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Förord

Hamnedaprojektet, föranlett av väg E4:s utbyggnad genom Hamneda socken i södra 
Småland, har alltsedan förundersökningarna 1992 bedrivits i samarbete mellan Riks
antikvarieämbetet UV Syd och Smålands museum. Samarbetet hade sin utgångspunkt 
i en ömsesidig insikt i att en komplettering av vardera institutionens kompetens var 
väsentlig för ett lyckat genomförande av projektet. Smålands museum hade den regio
nala förankring som UV Syd saknade, medan UV Syds större vana vid stora exploa- 
teringsprojekt, i kombination med tillgång till olika specialistkompetenser, var av stor 
vikt för att driva projektet effektivt och med vetenskapligt hög kvalitet. Samarbetet 
var också en förutsättning för den tvärvetenskapliga ansats som präglat projektet och 
som i hög grad bidragit till de resultat som presenteras i föreliggande volym. Det 
gemensamma arbetet har varit givande för båda parter, och har följts av flera liknande 
samarbetsprojekt under slutet av 1990-talet.

De fornlämningar som undersökts inom ramen för projektet domineras av röj- 
ningsröseområden, och agrarhistoriska frågeställningar har varit av central betydelse i 
arbetet. De resultat som projektet i detta avseende har givit får betraktas som väsent
liga och nydanande bidrag till den pågående forskningen kring tidig odling i Syd- 
skandinavien. Undersökningarna har också givit upphov till intressanta frågor avse
ende relationen produktionsmark-boplats-gravplats och även bidragit till kunskaps
uppbyggnaden kring regionens tidiga, mesolitiska, historia. Omfattande exploater- 
ingsundersökningar av röjningsröseområden hade vid tidpunkten för Hamnedapro
jektet knappast utförts i regionen och arbetet har därför delvis haft en metodutveck
lande karaktär. Möjligheten att storskaligt prova och utvärdera såväl arkeologisk som 
naturvetenskaplig metodik har givit värdefulla erfarenheter inför kommande under
sökningar av liknande lämningar.

Smålands inland har länge spelat en undanskymd roll i modern arkeologisk forsk
ning, trots sina rika och välbevarade fornlämningsmiljöer. Denna ”forskningsskugga” 
kan bland annat förklaras med en låg exploateringsgrad och med stora avstånd till 
universitetens arkeologiska institutioner. Hamnedaprojektets betydelse ska också ses 
mot denna bakgrund - det är det första av en serie större undersöknings- och forsk
ningsprojekt som tydliggör områdets arkeologiska potential. Det är vår förhoppning 
att projektet därigenom kommer att bidra till att öppna regionen för fortsatta 
forskningsinsatser.

Britta Kihlstedt

1. antikvarie, Smålands museum
Ulf Säfvestad

Regionchef, Riksantikvarieämbetet



Innehåll

Inledning
Peter Skoglund och Inger Torstensdotter Åhlin

9

Tidigmesolitisk bosättning i sydvästra Småland
En komparativ studie över stenteknologi och regionala bosättningsmönster 

med utgångspunkt i en boplats vid Hamneda 
Bo Knarrström

15

En hällkista i Hamneda
Tolkning av hällkistans funktion och dess relation 

till andra hällkistor och neolitiska boplatser i trakten 
Thomas Linderoth

35

Gravgåvor från växtriket
Pollenanalytiska belägg från en senneolitisk hällkista i Hamneda 

Per Lagerås

65

Backar och bygder
Om Hamneda sockens fasta fornlämningar 

Lotta Högrell

85



Gravar i röjningsröseområden
De förmodade gravarna inom Hamneda RAÄ 77 och problematiken kring 

röjningsröseområden och gravar i södra Sverige 
Fredrik Svanberg

113

Markkemi och agrarhistoria
Sambandet mellan kol och kväve i fossil åkermark 

Mats Regnell

135

Järnåldersgården och åkern
Röseområdenas boplatser och rumsliga organisation 

Cecilia Grönberg, Peter Skoglund och Inger Torstensdotter Ahlin

145

Järnålderns odlingssystem och landskapets långsiktiga förändring
Hamnedas röjningsröseområden i ett paleoekologiskt perspektiv 

Per Lagerås

167

Utvärdering av metoderna inom Hamnedaproj ektet
Inger Torstensdotter Ahlin, Peter Skoglund och Per Lagerås

231

Övriga publikationer från projektet

240

Författarpresentationer
242





Inledning
Peter Skoglund och Inger Torstensdotter Ahlin

Abstract: Introduction
This book presents the results from the Hamneda Project, which was a commiss

ioned archaeology project at the National Heritage Board, Archaeological Excav
ations Department, UV Syd in Lund and the Småland Museum in Växjö. The area of 
study was an upland till area covered by coniferous forest, which was later exploited 
(the E4 motorway). It was situated west of River Lagan in the parish of Hamneda, 
southwestern Småland, southern Sweden. The archaeological and palaeoecological 
results cover a long time period, from the Mesolithic to Modern Time, but the focus is 
on the Late Neolithic and the Iron Age. The most common type of archaeological 
feature in the area was clearance cairns, and several of the papers in the book discuss 
questions of prehistoric agriculture.

Key words: Commissioned archaeology, upland areas, southern Sweden.

Lagan och dess dalgång har en lång historia som kommunikationsled. Färdlederna i 
dalgången har genom årtusenden utvecklats från hålvägar till körvägar, vidare till 
riksettan och våra dagars motorväg E4. Fragment av vägar från olika tider är fort
farande väl synliga i kulturlandskapet. Utmed vägarna finner vi lämningar som häll- 
kistor, höggravfält, kyrkor, milstenar, väghållningsstenar samt dagens gästgiverier, 
motell och bensinmackar. Tillsammans bildar de en viktig helhet som på ett tydligt sätt 
speglar samhällets förändring.

Samhällets krav på säkra och snabba kommunikationer ställde i början av 1990- 
talet krav på att E4:an genom Hamneda socken söder om Ljungby i Småland skulle 
byggas ut till motorvägsstandard. En utbyggnad av den befintliga vägen i dalgången 
kom i konflikt med viljan att bevara dalgångens rika fornlämningsmiljöer och värde
fulla kulturlandskap. En alternativ lösning kom därför att väljas, som innebar att vä
gen fick en västligare sträckning på moränhöjderna i dagens skogslandskap.

Några mer omfattande arkeologiska undersökningar i skogsmark hade tidigare 
inte skett i Smålands inland. Dessa områden som utgjort utmark i historisk tid är ofta 
opåverkade av det moderna skogs- och jordbruket. Det innebär att gravar och od- 
lingslämningar men även kulturlager och enskilda anläggningar ofta är välbevarade. 
Skogsmarkerna erbjuder därmed goda möjligheter för studier av så gott som samtliga 
arkeologiska perioder.
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Inledning

Hamnedaprojektets inledning kom att sammanfalla med ett ökat intresse för agrar
historia och då särskilt för röjningsröseområdena i Sydsvenska höglandets skogs
marker. Från mitten av 1980-talet hade det genom inventeringar och forskningsgräv- 
ningar framkommit argument som talade för att åtminstone en del av röjningsrösena 
på Sydsvenska höglandet var från yngre brons- och äldre järnålder. Dessa insikter 
innebar att röjningsröseområdena nu för första gången fick status som fornlämningar. 
I samband med E4:ans utbyggnad till motorvägsstandard har detta möjliggjort arkeo
logiska undersökningar av röjningsröseområden i norra Skåne, södra Småland och 
Östergötland.

Inom Hamnedaprojektet gavs goda möjligheter att utöka kunskapen om denna 
relativt okända fornlämningskategori. För att kunna placera in röjningsrösena i ett 
odlings- och landskapshistoriskt sammanhang kom den arkeologiska metodiken att 
kombineras med ett tvärvetenskapligt arbetssätt. Projektet har involverat arkeologer, 
kulturgeografer, kvartärgeologer och arkeobotaniker, som alla bidragit till en fördju
pad kunskap kring järnålderns odling och landskapets förändringar i ett långtids
perspektiv.

Den arkeologiska arbetsprocessen påbörjades år 1992 och inleddes med en analys 
av det historiska kartmaterialet. Den därpå följande fältinventeringen visade att här 
fanns omfattande områden med fossil åkermark i form av små flacka och övermos- 
sade röjningsrösen. Nio av dessa områden valdes ut för vidare undersökningar (fig. 1). 
Efter hand som arbetet fortskred framstod det allt tydligare hur informationsrika 
röjningsröseområdena var. Inom flera områden påträffades boplatsspår från olika 
tidsperioder, varav en del visade sig vara samtida med den fossila åkermarken. Något 
överraskande visar påträffade aktivitetsytor från mesolitikum att moränhöjderna va
rit attraktiva för bosättning redan under denna period. Resultaten innebär att här inte 
bara bedrivits odling, utan att man även bott och uppehållit sig i moränområdena 
under långa tidsperioder.

En förhärskande uppfattning om Sydsvenska höglandets röjningsröseområden har 
varit att de i huvudsak tillkommit under yngre brons- och äldre järnålder. Deras vid
sträckta storlek som ofta omfattar tiotals hektar har legat till grund för tolkningen att 
de brukats i ett system med långtidsträda. Resultaten från Hamnedaprojektet visar att 
förhållandena är mer komplexa än vad som hittills framkommit. Ett brett spektrum av 
analysmetoder kombinerat med den arkeologiska fältmetodiken har resulterat i en 
delvis ny bild. Utifrån våra resultat går det att formulera en syntes som innebär att 
röjningsrösena i Hamnedatrakten tillkommit under perioden romersk järnålder-tidig 
vikingatid, samt att odlingen varit av relativt permanent karaktär. Undersökningarna

Figur 1. Översiktskarta över de olika undersökningsområdena inom Hamnedaprojektet. Dessa låg som ett pärlband där 
nya E4:an nu går, på moränhöjderna väster om Lagadalen. Siffrorna anger RAÄ-nummer.

Map of the investigation areas.
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Inledning

har också bidragit med kunskap om förhållandet mellan bosättning och odling under 
järnåldern. I vissa fall har det varit möjligt att undersöka permanenta järnåldersgårdar 
belägna inom röjningsröseområdena vilka var samtida med rösena. Vad det gäller 
odlingssystem och byggnadstradition uppvisar röjningsröseområdena i Hamneda 
stora likheter med förhållanden i andra och mer välundersökta delar av Sydskandi- 
navien med helt andra naturgeografiska förhållanden. Det framstår inte som fruktbart 
att betrakta Sydsvenska höglandets röjningsröseområden som marginalområden med 
ett från andra delar av landet avvikande odlingssystem.

Resultat från Hamnedaprojektet har tidigare redovisats i rapportform. Syftet med 
föreliggande bok är att ytterligare problematisera och diskutera några centrala teman 
inom projektet. I artikelform presenteras här några viktiga resultat, vilka vi bedömt 
som angelägna att redovisa för en bredare publik.

I en artikel av Bo Knarrström beskrivs en av mycket få välundersökta boplatser 
från mesolitikum i Smålands inland. Boplatsen har dessutom en från gängse mönster 
avvikande lokalisering, då den saknar direkt kontakt med sjö eller vattendrag. 
Knarrström relaterar fyndmaterialet till andra inlandsboplatser från mesolitikum i 
Sydsverige, och drar slutsatser kring ekonomi, teknik och kontaktvägar.

Projektområdet ligger i utkanten av Sveriges största koncentration av hällkistor. 
Endast ett fåtal hällkistor i sydvästra Småland har undersökts. Undersökningarna är av 
äldre datum och genomfördes i början av 1900-talet, då moderna analysmetoder sak
nades och då gravgömman med fynden stod i centrum för intresset. Inom Hamneda
projektet har vi haft möjlighet att undersöka en hällkista i sitt sammanhang med 
omgivande boplatslämningar och odlingsaktiviteter. Resultaten redovisas i en artikel av 
Thomas Linderoth. En diskussion förs om hällkistornas placering i landskapet, och om 
den kan tänkas spegla en kronologisk sekvens, där hällkistorna på moränhöjderna kan 
ha övergivits under senneolitikum-äldre bronsålder, medan de i dalgången kan ha 
fortsatt att användas under bronsålder. Diskussionen bygger på en genomgång av 
samtliga hällkistor i Hamneda socken vad gäller topografiskt läge, konstruktion och 
orientering. Jämförelser görs även med grannsocknen Göteryd, som utgör den centrala 
delen av bygden så som den avspeglar sig i spridningen av hällkistorna.

I samband med undersökningen av hällkistan togs pollenprover i markprofilen inne 
i kistan. Per Lagerås presenterar resultaten av pollenanalysen. De intressanta resultat
en speglar såväl den lokala miljön som den senneolitiska begravningsritualen.

Utifrån Riksantikvarieämbetets nyligen genomförda revideringsinventering analys
erar Lotta Högrell fornlämningsbilden i Hamneda socken. I artikeln jämförs utbred
ningen av röjningsröseområdena med gravarnas spridning under olika perioder, och 
fornlämningsbilden relateras till resultaten av de arkeologiska undersökningarna in
om projektet. Avslutningsvis diskuteras orsakerna bakom röjningsröseområdenas 
framväxt i ett regionalt perspektiv.

Fredrik Svanberg gör i sin artikel en kritisk genomgång av problematiken kring 
gravar i röjningsröseområden i södra Sverige. Han belyser svårigheterna i att i vissa fall
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Inledning

särskilja gravar från röj- 
ningsrösen. Vidare diskut
eras alternativa tolknings
möjligheter där en mer 
nyanserad syn efterlyses, 
som innebär att det kan 
finnas fler tolkningsmöjlig
heter än de båda entydiga 
kategorierna grav och röj- 
ningsröse.

I en metodstudie diskut
erar Mats Regnell mark
kemiska analyser som ett 
instrument vid karteringen 
av fossil åkermark. Resul-

Figur 2. De arkeologiska undersökningarna genomfördes nästan uteslutande 
i höglänt, skogklädd moränmark. Bilden visar utgrävningen inom RAÄ 76.

Most of the excavations within the project were carried out in upland till 
areas. The picture is from the investigation area RAÄ 76.

tat från Hamneda tyder på 
att äldre odlingsjord kan 
identifieras utifrån förhåll
andet mellan kol och kväve.

Röj ningsröseområdenas 
boplatser diskuteras i en ar
tikel av Cecilia Grönberg,
Peter Skoglund och Inger Torstensdotter Ahlin. Med utgångspunkt i en undersökt järn- 
åldersgård och andra mer diffusa boplatslämningar, tolkas boplatsens och odlingen or
ganisation och mobilitet.

Utifrån undersökningarna i Hamneda tolkar Per Lagerås järnålderns odlingssystem 
och landskapets långsiktiga förändring. Omfattande analyser ligger här till grund för 
delvis nya tolkningar av järnålderns odlingssystem. Här diskuteras även landskapets 
förändring från mesolitikum fram till idag samt hur den är relaterad till människans 
närvaro i området.

Avslutningsvis gör Inger Torstensdotter Ahlin, Peter Skoglund och Per Lagerås en 
summering och utvärdering av de metoder som använts inom Hamnedaprojektet. 
Undersökningarna pågick under en förhållandevis lång tid, vilket möjliggjorde en 
kontinuerlig utvärdering av resultaten. I artikeln görs ett försök att värdera de meto
der som använts inom projektet. Metoder som diskuteras är bland annat fosfat
kartering, kartering av fossil åkermark, schaktning i skogsmark samt olika under
sökningsmetoder för röjningsrösen. Dessutom diskuteras de olika analysmetoder 
som använts.

peter.skoglund@ark.lu.se 
inger torstensdotter. a hlin @g. Ist.se
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Tidigmesolitisk bosättning 
i sydvästra Småland

En komparativ studie över stenteknologi och regionala 
bosättningsmönster med utgångspunkt i en boplats vid Hamneda

Bo Knarrström

Abstract: Early Mesolithic settlement in southwestern Småland, Sweden.
The paper presents an excavated Mesolithic site (RAÄ 67) in the parish of 

Hamneda, Småland, southern Sweden. The site was unusually situated in an upland 
till area, remote from lakeshores and rivers. Conclusions and discussions in the paper 
are based on an analysis of the lithic technology on the site. Quartz was the most 
important lithic raw material, but also flint was used. There are no natural flint 
resources in the region, and the small size of the flint artefacts reflects this shortage of 
raw material. The flint had to be imported from coastal areas to the southwest, but the 
relatively limited amount of flint artefacts on the site indicates that these extra- 
regional contacts were few. By comparison, the investigated site may tentatively be 
dated to the end of the Early Mesolithic.

Key words: Lithic technology, Early Mesolithic, southern Sweden

Inledning
Kunskapen om hur den äldre stenåldern gestaltar sig i sydvästra Småland och norra 
Skåne är ännu så länge mycket ringa. Avståndet till de akademiska lärosätena och den 
ofta besvärliga skogsterrängen har hämmat den arkeologiska kunskapsuppbyggnaden 
i denna region, trots att potentialen för vidare forskning ansetts vara mycket stor 
(Taffinder 1982, Gullberg 1996, Karsten och Knarrström 1997a, Lagerås och Knarr
ström 1997). Inte minst mossfynden av uroxar och fyndet av Sveriges äldsta bevarade 
träpil (Petterson 1951, Liljegren och Lagerås 1993, s. 29f) anger att området är högin
tressant för studier kring den äldre stenåldern, dock på delvis andra premisser än i 
södra Skåne och på Västkusten. Den främsta svårigheten utgörs av landskapets jämfö
relsevis ringa grad av uppodling och det låga exploateringstrycket. Norma Iförfarandet 
vid registrering av nya stenålderslokaler är inventeringar av plöjd åkermark, och det 
småländska skogslandskapet lämpar sig dåligt för denna typ av traditionell invente
ring.

15
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Tidigmesolitisk bosättning i sydvästra Småland

En ytterligare besvärande faktor är råmaterialens sammansättning som skiljer sig från 
vad man är van vid från de flintrika boplatserna i söder. Kunskapstraditionen för 
kvarts är mycket kortare än för flintan vilket i sin tur menligt påverkat kunskapsupp
byggnaden i de regioner som domineras av andra material än flinta (Lindgren 1996, s. 
30). Flintan finns inte i några naturliga depositioner av värde i norra Skåne/södra 
Småland (Lidmar-Bergström 1982), och i flera fall har de mesolitiska fångstfolken där 
utnyttjat lokalt förekommande spaltningsbara material. Dessutom tenderar det slagna 
litiska materialet, oberoende av boplatsernas utbredning, att vara av betydligt mindre 
omfattning än på samtida lokaler i söder. Med anledning av att boplatser i det inre av 
Småland aldrig påverkats av havsnivåhöjningar, kan inte heller inventeringar baserade 
på strandförskjutningskurvor utnyttjas som hjälp vid eftersökningar (jfr Åkerlund 
1996).

Av ovan nämnda anledningar är därför alla nytillkomna platser, framinventerade 
eller utgrävda, av mycket stort vetenskapligt värde när det gäller kunskapsuppbygg
naden kring regionens stenålder. Sannolikt kommer de pågående insatserna från olika 
institutioner att rulla upp ett mycket spännande förhistoriskt landskap, av avgörande 
betydelse för förståelsen av stenåldern i hela södra Sverige.

Målet med föreliggande studie är främst att redovisa det mesolitiska material som 
tillvaratogs inom Hamnedaprojektet. Undersökningsresultaten från en nyupptäckt 
boplats presenteras och i diskussionen relateras fynden till andra kända fornlämnings- 
komplex i regionen.

RAÄ 67, en mesolitisk boplats vid Hamneda

Topografi och naturmiljö
Platsen ligger mellan 150-155 m.ö.h och marken består av moig morän. Boplatsen har 
varit belägen i de lägre partierna av en svagt markerad sydsluttning, i väster och öster 
omgiven av våtmark. Det slagna flint- och kvartsmaterialet påträffades inom ett begrän
sat område, ca 175 kvm. Detta fyndområde ligger ungefär 150 meter från den närmaste 
våtmarken i öster och två hundra meter från våtmarken i väster. Det är möjligt att 
våtmarksområdena under stenåldern stått i förbindelse med Lagan som flyter förbi en 
kilometer västerut, men boplatsen har inte varit strandbunden. Läget för denna bosätt
ning, ganska långt indraget från den förhistoriska strandmiljön, är inte särskilt typiskt 
för likåldriga boplatslämningar i regionen. De flesta stenåldersboplatserna i Småland

Figur 1. Översiktskarta med de diskuterade undersökningsområdena markerade. 

Map showing the investigation areas discussed in the text.
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Tidigmesolitisk bosättning i sydvästra Småland

Figur 2. Utgrävningen inom RAÄ 67 

The excavation in RAÄ 67.

har framkommit genom inventeringar längs sjöstränder, men detta avspeglar kanske 
inte helt och fullt den faktiska fornlämningsbilden (jfr Persson 1997, s. 18). Boplatsen i 
Hamneda visar att boplatslokaliseringen inte alltid är den förväntade, även om de flesta 
mesolitiska lokaler trots allt kan knytas till sjöar och vattendrag.
En viktig källkritisk aspekt inför det fortsatta resonemanget är påpekandet att det 
tillvaratagna materialet sannolikt inte representerar hela boplatsen. Det är troligt att 
boplatsen också omfattat delar som låg utanför exploateringsområdets östra gräns. 
Således finns möjligheten att stenmaterialet från utgrävningen härrör från särskilda 
aktivitetsytor inom en större bosättning.

