least some of the charcoal layers would stem from 
the Mesolithic period. Similarly it would also be expected that they would
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7. Charcoal is absent in the surrounding areas. A trial investigation in a nearby 
deciduous wood showed no signs whatsoever of charcoal, which would 
have been the case if spontaneous forest fires had broken out many times in 
that area.

8. The site is well suited to cultivation. The area had a surface covering of san
dy, light, stone-free, easily workable soil of good quality.
The area is easily accessible, lying in a centrally placed valley containing the 

remains of settlements and graves in the vicinity. It would have provided a sui
table site for members of different family groups to utilize for slash and burn cul
tivation or for animal grazing. The large pottery finds could represent sites where 
the animals were gathered for milking perhaps, or where grain and other crops 
were stored. Any other permanent settlement does not seem to have existed within 
the cultivated area. The few and scattered finds, post holes and burnt stones were 
taken to represent a more temporary stay in connection with cultivation and live
stock tending.

The dates established from the area span 5,000 years in total. The slash and 
burn method was introduced during the early Neolithic period and continued right 
up until the early Middle Ages (3,700 BC-1,200 AD). The area therefore provides 
a hitherto unique example of the significance of slash and burn as a constant fea
ture in the sustenance for the population of this region.
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Fig. 89 Sänka E3. Foto Lisbet Bengtsson. Gully E3.
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Fig. 91 Pollendiagram av Karin Axelström. Pollen diagram by Karin Axelström.





mindre yta i dalgångens frodiga lövskogar av 
ek och björk. De rikliga fynden av keramik till 
sammans med spår av enkla hyddor och skjul 
visar områdets betydelse för extensiv odling 
och boskapsskötsel.
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