Metodik
Materialet är tillvarataget genom stickgrävning och sållning av kvadratmeterrutor 
och ytplockning av fynd på det avbanade området (fig. 2). Stor vikt lades på att inte 
bara insamla flinta, utan även andra typer av bearbetad sten. En jämförande analys 
av råmaterial- och artefaktfördelningen mellan rutorna indikerar en jämn och likartad
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spridningsbild. Detta kan betyda att materialet är representativt även för den övriga 
boplatsens utsträckning utanför arbetsområdet (fig. 3).

Fyndmaterialet
Det slagna litiska materialet, totalt 1746 gram, består av kvarts, flinta och diverse 
bergart. Materialet från denna plats innehåller dessutom keramik som är mycket svår- 
daterad. Skärvorna har drag av senneolitisk sydsvensk keramik, men också stora lik
heter med järnålderskeramiken på RAÄ 66 och 77 (Grönberg m.fl. denna volym). 
Korrelationen med järnåldersfynden på dessa platser och den övriga avsaknaden av 
influenser från ett sydsvenskt neolitiskt flinthantverk gör den yngre dateringen av 
keramiken mest sannolik. Inte heller påträffades avslag med slipyta som är ett mycket 
vanligt inslag på neolitiska boplatser även utanför Skåne.

Lokalens fornlämningar domineras av odlingsrösen och kolprover från den under
liggande sanden ger i de flesta fall en datering till järnålder. De fåtaliga anläggningar 
som påträffades ger i stort sett likartade dateringar. Undantaget utgörs av ett kolprov 
från en grop som daterats till 8350—7900 f.Kr. (kal., 2 sigma, Ua-8510). I en utförd 
vedartsanalys har kolbiten visat sig härröra från ek. Detta trädslag fanns inte i områ
det vid denna tid (Liljegren och Lagerås 1993), varför 14C-analysens eller vedarts- 
bestämningens trovärdighet bör ifrågasättas. Från sanden under ett av odlingsrösena 
insamlades kol som vid analys gav värdet 6610-6350 f.Kr. (kal., 2 sigma, Ua-8301). 
Då kontextuella kopplingar saknas är resultaten av kolprovsanalysen intressanta en
dast som möjliga indikatorer på återkommande skogsbränder, naturliga eller medve
tet anlagda. Dateringen av stenåldersmaterialet kommer istället att bygga på kom
parativa studier av stenmaterial från andra boplatser i södra Sverige.

Mesolitiska boplatsartefakter
Förutom avslag/avfall/splitter tillvaratogs totalt 82 föremål vilka kunde bestämmas 
närmare. För kvartskategorin utgör de bipolära kärnorna den dominerande föremåls
gruppen följt av övriga kärnor samt enstaka identifierbara verktyg som segmentknivar 
och en skrapa (fig. 4).

Kvartsen dominerar fullständigt råmaterialkategorin, men ser vi till andelen diag- 
nosticerbara artefakter, till exempel block, spån och spetsar, skiftar materialet karak
tär. Som framgår av diagrammen i figur 5 är hälften av de bestämbara föremålen 
tillverkade i flinta. Detta trots att flintan i vikt räknat endast utgör 5% av det totala 
stenmaterialet.

Anledningen till diskrepansen mellan de olika råmaterialens artefaktfrekvens kan del
vis vara den oftast stora svårigheten att identifiera olika föremålsformer i kvarts. Kvarts
ens fraktureringsmönster skiljer sig från flintans genom att den kristallina strukturen

19



Tidigmesolitisk bosättning i sydvästra Småland

Figur 3. Undersökningschaktet inom RAÄ 67 med rutor och spridningsbild över artefakter och råmaterial. Cirklarna anger 
andelsförhållandet mellan kvarts (grått) och flinta (svart), samt den totala mängden av dessa material (cirklarnas storlek) 
i respektive ruta.

The distribution of flint (black) and quartz (grey) finds in RAÄ 67.
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Figur 4. Kvartsartefakter från RAÄ 67. 1 -6) bipolära kvartskärnor. 7-8) segmentknivar. 9) skrapa. Pilarna markerar större 
retuscher. Teckning: Bo Knarrström.

Quartz artefacts from RAÄ 67. 1-6) bipolar quartz cores. 7-8) knives. 9) scraper. Drawing: Bo Knarrström.
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Kvarts

Kvarts-o 50

Bergart
Bergart

Totalt
Råmaterialfördelningen räknad på 
hela stenmaterialet och uttryckt i 

viktprocent.

Artefakter
Råmaterialfördelningen inom 
gruppen bestämbara föremål, 

uttryckt som procent av antalet.

Figur 5. Råmaterialfördelningen på RAÄ 67.

Bar charts showing the weight relationship between flint (grey), quartz (hollow) and other minerals (black) counted on 
the total lithic materal from the site (left) and on tools only (right).

ofta innehåller dolda sprickbildningar vilka aktiveras genom impaktorträffen. Den 
senaste tidens forskning har dock pekat på att även kvartsens fraktureringsmönster är 
starkt lagbundet och därför kan användas för långtgående studier kring relationen 
människa-teknologi-beteende (Callahan m.fl. 1992).

Bland flintföremålen utgör spån den vanligaste gruppen följt av mikrospån- 
fragment, möjliga mikrolitfragment och diverse små kärnor. De spetsovala små platt
formarna har utskjutande hak på buksidan och saknar överlag utbildade slagringar
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Figur 6. Flintartefakter och ett trindyxfragment från RAÄ 67. 1-3) oretuscherade spån. 4) mikrospån med retusch. 5- 
7) eventuella mikrolitfragment. 8) bipolärt sönderdelad mikrospånkärna. 9) trindyxfragment. Teckning: Bo Knarrström.

Flint artecafts and one axe fragment from RAÄ 67. 1-3) unretouched blades. 4) retouched microblade. 5-7) fragmented 
microliths. 8) bipolar microblade core. 9) fragmented pecked axe. Drawing: Bo Knarrström.
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(jfr Knarrström och Wrentner 1996, fig. 4). Med ledning av de morfologiska attri
buten kan spånproduktionsmetoden bestämmas till så kallad indirekt teknik med 
hornpuns och en trä- eller hornklubba. Kärnorna har varit svagt koniska och stor 
omsorg har lagts vid preparering av plattformskanterna.

Sammanlagt insamlades i de 27 rutorna 21 spån och 5 mikrospån, varav flertalet 
var fragmenterade. Drygt 30% uppvisar retusch, dock påträffades inga mikrosticklar. 
Eventuellt utgör några av de små retuscherade flintfragmenten avbrutna mikroliter, 
men utformningen av dessa saknar tydliga paralleller i övriga sydskandinaviska mate
rial och osäkerheten kring föremålen kvarstår (fig. 6). Återigen bör råmaterial
situationen betänkas; tillgängligheten av flinta har varit mycket knapp och spets
materialen kan av denna anledning avvika från samtida typologier längre söderut.

Stenteknologisk analys
Det viktigaste materialet för bearbetning har varit mjölkkvarts av varierad kvalitet. 
Kvartsen har generellt samma hårdhetsgrad som flinta och ett delvis mussligt brott. 
Det utnyttjade materialet består av uppbrutna morännoduler, ren klyftkvarts och obe
stämbar kvarts med diverse föroreningar.

Reduktionsmetoderna på boplatsen avpeglar mycket tydligt den specifika råmater
ialsituationen med rik tillgång på kvarts och betydligt mindre flinta. Bipolär teknologi 
dominerar kraftigt och av de 30 kvartskärnorna har 90% bearbetats mot en städsten. 
Syftet har uppenbarligen varit att tillverka små vassa avslag med skärande eggkanter, 
men hur dessa sedan utnyttjats vidare är inte känt. Den omfattande produktionen av 
avslag bör dock rimligen relateras till färdigställandet av vapen och verktyg av olika 
slag (fig. 7).

Kvartsen betraktas i sydligaste Sverige som ett tämligen exotiskt material, helt i 
avsaknad av de goda egenskaper som flintan tillmäts. Tillverkade efter etnografiska 
exempel har dock exempelvis kvartseggade knivar, skaftade kvartsskrapor och borrar 
visat sig fungera mycket väl vid experiment (Knutsson 1988a, s. 2Iff) (fig. 8). 
Sannolikt har kvartsavslag och mindre flisor monterats både som eggar på pilspetsar 
och på knivar av ben eller trä. Funktionsanalyser av enkla avslag från den nord
svenska Bjurseletboplatsen visade också att en relativt stor andel oberabetade stycken 
utnyttjats för exempelvis skrapning och borrning (Knutsson 1988b, s. 123).

De bipolära kvartskärnorna uppvisar till delar ett rombiskt tvärsnitt, men flera 
kärnor har attribuerats till bipolär bearbetning enbart genom sin ringa storlek. 
Oavsett typen kan kärnor av de storlekar som visas i figur 6 omöjligt ha bearbetats i så 
kallad frihandsteknik (jfr Callahan 1987, Knutsson 1986, s. 34, Thorsberg 1985a, s. 
3ff). Bergart förekommer både som enstaka avslag, ett kärnfragment och ett fragment 
av ett prickhugget, slipat föremål. Boplatsen invånare har provslagit röd granit, kali- 
fältspat och gnejs. Det prickhuggna fragmentet, möjligen rest av en yxa, utgörs av 
mycket tät diabas eller basalt (fig. 6:9).
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Figur 7. Förslag till modell över den bipolära reduktionsprocessen och den fortsatta bearbetningen och skattningen av 
utvalda avslag. Omarbetad efter Knarrström (1997).

Proposal concerning the bipolar reduction process and the shafting of selected flakes. After Knarrström (1997).

Bortsett från den högkvalitativa spån- och mikrospånproduktionen, har även flintan 
bearbetats bipolärt. Det föreligger således en tydlig koppling mellan kvartsen och 
flintan avseende produktionen av små ospecialiserade avslag. Sannolikt är den likar
tade bearbetningsmetoden ett resultat av samtidighet, det vill säga att kvartsen och 
flintan kronologiskt tillhör samma bosättningsfas.

Dateringsproblematik
Hamnedaboplatsen kan på grundval av spånen, möjliga mikrolitfragment och ett 
mikrospånkärnfragment placeras i mesolitikum. I följande diskussion skall ett försök 
till en snävare datering göras utifrån korrelationer med andra boplatsmaterial på en 
överregional nivå (fig. 9).

Problemen med att använda närvaron av bipolär teknik som underlag för datering 
av stenåldersmaterial har tidigare redovisats utförligt i andra sammanhang (Callahan 
1987). Råmaterialpreferenser och reduktionsteknologier kan också ha andra orsaker 
än rent ekonomiska (Taffinder 1987, s. 62ff). Förekomsten av neolitiska bipolära 
senonflintkärnor på boplatser i sydöstra Skåne har exempelvis tolkats som ett utslag 
av socialt betingade preferenser, snarare än en akut brist på befintliga spaltningsbara 
råmaterial (Knarrström 1997).
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Figur 8. Experimentellt skattad kvartsskrapa, kvartseggade knivar och ett borr. Efter Knutsson (1988b). 

Experimentally shafted quartz scraper, quartz-edged knives, and a drill. After Knutsson (1988b).

Det bearbetade flintmaterialet på Hamnedaboplatsen är dock tydligt i sin samman
sättning. Kärnorna har reducerats till oigenkänlighet och flera av avslagen är mycket 
små. Förutom en bipolärt sönderdelad mikrospånkärna finns inga andra diag- 
nosticerbara kärnrester. Flintan har utnyttjats till yttersta gränsen och teknologin ger 
besked om en tydlig bristsituation. För att kunna placera Hamnedaboplatsen i ett 
kronologiskt och geografiskt sammanhang, följer nedan en kort genomgång av äldre 
mesolitiska boplatsmaterial i Småland, Östergötland, Västergötland och nordvästra 
Skåne.

Den cirka 9 000 år gamla boplatsen vid Lövås utanför Anderstorp, Småland 
(Pagoldh 1992), innehöll ett flintdominerat material delvis jämförbart med flintan 
från Hamneda. Miniatyrredskap, merparten inte längre än 3 cm, påträffades i ett 
grustag intill ett mindre vattendrag. Lövåsmaterialet daterades genom analys av kol
prover och typologisk bestämning av mikroliter. Sammanlagt insamlades även sju 
trindyxor inom boplatsen (Pagoldh 1995, s. 41). Närvaron av enstaka trindyxor på 
yngre tidigmesolitiska boplatser är ingen okänd företeelse i södra Skandinavien 
(Mathiassen 1979, s. 49f, Hermansson och Welinder 1997, s. 21). Dessutom före
kommer i nordvästra Skåne prickhuggna grova stenhackor även på äldre Maglemose- 
bosättningar (Karsten och Knarrström 1998, s. 26ff).
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N

Figur 9. Karta över södra Sverige med de diskuterade boplatserna markerade. 

Map of southern Sweden showing sites discussed in the text

På den tidigmesolitiska boplatsen Mörby, belägen i Östergötland, strax öster om Vät
tern, påträffades flinta och en mindre del bearbetad bergart, bland annat kvartsit, 
mosten och granit. Kvartsen utgör i vikt dock drygt 90% av det slagna materialet, och 
Mörbylokalen utgör därmed en parallell till råmaterialsituationen på boplatsen i 
Hamneda. En intressant notering är att kvartsen enbart tycks vara slagen från platt- 
formskärnor (Kaliff m.fl. 1997).

De typologiskt och morfologiskt daterbara tidigmesolitiska Almeöboplatserna vid 
Hornborgarsjön i Västergötland och Lövåsbosättningen vid Anderstorp domineras 
samtliga av flinta (Pagoldh 1995, Kindgren 1995, s. 176). Också tidigmesolitiska 
fyndmaterial från Västersjön och Rössjön nordvästra Skåne indikerar mycket mobila 
samhällen där insamling och förberedande tillhuggning av flinta skett i områden med 
god råmaterialtillgång. På dessa boplatser saknas helt inslag av kvarts och bipolär 
teknologi varför bristsituationen inte varit särskilt markant. En konstant tillförsel av 
råmaterial i form av förarbeten och färdiga redskap har varit säkrad. Fångsfolkets
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stora rörlighet, ett arv från de senpaleolitiska jägarkulturerna, har medgivit långa 
förflyttningar där insamlingsplatserna för flinta utgjort en viktig basresurs (Karsten 
och Knarrström 1997a). Denna mobilitet och utnyttjandet av medhavda flintför
arbeten och flintföremål avspeglas således i tidigmesolitiska boplatsmaterial norr och 
söder om Mörbyboplatsen.

Även om kvartsen tycks utgöra det viktigaste materialet på allmänt mesolitiska bop
latser i Smålands inre, förekommer också porfyr, kvartsit och diverse flintsorter, särskilt 
i landskapets östligare delar (Gurstad-Nilsson 1992, s. lOf, Rosberg och Sarnäs 1992, s. 
34ff). Småland utgör sannolikt ett mycket komplext område där influenser kan ha kom
mit från flera olika håll. Dessutom bör en fast befolkning, kanske med början i yngre 
tidigmesolitikum, ha etablerat sin egen materiella kultur som kan skilja sig avsevärt från 
kronotypologiska indelningar i södra, västra och mellersta Sverige. Materialsnåla flint- 
huggningstekniker kan exempelvis ha framtvingat specialiserad mikrospånproduktion 
redan i de äldsta stenåldersperioderna (Knarrström och Kärrefors 1997, s. 53ff). Av 
denna anledning bör förkomsten av mikrospån i norra Skåne eller Småland inte med 
automatik dateras till mellan- eller senmesolitikum. Mikrospån utgjorde 5,4 % av 
flintorna på den tidigmesolitiska Lövåsboplatsen, och flera av lancettmikroliterna tycks 
också ha framretuscherats från små spån. Även om enstaka artefakter utgjordes av lo
kalt förkommande råmaterial, är det flintan som stått i fokus för redskaps- och vapen
tillverkningen (Pagoldh 1995). Denna materialsammansättning påminner mer om för
hållandena på de tidigmesolitiska boplatserna kring sjöarna i nordvästra Skåne, snarare 
än dem på Mörby- och Hamnedaboplatserna.

En strandbunden boplats, belägen intill Hjälmsjön i Örkelljunga, är den första lo
kal i Skåne där slagen kvarts utgör den största fyndkategorin. Boplatsen påträffades 
inom ramen för omlandsstudier i samband med arkeologiska insatser inför ombygg
nad av E4:an. Kvarts och flinta insamlades i en rasbrant intill vattenbrynet, och 
korrelationsstudier med Västersjömaterialet indikerade en datering till yngre tidig
mesolitikum (Karsten och Knarrström 1997b, s. 38ff). Detta boplatsmaterial stämmer 
bättre överens med Hamnedalokalens sammansättning av råämnen, och Hjälmsjöbo- 
platsen kan tolkas som en sydlig utlöpare av en Smålandsbaserad fångstbefolkning.

Sammanfattningsvis anger jämförelserna med boplatsmaterial från Småland och 
Norra Skåne att Hamnedaboplatsen skall placeras i slutet av tidigmesolitisk tid, kanske 
i övergången till mellanmesolitikum. Detta betyder att materialet är ca 8 500-9 000 år 
gammalt.

Kontaktytor och ekonomi
Flintan på boplatsen utgörs av typerna senon- och danienflinta (sydvästra Sverige) 
medan kristianstadsflinta, hälleflinta och överordovicisk flinta (sydöstra Sverige) helt 
saknas. Inte heller påträffades någon porfyr, trots en tämligen riklig tillgång till detta 
material i Smålands östra och nordöstra delar (jfr Rosberg och Sarnäs 1992, s. 35).
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Även om kvartsens och kvartsitens struktur ibland kan vara svår att särskilja, är be
dömningen att inte heller kvartsit utnyttjats på boplatsen. Den helt dominerande 
kvartsen är däremot lokalt förekommande och har sannolikt insamlats i boplatsens 
närhet. Bilden av råmaterialsammansättningen medger således en tolkning av invånar
nas huvudsakliga kontaktriktning. Den närbelägna Lagan representerar en obruten 
vattenfarled som utmynnar i Laholmsbukten, norr om Öresund. Det är troligen via 
denna väg som flinta sipprat in till befolkningen på Hamnedaboplatsen. Tidigmeso- 
litiska fynd utgör för övrigt ett av de vanligaste inslagen i södra Hallands mesolitiska 
lämningar (Jensen 1998). Genom den relativt ringa mängden flinta på boplatsen kan 
dock kontakterna med flintförande områden i Halland eller sydvästra Skåne karaktä
riseras som mycket sporadiska. Frånvaron av andra råmaterialkategorier ger också en 
stark indikation på få eller inga handels- eller utbyteskontakter med östra Smålands 
mesolitiska befolkning.

Till skillnad från de äldre tidigmesolitiska boplatsernas flintrika innehåll, som 
starkt indikerar ett nord-sydligt förflyttningsschema, antyder Hamnedamaterialets 
fokusering på kvarts en regionalt stationär befolkning i sydvästra Småland/nordvästra 
Skåne (fig. 10) Sannolikt har det ringa befolkningsunderlaget mot slutet av tidig- 
mesolitikum inte heller förmått upprätthålla långväga, aktiva utbytes- eller handels
kontakter för bland annat råmaterial. Även om resterna av flinthantverket avspeglar 
en intensiv önskan om maximal utkomst av råämnena, tyder kvartshanteringen på ett 
minskat beroende av flintan. Kvartsutnyttjandet är därför ett tecken på en avmattning 
av de tidigare säsongsflyttningar och kontakter som medgivit anskaffande av flinta i 
södra Skåne.

Flera av de enstaka kvarts- och flintfynden på de olika utgrävningsplatserna längs 
E4:an vid Hamneda kan sannolikt kopplas samman med diverse ekonomiska aktivite
ter som utgått från den mesolitiska boplatsen. Åtminstone ett av föremålen, en konisk, 
prismatisk mikrospånkärna i högkvalitativ kvarts tillvaratogs i den högre terrängen 
på plats RAÄ 77 (fig. 11). Kärnans utformning svarar direkt mot typologin för 
maglemosekulturens spån- och mikrospånkärnor. Detta föremål visar också tydligt 
att tillverkningen av mikrospån inte alltid var avhängigt tillgången på flinta (jfr Holm 
1991, fig. 34, Gurstad Nilsson 1992, s. 11).

Med anledning av att lokalens markbeskaffenhet inte medgett något bevarat orga
niskt material, vet vi inte vilken ekonomisk bas människorna haft på denna plats. För 
att få en ledtråd till boplatsekonomin genomfördes slitspårsanalyser på utvalda spån. 
Flintan var tyvärr kraftigt omvandlad i ytstrukturen och uppvisade heltäckande glans, 
vilket omöjligjorde identifiering av eventuella bruksskador. Liknande problem uppträ
der ofta på äldre flintartefakter och samma typ av yttäckande förändringar identifie
rades för övrigt på materialet från två av boplatserna vid Hornborgasjön (Thorsberg 
1985b, s. 12f).

Baserat på rikliga fynd av ben, främst på boplatser i Danmark, har de tidigmesolit
iska samhällenas ekonomi beskrivits som inriktad på jakt och fångst (Blankholm 1992).
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a)

Primär förekomst av danien- och senonflinta 

Sekundär förekomst av danien- och senonflinta

/
Flintdominerade tidigmesolitiska inlandsboplatser 

Säsongsflyttningar och/eller transportvägar

Kvartsdominerad
teknologi

Flintdominerad
teknologi

Figur 10. Hypotetiska modeller över säsongsflyttningar under tidigmesolitikum och en mer stationär befolkning under 
senare delen av mesolitikum. a) föreslagna tidigmesolitiska rörelseriktningar mellan jaktmarker i norr och öster och 
områden med flinta i väster och söder, b) föreslagen gräns mellan kvarts- respektive flintutnyttjande grupper under 
senare delen av mesolitikum.

Hypothetical modells of migration during the Early Mesolithic, and a more sedentary population during a later phase of 
the Mesolithic, a) interpreted directions of migration between hunting grounds in the northeast and flint-resource 
areas in the southwest, during the early mesolithic, b) interpreted border between quartz and flint based technologies 
during a later phase of the Mesolithic.
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De nordvästskånska boplatskomplex
en kring Västersjön anses ha haft en 
klar inriktning på storviltjakt (Karsten 
och Knarrström 1997a, s. 6ff) medan 
insamling och fiske kompletterat 
födoanskaffning i södra Skåne (Welin- 
der 1971, s. 198f). Det är främst de 
flintförande tidigmesolitiska lokalerna 
i norra Skåne och södra Småland som 
indikerar specialiserade säsongsläger 
för jakt på exempelvis uroxe och älg 
(Karsten och Knarrström 1997a, s. 7).

Kvartsdominerade yngre tidig- eller mellanmesolitiska boplatser med en stationär 
befolkning i regionen kan sannolikt inte förklaras utifrån en lika enkel ekonomisk 
modell. Ett rimligt antagande är att en anpassning till en bredspektrumekonomi varit 
en förutsättning för att kunna stanna på höglandet över hela säsongen. Närings- 
strategin har av naturnödvändighet anpassats till skogens ekosystem med en stark 
koppling till de stora gräsätarna (Lepiksaar 1983, s. 142). Stor betydelse bör även 
tillmätas insamling av ätliga växter och fångst av fisk. För att tillgodose detta uttag ur 
flera biologiska nischer, bör boplatserna ha förlagts till områden där randeffekten 
kunnat utnyttjas tillfullo.

Figur 11. Tidigmesolitisk konisk mikrospånkärna i kvarts från 
RAÄ 77. Teckning: Bo Knarrström. (Se även foto på s. 14.)

Early Mesolithic conical microblade core of quartz from RAA 77. 
Drawing: Bo Knarrström.

Sammanfattning
Boplatsen i Hamneda har preliminärt daterats till yngre tidigmesolitikum, kanske i över
gången till mellanmesolitikum. Dateringen bygger på morfologiska och typologiska 
jämförelser med boplatsmaterial i nordvästra Skåne, Småland, Östergötland och Väster
götland. Kvartsen lämpar sig i nuvarande kunskapsläge dåligt för komparativa kronolo
giska studier, varför korreleringen främst bygger på flintstudier. Det dominerande insla
get av kvarts har tolkats som ett uttryck för en i regionen stationär befolkning som 
endast upprätthållit sporadiska kontakter med befolkningsgrupper i flintförande områ
den. De tidigaste mesolitiska lokalerna, även i södra Sveriges inland, domineras av flint
föremål som antas ha färdigställts i områden med naturliga förkomster av flinta.

Hamneda boplatsens invånare har haft ett småskaligt utbyte, troligen längs Lagan, 
med mesolitiska samhällen i Halland eller nordvästra Skåne. Endast en liten andel 
flinta har kommit in i boplatsens råmaterialekonomi och ämnena har utnyttjats maxi
malt. De i sydöstra Sverige förekommande råmaterialen, exempelvis porfyr, kristian- 
stadflinta och ordovicisk flinta saknas helt, varför kontakter österut inte kan påvisas. 
Hypoteser kring boplatsens ekonomi kan inte baseras på fynd, men säkerligen har 
lokalen ingått i ett system av platser i regionen som utnyttjats vid flera tillfällen, kan
ske på säsongsbasis.
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En hällkista i Hamneda
Tolkning av hällkistans funktion och dess relation till andra 

hällkistor och neolitiska boplatser i trakten

Thomas Linderoth

Abstract: A Late Neolithic stone cist in Småland, southern Sweden, and its relation
ship to other stone cists and settlements in the region.

A recently discovered stone cist (RAÄ 77) in the parish of Hamneda, Småland, 
southern Sweden was excavated and dated to the Late Neolithic. Close to the cist 
there were also indications of Late Neolithic settlements. The results of the investig
ation are presented and put in a regional context, where the cist is compared to other 
stone cists in the parishes of Hamneda and Göteryd. Based on an analysis of grave 
construction, burial gifts, dating, topographical position, and orientation of a large 
number of cists, questions of chronology and possible cultural groups are discussed.

Key words: Stone cist, burial traditions, Late Neolithic, southern Sweden

Inledning
Vid den arkeologiska undersökningen av röjningsröseområdet RAÄ 77 i Hamneda 
socken upptäcktes och undersöktes en hällkista (RAÄ 327) i ett av de större rösena. 
Grundat på 14C-analys och fyndet av ett taggtrådsornerat lerkärl dateras den till 
senneolitikum. Pollenanalyser visade att den döde förutom lerkärlet också fått med sig 
föda och blommor i graven (Lagerås denna volym). Målsättningen med denna artikel 
är att föra en diskussion om varför hällkistan låg på denna plats och vilket förhållande 
den har till andra hällkistor i trakten, både rumsligt och konstruktionsmässigt. Dess 
förhållande till närliggande neolitiska boplatser diskuteras, liksom dess roll i bebyg
gelse- och landskapsutvecklingen. De speciella gravgåvornas betydelse behandlas 
också. Artikeln är uppdelad i några huvudkapitel där specifika frågeställningar och 
analyser presenteras.

Den undersökta hällkistan inom RAÄ 77
Hällkistan inom RAÄ 77 låg i ett röse med en diameter på cirka 10 m (fig. 2). Utgräv
ningen inleddes med att lager efter lager av rösesten runt om själva kistan avlägsnades
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Figur 2. Sky-lift-foto so m visar hällkistan efter det att stenpackningen tagits bort. Norr är uppåt i bilden. 

Sky-lift photo of the stone dst, after the removal of covering stones.

för hand (fig. 4). Därefter undersöktes kistan genom att södra långsidans hällar av
lägsnades (fig. 5 och 6). Kistans fyllning undersöktes lagervis, och därefter togs norra 
långsidans hällar och gavelhällarna bort. Till sist avlägsnades rösets kantkedja. De 
fynd som påträffades mättes in med hjälp av totalstation, och de olika etapperna do
kumenterades med plan- och profilritning samt med fotografering. Prov togs för 14C- 
och pollenanalys.

Resultat
Kistan låg i ostsydost-västnordvästlig riktning och bestod av sex hällar i vardera lång
sidan samt en häll i varje gavel. En del av långsidornas hällar lutade inåt och gavel
hällarna hade fallit utåt. Längden på kistan var cirka fyra meter, bredden drygt en 
meter och höjden knappt en meter (fig. 7).

Figur 1. Översiktskarta med de diskuterade undersökningsområdena markerade. 

Map showing the locations of investigation areas mentioned in the text.
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Figur 3. Röjningsröseområde RAÄ 77, med hällkistan (svart) och de tre neolitiska boplatsytorna (grå) markerade. 

Clearance cairn area RAÄ 77 with the stone cist (black) and neolithic activity areas (grey) indicated.
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Fynden i den övre delen av stenpackningen utgjordes av enstaka avslag och splitter av 
kvarts samt en skrapa, ett retuscherat spån och avslag av flinta. I den undre delen av 
stenpackningen ökade mängden flinta. Här förekom också fragmentariska rester av 
brända djurben från nötkreatur, svin och hjort. Vid kantkedjan framkom dessutom en 
fyrfacetterad lårbensformad slipsten av sandsten. I själva kistan påträffades resterna 
av ett nästan komplett lerkärl i form av cirka 285 krukskärvor. På den övre delen av 
buken samt på hals och mynning fanns ornamentik bestående av taggtrådsliknande 
intryck (fig. 8). Pollenprover som togs bland skärvorna visade att urnan har innehållit 
säd, eller på säd baserad mat eller dryck (Lagerås denna volym). I botten av kistan 
gjordes ett 30-tal fynd av flinta och brända djurben. Dessa fynd, liksom de från den 
undre delen av stenpackningen, underlagrar hällkistan. Under botten av anläggningen 
påträffades också några stolphål.

Datering
Hällkistan har med största sannolikhet anlagts under senneolitikum. Stöd för denna 
tolkning utgör det lerkärl med taggtrådsornamentik som påträffades i graven. Denna 
typ av ornamentik är karaktäristisk för denna tidsperiod och har bland annat påträf
fats på ett liknande lerkärl i en hällkista i Öja socken, Kronobergs län (Montelius 1991 
[1917], nr. 736, s. 44), och på keramikskärvor från en boplats i Slöinge, Halland 
(Strömberg 1993).

Flintslagningstekniken kan dateras till senneolitikum-äldre bronsålder. Bland an
nat fanns några ythuggningsavslag slagna med så kallad mjuk teknik, det vill säga med 
exempelvis en hornklubba. Den lårbensformade slipstenen som påträffades i sten
packningen är enligt Malmer karaktäristisk för stridsyxekulturen (typ 2 enligt Malmer 
1975, s. 88f).

Dessa typologiska iakttagelser får stöd i 14C-dateringarna. Ett hasselnötsskal allde
les invid lerkärlet har 14C-daterats till senneolitikum, medan det fyndförande lagret 
under kistan och i botten av stenpackningen har 14C-daterats till perioden senare delen 
av mellanneolitikum-mitten av senneolitikum. Stolphålen och det fyndförande lagret 
under hällkistan visar att någon aktivitet föregått begravningen. Det finns två möjliga 
huvudalternativ, det ena är en aktivitet omedelbart före uppförandet av graven och 
som kan ha ingått i begravningsritualen. Det andra alternativet är att graven har upp
förts på en äldre boplats. Den eventuella boplatsen kan ha övergivits upp till några 
hundra år före, men den kan också ha varit i bruk alldeles innan begravningen. Utifrån 
fynden och 14C-dateringarna är det svårt att avgöra detta, speciellt då det finns en 
överlappning av dateringsintervallen.

Neolitiska boplatsspår i anslutning till hällkistan
Förutom hällkistan och de agrara lämningarna undersöktes på RAÄ 77 bland annat 
fem avbanade ytor med boplatslämningar samt boplatsspåren under hällkistan. De
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O

Figur 4. Hällkistans olika utgrävningsfaser: a) efter avtorvning. b) efter borttagning av ett lager sten. c) efter borttagning 
av två lager sten.

The stone cist at different stages during the excavation, a) after removal of the turf layer, b) after removal of one layer 
of stones, c) after removal of two layers of stones.
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avbanade ytorna upptogs där det topografiska läget ansågs gynnsamt för att rymma bop
latser. På tre av dessa, yta 1, 2 och 4 (fig. 3), med en sammanlagd yta av cirka 1300 m2, 
påträffades spridda neolitiska lämningar i form av flinta och kvarts. Yta 1 låg knappt 
150 meter österut från hällkistan, yta 2 cirka 100 meter österut och yta 4 knappt 100 
meter söderut. Flintfynden bestod till största delen (drygt 50 stycken) av avslag, splitter 
och avfall. I övrigt fanns tre skrapor, en kärna, ett borr, två spån samt en spånkniv. 
Kvartsfynden utgjordes också i de flesta fallen av avslag, splitter och avfall (drygt 60 
stycken). Dessutom fanns nio kärnor och en trolig skrapa. Den största delen av dessa 
flint- och kvartsfynd kan inte dateras närmare än till neolitikum, och i en del fall endast 
till stenålder. Några avslag hade dock slipytor och några var ythuggna, de sistnämnda 
kan hänföras till senneolitikum. Inom yta fyra tillvaratogs också några keramik
fragment med samma typ av senneolitisk taggtrådsornamentik som urnan i hällkistan 
hade (Torstensdotter Åhlin m.fl. under tryckning b).

I lagret som låg under hällkistan framkom som nämnts ovan bland annat ythuggna 
flintavslag. Under detta lager fanns också sex stolphål.

De neolitiska föremål som kunnat dateras närmare härrör från senneolitisk tid 
(ythuggna avslag och keramik med taggtrådsornamentik) och möjligen mellan- 
neolitisk tid (lårbensformad slipsten). Det är troligt att också de övriga flint- och 
kvartsfynden inom RAÄ 77 huvudsakligen kommer från denna tidsperiod.

Spår av neolitikum inom de övriga undersökta 
röjningsröseområdena

Inom den undersökta vägsträckan Hjulsnäs-Herrabacken har ytterligare fyra röjnings- 
röseområden från järnåldern visat spår efter neolitiska aktiviteter, nämligen RAÄ 66,

0 I 2 3 M 5 nn

156,00

151,00 -1
Figur 5. Längdsektion genom hällkistans fyllning sedd från sydsydväst. 1) svartbrun, humös, sandig mo med mycket 
rötter. 2) brun, humös, sandig mo med lite rötter. 3) ljusbrun, något humös, sandig mo med enstaka rötter. 4) rostbrun, 
sandig och grusig mo. 5) grå, något humös, sandig mo. 6) ljust gråbrun sandig-moig morän. 7) stört område. 8) gräston/. 
9) samma som lager 4 men något brunare.

Long-section through the interior of the stone cist. From SSI/IZ

43



En häll kista i Hamneda

Figur 6. Foto av kistan taget från sydost. På bilden syns hur den sydsydvästra långsidan lutar innåt. 

The stone cist from SE.

67, 76 och 78 (fig. 1). Dessa spår består i regel av flint- och kvartsfynd samt även en del 
keramik. På de olika områdena finns också ett antal anläggningar, varav några har 14C- 
daterats till neolitikum. Nedan behandlas i korthet de olika lämningarna områdesvis.

Ungefär hundra meter öster om RAÄ 77 ligger röjningsröseområdet RAÄ 78. En
dast den västligaste delen av området omfattades av undersökningen. Här avbanades 
bland annat ett antal mindre ytor i ett försök att finna boplatsspår. Inom dessa fram
kom ett flintspån samt ett fåtal anläggningar. Två härdar 14C-daterades till tidig- 
neolitikum respektive senneolitikum/äldre bronsålder. Inom området finns också en 
röseliknande stensättning, som i fornminnesregistret är registrerad som en hög, RAÄ 
212. Vid närmare påseende visade sig denna stensättning vara en hällkista. Sten- 
sättningen har en nedsankning i mitten och några hällar sticker upp. Kistan har en 
ostsydost-västnordvästlig riktning, det vill säga samma som den undersökta kistan på 
RAÄ 77, och de båda gravarna har påtagliga likheter vad det gäller form och topogra
fisk placering. Avståndet mellan hällkistorna är endast 350 meter och i ett öppet land
skap har de varit väl synliga från varandra. RAÄ 78 skiljs dock från hällkistan och 
boplatslämningarna på RAÄ 77 av en ravin (Skoglund m.fl. 1997, Torstensdotter 
Åhlin m.fl. 1998).
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Några hundra meter norr om RAÄ 77 och 78 låg RAÄ 76. Även i detta röseområde 
påträffades lämningar från neolitisk tid. På en 600 m2 stor avbanad yta framkom för
utom en järnåldersboplats ett neolitiskt flintmaterial bestående av mindre avslag, varav 
en del hade slipytor och några hade spår av ythuggning. Bland anläggningarna 14C- 
daterades en grop med träkol och förkolnade rester av sädeskorn (brödvete och korn) till 
senneolitikum/äldre bronsålder (Torstensdotter Åhlin m.fl. under tryckning a).

Inom röseområde RAÄ 66 hittades avslag och bipolära kärnor av kvarts samt sli
pade fragment och en pilspets av flinta. Pilspetsen kan typologiskt hänföras till 
senneolitikum/äldre bronsålder (fig. 9). En neolitisk keramikskärva med tandstämpel 
påträffades också. Trots det relativt stora fyndmaterialet från neolitikum kunde inga 
anläggningar med säkerhet knytas till denna period.

Inom röseområde RAÄ 67 påträffades inga daterbara neolitiska föremål, men en 
grop 14C-daterades till senneolitikum/äldre bronsålder.

Förhållandet mellan hällkistor och boplatser 
Under slutet av neolitikum har man uppenbarligen varit intresserade av samma mark
områden, som järnåldersmänniskan sedan stenröjde och använde för odling. Spåren 
efter boplatser finns på flera ställen i form av neolitisk kvarts och flinta samt enstaka 
keramikfragment. Några tydliga huskonstruktioner har inte påträffats, men härdar, 
gropar och sädeskorn har 14C-daterats till senneolitikum/äldre bronsålder. Hällkistan 
på RAÄ 77 är ett tydligt tecken på närvaro inom det området under senneolitisk tid 
och detsamma gäller den närliggande hällkistan RAÄ 212 inom området RAÄ 78. 
Man kan undra om det inom dessa områden har funnits permanenta bosättningar 
under senneolitikum eller om vistelserna har varit av tillfällig karaktär. Avsaknaden av 
säkra spår från byggnadskonstruktioner och den inte alltför rika mängden av kvarts- 
och flintfynd kan tyckas peka mot tillfälliga besök på platserna, men det finns exempel 
på undersökningar av permanenta boplatser från denna tid där fyndmaterialet har 
varit mycket sparsamt.

Ett problem är att det tidigare inte har undersökts några senneolitiska boplatser i 
Hamneda-Göterydstrakten, och man vet inte hur huskonstruktionerna här har sett ut 
eller hur de har legat topografiskt. Det finns alltså en risk att de inte kan ses i 
igenkännbara stolpkonstruktioner eller att de har legat på ytor som inte har banats av. 
En del av de påträffade stolphålen, i synnerhet de under hällkistan på RAÄ 77, kan 
vara spår efter senneolitiska hus. Stolphål kan också ha försvunnit i samband med 
odlingen under järnåldern. Enbart stolphålen under hällkistan har varit skyddade mot 
denna senare odling.

När det gäller fyndmängder av kvarts och flinta finns det exempel på boplatser 
mycket sparsamt material. I Annelund vid Enköping i sydvästra Uppland har en sen- 
neolitisk/äldre bronsåldersboplats med en hällkista undersökts. Här påträffades den 
övervägande delen flinta i hällkistan, medan en mindre del, bestående av främst avslag 
och splitter, fanns jämt fördelad inom resten av området (Fagerlund och Hamilton
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Figur 7. Rekonstruktion av hur kistans hällar ursprungligen kan ha stått. 

Tentative reconstruction of the stone cist.

1995). Vid undersökningar i kvarteret Glasrutan i Linköping framkom flera senneo- 
litiska hus, som endast har daterats på jämförande grund då platsen var i det närmaste 
fyndtom (Larsson 1995).

Det är troligt att det omfattande, men spridda och svårtolkade, senneolitiska 
boplatsmaterialet från Hamneda är spåren efter permanenta boplatser. Detta intryck 
förstärks genom förekomsten av hällkistor och av att inte bara betesdrift utan också 
senneolitisk odling belagts (Lagerås denna volym).

Hällkistorna i Hamneda socken
Kronobergs län är det län som har flest hällkistor i hela landet, med drygt 520 regist
rerade. Den socken i detta län som har flest hällkistor är Göteryd med cirka 90 stycken 
(Ryberg 1991, s. 111). Hamneda socken som gränsar till Göteryd har i fornminnes- 
registret uppgifter om 24 hällkistor. Av dessa är tre numera försvunna och ytterligare 
tre består endast av enstaka hällar. Av hällkistorna i Hamneda socken har fyra blivit 
föremål för undersökning, främst då i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. 
Till de registrerade hällkistorna tillkommer nu också den nyligen undersökta häll- 
kistan på RAÄ 77.

Nedan analyseras likheter och skillnader mellan de olika hällkistorna, och i vilken 
mån de kan spegla en kronologisk utveckling eller traditionsskillnader. Eftersom en
dast ett fåtal hällkistor i socknen är undersökta, kommer främst den yttre konstruktio
nen av hällkistorna, framför allt storlek och riktning, samt det topografiska läget att 
analyseras. Men även i de fall det förekommer fynd jämförs dessa. Hällkistan på RAÄ 
77 ingår i analysen (tabell 4).
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O 5 lOcrri

Figur 8. Lerkärlet som påträffades i kistans östra ände. Se också fig. 5 i Lagerås (denna volym). 
Teckning: Annika Jeppsson.

The pot found in the eastern part of the cist.

0 3 Cm

Figur 9. Pilspets av flinta funnen inom RAÄ 66. Teckning: Annika Jeppsson. 

Arrow head of flint found in RAA 66.
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Hällkistornas topografiska läge
De 25 kända hällkistorna i Hamneda socken har påträffats mellan 130 och 170 meter 
över havet (tabell 1). De lägre belägna ligger på jordbruksmark nära vattendrag, 
medan de högre placerade har påträffats uppe på moränhöjder (fig. 10). Nio av häll
kistorna finns inom fornminnesregistrerade röjningsröseområden och då till största 
del på en nivå som är 150 meter över havet eller högre.

Gravarnas storlek
Enligt fornminnesregistreringen är den övervägande delen av hällkistorna (17 st) pla
cerade i en stensättning. Fem stycken finns i rösen och en i en hög. Vid besiktning av 
gravarna är det dock svårt att se någon skillnad mellan vad som är en stensättning och 
vad som är ett röse.

Storleken på gravarna, det vill säga kistorna inklusive omgivande stensättning, 
röse eller hög, varierar mellan 7 och 15 meter. Den vanligaste storleken är 9-11 
meter. I sex fall saknas storleksuppgift, hällkistorna kan då vara svårt skadade eller 
borttagna. Höjden skiftar mellan 0,3 och 1,3 meter, i de flesta fallen är den cirka 0,5 
meter.

Storlek och riktning på gravarnas kistor 
I Hamneda socken finns stora skillnader i kistornas längd. Den kortaste är 2,7 meter 
och den längsta sex meter lång. Bredden varierar procentuellt lika mycket och ligger 
mellan en och två meter. Några kistor är trapetsformade med breddskillnad på upp till 
en meter. Den övervägande delen av kistorna är mellan tre och fyra meter långa och 
drygt en meter breda.

Många av hällkistorna har blivit brandskattade på hällar, och ibland finns endast 
ett fåtal hällar kvar. Storleken hos de hällar som finns är ganska enhetlig. De flesta 
kistorna är byggda av hällar som är runt en meter långa och drygt 0,5 meter höga, och 
tjockleken är cirka 0,2 meter. Intressant är att det i några fall finns stora gavelhällar, 
upptill 1,6 meter långa, i den norra delen av kistan. Förslagsvis kan det markera 
huvudänden.

I 18 fall har man kunnat bestämma riktningen på kistan, och den har då varierat 
mellan nordsydlig och ostsydost-västnordvästlig riktning, med merparten (15 st) mel
lan nordsydlig och nordost-sydvästlig (tabell 2 och fig. 12).

De topografiskt lägst liggande hällkistorna har en ensartad riktning, mellan nord- 
sydlig och nordost-sydvästlig, medan de högre belägna kistorna har en något mer 
varierande riktning. Emellertid har endast sex lågt liggande hällkistor uppgifter om 
riktning, vilket gör tolkningen osäker.
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De utgrävda hällkistorna
Under årens lopp har det inom socknen undersökts fem hällkistor. Av dessa grävdes 
en, RAÄ 53, ut i mitten av 1800-talet och två, RAÄ 2 och 6, i början av 1900-talet.
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Vidare undersöktes 1974 resterna 
av en hällkista, RAÄ 62, och slut
ligen undersöktes 1996 den ovan 
beskrivna hällkistan på RAÄ 77.
Då dessa utgrävningar är gjorda 
under olika tider, med skilda ve
tenskapliga och metodiska förut
sättningar, kan det vara svårt att 
göra jämförelser mellan resultaten.
14C-analyser är till exempel endast 
utförda på RAÄ 77. Vid de tidiga 
undersökningarna var man mest intresserad av själva kistans konstruktion och fyn
den i denna. Ibland är beskrivningarna av fynden knapphändiga och det händer att 
de har förkommit.

RAÄ 53 består av en 5x1,5 meter stor och en meter hög kista, uppbyggd av 14 
hällar varav tre är takhällar. Den ligger 135 meter över havet alldeles väster om Lagan 
och dess riktning är nordsydlig. I samband med grävarbete i den omgivande högen 
under 1800-talets mitt påträffades ett bronssvärd och obrända människoben i kistan. 
År 1863 gjordes en noggrannare undersökning av Hildebrand, som konstaterade att 
kistan var indelad i två lika stora rum. Det var i det södra rummet som bronssvärdet 
och människobenen tidigare hade hittats. Vid undersökningen påträffades i denna del 
en rakkniv av brons och en flintdolk. I det nordliga rummet fanns skelettrester efter 
tretton individer samt en flintdolk, ett flintspån, flintavslag och ett litet lerkärl. Häll
kistan daterades enligt Hildebrand utifrån konstruktionen och fynden till äldre brons
ålder (Hildebrand 1864, s. 230ff; Kjellmark 1911, s. 99f). Fyndet av flintdolkarna 
skulle dock kunna antyda att graven skulle kunna ha tillkommit redan under 
senneolitikum men att den även har använts under äldre bronsålder.

RAÄ 2 undersöktes 1906-1907 och bestod av en i en hög liggande hällkista, som 
var 2,7x1,3 meter stor och 1 meter hög. Det som finns kvar av kistan är en gavelhäll 
och två sidohällar. Riktningen är nordost-sydvästlig och höjden över havet 130 meter. 
Fynden utgjordes av fem ”bearbetade flintskärvor” (Kjellmark 1911, s.99).

RAÄ 6 är resterna av en 2,7x1,4 meter stor hällkista orienterad i nordsydlig rikt
ning och som ligger precis öster om Prästebodaån, 130 meter över havet. Den har 
troligen legat i en numera bortodlad stensättning. Kistan består idag av fem sidohällar 
samt en takhall och är 0,5 meter hög. Den undersöktes 1918 av Kjellmark och fynden 
bestod av en bronskniv, två flintdolkar, ett sandstensbryne, ett skifferhänge, en flint
borr, en pil- eller spjutspets, flintkärnor samt spån och avslag av flinta. Dessutom 
påträffades keramikskärvor och brända ben. Hällkistan tillhör enligt Oldeberg troli
gen äldre bronsålder (Oldeberg 1974, s. 231). Men även här ger fynden av flintdolkar 
och ett skifferhänge en möjlighet att tolka graven som uppförd under senneolitikum 
och använd in i äldre bronsålder.

Tabell 1. Hällkistomas topografiska läge.

Altitudes of the stone cists.

Altitud (m.ö.h.) Antal Antal som ligger i 
röjningsröseområden

130-139 6 -

140-149 4 2

150-159 10 6
160-169 2 1
170 3 -
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RAÄ 62, som numera är borttagen, låg 130 meter över havet och utgjordes av två 
hällar som förmodades vara resterna av en hällkista. Hällarna påträffades vid schakt- 
ning för ett hus och under den ena låg en flintdolk. Vid vidare undersökningar fann 
man en flintskrapa, avslag och avfall av flinta samt en keramikskärva. Någon närmare 
datering än till senneolitikum/äldre bronsålder har inte kunnat göras (Westergren 
1975).

Slutligen finns vaga uppgifter om ytterligare en hällkista, RAÄ 218, som låg 160 
meter över havet. Denna hällkista togs bort vid odling på 1950-talet, varvid ”några 
flintföremål” påträffades. Var föremålen har tagit vägen och vad de bestod i är okänt 
(Fornminnesregistret).

Ett försök till kronologi
Det är naturligtvis svårt att datera en hällkista endast utifrån dess storlek och utseende. I 
Hamneda socken får man inte heller någon större hjälp av fyndmaterialet från gjorda 
undersökningar då dessa är få. Ett försök ska dock göras med utgångspunkt från det 
topografiska läget. Själva kistans riktning skulle också kunna påvisa en möjlig kronolo
gisk skillnad. Detta syftar inte till att ge exakta dateringar utan snarare till att med ut
gångspunkt i ovanstående data om hällkistorna diskutera en eventuell relativ kronologi.

Om man betraktar hur hällkistorna är placerade i terrängen finner man att man 
kan dela upp dem i två olika kategorier: de som ligger på låg nivå, ofta nära ett vatten
drag, och de som ligger högre upp i höglänt moränmark. I Hamneda socken finns 10 
hällkistor som ligger 130-145 meter över havet, vilka skulle kunna räknas till lågt 
liggande hällkistor, medan det finns 15 st som ligger högt, 150 meter över havet eller 
mer. Det är dock svårt att dra någon exakt gräns mellan grupperna, ett par av häll
kistorna som ligger på 140-145 meter över havet skulle eventuellt kunna räknas till 
den högre gruppen, då de ligger på små höjder inom röjningsröseområden.

Diametern på de omgivande stensättningarna, rösena eller högarna är hos de högt 
liggande hällkistorna 8-15 meter (medel: 10,6 m), och hos de lågt liggande 7-12 meter 
(medel: 9,0 m). Det verkar alltså som att de högt placerade i genomsnitt är något 
större. En invändning mot detta kan vara att de lågt liggande hällkistorna oftare finns 
i brukad åkermark och därför kan ha naggats i kanterna. De allra största har påträf
fats på 150-155 meter över havet.

Vad gäller själva kistornas storlek så finns det stor variation inom de båda grup
perna, som båda har kistor med längder mellan 2,7 och 6 meter och bredder mellan en 
och två meter. Det finns alltså ingen synbar skillnad mellan de båda grupperingarna.

Riktningen på kistorna är mellan nordsydlig och nordost-sydvästlig inom den lägre 
gruppen, medan den varierar något hos den högre, nordsydlig till ostsydost-västnord- 
västlig. Men det råder egentligen stor överensstämmelse hos grupperna, viket tyder på 
att kistriktningen har haft en mycket stark tradition. Endast fyra kistor inom den 
högre gruppen avviker: två stycken med en ostnordost-västsydvästlig riktning som 
skulle kunna ses som en variation av de kistor vars riktning ligger mellan nordsyd och
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nordost-sydväst. Kistan på RAÄ 77 och den nyupptäckta på RAÄ 78 (RAÄ 212) är de 
som avviker mest med sin ostsydost-västnordvästliga riktning.

Undersökta bronsålderskistor i Danmark och Skåne visar också på starka traditio
ner ifråga om kistornas riktning. Under bronsålderns period II var riktningen hos den 
övervägande delen av kistorna mellan nordost-sydväst och sydost-nordväst. Detta 
har tolkats som att solen har haft en stor rituell betydelse och att kistorna har placerats

i en riktning så att den döde hade sitt 
ansikte riktat mot antingen solupp
gången eller solnedgången, det vill säga 
att huvudet var antingen placerat i väs
ter eller öster. Under perid III ändras av 
någon anledning denna tradition och de 
flesta kistorna placeras i en mer eller 
mindre nord-sydlig riktning (Rands
borg och Nybo 1986).

En liknande traditionsbundenhet 
kan kanske också ses i bronsålderns 
husbyggnation, där den övervägande 
delen av husen hade en öst-västlig till 
ostsydost-västnordvästlig riktning. En 
tolkning av detta är att man medvetet 
orienterade husen så att deras västra 
kortsida pekade mot solnedgången 
(Björhem och Säfvestad 1993, s. 112f.).

Den stora gruppen av hällkistor i 
Hamneda och Göteryd som har haft 
kistorna i nordsydlig till nordost-syd
västlig riktning kan inte ha anlagts med 

syfte att den döde skulle se solens upp- eller nedgång. Däremot kan de två hällkistorna 
på RAÄ 77 och 78 uppförts efter denna princip.

Kistan på RAÄ 77 hade den största gavelhällen mot öster och dessutom lerkärlet 
med mat eller dryck placerad i denna del av kistan. Om man antar att lerkärlet har 
stått invid huvudet så har den döde alltså haft sin fötter åt väster och har blickat mot 
solnedgången.

Frågan är om denna skillnad speglar en kronologisk skillnad där hällkistan på RAÄ 
77 har uppförts tidigare än de andra eller om det beror på kulturella olikheter.

Av de fem hällkistor som har undersökts har fyra legat mellan 130-135 meter över 
havet, och representerar därmed gruppen av lågt liggande hällkistor. Bland dessa har 
två, RAÄ 6 och 53, haft bronsföremål och flintartefakter samt en konstruktion som 
har daterats till äldre bronsålder (se ovan). De två andra på låg nivå, RAÄ 2 och 62, 
var båda kraftigt skadade och bestod endast av någon enstaka häll. Fynden i dessa var

Tabell 2. Hällkistornas orientering i Hamneda socken.

Orientation of the stones cists in the parish of Hamneda.

Orientering Antal

N-S 6

NNO-SSV 4

NO-SV 5
ONO-VSV 2

OSO-VNV 1

Tabell 3. Hällkistornas orientering i Göteryd socken.

Orientation of the stone cists in the parish of Göteryd.

Orientering Antal

N-S 23
NNO-SSV 27

NO-SV 21
NNV-SSO 4
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få, men i RAÄ 62 påträffades en flintdolk. Hällkistan på RAÄ 77, 158 meter över 
havet, är den enda av de undersökta hällkistorna som tillhör den högt liggande grup
pen, och den enda som daterats till senneolitikum.

Ovanstående data antyder alltså att de hällkistor som uppförts på låg höjd och 
gärna då utmed något vattendrag har blivit anlagda under äldre bronsålder, medan de 
uppe på moränhöjderna tillkommit under senneolitkum. Bland de senare skulle even
tuellt de två kistorna som låg i ostsydost-västnordvästlig riktning kunna vara de tidi
gast anlagda. Åtminstone verkar de högt belägna hällkistorna vara uppförda tidigare 
än de lågt liggande. En källkritisk aspekt är dock att antalet undersökta hällkistor är 
så litet att man inte med säkerhet kan säga att alla kan dateras efter dessa kriterier. 
Mindre hällkistor utan dolkar skulle enligt Eva Weiler kunna tolkas som gravar för 
små eller perifert boende populationer, som inte hade behov av att manifistera sin 
närvaro i området med hjälp av flintdolkar (Weiler 1994, s. 73). Avsaknaden av flint- 
dolk i den högt belägna graven på RAÄ 77 skulle då kunna ses som en grav för en 
mindre grupp människor, som ännu inte hade något behov av en sådan manifestation.

Vid undersökningarna av röjningsröseområdena påträffades inte heller några 
bronsåldersboplatser, men däremot fanns ett tydligt inslag av senneolitiska lämningar 
(se nedan). Detta visar att man under bronsåldern inte har utnyttjat dessa områden i 
någon större utsträckning.

Andra lämningar från senneolitikum och äldre 
bronsålder i Hamneda socken

Boplatsfynd
I fornminnesregistret finns uppgifter om totalt 23 boplatser eller troliga boplatser. Alla 
utom en har påträffats mellan 125-135 meter över havet. I de flesta fallen har dessa 
boplatser identifierats genom enstaka fynd av flintspån och flintavslag samt skärvsten, 
men i något enstaka fall har även yxor av flinta eller bergart påträffats. Flera av yx
orna är idag försvunna, och det är överlag svårt att datera dessa boplatser närmare än 
till neolitikum-äldre bronsålder. Värt att betona är att inga boplatser i höglänt skog
klädd terräng var kända i socknen innan Hamnedaprojektet startade.

Lösfynd och depåfynd
När det gäller lös- och depåfynd har dessa precis som boplatserna i de övervägande 
fallen påträffats i den lägre terrängen, mellan 125 och 135 meter över havet. Liksom 
för boplatslämningarna speglar detta utbredningen av dagens odlingsmarker. Sexton 
sådana fynd består i nio fall av yxor av bergart eller flinta, men även fynd av dolkar, 
skrapor, spån och avslag av flinta samt en slipsten har gjorts. Ett depåfynd innehöll två 
flintdolkar, sju skedskrapor och avslag. De flesta av fynden har framkommit under
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slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet. Flertalet av yxorna är försvunna medan 
några förvaras hos upphittarna, vilket begränsar dateringsmöjligheterna. Det mesta 
av fyndmaterialet ryms dock troligen inom perioden mellanneolitikum till äldre brons
ålder.

Var uppehöll man sig under senneolitikum-äldre bronsålder?
Läser man uppgifterna i fornminnesregistret med avseende på senneolitiska - äldre 
bronsåldersboplatser och fynd får man lätt uppfattningen att nästan all aktivitet under 
denna tidsperiod ägt rum på åkermarkerna invid vattendragen och inte i de högre 
liggande moränområdena, eftersom den övervägande delen av registrerade boplatser 
och fynd påträffats mellan 125 och 135 meter över havet. Genom de nya undersök
ningsresultaten framträder emellertid en ny bild av områdets bebyggelse- och land- 
skapsutveckling. Uppenbarligen har den historiska bygdens utmarker inte bara varit 
brukade och bebodda under järnåldern, utan också under senneolitikum.

Jämförelser mellan Hamneda och Göteryd socknar
Under sommaren 1997 gjordes en inventering av registrerade gravar i Hamneda och 
Göteryd socknar (Tabell 4 och 5). Syftet med inventeringen var att studera variationen 
i gravarnas morfologi och deras geografiska och topografiska placering. I Hamneda 
socken uppsöktes de flesta ensamliggande gravarna, eftersom det fanns misstankar om 
att en del gravar som var registrerade som stensättningar, rösen och högar skulle 
kunna innehålla oupptäckta hällkistor. I Göteryds socken besöktes till övervägande 
del hällkistor, närmare bestämt ett 40-tal av de 88 registrerade (Riksantikvarieämbet
ets fornminnesinventering 1949-50).

På samma vis studerades även registrerade boplatser samt lös- och depåfynd, i de 
två socknarna, liksom också de grävda hällkistornas fyndsammansättning.

Hällkistorna i Göteryd socken
Göteryds socken uppvisar ett något annorlunda landskap. Här finns rullstensåsar och 
betydligt mer sjöar och andra vattendrag än i Hamneda socken, dock påminner den 
sydöstra delen av Hamneda socken starkt om Göteryds.

Enligt fornminnesregistret finns det 88 hällkistor i Göteryds socken, sex av dem är 
dock borttagna och ytterligare fem saknar hällar (fig. 11). Så gott som alla häll
kistorna ligger i ett röse, i fyra fall är de emellertid omgivna av en stensättning och i 
ytterligare fyra fall ett mellanting mellan röse och stensättning. Rösena är oftast något 
ovala, och storleken varierar mellan 5 och 18 meter, den vanligaste är mellan 8 och 10 
meter (51 st). Höjden på rösena varierar mellan 0,1 och 1,2 meter, men är oftast 0,6- 
0,7 meter. Hällarna som kistorna är uppbyggda av är i regel ganska stora och i flera 
fall är den norra gavelhällen betydligt större än den södra. Riktningen på kistan håller
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Hällkisti

4 Hällkista samt riktning 

® Borttagen, svårt skadad

3000 Meter

Figur 10. Hällkistorna i Hamneda socken och deras orientering. Underlaget visar dagens utbredning av skog (ljusgrått) 
och öppen mark i socknen, samt den del av E4:an som berörts av Hamnedaprojektet (streckad linje). RAÄ 327 är den 
nyundersökta hällkistan.

Stone cists in the parish of Hamneda and their orientation. The present distribution of forest (tight grey), and the 
location of the Hamneda Project (broken line), is also indicated.
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Figur 11. Hällkistorna i Göteryd socken (efter Westergren 1978). Underlaget visar dagens utbredning av skog (ljusgrått) 
och öppen mark i socknen.

Stone cists in the parish of Göteryd (after Westergren 1978). The present distribution of forest (tight grey) and open 
tand is also indicated.
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sig med något enstaka undantag mellan nordsydlig och nordost-sydvästlig (tabell 3 
och fig. 12).

Ett problem när det gäller att bestämma storleken på själva kistan är att det hos 
ungefär hälften av kistorna saknas många hällar. I de fall det har gått att bestämma 
storleken finner man att kistorna är mellan 2,25 och 9 meter långa och mellan 0,8 och 
2,25 meter breda. Den vanligaste längden är 4-6 meter och bredden är i de flesta fallen 
drygt en meter.

Bara fyra hällkistor har genom åren blivit undersökta och då endast själva kistan. 
Dessa undersöktes av Kjellmark mellan åren 1909 och 1925 och gav endast ett fåtal 
fynd, bland annat en skafthålsyxa och en dolk. Hällkistorna har daterats till senneo- 
litikum (Westergren 1978, s. 34).

Boplatser samt lös- och depåfynd i Göteryd socken 
I Göteryds socken har Ebbe Westergren gjort en noggrann analys av de flintfynd som är 
gjorda på registrerade boplatser samt lös- och depåfynd. Det finns inga utgrävda boplat
ser från den aktuella tidsperioden i socknen. Han daterar sju boplatser till senneolitikum 
och två till sennneolitikum/äldre bronsålder. Den övervägande delen av dessa ligger på 
låg nivå i nära anslutning till något vattendrag (Westergren 1978, s. 37f).

Bland lös- och depåfynden märks dolkar och skafthålsyxor. Av de dolkar som har 
gått att datera kan man se två grupperingar, en till senneolitikum B med dolkar av typ 
II, III (8 st.) och en till äldre bronsålder med typ VI (4 st.), enligt Lomborg (1973). De 
flesta av de funna skafthålsyxorna tillhör senneolitikum liksom övriga lös- och depå
fynd (Westergren 1978, s. 14 f).

Senneolitikum-äldre bronsålder i Hamneda och Göteryd socknar 
Trots det ringa antal undersökningar som gjorts av hällkistor och boplatser inom de 
båda socknarna kan man skönja både likheter och skillnader mellan dem. Men det finns 
även intressanta skillnader inom Hamneda socken. Boplatserna i Hamneda socken som 
finns registrerade i fornminnesregistret har som tidigare nämnts i de flesta fall påträffats 
i de låglänta områdena, och detsamma gäller för lös- och depåfynden. De påträffade 
fynden har inte daterats noggrannare än till senneolitikum-äldre bronsålder.

Antalet lös- och depåfynd är större i Göteryds socken än i Hamneda, men de på
minner i fyndtyper och dateringar starkt om varandra, med den skillnaden att det 
gjorts en findatering för Göteryds socken. De i fornminnesregistret registrerade 
boplatsernas topografiska läge och fynd verkar också stämma väl överens.

Det är naturligtvis svårt att använda sig av dagens sockenindelningar när man gör 
förhistoriska jämförelser, vilket syns tydligt när man jämför Göteryds hällkistor med 
Hamnedas. Göteryd har ett landskap som är präglat av olika vattendrag, där finns två 
större sjöar, Hängasjön och Römningen, samt åarna Helgeå och Prästbodaån. Häll
kistorna i detta område ser ut att vara en homogen grupp fornlämningar med likartad 
konstruktion och liknande högt topografiskt läge, ofta med utsikt över något av de
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Hamneda Göteryd Hamneda och Göteryd

vsv\

Figur 12. Hällkistornas orientering i a) Hamneda socken, b) Göteryd socken och c) båda socknarna tillsammans. 

The orientation of stone cists in a) the parish of Hamneda, b) the parish of Göteryd, and c) both parishes.

många vattendragen. Sydöstra delen av Hamneda socken gränsar vid Hängasjön till 
Göteryds socken och utgör där en naturlig fortsättning av vattenlandskapet i Göteryds- 
området. De hällkistor som har undersökts i Göteryd har med hjälp av gravfynd daterats 
till senneolitikum. Det samma gäller en av hällkistorna, RAÄ 62, i det sydöstra hörnet 
av Hamneda socken. Denna hällkista har ett jämförbart topografiskt läge och en lik
nande konstruktion, samt har genom ett dolkfynd också daterats till senneolitikum. 
Detta visar att sydöstra delen av Hamneda socken torde ingå i Göterydskomplexet. 
Hamneda socken delas i två delar av Lagan, och längs denna å samt invid Prästbodaån 
i öster finns hällkistor som är lokaliserade på mycket låg nivå. Som nämnts ovan har 
två av gravarna vid Lagan, RAÄ 6 och 53, undersökts och med utgångspunkt i grav
fynden, bland annat ett bronssvärd, daterats till äldre bronsålder. Visserligen kan 
dessa hällkistor ha anlagts under senneolitikum och använts fram i äldre bronsålder, 
men det låga topografiska läget och i det ena fallet konstruktionen med en indelning 
av kistan i två rum gör att de avviker från hällkistorna i den sydöstra delen av socknen.

Väster om Lagan avtar antalet hällkistor markant. Landskapets utseende skiljer sig 
här med sina torvmossar och avsaknad av vattendrag från det som finns öster om 
Lagan. Här finns ett litet antal hällkistor, som ligger uppe på moränkullarna. Flera av 
dessa hällkistor, bland annat den inom RAÄ 77, skiljer sig från de som ligger längs 
Lagan vad det gäller topografiskt läge, kistans orientering och fyndsammansätt
ningen. De har dessutom ofta klenare hällar och ett finare stenmaterial i den omgi
vande stenpackningen.

En hypotes är att hällkistorna väster om Lagan skulle kunna utgöra den västra 
begränsningen av Göterydsregionens hällkistekoncentration. Dateringsmässigt ser de 
ut att vara samtida. Det enda fyndet, ett lerkärl skiljer sig dock från de dolkar och yxor 
som påträffats i Göterydsområdet. Man får dock vara försiktig med denna distinktion 
då hällkistan på RAÄ 77 kan ha blivit plundrad. Likaså är konstruktionen av kistan 
något klenare än vad som är vanligt i Göteryd.
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En annan viktig skillnad är riktningen på kistorna (fig. 12). I Göterydsområdet varierar 
den mellan nordsydlig och nordost-sydvästlig riktning, medan den på RAÄ 77 har ost- 
sydost-västnordvästlig riktning. På röj ningsröseområdet RAÄ 78 strax öster om RAÄ 
77 finns ytterligare en nyupptäckt, ej registrerad, hällkista (RAÄ 212) med samma rikt
ning som den på RAÄ 77. Kan det vara så att det rör sig om två olika senneolitiska 
”hällkisteregioner” där Göterydsområdets hällkistor uppförts av människor som kom 
upp till detta område längs Helgeå, medan de hällkistor som anlagts väster om Lagan 
byggts av de som kom längs denna å? Hamneda är alltså en socken där dessa två vatten
flöden och därmed de olika ”regionerna” möts. Ser man till Ornamentiken på lerkärlet i 
hällkistan på RAÄ 77 så har den taggtrådsliknande intryck, vilket också har påträffats i 
Slöinge i Halland (Strömberg 1993, s. 21f). Detta ger ett visst stöd för hypotesen om 
kontakter västerut längs Lagan. Inom Göterydsregionen finns neolitiska boplatser i nära 
anslutning till hällkistorna. En del av dessa boplatser har i sitt flintmaterial inslag av 
kristianstadflinta (Westergren 1978, s. 28f), vilket innebär att de skulle kunna ha fått 
detta material via Helgeå. På de undersökta boplatserna väster om Lagan saknas helt 
redskap gjorda av kritianstadflinta utan de var istället gjorda av limhamnsflinta, som 
kanske kommit dit via Lagan. Man får också tänka sig att de två eventuella ”region
ernas” invånare måste ha känt till varandras existens, och därmed också kan ha influ
erat varandra, avståndet mellan de två vattenflödena är ju inte långt. Hamneda- 
Göterydområdet skulle till och med kunna ha varit en slags ”knutpunkt” där man via 
Lagan och Helgeå, eller tvärt om, kunde ta sig från kust till kust.

De hällkistor som är daterade till äldre bronsålder visar på kontinuitet i regionen, 
men samtidigt att man har anlagt sina boplatser och hällkistor på en lägre topografisk 
nivå.

Vad speglar hällkistorna?
En hällkista är i de flesta fall en monumental konstruktion och bör ha varit uppförd 
för att synas. Den är också ofta anlagd på en väl synlig plats. Men vad är det som ska 
synas och för vem?

Under årens lopp har det framförts olika teorier om vad bronsålderns gravhögar 
speglar, och samma tankar kan också appliceras på hällkistorna. Man har bland annat 
talat om en territoriell gränsmarkering gentemot andra grupper (Olausson 1993, s. 
101, Säfvestad 1993, s. 161 f).Gravarna kan dessutom ses som en markering av en 
framväxande hierarki inom den egna gruppen (Bröndsted 1966, s. 36, Kristiansen 
1998). Då graven har använts som begravningsplats under en längre tid kan den vara 
en symbol för den egna gruppens kontinuitet på platsen och dess kollektiva tillhörig
het (Olausson 1993, s. 91f). Till detta kan man också lägga en religiös aspekt med 
vilken man menar att hällkistorna är uppförda för att påminna om de döda (Jennbert 
1993, s. 69). Dessa olika tolkningar kan sammanföras i synen på gravmonumenten 
som multifunktionella anläggningar.
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Vad speglar då de gravgåvor som har nedlagts tillsammans med den döde? Visar grav- 
gåvor som flintdolkar eller till exempel bronssvärd en statusbegravning där den dödes 
betydelse markeras med dessa gåvor, eller är det föremål som man ansåg att den döde 
verkligen behövde i ”livet efter detta”? Man kan tänka sig att det visar en värld där 
man behövde markera och försvara sitt territorium med vapenmakt och därför fick 
med sig dessa gravgåvor som ett statusobjekt eller som ett nödvändigt redskap i nästa 
värld. På motsvarande sätt skulle man kunna tolka gravgåvor bestående av lerkärl 
med mat och skörderedskap som ett tecken på ett fredligt samhälle.
Många bronsåldershögar ligger i nära anslutning till eller på boplatser, det finns till 
exempel boplatsspår under högar (Thrane 1968 s. 19, Andersson 1996). Ser man till 
hällkistorna i Göteryds socken finner man att många av dem ligger i närheten av boplat
ser från senneolitikum/äldre bronsålder. Under och intill hällkistan på RAÄ 77 påträffa
des också ett lager som kan tolkas som rester av äldre aktiviteter. Detta visar att man 
uppförde gravmonumenten i nära anslutning till eller i de områden man uppehöll sig i.

Hällkistan på RAÄ 77 speglar en tid då odling troligen var av stor betydelse och 
befann sig i en expansionsfas. Att odling var viktig visar sig i att den döde fick med sig 
ett lerkärl med säd eller någon sädesprodukt. Det kan ses som symbolisk färdkost åt 
den avlidne eller kanske som offer åt gudarna för att säkra tryggad försörjning.
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Tabell 4. Registrerade hällkistor i Hamneda socken.

Stone cists in the parish of Hamneda.

Fornlämn.nr Altitud (m.ö.h.) Ityp* Diam. (m) Höjd (m) Kiststorlek (m) Kistriktning Undersökt (år) Fynd Inom fornåker
(RAÄ-nr)

2 130 hög 9 1,3 2,7x1,3 NO-SV 1906-07 flinta

6 130 S.S. - 0,5 2,75x1,4 N-S 1918 brons, flinta, br. ben,
sandsten, skiffer,

keramik

18a 150 s.s. 9 0,7 3x1,3 ONO-VSV

18b 150 s.s. 10 0,6 2,7x1,5 ONO-VSV

19 155 s.s. 13 0,5 4x1,6 N-S

20 155 s.s. 15 0,5 4,8x1,6 NO-SV

21 165 s.s. 8 0,6 3,5x1,3 NNO-SSV 276

22a 155 s.s. 10 0,6 3x1,2 NO-SV 189

22b 155 s.s. 11 0,9 6x1,3 NNO-SSV 189

23 140 röse 7 0,7 3x1 -

24 145 s.s. 7 0,3 endast rest - 210

25 145 s.s. 8 0,5 3,2x1,2 N-S

26 170 s.s. 9 0,7 endast rest -

27 150 s.s. 12 0,5 4 xl—1,2 NO-SV 207

29 170 - - - bortodlad -

35 130 s.s. - - endast rest -

39 130 s.s. 11 0,8 5x1-2 NO-SV

53 135 röse? - - 5x1,5 N-S 1863 brons,keramik,
flinta, br.ben

62 130 - - - borttagen - 1974 flinta,keramik

93 140 röse 12 1,0 3,2x1,2 N-S 160

166 155 s.s. 11 0,8 3,5x1,5 NNO-SSV 167

218 160 röse? - - borttagen flinta

220 150 S.S. 9 0,3 4,5x1,5 NNO-SSV 221

251 170 s.s. 1 1 0,3 5x1,5-2 N-S

327 158 röse 10 0,6 4x1 OSO-VNV 1996 flinta, kvarts, 77
br.ben, keramik

* s.s. betyder stensättning
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Tabell 5. Registrerade hällkistor i Göteryd socken.

Stone cists in the parish of Göteryd.

Fornlämn.nr Ityp» Diam. (m) Höjd (m) Kiststorlek (m) Kistriktning Undersökt (år) Fynd

4 Rose 9x7 0,4 4,25x1,25 NNO-SSV
5a Rose 8x7 0,6 2,1 x 1,1 (rest) NO-SV
5b Rose 10x8 0,4 7x1,75 NO-SV
10 Rose 13x11 1 5,3x1 NO-SV 60-70-tal Några flintföremål
13 Rose lOd 0,5 4,5x1 NO-SV
14 Rose lOd 0,7 4,7x1 NO-SV
15 Rose 7x6 0,4 4x1 N-S
25 Rose 11x9 0,6 5x1, grop NNO-SSV
31 Rose 8x6 0,5 5x3, grop N-S
40 Rose 9x6 0,6 4,7x1 N-S
53 Rose 9d 0,6 3x2, grop N-S
55 s.s. 10x9 0,4 4x1,5, grop NO-SV
56 s.s. 6x5 0,25 2,25x1 NO-SV
70 Rose 13x11 0,7 6x1,5 N-S
71 Rose 9d 0,7 4,25x1, grop NO-SV
72 Rose 9x7 0,6 5x2, grop N-S
76 Rose 10x9 0,6 4,5x1,5, grop N-S
78 Rose 8x7 0,4 3d, grop -
79 Rose 6x5 0,1 3x1,5, grop ONO-VSV
81 Röse-s.s. 8x7 0,3 4,7x0,8 N-S
82 Rose 9d 0,6 3x0,75, grop NNV-SSO
94 Röse-s.s. 8x6 0,4 4x1,25, grop NO-SV
96 Rose 7x6 0,4 3,5x2, grop N-S
97 Rose 11x9 0,6 4,1x1 NNO-SSV
99 Rose 9d 0,4 4x1,5, grop NNO-SSV
100 Röse-s.s. 8d 0,3 4x1,5, grop N-S
102 Fåtal hällar - - - -
103 Rose 8d 0,6 3x2 N-S
104 Rose 13 1 7x2 NNO-SSV
105 Rose 8d 0,6 3x2, grop N-S
109 Rose 10x9 0,75 4x1,25 NNO-SSV
110 Rose 7x6 0,4 4,45x1 N-S
111 Rose lid 0,75 7x4, grop NNO-SSV
114 Rose 13x12 0,7 5x1,4 N-S
115 Rose 9d 0,5 5x2,25, grop N-S
116 Rose 12d 0,6 7x1,3 N-S
120 Rose 11x9 0,45 6x3, grop N-S
121 Rose 8d 0,4 3,75x0,8 NNO-SSV
122 Rose 9x7 0,5 5x2, grop NNO-SSV
124 Rose 7x6 0,6 4x2, grop NNO-SSV
125 Rose 7x6 0,3 2,3x1 N-S
127 Rose 8x7 0,3 6x3, grop NNV-SSO
129 Rose 10x9 0,5 5x1,5 N-S
131 Rose 15x12 0,8 6x2,5, grop NNO-SSV
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Fornlämn.nr Ityp* Diam. (m) Höjd (m) Kiststorlek (m) Kistriktning Undersökt (år) Fynd

132 Rose 10x9 0,75 2,75x0,8 NO-SV

134 S.S. 9d 0,4 - N-S

135 Borttagen - - - "

139 Rose 9d 0,3 6x2,5, grop NO-SV

140 Röse-s.s 5d 0,5 3,5x1 x5, grop NNV-SSO

141 Rose 9d 0,3 4x1, grop NNO-SSV

144 Rose 16d 1,2 6,8x2,25 NO-SV 1908 Avbruten flintspets

149 Rose 12d 0,7 5x2, grop NNO-SSV

152 Rose 9d 0,6 5x2 NNO-SSV

153 Rose 9d 0,6 5x2 N-S

154 S.S. 8x7 0,25 3x3, grop NO-SV

158 Rose 12x11 1 5,5x1,5 NNO-SSV

162 Bortodlad - - - -

163a Rose 12d 0,75 8x4, grop N-S

163b Rose 8d 0,5 4x2, grop NO-SV

164 Rose 7d 0,3 En hali synlig (N-S)

165 Rose lOd 0,4 6x2, grop NO-SV

166 Rose 18x9 0,7 5x1,75, grop NNO-SSV

167 Rose 8d 0,7 3x2, grop NNO-SSV

169 Rose lld 0,6 7x4, grop NNO-SSV

176 Borttagen - - - "

179 Rose lld 0,7 6,5x1,6 NNO-SSV 1908 Inga fynd

180 Rose 10x8 0,65 5x1 NNO-SSV

182 Rose 11x8 0,75 5,5x1 NNO-SSV

184 Rose 10x8 0,6 4x1 NNO-SSV

189 Rose 10x8 0,75 4x1,5, grop (NO-SV)

191 Rose 11x9 0,6 5x1,6 N-S

197 Förstörd - - - -

200 Rose 8x7 0,5 5x1,25 NO-SV

202 Rose 10x9 0,6 6x3, grop NNV-SSO

203 Rose 10x7 0,6 5x3, grop NO-SV

204 Rose 9x8 0,6 4x1,5, grop NO-SV

207 Rose 12x10 0,75 ?xl,25 NNO-SSV

208 Rose Borttaget 0,6 - (NO-SV)

211 Rose 10x4 0,3 4,xl? NNO-SSV

216 Rose 11x7 0,7 4,4x1,5 NO-SV

217 Rose 8x7 0,6 2,5x1,5, grop (N-S)

218 Rose 9x8 0,7 - (NO-SV)

219a Rose 9x8 0,8 4x1 NNO-SSV

219b Rose 9d 0,8 4,5x? NO-SV

220 Rose 16x11 1 9x1,25 NNO-SSV

222 Rose 8d 0,8 4,2x1,1? NNO-SSV

223 Rose 10x8 0,8 5x1,4 NO-SV

226 Rose Bortodlat - - -

* s.s. betyder stensättning

63





Gravgåvor från växtriket
Pollenanalytiska belägg från en senneolitisk hällkista i Hamneda

Per Lacerås

Abstract: The role of plants in prehistoric burial rituals - palynological evdience from 
a Late Neolithic stone cist in Småland, southern Sweden.

Soil samples from a Late Neolithic stone cist in the parish of Hamneda, Småland, 
southern Sweden, were pollen-analysed. The results of the analysis suggest that the 
local vegetation at the time of the burial was a half-open woodland with pasturage 
and small-scale cereal growing, intermingled with stands of lime, oak and hazel. The 
analysis also gives unique information on the burial ritual. High pollen percentages of 
Hordeum-type, Triticum-type and Cerealia undiff. among the shards of a pot depos
ited in the cist show that the pot originally contained cereal grains, bread, porridge, 
gruel or beer. Furthermore, the analysis shows that flowers of Anemone nemorosa 
were deposited on or beneath the dead body in the cist.

Key words: Pollen analysis, burial ritual, stone cist, Late Neolithic, southern 
Sweden

Inledning
Paleoekologiska analysmetoder är numera en integrerad del av många arkeologiska 
projekt. Det material som används för analyserna hämtas oftast från boplatslämning
ar, odlingslämningar eller från organogena sediment- eller torvlagerfölj der. Frågeställ
ningarna skiftar naturligtvis, men kan i de allra flesta fall beskrivas som profana. 
Viktiga frågor som söker svar rör exempelvis vegetationshistoria och odlingssystem, 
växtinsamling och hushållning.

Mer sällan kommer paleoekologiska analysmetoder till pass inom andra delar av 
arkeologisk forskning, delar som rör gravritualer eller religiösa och övervardagliga 
föreställningar. Några exempel finns dock, bland annat från Sverige. Nämnas kan två 
intressanta och relativt nya skånska fynd som analyserats med paleoekologiska meto
der. Det ena bestod av utsäde som deponerats i ett långhus från förromersk järnålder. 
Grundat på fyndets sammansättning och placering tolkades det som ett husoffer 
(Regnell 1997), en tolkning som dock har ifrågasatts (Viklund 1998). Det andra exem
plet är ett fynd av lin (Linum usitatissimum) och opievallmo (Papaver somniferum) 
som tillsammans med bland annat en svepask påträffades i en brunn från övergången
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bronsålder/järnålder. Fyndet tolkades som en rituell deposition i anslutning till gårds
bebyggelse (Lindahl Jensen m.fl. 1995).

Vid flera tillfällen har jordprover från förhistoriska gravar pollenanalyserats, och 
resultat från sådana undersökningar har i Sverige presenterats av bland annat Lagerås 
(1994a, b). I Danmark har flera noggranna undersökningar genomförts och presente
rats av Andersen (1988,1990,1992,1996-97) och Andersen m.fl. (1991). Dessa ana
lyser har fokuserats på vegetationen och markanvändningen kring de undersökta gra
varna, och de har inte bidragit med information om själva begravningsritualen. Exem
pel på detta finns dock från andra håll.

Det kanske mest berömda exemplet är den pollenanalytiska undersökningen av en 
neandertalgrav i Shanidar, Irak (Solecki 1971, Leroi-Gourhan 1975). I samband med 
utgrävningen av gravar och boplatslämningar i en grotta togs jordprover för analys. 
Proverna från en av gravarna visade sig innehålla rikligt med pollen från olika örter, 
bland annat stjärnklint (Centaurea solstitialis), pärlhyacint (Muscari sp.), röllika 
(.Achillea sp.) och korsört (Senecio sp.). Pollenkornens fördelning runt skelettet, samt 
jämförelser med andra prover från grottan, ledde till tolkningen att blommor medve
tet lagts hos den döde i graven. Undersökningen har haft stor betydelse för den all
männa bilden av neandertalmänniskor, som i och med detta framstod som ”more 
sensitive than their conventional image allows” (Hadingham 1980).

Exempel på andra mer närliggande undersökningar är pollenanalyser av gravkon
texter i Skottland. Där har man genom noggrann provtagning och analys fått fram ny 
information om i första hand bronsålderns begravningsritualer. Ett genomgående drag 
för flertalet av de hällkistor från bronsåldern som analyserats är att älggräs eller möj
ligen brudbröd (Filipendula sp.) lagts på eller under den döde (Lambert 1964, 
Whittington 1993, Tipping 1994, Clarke 1999). Utöver estetiska och för oss okända 
symboliska värden, kan detta också ha haft en praktisk funktion. Älggräs är en starkt 
aromatisk växt, vars doft kan ha lindrat likstanken.

I en av dessa gravar var pollenkornen från Filipendula koncentrerade till området 
kring kraniet, vilket tolkades som att den döde vilat huvudet på en bädd av älggräs 
eller till exempel haft blommor inflätade i håret (Clarke 1999). I samma grav fanns 
mycket rikligt med pollen från bland annat korsblommiga växter (Brassicaceae), vil
ket tolkades som spår efter en blomsterbädd. I en annan hällkista tolkades höga halter 
av vitmossporer (Sphagnum sp.) som spår efter en bädd av vitmossa (Warsop 1996).

Från de skotska undersökningarna finns också exempel där pollenanalys visat att 
mat eller dryck följt den döde i graven. I två gravar, också de hällkistor från brons
åldern, har man tolkat höga halter av bland annat spärgelpollen (Spergula-typ) som

Figur 1. Översiktskarta med läget för den diskuterade hällkistan inom RAÄ 77. 

Map showing the location of the stone cist in RAÄ 77.
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spår efter någon form av bröd eller gröt (Tipping 1994). I en annan hällkista fann man 
i och intill ett lerkärl höga halter av Filipendula-pollen och lindpollen (Tiliä sp.). Det 
tolkades som spår efter en mjödliknande dryck baserad på lindhonung och kryddad 
med älggräs (Filipendula uimaria). I synnerhet de höga halterna av lindpollen var an
märkningsvärda med tanke på att lind aldrig vuxit naturligt i Skottland. Drycken eller 
lindhonungen bör ha importerats söderifrån och kan ses som en exklusiv gravgåva 
(Dickson 1978). Pollenanalytiska indikationer på honung finns också från en mellan- 
neolitisk trattbägare i en långhög i nordvästra Tyskland (Groenman-van Waateringe 
1979).

I en nyligen publicerad undersökning analyserades innehållet i bronskarl från järn- 
åldersgravar i södra Tyskland (Rösch 1999). Pollenanalyserna visade att kärlen vid 
nedläggningen även där innehållit honung. Man kunde också utifrån pollenkoncen
trationen och analyser av nytillverkad honung uppskatta hur stor volym som funnits i 
respektive kärl. Enligt dessa beräkningar innehöll ett av kärlen så mycket som 125 
liter honung.

Ovanstående exempel är tillräckliga för att visa hur pollenanalys av material från 
gravar kan ge helt ny, oväntad och fascinerande information. Ändå är det sällan som 
sådana analyser görs.

Hösten 1996 undersökte Riksantikvarieämbetet UV Syd och Smålands museum en 
hällkista (A4614) inom fornlämning RAÄ 77 i Hamneda socken (fig. 1 och 2). Inspi
rerad av i första hand Tippings artikel samlade jag i samband med utgrävningen in ett 
stort antal jordprover för pollenanalys. Det fanns två målsättningar med analyserna. 
Dels att de skulle ge en bild av miljön kring graven vid tiden för begravningen, dels att 
de skulle visa om växter på något sätt deponerats i hällkistan.

Den undersökta hällkistan i Hamneda bestod av sammanlagt 14 hällar. Den var 
ungefär fyra meter lång och en meter bred och omgavs av ett röse. Takhällar saknades 
och kistan var jordfylld. Utifrån keramik och 14C-analyser har den daterats till sen- 
neolitikum. Människoben eller andra direkta spår efter den döde påträffades inte. För 
en detaljerad beskrivning av hällkistan och fynden, samt en genomgång av övriga 
hällkistor i omgivningen, hänvisas till Linderoth (denna volym).

Nedan presenteras den pollenanalytiska undersökningen av hällkistan i Hamneda. 
Flera liknande undersökningar pågår för närvarande på Riksantikvarieämbetet UV Syd 
och kommer att publiceras under de kommande åren. Exempelvis har det inom det så 
kallade Västkustbaneprojektet genomförts en systematisk provtagning för pollenanalys 
av gravar. Det rör sig om brandgravar från bronsåldern och skelettgravar från meso- 
litikum, mellanneolitikum och senneolitikum (Regnell, under arbete). Ett annat exempel 
är ett pågående samarbete mellan Smålands museum, Kalmar länsmuseum och Riksan
tikvarieämbetet UV Syd inför ombyggnaden av väg 897 vid Växjö, inom vilket flera 
gravar provtagits för analys (Lagerås, under arbete).

Förhoppningsvis kommer provtagning för pollenanalys att rutinmässigt ingå i 
framtida gravundersökningar.

68



Gravgåvor från växtriket

Figur 2. Sky-lift-foto över hällkistan sedan en del av den överlagrande och omgivande stenpackningen plockats bort. 

Sky-lift photograph of the stone cist, after the removal of covering stones.

Metodik

Provtagning
När halva kistan undersökts och borttagits, rensades och dokumenterades en sam
manhängande sektion genom jordfyllningen i kistans längdriktning. I sektionen fram
trädde bland annat ett tunt, mörkt lager som tolkades som bottenlagret, det vill säga 
den nivå på vilken den döde och eventuella gravgåvor lagts. Riktigheten i tolkningen 
bekräftades då ett trasigt men komplett lerkärl påträffades i detta lager.

Ur sektionen togs ett antal prover av vilka knappt hälften (18 prover) valdes ut för 
analys (fig. 3). Provtagningen inriktades i första hand på det så kallade bottenlagret. 
De prover som analyserades kan delas in i tre olika kontexter: Elva prover från botten
lagret fördelade längs hela kistans längd, tre prover tagna bland krukskärvorna i 
bottenlagrets östra ände (fig. 5), samt fyra prover från en lodrät profil i den östra 
delen av fyllningen.
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Figur 3. Längdsektion genom hällkistan. De vita häftstiften markerar provpunkter för pollenprover, av vilka ett un/al blev 
föremål för analys. Foto från sydsydost.

Section through the stone cist. White dots indicate pollen samples. From SSE.

De skotska pollenanalyserade gravarna som refererades till i inledningen var små häll- 
kistor, förslutna med lock och överlagrande röse, vilket gav idealiska förhållanden för 
provtagning. Även hällkistan i Hamneda erbjöd bra provtagningsförhållanden, trots 
att den saknade takhällar och var sekundärt jordfylld. Kistans vägghällar tillsammans 
med det mörka bottenlager som framträdde i sektionen, möjliggjorde en riktad prov
tagning av den jord i vilken eventuella gravgåvor borde ha lämnat spår. Det krossade 
men väl samlade lerkärlet erbjöd också rätt förutsättningar för en riktad provtagning.

Analysarbete
Det analyserade materialet utgjordes av torr, svagt humös sandig-moig morän, och 
pollenbevaringen var följaktligen relativt dålig. Prepareringen av proverna inför ana
lysen följde standardmetoder (se t.ex. Moore mil. 1991), och inkluderade dekantering 
av grovt minerogent material, silning genom 250 pm-nät och kemisk behandling med 
saltsyra, natriumhydroxid, fluorvätesyra, svavelsyra och ättiksyraanhydrid, och slut
lig inbäddning i glycerin.

Analysen gjordes vid 500x och 1250x förstoring, med tillgång till referenssamling 
och gängse bestämningslitteratur. Taxonomin följer Moore m.fl. (1991). Bestämning
en av sädespollen, och då framför allt separeringen mellan korn (Hordeum) och vete
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(Triticum), följer Beug (1961) och Andersen (1979). Enligt rekommendationer av 
Fægri och Iversen (1989) har Andersens måttangivelser multiplicerats med 1,2 för att 
passa glycerinpreparat.

Kortfattad beskrivning av resultaten
Resultaten presenteras i fig. 4 och 6.

Prover från hällkistans bottenlager
De prover som tagits i kistans bottenlager domineras av hassel- (Corylus) och lind
pollen (Tiliä), följt av al (Alnus) och björk (Betula). Dessutom innehåller de betes
indikatorer som vildgräs (Poaceae ospec.), ljung (Calluna vulgaris) och svartkämpar 
(Plantago lanceolata), samt enstaka pollen från korn (Hordeum-typ) och vete 
(Triticum-typ) (fig. 4).

Anmärkningsvärt är att pollen från vitsippa (Anemone nemorosa) är så talrika i pro
verna. Denna pollentyp uppvisar ovanligt höga värden (som mest 11,1% av pollen
summan) i kistans centrala delar, men avtar mot kortändarna till låga värden (fig. 6).

Prover från lerkärlet
Pollensammansättningen i de tre prover som togs bland lerskärvorna liknar till stor del 
sammansättningen i de övriga proverna från bottenlagret (se ovan). Vad som skiljer är 
i första hand att proverna från lerkärlet innehåller mycket höga halter korn- och vete
pollen. Korn (Hordeum-typ), vete (Triticum-typ) och Cerealia ospec. uppnår tillsam
mans 6,9%, 19,0% respektive 26,3% i de tre proverna (fig. 6). Inga sädespollen från 
havre (Avena-typ) eller råg (Secale cereale) påträffades, och det är därför troligt att 
Cerealia ospec. representerar trasiga och skrynkliga korn- och vetepollen.

Proverna från lerkärlet utmärker sig också genom relativt höga halter av pollen 
från mjölkört (Epilobium angustifolium-typ), och genom att de helt saknar pollen från 
vitsippa (fig. 4 och 6).

Prover från jordfyllningen
Fyra prover togs i en vertikal profil genom kistans fyllning. Det understa av dessa 
prover har en pollensammansättning som liknar den i bottenlagret, det vill säga med 
framför allt mycket lind- och hasselpollen. Uppåt i profilen avtar halten lindpollen, 
medan mängden ljung ökar avsevärt. Fjungpollen (Calluna vulgaris) ökar från 7,3% i 
det understa provet till 47,9% i det översta.
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Figur 4. Pollendiagram som visar samtliga analyserade prover från hällkistan och samtliga identifierade taxa. Staplarna anger 
procent av pollensumman i respektive prov. Taxa presenterade till vänster om pollensumman är inkluderade i densamma.

Pollen diagram showing the results (%) from all pollen analysed samples from the stone cist. Samples 1-4 are from the 
secondary filling, samples 5-15 are from the bottom layer, and samples 16-18 are from a pot found in the eastern part of the cist
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Tolkning

Närmiljön kring graven
Hällkistan låg vid tiden för undersökningen i ett område med röjningsrösen. Dessa 
rösen fanns inte under senneolitikum, utan har enligt dateringarna anlagts i samband 
med odling under järnåldern. Som en del av undersökningen av röjningsrösena och de 
anslutande odlingsytorna analyserades pollenprover från ett flertal markprofiler och 
torvlagerföljder. Tillsammans med dateringarna från röjningsrösen har dessa analyser 
gett en relativt god bild av vegetationsutvecklingen och markanvändningens historia i 
området (Lagerås denna volym).

Genom en jämförelse med dessa analyser kan man konstatera att pollensamman
sättningen i kistans bottenlager speglar den lokala vegetationen vid tiden för begrav
ningen. Med undantag för de höga halterna av vitsippepollen, är pollensamman
sättningen i bottenproverna densamma som i de djupare liggande delarna (B- och C- 
horisonten) av övriga markprofiler i området. Den stämmer också överens med de 
delar av torvlagerföljderna som daterats till neolitikum. Majoriteten av pollenkornen 
i kistans bottenlager har alltså kommit dit genom naturliga pollenspridningsprocesser 
och speglar kistans nära omgivning under senneolitikum.

Analyserna visar att denna närmiljö vid tiden för begravningen karakteriserades av 
halvöppen lövskog. Vanliga trädslag var lind, ek och hassel. I gravens nära omgivning 
fanns även betesmarker och enstaka odlingsytor. Odlade grödor var vete och korn. 
Den arkeologiska undersökningen har också visat spår av boplatsaktiviteter i närhe
ten av hällkistan.

Inom det närbelägna RAÄ 76 undersöktes bland annat en grop som 14C-daterades 
till senneolitikum. Makrofossilanalys visade att gropen innehöll enstaka förkolnade 
kärnor av korn (Hordeum vulgare coll.) och brödvete (Triticum vulgare) (Regneil un
der tryckning), vilket stämmer bra med fynden av korn- och vetepollen i hällkistan.

Nedläggelse av blommor
Som framgick ovan uppvisar proverna från hällkistans bottenlager en förväntad 
pollensammansättning. Den överensstämmer i stora drag med likåldriga pollen
spektra från andra markprofiler och torvsekvenser i omgivningen. Vad som avviker är 
de höga halterna av pollen från vitsippa (Anemone nemorosa), som mest 11,1%, i 
proverna från den centrala delen av kistan (fig. 6). En art vars pollen möjligen kan 
förväxlas med vitsippa är blåsippa (Hepatica nobilis), och det kan inte uteslutas att 
något eller några av de pollen som bestämts till vitsippa kommer från blåsippa (Moore 
m.fl. 1991).
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Höga halter av pollen från vitsippa (liksom från blåsippa) är ovanligt, beroende på att 
den producerar och sprider väldigt lite pollen. Knappt några vitsippepollen har påträf
fats i övriga analyserade markprofiler från undersökningsområdet.

I vissa andra sammanhang har avvikande höga halter av en eller ett par olika 
pollentyper i markprofiler förklarats som en effekt av jordlevande bin eller humlor 
som samlat nektar (Andersen 1988, 1990). Den pollentyp som diskuterats är i första 
hand Lactucoideae, det vill säga maskrosor och fibblor. Då det gäller förekomsten av 
pollen från vitsippa i hällkistan, så talar följande förhållanden emot en sådan tolkning: 
(1) Höga halter av vitsippepollen har inte påträffats i några andra markprofiler eller 
rösen som analyserats inom Hamnedaprojektet. (2) De fyra prover som analyserats 
högre upp i hällkistans fyllning innehöll inga pollen från vitsippa. Dessa pollen är 
alltså tydligt koncentrerade till bottenlagret, det vill säga det lager där eventuella grav
gåvor kan förväntas. (3) Frekvensfördelningen av dessa pollen längs med kistans 
bottenlager knyter på ett logiskt sätt an till gravkontexten. Den symmetriska fördel
ningen, med högst halter i kistans centrala del, är logisk om till exempel blommor lagts 
på den döde i graven. Mer förvånande vore det om insekternas nektarinsamling skulle 
resultera i samma symmetriska förhållande mellan pollenfördelningen och gravens 
geometri.

Eftersom halten av vitsippepollen är högst i kistans centrala del, skulle en tolkning 
kunna vara att dessa pollen härstammar från maginnehållet hos den döde. En intres
sant jämförelse i detta fall är de så kallade mossliken, som begravts i torvmarker under 
i första hand äldre järnålder. Det välbevarade maginnehållet från flera mosslik har 
analyserats med avseende på makrofossil och i vissa fall pollen (Brandt 1950, Helbæk 
1950,1958, Brothwell 1986). Resultaten visar att ett stort antal arter av i första hand 
odlade växter och åkerogräs har ingått i deras sista måltid. Vitsippa och andra ran- 
unkelväxter är dock endast svagt representerade eller saknas helt. Eftersom ranunkel- 
växter är giftiga eller innehåller bittra ämnen är detta inte förvånande.

Det får därför ses som mindre troligt att de pollen av vitsippa som påträffats i 
hällkistan kommer från den dödes maginnehåll. Vad som talar emot en sådan tolkning 
är också den horisontella fördelningen av dessa pollen i kistan. Även om högst värden 
påträffats i den centrala delen, så förekommer höga eller relativt höga halter spridda 
över ett större område i kistan. I sektionen är detta område drygt två meter långt 
(fig. 6). Om dessa pollen kom från maginnehållet skulle man förvänta sig en tydligare 
koncentration till en begränsad yta.

Den mest troliga tolkningen av de höga värdena av pollen från vitsippa i hällkistan, 
är att vitsippor, och möjligen blåsippor, medvetet lagts i graven. Pollenhalterna talar 
för att det inte rör sig om enstaka blommor utan en större mängd. Av frekvens
fördelningen att döma har de lagts i kistans centrala del, troligen strödda på eller 
under den döde. Fyndet av vitsippa i hällkistan leder intressant nog till att årstiden för 
begravningen kan bestämmas till våren, även om man naturligtvis inte kan utesluta 
möjligheten att blommor torkats och sparats till begravningen.
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Innehållet i lerkärlet
Både korn och vete är till stor del autogama, självpollinerande, och endast små mäng
der pollen lämnar därför axet. Inte ens i prover tagna i eller direkt intill en åkeryta 
överstiger dessa pollentyper normalt en eller ett par procent av pollensumman 
(Vuorela 1973). Genom sina ovanligt höga halter av sädespollen (Hordeum-typ, 
Triticum-typ och Cerealia ospec.) utmärker sig de tre prover som togs bland skärvorna 
av ett lerkärl i den östra änden av bottenlagret (fig. 5 och 6; se också fig. 8 i Linderoth 
denna volym). Det skiljer dem, dels från övriga prover tagna i hällkistans bottenlager, 
dels från övriga markprofiler i området. Av de elva prover som togs i bottenlagret, 
men ej i direkt anslutning till lerkärlet, innehåller endast fem prover sädespollen och 
då i betydligt lägre halter (fig. 4 och 6).

Proverna från lerkärlet hade i jämförelse med övriga prover också relativt höga 
halter av pollen från mjölkört (Epilobium angustifolium-typ). Intressant är också att 
de helt saknade pollen från vitsippa.

Vid keramikskärvorna påträffades ett förkolnat fragment av hasselnötsskal 
(Corylus avellana) som 14C-daterades till senneolitikum (Linderoth denna volym), och 
makrofossilanalysen av samma material gav två förkolnade kärnor, eller fruktstenar, 
av hallon (Rubus idaeus) (Regnell under tryckning).

Resultaten av pollenanalysen visar att kärlet vid begravningen innehöll säd eller 
någon färdig produkt som till exempel välling, bröd eller en dryck. Möjligen har 
mjölkört också ingått på ett eller annat sätt. Fynden av hasselnötsskal och hallon
kärnor visar att även dessa vegetabilier kan ha ingått.

Sekundär jordfyllning
Slutligen något om pollenproverna från den lodräta profilen i fyllningens östra del. De 
visar att den jord som överlagrar bottenlagret, och som fyller större delen av kistan, 
inte kommit dit i samband med begravningen. Enligt pollenproverna har den allra 
understa delen av fyllningen avsatts medan linden fortfarande var vanlig i landskapet, 
det vill säga under återstoden av senneolitikum eller under bronsåldern. Merparten av 
fyllningen har dock avlagrats senare, i samband med järnålderns odling och stenröj- 
ning i området och under historisk tid.

Diskussion om gravgåvor
Vad finns det då för paralleller till nedläggelsen av föda och blommor i hällkistan i 
Hamneda? Inom många olika kulturer och under olika perioder har man låtit mat eller 
dryck följa den döde i graven. Ett färgstarkt exempel är Tutankhamon, som vid sin 
död år 1350 f.Kr. fick med sig inte mindre än 128 korgar och kärl med frukter, frön 
och säd för ”the after-life” (de Vartavan 1990). Ett mer närliggande exempel är den
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Figur 5. Krukskärvor i kistans östra ände in situ. Jorden bland skärvorna provtogs för pollenanalys och visade sig innehålla 
höga halter sädespollen. För en teckning av lerkärlet se fig. 8 i Linderoth (denna volym).

Shards in the eastern part of the cist during excavation. Soil among the shards was sampled, and the pollen analysis of 
these samples revealed high percentages of cereal pollen.

danska Egtvedflickans rikt utrustade grav. Vid begravningen, som enligt den dendro- 
kronologiska dateringen ägde rum år 1370 f.Kr., fick hon bland annat med sig en 
alkoholhaltig dryck som gravgåva (Glob 1970, Randsborg 1993). Den har tolkats 
som en blandning av öl och fruktvin, bryggd på vete och lingon eller tranbär, kryddad 
med pors och tillsatt med honung. Spår efter en liknande dryck har också påträffats i 
en dansk romartida vapengrav (Brøndsted 1957-60). Från svensk horisont kan näm
nas de vikingatida gravbröden från Birka (Hansson 1996).

Trots fascinerande fynd som dessa är kunskapen om mat som gravgåva begränsad. 
Många gravar från olika perioder innehåller fragment av djurben. De kan i vissa fall 
ses som rester efter matgåvor, men tolkningen är i många fall komplicerad (t.ex. 
Bennett 1987, Mattison 1994, Nicklasson 1997). Spår efter vegetarisk mat i gravar är 
mycket sällsynt, vilket beror på att rutinmässiga paleoekologiska och kemiska analy
ser så sällan används vid gravundersökningar. Då pollenanalys använts har den i för
sta hand varit inriktad på att ge en miljöbild och inte på att finna spår efter gravgåvor.

77



°/
o a

v p
ol

le
ns

um
m

an

Gravgåvor från växtriket

15 -

10 -

5 -E 

0 -■

15 -

io -E

5 - 

0 -■

Triticum-typ

Hordeum-typ

Cerealia ospec.

Anemone nemorosa

Provnummer: 16 17 18

Väst'«----------- »-Öst

Figur 6. Pollendiagram över utvalda taxa och deras frekvensfördelning längs hällkistans mittsektion. Proverna 16-18 togs 
bland krukskärvorna i kistans östra ände.

Pollen diagram showing selected taxa and their distribution in the cist. Samples 16-18 are from the pot in the eastern 
part of the cist.

78



Gravgåvor från växtriket

En del arkeobotaniska analyser av förkolnade makrofossil från gravar har dock gjorts, 
och dessa analyser har i flera fall gett intressanta resultat. I Sverige har framför allt de 
upprepade fynden av stam- och rotknölar från knylhavre (Arrhenatherum elatius var. 
bulbosum) och brudbröd (Filipendula vulgaris) i järnåldersgravar uppmärksammats 
(t.ex. Engelmark 1984, Gustafsson 1995, Viklund 1997, Artelius 1999). Även andra 
växtarter, bland annat ätliga som säd och ärt, har noterats från gravkontexter men då 
endast i form av enstaka fragment.

Det är rimligt att tänka sig att många av de lerkärl som förekommer i gravar från 
olika perioder, och som vid fyndtillfället förefaller tomma, ursprungligen fungerat som 
behållare för bland annat mat- och dryckesgåvor. Som de danska ekkistgravarna visar 
kan även behållare av näver och trä ha varit vanliga. Kanske är det kärlens innehåll 
och inte kärlen i sig som ska ses som gravgåvor. Det är förvånansvärt sällan som detta 
tas upp till diskussion.

Även om man ser till andra typer av rituellt nedsatta kärl, så är kunskapsläget 
relativt magert. I en sammanställning över ett stort antal offrade lerkärl från dansk 
trattbägarkultur diskuteras kärlens innehåll (Koch 1998). I flera kärl har man funnit 
spår efter mat, bland annat fiskben och fiskfjäll, men dessa tolkas som troliga spår 
efter kärlens tidigare användning. Också från Skåne finns fynd av offrade neolitiska 
kärl från våtmarker, men utan uppgifter om eventuellt innehåll (Karsten 1994). Ett 
annat exempel på kärl som offrats i en sjö är det romartida offerfyndet från Käring
sjön i Halland (Arbman 1945). I denna på många sätt framsynta undersökning lycka
des man med kemiska analyser visa att åtminstone en del av krukorna innehöll föda 
vid deponeringen (Ljungh 1945).

Går vi tillbaka till hällkistan från Hamneda så är det inget tvivel om att lerkärlet 
vid begravningen innehöll vete och korn i någon form. Hallon, hasselnötter och mjölk
ört kan också ha ingått. Den stora mängden sädespollen i lerkärlet är spår efter säd, 
men frågan är i vilken form säden varit. Utifrån fynd av förkolnade agnrester i järn
åldersgravar har det föreslagits att hela ax eller till och med hela sädeskärvar förekom
mit som gravgåvor under järnåldern (Viklund 1997, 1998). En liknande tolkning är 
möjlig i Hamneda, det vill säga att lerkärlet där vid begravningen innehöll hela ax. En 
annan tänkbar förklaring är att kärlet innehöll rensat utsäde, men det är också möjligt 
att pollenkornen är spår efter föda, till exempel bröd, gröt eller välling. Man kan inte 
heller utesluta en dryck.

Att sädespollen kan förekomma rikligt i förhistorisk föda, framgår av ett pollenprov 
från Lindowmannens maginnehåll som uppvisade hela 85% sädespollen (Brothwell 
1986, Tipping 1994). Det kan missuppfattas som att han mättat sig på pollen, men det 
är 85% av pollensumman, inte av maginnehållets volym. Makrofossilanalysen av sam
ma material visade att matens huvudbeståndsdel varit krossade sädeskorn (emmer, spelt, 
korn och havre), men att också fröer och frukter av ett flertal andra arter ingått. På 
samma vis bör inte kärlet från Hamneda huvudsakligen ha innehållit sädespollen, utan 
snarare sädeskorn i någon form, hela eller malda. Sädespollen och övriga pollen har
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ursprungligen bara utgjort en mycket liten andel av kärlets innehåll, men är det enda 
som bevarats till våra dagar.

Av tänkbara drycker är det först och främst öl som kan komma ifråga, eftersom öl 
bryggs på säd. I Nordeuropa idag bryggs så gott som all öl på korn, men tidigare 
användes även vete och i vissa fall havre och råg (Behre 1999). Världens äldsta 
arkeobotaniskt belagda öl, som är från Egypten och har daterats till 3 500 f.Kr., var 
bryggt på bland annat emmervete och korn (Maksoud m.fl. 1994). Öl kräver förutom 
säd och jästsvampar dessutom tillsatser för att förbättra smaken och öka hållbarheten. 
De vanligaste tillsatserna har varit humle (Humulus lupulus) och pors (Myrica gale). 
Pollen från dessa har inte påträffats i kärlet från hällkistan, men man kan inte utesluta 
att detta beror på den dåliga pollenbevaringen. Det finns inga belägg för öl med pors 
eller humle från neolitisk tid i Europa, men andra typer av öl kan ha bryggts vid denna 
tid. Enligt vissa författare har ölbryggning förekommit ända sedan neolitiseringen (se 
diskussion i Vend 1994). Man kan därför inte utesluta att kärlet i hällkistan har inne
hållit en typ av öl, bryggd på vete och korn.

Eftersom innehållet i gravkärl i andra fall har tolkats som honung (Rösch 1999), 
eller en honungsbaserad dryck (Tipping 1994), bör även denna tolkningsmöjlighet 
granskas. Karakteristiskt för pollenspektra från honung är att de innehåller höga hal
ter av pollen från insektspollinerande växter. Det skiljer dem från vanliga pollenspek
tra från sjöar, torvmarker och markprofiler, som har en klar dominans av vindpolliner- 
ande arter. Proverna från lerkärlet innehöll endast låga halter av insektspollinerande 
arter, och det är därför inte troligt att kärlet innehållit honung. De höga halterna av 
sädespollen, som sällan förekommer i honung, talar också emot en sådan tolkning.

Ser vi inte bara till innehållet i kärlet, utan också till de höga halterna av vitsippe- 
pollen som påträffades i kistans centrala del, så är den tidigare nämnda Egtvedflickans 
grav en på flera sätt intressant parallell. I graven fann man bland annat en blomma av 
röllika (Achillea millefolium) som nedlagts på den döda. Medan den intorkade 
drycken fanns i en behållare av björknäver i ekkistans ena hörn, var röllikan mer 
centralt placerad i kistan. Den hade lagts i höjd med den dödas vänstra knä, ovanpå 
ett ylletäcke och under en kohud. Under den döda låg dessutom ett blad av örnbräken 
(Pteridium aquilinum) (Glob 1970).

Också en annan dansk ekkistgrav, den så kallade Skrydstrupflickans, innehöll ned
lagda växter. Under den djurhud som omslutit den döda fanns gräs samt skott av en 
flockblomstrig växt (Apiaceae) (Glob 1970).

De dendrodaterade ekkistgravarna är så gott som samtliga från 1300-talet före 
Kristus. Därmed är de några hundra år yngre än hällkistan från Hamneda, som utifrån 
en 14C-analys av ett hasselnötsskal vid keramikkärlet daterats till intervallet 2 040- 
1 690 f.Kr. (kal., 2 sigma). Närheten i tid och likheter i gravskicket gör de danska 
exemplen till relevanta jämförelser. De visar att både föda och växter användes som 
gravgåvor under äldre bronsålder, och hällkistan från Hamneda visar att så var fallet 
även under senneolitikum. Möjligen kan de förkolnade växtrester, bland annat från
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knylhavre, som påträffats i gravar från järnåldern i södra och mellersta Sverige ses 
som en fortsättning på denna tradition (Viklund 1997).

De nya resultaten från Hamneda, tillsammans med tidigare undersökningar från 
andra håll, visar att växter nedlagts i gravar under olika förhistoriska perioder och i 
skilda kulturella sammanhang. De exempel som getts i denna artikel har varit stjärn- 
klint, pärlhyacint med mera i en neandertalgrav i Irak, älggräs, korsblommiga örter 
och vitmossa i skotska bronsåldersgravar, röllika, örnbräken, gräs och flockblom- 
striga örter i danska ekkistgravar, knylhavre och brudbröd i järnåldersgravar, samt 
vitsippa i en småländsk hällkista från senneolitikum. Kanske har nedläggelser av 
blommor, blad och andra växtdelar i gravar varit regel snarare än undantag. Kanske 
har det också varit regel att de till synes tomma gravkärlen innehållit föda. Med 
analysresultaten framträder en ny bild av förhistoriska gravar.
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Backar och bygder
Om Hamneda sockens fasta fornlämningar

Lotta Höcrell

Abstract: Prehistoric remains in the parish of Hamneda.
Parallel to the investigations within the Hamneda Project, a survey of ancient 

monuments was carried out in the parish of Hamneda. Prehistoric graves, settlements 
and stray finds, as well as areas with ancient clearance cairns were registered. In this 
paper the new survey results are presented and interpreted, and they are compared to 
the results from excavations and analyses within the Hamneda Project. A comparison 
is also made with the types and distribution of ancient monuments in neighbouring 
parishes. Emphasis is put on the geographical distribution of settlement areas during 
the Bronze Age and the Iron Age.

Key words: Survey of ancient monuments, graves, clearance cairns, southern Sweden

Inledning
Hamnedaprojektets undersökningar som ägde rum under åren 1993-1996 omfattade 
nio fornlämningslokaler belägna på moränmarkerna väster om Lagan i socknens väs
tra del. Samtidigt som fältarbetet pågick genomfördes en revideringsinventering av 
fornlämningsbeståndet i socknen. För att ge ett större geografiskt perspektiv på under
sökningsresultaten från projektet kommer i det följande en översikt över Flamnedas 
fornlämningar att göras.

Syftet med analysen är att med hjälp av fornlämningarnas, främst gravarnas, ut
bredning och datering teckna en bild av bebyggelsens utveckling i socknen från neo- 
litikum till tidig historisk tid.

Materialet som ligger till grund för artikeln är Riksantikvarieämbetets fornminnes
register för Hamneda socken, vilket är digitaliserat. Som komplettering och jämförelse 
används också registeruppgifter för några av socknarna i Hamnedas närhet, nämligen 
Traryd, Markaryd, Kånna och Ljungby. För att kontrastera den förhistoriska bilden av 
Lagandalen redovisas också översiktligt fornlämningarna i Söraby socken i Värend.

Under åren har man inom fornminnesinventeringen utvecklat en terminologi och 
begreppsapparat med så kallade artkoder och sakkoder. Artkoden för en fornlämning 
kan till exempel ange att det är en grav medan sakkoden anger vilken typ av grav det
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är. Så har exempelvis runda, fyllda stensättning en annan sakkod än runda, över- 
torvade stensättningar. Vidare har gravfälten en egen artkod och definieras som minst 
fem gravar med ett maximalt inbördes avstånd om 20 m. För 2-4 gravar användes 
förut begreppet gravgrupp, en term som numera sällan används. I det följande kom
mer ensamliggande och i grupp liggande gravar att behandlas tillsammans under ter
men ensamliggande. Då det endast finns 9 lokaler med 2 gravar, 5 lokaler med 3 
gravar och 1 lokal med 4 gravar i hela Hamneda socken är inte denna förenkling så 
grov som den kan verka.

Förutom gravar, gravfält och fossil åkermark kommer vissa andra kategorier som 
boplatser och lösfynd att behandlas översiktligt. Tidsställningen för inventerade forn- 
lämningar är inte alltid självklar utan undersökning. Kunskapsbrister finns inte minst 
vad gäller de registrerade boplatsernas datering, men också gravarna kan vara proble
matiska att datera okulärt eller genom de beskrivningar som finns i registeruppgift
erna. Det samma gäller i allra högsta grad för den fossila åkermarken.

En annan svårbedömd fornlämningskategori, som emellertid medvetet utelämnats 
ur analysen, är järnframställningsplatserna. Järnframställningen i Smålands sydvästra 
hörn kan periodvis ha varit omfattande, liksom i norra Skåne, och flera slaggföre
komster finns registrerade. Tyvärr är ingen undersökt, varför både dateringar och 
slagganalyser saknas.

En källkritisk aspekt på det inventerade materialet är likheten mellan röjningsrösen 
och gravar. Problematiken tas upp av Fredrik Svanberg på annan plats i denna volym. 
En av aspekterna rör frågan om grav och begravning: Vad representerar de anlägg
ningar vi kallar gravar men som saknar för oss igenkännbara begravningar? Proble
met har behandlats i en artikel av Alf Ericsson och Janis Runcis (1995). De påpekar 
bland annat att vetskapen om gravar utan begravningar funnits inom arkeologin i 
många år, men att man lika länge har betraktat detta som en egendomlighet som måste 
förklaras. Alla människor har inte fått en stensättning eller ett rose rest över sina 
jordiska lämningar, samtidigt som inte alla gravar innehåller ben. Det vi kallar förhis
toriska gravar representerar något mer än bara en plats på kyrkogården och både det 
som finns och det som saknas har betydelse för en arkeologi som menar sig ha som 
ambition att säga något om dåtida samhällen.

Samtidigt vet jag av egen erfarenhet från fornminnesinventering hur svårt det är att 
avgöra vilka lämningar inom ett röjningsröseområde som skall registreras som gravar, 
och att de senare sannolikt är underrepresenterade, då man enligt riktlinjerna från 
Riksantikvarieämbetet hellre friar än fäller vid fornminnesinventeringen.

Hamneda sockens fornlämningar
Hamneda socken omfattar 125 km2. Jordarterna varierar med isälvsavlagringar och 
sedimentjordarter, främst sand, i Lagans och Prästebodaåns dalgångar och morän i det
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kuperade landskapet utanför dalgångarna. Hamneda har också en relativt stor andel 
våtmarker, något som är vanligt i de nederbördsrika västra delarna av höglandet.

Gravar
De mest framträdande fornlämningarna i socknen är gravfälten från yngre järnålder. 
Av Hamneda sockens drygt 800 registrerade gravar utgörs ca 630 av runda högar 
belägna på socknens tio gravfält. Dessutom finns det 16 ovala högar och 63 runda, 
övertorvade stensättningar på gravfälten. De ensamliggande gravarna utgörs av 26 
hällkistor, 15 högar, 28 runda, fyllda stensättningar, 10 övertorvade stensättningar, 11 
rösen, en tresidig och en kvadratisk stensättning, en möjlig domarring samt ett mindre 
antal resta stenar. De senare förekommer också sparsamt på gravfälten.

Hällkistorna är till största delen belägna i stensättningar med diametrar på 7 till 15 
meter, vanligen 9 till 11 meter. Enligt måttuppgifterna i registret borde flera av dem 
vara röseliknande. Två hällkistor är belägna i högar och två i rösen. För en utförligare 
genomgång av hällkistorna och deras utseende hänvisas till Linderoth (denna volym). 
Gravarna på gravfälten utgörs som ovan nämnts huvudsakligen av högar och 
övertorvade stensättningar. Högarna är 4-17 meter i diameter och 0,4-2,7 meter 
höga. I ett stort antal fall förekommer kantrännor och mittgropar. Stensättningarna 
på gravfälten är 3-10 meter i diameter, vanligen 4-7 meter, runda, övertorvade och 
har i vissa fall mittgropar. Högarna utanför gravfälten är vanligen 5-8 meter i diame
ter, men det förekommer också enstaka högar på 12-15 meter. De flesta av dessa har 
kantrännor. De ensamliggande, övertorvade stensättningarna är 3,5-10 meter, vanli
gen 5-6 meter i diameter. De fyllda, runda stensättningarna är 3-16 meter, vanligen 5- 
9. Konstruktionsdetaljer som mittblock och kantkedja förekommer i enstaka fall. Den 
runda formen dominerar överväldigande, men det finns en liten kvadratisk stensätt
ning med 4 meters sida och en triangulär med 9 meters sida.

Rösena, som är en dominerande fornlämningstyp över stora delar av Sydsvenska 
höglandet, är sparsamt företrädda i Hamneda socken. Totalt finns tolv registrerade 
rösen varav ett, beläget på ett gravfält, möjligen är en hög belamrad med odlingssten. 
Även de enskilda anläggningarna är blygsamma och uppvisar inte den monumentali
tet som annars ofta förknippas med rösen. Det största röset i Hamneda är, förutom det 
tveksamma ovan nämnda, 12 meter i diameter och 0,9 meter högt. Ett röse är registre
rat som kvadratiskt med 10 meters sida.

Fossil åkermark
Den till ytan och i många fall också till antalet dominerande fornlämningskategorin 
inom de revideringsinventerade socknarna i Kronobergs län är fossil åkermark, fram
för allt i form av röjningsröseområden. I Hamneda finns ca 90 lokaler registrerade,
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varav 9 har varit föremål för undersökningar inom Hamnedaprojektet. Den fossila 
åkermarken återfinns främst på morän i skogsmark. Ett mindre antal områden är 
belägna i anslutning till nutida åkermark.

Röjningsröseområdena i Hamneda är övervägande små och innehåller enligt 
uppskattningarna i fornminnesregistret få anläggningar. Endast tre områden innehål
ler terrasser eller andra formelement utöver röjningsrösen. Drygt hälften av områdena 
är 5 hektar eller mindre, en dryg fjärdedel är 5,1-10 hektar och en femtedel är över 10 
hektar. Det uppgivna antalet rösen per lokal är litet men uppgifterna skall inte tas 
alltför exakt. Att vid fornminnesinventering uppskatta antalet röjningsrösen inom ett 
område är svårt, och undersökningar visar att det ofta rör sig om minst dubbelt så 
många anläggningar. Samma erfarenhet gjordes inom Hamnedaprojektet, och fram
går av en jämförelse mellan de uppskattningar som gjordes vid den arkeologiska ut
redningen och det antal röjningsrösen som karterades (Johansson 1992, Skoglund 
m.fl. 1997). Tydligast blir det i exemplet RAÄ 77, det enda område som totalkartera- 
des. Antalet röjningsrösen hade där initialt uppskattats till minst ett 50-tal, medan 
totalt 322 kom att karteras (Hansson m.fl. 1996)

Röjningsrösenas diametrar varierar från 2 till 9 meter. Variationen kan vara stor 
inom samma område och i få områden är rösena jämnstora. Den angivna höjden på 
röjningsrösena varierar mellan 0,05 och 1 m, vanligen 0,1-0,4 m. Stenstorleken varie
rar från 0,1 till 0,6 m med 0,1-0,4 m som det vanligaste intervallet.

Andra fornlämningar och fynd
Andra typer av lämningar i fornminnesregistret med datering till förhistorisk tid är de 
20 fyndplatser och 24 boplatser som finns registrerade. Dessutom finns två runstenar, 
som båda är belägna på gravfältet RAÄ 41.

Av naturliga skäl har lösfynd och boplatser främst påträffats i odlad mark. De 
boplatser som registrerats vid inventeringen kännetecknas vanligen av ett mycket be
gränsat antal fynd av flintavslag eller flintsplitter, mer sällan av artefakter, även om 
både fragment av en pilspets med urnupen bas och mikrospån påträffats.

Lösfynden utgörs främst av yxor, varav en del har förkommit. Några är dock typ
bestämda. Bland de äldre fynden finns en bergartsyxa med skafthål, benämnd freds- 
gårdsyxa. En tjocknackig flintyxa har påträffats, liksom två båtyxor och två hål- 
eggade flintyxor. Två är beskrivna som enkla skafthålsyxor. Man har också påträffat 
en flintdolk, en pilspets (förkommen men troligen av flinta), en flintkniv och en slip
sten. Övriga lösfynd utgörs av flintspån och flintavslag. Socknens enda kända depå
fynd daterar sig till senneolitikum och utgörs av två flintdolkar, sju skedskrapor och 
ett avslag.

88



Backar och bygder

Figur 1. Höggravfälten längs med delar av Lagadalen utgör ett dominerande inslag i landskapsbilden. Kånna högar (RAÄ 
24, Kånna socken) är ett av de största gravfälten i Kronobergs län. Foto Eva Åhman.

The Late Iron Age grave-field Kånna Högar (RAÄ 24 in the parish of Kånna). This type of grave-field is common in the 
valley of River Lagan.

Grannsocknarnas gravar
Området från Hamneda till Värnamo är känt som ett av tre centralområden i små
landet Finnveden. Var och en som har passerat på E4:an har säkert noterat de magni
fika höggravfälten som här följer Lagadalen i nämnda delar (fig. 1). Smålandet och 
gravfälten är emellertid tämligen unga ur ett arkeologiskt perspektiv, och förhistorien 
bortom gravfälten är varken uppenbar eller välkänd.

Att utifrån det fasta fornlämningsbeståndet göra en analys av en enda socken är 
svårt, eftersom denna ingår i ett större sammanhang, och det är de mer övergripande 
bilderna som blir intressanta. För att få ett något större perspektiv på bebyggelse
utvecklingen i området har jag valt att gå igenom inventeringsböckerna för fyra sock
nar i närområdet, för att se om det går att urskilja sambandsmässiga tendenser eller 
strukturer i materialet.
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I söder: Traryd och Markaryd
Följer man E4:an söderut från Hamneda passerar man först genom Traryds och sedan 
Markaryds socknar, båda belägna i Markaryds kommun i Smålands sydvästra hörn. 
Socknarna inventerades hösten 1999. Med tanke på att de två socknarna tillsammans 
täcker något mer än 300 km2 är antalet fornlämningar förbluffande litet. I Traryd 
finns två hällkistor och uppgifter om ännu en möjlig, numera borttagen hällkista. Det 
finns också uppgifter om ett borttaget röse som skall ha haft en stor sten liggande 
ovanpå. Vid fjolårets revidering påträffades ett tidigare okänt röse, 9 meter i diameter 
och 0,7 meter högt. Övriga registrerade gravar är en mellanneolitisk flatmarksgrav 
som påträffades vid grustäkt 1953, en rund stensättning, en rest sten och en skepps- 
sättning. Av andra typer av lämningar finns 14 lokaler med slagg, 30 områden med 
fossil åkermark och en boplats registrerade.

Markaryds socken hyser ett mindre gravfält med två rösen och fem stensättningar. 
Några hällkistor är inte kända, men väl två rösen, vardera med 9 meters diameter. Av 
stensättningar finns endast en enda känd i socknen, en treudd med 15 meters sida. 
Övriga lämningar är 15 boplatser, 17 områden med fossil åkermark och inte mindre 
än 45 slaggförekomster.

I norr: Kånna och Ljungby
Kånna och Ljungby socknar täcker tillsammans ca 120 km2. Båda revideringsinvent- 
erades 1999 och i samband med inventeringen genomfördes också en riktad special
inventering av hällristningar och skålgropsförekomster.
I Ljungby finns hela 23 gravfält registrerade. Gravfälten är betydligt mer varierade än 
de i Hamneda. Förutom högar och övertorvade, runda stensättningar finns domar
ringar, resta stenar och skeppssättningar samt rösen och i något fall hällkistor repre
senterade på gravfälten. Även treuddar, triangulära och rektangulära stensättningar 
förekommer.

Av monumentalgravar finns två riktigt stora anläggningar. Den ena är ett röse med 
25 meters diameter, beläget på ett gravfält och den andra en ensamliggande hög med 
30 meters diameter. Rösena i övrigt, varav fyra är ensamliggande, är 8-13 meter i 
diameter. De få ensamliggande stensättningarna utgörs av en skeppssättning, en tre
udd med 10 meters sida och tre runda, fyllda stensättningar med 6-9 meters diameter. 
Dessutom finns två resta stenar utanför gravfälten.

Revideringsinventeringen resulterade i ett antal nya lokaler med älvkvarnar samt 
en lokal med fotsulor. I några fall förekommer också rännor. Redan i förstagångs- 
inventeringen från 1950 fanns älvkvarnar registrerade, men antalet lokaler ökade från 
4 till 16 vid revideringen.

Inom Kånna socken finns 10 gravfält. Dessa påminner till sin karaktär om Hamne- 
das gravfält och utgörs av högar och runda, övertorvade stensättningar. Undantag

90



Backar och bygder

finns emellertid. Ett av de mindre gravfälten består av sex rösen. Det största gravfältet, 
Kånna högar, som också är ett av länets största med ca 300 gravar hyser ett rose med 
18 meter diameter samt två treuddar, ett trettiotal resta stenar, två domarringar och en 
järnåldersdös.

Av de ensamliggande gravarna finns ett större röse, Högarör, med 30 meters diame
ter samt ytterligare fem rösen med 7-10 meters diameter och tre rösen med 12-15 
meters diameter. De runda, fyllda stensättningarna, tolv till antalet, är 5-10 meter i 
diameter. Dessutom finns två ensamliggande treuddar med 17 respektive 12 meter sida 
och en triangulär stensättning med 7 meter sida. Dessutom finns elva älvkvarnslokaler, 
varav tre var kända i förstagångsinventeringen.

Kontrastverkan: Söraby i Värend
För att få perspektiv på fornlämningarna i trakten av Hamneda följer här en jämfö
relse med Söraby socken. Söraby är beläget norr om Helgasjön i centrala Värend. 
Socknen är till ytan ungefär hälften så stor som Hamneda. Jordarten består huvudsak
ligen av morän och drumliner är vanliga. I socknens norra del stiger terrängen mot de 
högre delarna av höglandet.

Beklagligt nog är materialet för Söraby inte digitaliserat, ett faktum som omöjlig
gör analyser av i vilket markslag gravarna är belägna. Vidare saknas arealuppgifter 
för den fossila åkermarken.

Söraby sockens gravar
Om vi ser på vad Söraby kan uppvisa i form av gravar visar det sig att det efter 
revideringsinventeringen finns inte mindre än 86 ensamliggande rösen, 47 ensam
liggande stensättningar, 13 hällkistor och 11 gravfält registrerade i socknen. Det totala 
antalet rösen är 115, då rösen också förekommer på gravfält.

Till skillnad från i Lagadalen är den yngre järnåldern i Värend till synes rätt oan
senlig. Det motsatta gäller bronsålder och äldre järnålder, som med massiva monu
ment spridda över stora områden, är högst påtaglig i Söraby. Gravfälten skiljer sig 
kraftigt från Lagadalens i det att de är små men innehåller betydligt fler gravtyper (fig. 
2). De fyra största gravfälten i Söraby hyser mellan 20 och 35 gravar och de övriga 5 
till 12 gravar. Gravformerna utgörs förutom av enstaka högar och övertorvade, runda 
stensättningar huvudsakligen av ovala stensättningar, skeppssättningar, runda, kva
dratiska och rektangulära, fyllda och ofyllda stensättningar samt treuddar. På åtta av 
gravfälten förekommer minst ett röse eller en hällkista och ett gravfält består nästan 
uteslutande av rösen.

Rösena i Söraby varierar i storlek mellan 4 och 35 meter. Det största, Stora rör, är 
beläget på den högsta punkten på gravfältet RAÄ 71 med en betagande utsikt över
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Figur 2. Yngre järnåldersgravfältet vid Skir (RAÄ 19 och 21, Växjö socken) är ett vackert exempel på de till sammansätt
ningen varierade gravfälten i Värend. På gravfältet finns högar, runda fyllda stensättningar, runda ofyllda stensättningar, 
ovala ofyllda stensättningar, resta stenar, domarringar och skeppssättningar. En domarring har undersökts och daterats 
till sen vendeltid-tidig vikingatid. Foto Bertil Olsson.

The Late Iron Age grave-field at Skir (RAA 19 and 21 in the parish of Växjö). It is typical for the Värend area, where many 
different types of graves occur together in the same grave-fields.

sjön Innaren. Hela 40% av de ensamliggande rösena är 16 meter i diameter eller mer. 
För det totala antalet rösen, inklusive de gravfältsbundna, är siffran 33%. Minsk
ningen beror till stor del på att anläggningarna på det gravfält som utgörs av rösen är 
relativt små.

De ensamliggande stensättningarna har diametrar på mellan 4 och 22 meter. Ett 
fåtal är något oregelbundna anläggningar på kalberg och som ibland kallas Göteborgs
äckel eller Misterhultare. Fem gravar utgörs av stensättningar med kantvall, en grav
form som ofta har registrerats som rösebotten men som utgör en egen anläggningstyp. 
Det intressanta här är att en av dem rymmer en hällkista. En är ensamliggande medan 
övriga förekommer tillsammans med rösen över 16 meter i diameter. Om man ser till 
storleksfördelningen av ensamma eller i grupp liggande stensättningar är ungefär hälf
ten under 10 meter i diameter, medan 13% är över 15 meter i diameter.
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Figur 3. Diagrammen visar skillnaden i längd mellan Hamnedas och Sörabys röjningsröseområden. Längden ger en 
indikation om arealen, och skillnaden i storlek mellan de båda socknarnas röjningsröseområden framgår tydligt.

Bar charts showing the size distribution (maximum length) of areas with clearance cairns in the parishes of Hamneda 
and Söraby.

Fossil åkermark i Söraby
I Söraby finns 24 områden med fossil åkermark, en fjärdedel så många som i Hamn
eda. Sörabys yta är emellertid hälften mot Hamnedas medan områdena är avsevärt 
större, upp till 100 hektar eller mer. Andra formelement än röjningsrösen förekommer 
sparsamt. Beskrivningarna av röjningsrösenas form, storlek och uppbyggnad skiljer 
sig däremot inte. En stor skillnad mot Hamneda är att det uppskattade antalet röj
ningsrösen per område är avsevärt större (fig. 3). Orsaken till detta är sannolikt inte 
bara de större arealerna i Söraby utan också hur olika man som inventerare gör sina 
bedömningar i fält. Det kan också vara en reell skillnad i frekvens.

Några dateringar föreligger inte från Söraby socken. Den fossila åkermarken i 
Värend i allmänhet har tidigare dateringar än i Hamneda med ca 30% i bronsålder 
och 48% i järnålder (Högrell och Ulfhielm 1998). Dateringarna kommer främst från 
undersökningar i Gårdsby socken söder om Söraby (Skoglund 1994, 1997, Högrell 
1995a, 1995b).
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Utan tillgång till kartmaterialet i fornminnesregistret är det inte möjligt att analysera i 
vilka kontexter olika fornlämningstyper uppträder. Trots detta vill jag hävda att det 
stora flertalet, om inte till och med alla röjningsröseområden i socknen hyser gravar. 
Detta är en erfarenhet jag gjorde under inventeringen. Till skillnad från i Hamneda (se 
nedan) förekommer också gravar av alla typer och dateringar i eller i anslutning till 
odlingsmarken på de moränhöjder där byarna med rötter ner i järnålder-medeltid är 
belägna. Sannolikt beror detta på att dessa marker brukats kontinuerligt sedan åt
minstone bronsålder. Gravfälten från yngre järnålder förekommer främst i anslutning 
till byarnas öppna marker men också i enstaka fall i skogsmark.

Hur gamla är gravarna?
Att datera gravar genom okulär besiktning låter sig inte alltid göras med någon större 
säkerhet. Särskilt osäkra är dateringarna av stensättningar, en gravtyp som förekom
mer från neolitikum till järnålder (Nordström 1997b, Widholm 1998). De kriterier 
som ofta används för att bedöma främst ensamliggande anläggningars datering är 
deras läge i terrängen, monumentalitet, morfologi och närhet till andra fornlämningar.

Rösen och stensättningar
Stensättningar och rösen är gravtyper som förekommer under lång tid. Tidigare har 
man slentrianmässigt hänfört rösen till bronsålder och stensättningar till järnålder, en 
bild som alltmer håller på att nyanseras. Störst är kanske problemen när det gäller 
runda, fyllda stensättningar, men också flera andra gravtyper kan vara svårdaterade.

En av dem som arbetat med dateringsproblematiken beträffande gravar i södra 
Sveriges skogsbygder är Anne Carlie, som i sin avhandling om norra Skånes forn
lämningar arbetar med kriterierna storlek, topografiskt läge, exponering och kontext 
(Carlie 1994). Hon bygger delvis på Löthman och Varenius som i Länshistoriken över 
Jönköpings län daterar rösen med diametrar på 12 meter eller mer till bronsålder 
(Löthman och Varenius 1987). Carlie lägger emellertid större vikt vid exponering och 
monumentalitet och anser att i de fall där rösen förekommer tydligt exponerade och i 
krönlägen skall de dateras till bronsålder, även om diametern understiger tolv meter. 
Mats Burström behandlar gravbeståndet i Finnveden, Njudung och Värend i sin av
handling (Burström 1991). Hans utgångspunkt är att ensamliggande rösen skall date
ras till bronsålder, och noterar också att rösen endast förekommer sparsamt i södra 
Finnveden (Burström 1991, s. 68ff).

Den som senast arbetat med problematiken vad gäller stensättningars datering i 
Sydsverige, inte minst de ensamliggande, är Dag Widholm (1998). Som ett led i analy
sen av bronsåldersgravar i nordöstra Småland diskuterar Widholm kriterier för be
dömning av vilka stensättningar som bör dateras till bronsålder. Vad det gäller
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morfologiska kriterier, skall stensättningarna vara fyllda och sakna jordfyllning. Sten
materialet skall vara i samma dimensioner som hos de inom området belägna 
bronsåldersrösena (ca 0,2-0,4 m). Mittblock ses som en stark bronsåldersindikation. 
Vidare är placeringen i terrängen av betydelse, där krönlägen ses som indikation på 
bronsåldersdatering, liksom närhet till fornlämningar som med säkerhet kan hänföras 
till bronsålder. Widholms argumentation bygger på resultat från andra som arbetat 
med samma problematik, bland andra Carlie. När det gäller rösenas datering diskute
rar Widholm dem i relation till bronsåldershögar, men utgår implicit från att rösen 
alltid skall dateras till bronsålder, dock med längre tillkomsttid än högar.

Carlie hänför i sin avhandling de ensamliggande, runda, fyllda stensättningarna 
inom sitt undersökningsområde generellt till äldre järnålder, åtminstone i de fall de 
inte har sällskap av gravtyper med annan datering (Carlie 1994, s. 71). Varken inom 
hennes undersökningsområde eller referensområden är antalet undersökta stensätt- 
ningar särskilt många. Med ledning av det fåtal ensamliggande stensättningar som 
undersökts i Skåne, Halland och Blekinge och med referens till Löthman och Varenius 
1987, anser Carlie att de ensamliggande stensättningarna inom hennes undersök
ningsområde generellt skall dateras till äldre järnålder, då de inte uppträder inom 
samma områden som lämningar med säker datering till bronsålder.

Både Widholm och Carlie betonar kontextens betydelse. I den rika bronsålders- 
bygden i östra Småland leder det till att stensättningar dateras till bronsålder, och i 
norra Skåne leder avsaknaden av bronsålderslämningar till att stensättningar dateras 
till järnålder. Fornlämningsmiljöerna i södra Småland har stora likheter med framför 
allt de i norra Skåne. Om Widholms och Carlies antagande om kontextens betydelse 
är riktig, bör stensättningarna i bland annat Hamneda dateras till järnålder.

Resta stenar och stenkretsar
Resta stenar och domarringar brukar ofta dateras till äldre järnålder. Ett område där 
sådana är särskilt rikligt förekommande är gränsområdet mellan Finnveden och 
Njudung, men de är också vanliga i stora delar av Finnveden. Burström (1991, s. 70f) 
anser att huvuddelen av de resta stenarna och domarringarna skall dateras till äldre 
järnålder, även om de också sannolikt förekommer under yngre järnålder. Exempel 
från ett gravfält i Växjö socken där en domarring daterades till yngre järnålder, visar 
att så kan vara fallet åtminstone i Värend (Tomtlund 1977).

Högar
I Skåne och Halland, liksom norr om sjön Bolmen och i trakten av Jönköping, finns 
högar med datering till bronsålder. Frågan är om några av Hamneda sockens ensam
liggande högar också skall dateras till bronsålder eller om de främst är järnåldersgravar.
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Hamnedas högar är vanligen 5-7 meter i diameter och 0,6-1,0 meter höga. Ett fåtal 
överstiger 10 meter i diameter och 1 meters höjd. De beskedliga dimensionerna, före
komsten av kantvall i flera fall, liksom högarnas belägenhet i det öppna landskapet 
kring Lagan och gravfälten från yngre järnålder, antyder att åtminstone de flesta bör 
dateras till yngre järnålder. Eventuellt kan de vara rester av bortodlade gravfält eller 
utgöra de första gravarna på platser som aldrig kom att utvecklas till gravfält.

Lägets betydelse under bronsålder
Gemensamt för de flesta som diskuterar vilka gravar som skall dateras till bronsåldern 
är betoningen på krönläge och monumentalitet. Jag ifrågasätter egentligen inte monu
mentalitetens betydelse under bronsålder, men anser att det finns risk för cirkel
resonemang. Den här typen av analyser med förankring i främst inventerat material 
kan komma att skapa bronsåldersmonument där inga sådana finns. Man riskerar 
också att bortse från gravar som ligger i atypiska lägen. Det finns alltså stor osäkerhet 
i empirin. Tolkningen att bronsålderns hällkistor är belägna i lägre liggande delar av 
landskapet jämfört med hällkistorna från senneolitikum som Thomas Linderoth fram
för i denna volym är i ljuset av ovanstående ett intressant bidrag till diskussionen om 
krönläge och monumentalitet under bronsålder.

I en undersökning av Kronobergsnäsets tidigare historia analyserade jag hur gravar 
med olika diameter fördelade sig i landskapet, utan att ta hänsyn till om gravarna be
dömts som rösen eller stensättningar (Högrell 1997). Kronobergsnäset bildar en halvö i 
Helgasjön strax norr om Växjö stad och tillhör alltså Värends centrala delar. Analysen 
gav en tydlig bild, där gravar med en diameter på över 15 meter var lokaliserade till de 
mer markanta höjdsträckningarna, medan gravar med en diameter på 10 meter eller 
mindre också förekom på flack mark och mindre förhöjningar. Gravarna med diametrar 
på över 20 meter var belägna på de allra högsta punkterna (fig. 4). Om det däremot 
enbart är dessa gravar som bör dateras till bronsålder är inte klarlagt. Även gravar på 
mindre höjder och mindre markanta lägen kan vara anlagda under bronsåldern.

Från trakten kring Växjö finns exempel på detta. Under sommaren 1999 undersök
tes ett röse med 15 meters diameter på en drumlin norr om Växjö, RAÄ 137 i Gårdsby 
socken, med ett inte särskilt framträdande läge i terrängen (rapport under arbete). 
Fynd av en tutulus och 14C-analyser daterar graven till bronsålderns period II. På 
Hovshaga strax norr om Växjö undersöktes i mitten av 1980-talet en stensättning som 
fynddaterades till bronsålderns period III. Stensättningen visade sig vid undersök
ningen vara 15 meter i diameter och belägen på en mindre bergsklack som stack upp 
ur den i övrigt flacka moränryggen (Åhman 1994). Ingen av dessa två undersökta 
bronsåldersgravar kan sägas ha ett uttalat vare sig monumentalt eller exponerande 
läge. Däremot är båda belägna i utpräglade bronsåldersmiljöer; i det ena fallet i an
slutning till ett röse med drygt 20 meters diameter, i det andra fallet fanns älvkvarnar
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på samma häll som graven var belä
gen på. I anslutning till båda gra
varna finns ytterligare monumen
talgravar inom en radie av några 
hundra meter.

Det tiotal rösen som finns i 
Hamneda, samt de enstaka rösena i 
Traryd och Markaryd, utmärker sig 
inte när det gäller storlek. Sex rösen 
har angivits som belägna på krön 
varav ett, RAÄ 153, i markant krön
läge. Två rösen med 11 meters dia
meter är belägna i krönläge, liksom 
det tidigare nämnda kvadratiska 
röset. Den enda stensättning som 
befinner sig i ett liknande terräng
läge har en diameter på 10 meter. 
Andra stensättningar i krönläge är 
den största med 16 meter diameter 
samt ytterligare 7 med diametrar på 
9-10 meter och 6 med diametrar på 
3-8 meter.

Varken monumentalitet, kons
truktion eller kontext talar således 
för bronsåldersdateringar av gra
varna i Hamneda socken.

Figur 4. I Värend finns många monumentalrösen. Domfälle 
rör (RAÄ 126, Växjö socken) är 30 meter i diameter och 3,5 
meter högt. Foto Bertil Olsson.

The large burial cairn Domfälle Rör (RAÄ 126 in the parish 
of Växjö).

Fornlämningarnas geografiska fördelning i Hamneda

Spridningsbild
Hällkistorna i Hamneda är företrädesvis belägna i socknens södra och sydöstra del 
(fig. 5a). Där återfinner vi ca 20 hällkistor med tyngdpunkten mot gränsen till Göte- 
ryds socken. Tre hällkistor återfinns väster om Lagan; den undersökta RAÄ 327, RAÄ 
212 inom det fossila åkermarksområdet RAÄ 78 och RAÄ 53 vid Bäck. Den senneo- 
litiska närvaron i Hamneda, så som den avspeglar sig genom hällkistornas fördelning 
i landskapet, är alltså påtaglig i de delar av socknen där undersökningarna utförts men 
av betydligt lägre intensitet än i söder och sydost.
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Majoriteten av de fyllda stensättningarna återfinns i ett band i nord-sydlig riktning 
väster om Lagan, från i höjd med Hamneda by i norr till Hornsborgs gård i söder (fig. 
5b). Utanför detta område finns enstaka stensättningar: Öster om Prästebodaån finns 
två runda, fyllda stensättningar och i socknens södra delar finns ytterligare tre.

Ensamliggande högar och övertorvade stensättningar förekommer i samma områ
den som gravfälten (fig. 5c). Dessa lämningar återfinns i och i anslutning till den 
öppna markerna vid Bäck, Hamneda by, Hornsborg och Ryd samt i Hå i öster vid 
Prästebodaån (fig. 5d).

Den fossila åkermarken finns spridd över stora delar av de beskogade områdena, 
men saknas nästan helt inom hällkistornas kärnområde i söder och sydost (fig. 5e). 
Koncentrationer finns kring några av sankmarkerna, inte minst i anslutning till Göl- 
sjön. Den senneolitiska odlingen är dåligt känd, men skulle förslagsvis kunna studeras i 
Hamneda sockens sydöstra del, som varit till synes glest befolkad under yngre perioder.

Markanvändning och fornlämningar
Gravarnas förhållande till både fossil åkermark och nutida markanvändning är rele
vant då det kan ge indikationer om både datering och samtida markanvändning. Jag 
utgår från att den nutida öppna marken till stora delar täcker de arealer som nyttjats 
för bosättning, odling, bete och slåtter under historisk tid.

En genomgång av hur olika gravar fördelar sig i förhållande till öppen mark och 
skogsmark samt till fossil åkermark, visar att de övertorvade och fyllda stensättning
arna inte bara återfinns i sinsemellan olika delar av socknen, utan också i olika miljöer 
(fig. 6).

Drygt 70 % procent av både rösen och fyllda stensättningar ligger i eller i anslut
ning till fossil åkermark. Det stora antalet områden med fossil åkermark, jämfört med 
det relativt ringa antalet gravlokaler, innebär att endast en mindre del eller ca 30 % av 
de fossila åkermarkslokalerna har kontakt med förhistoriska gravar. Dessa områden 
är till större delen belägna i den del av socknen där undersökningarna inom Hamneda- 
projektet företagits.

De övertorvade, ensamliggande stensättningarna och de ensamliggande högarna 
förekommer i drygt 70 % av fallen i eller i anslutning till öppen mark och återfinns i 
samma miljöer som gravfälten och ofta i dessas närhet.

Hällkistorna har en tämligen jämn fördelning på de olika markslagen, men relativt 
få ligger i anslutning till fossil åkermark. Särskilt tydligt blir detta förhållande i gräns
området mot Göteryds socken, där fossil åkermark i stort sett saknas. De faktorer som 
styrt lokaliseringen av hällkistorna har sannolikt varit andra än de som styrt lokaliser
ingen av senare perioders gravar, bland annat har markanvändningen varit annor
lunda. Att röjningsrösena inte tillkommit i samband med den senneolitiska expansio
nen visar också resultaten från de paleobotaniska undersökningarna, liksom 14C- 
dateringarna (Lagerås denna volym).

98



Backar och bygder

Figur 5a. Hällkistor i Hamneda socken. Notera den relativt stora koncentrationen till socknens södra och sydöstra delar. 
Underlaget visar dagens utbredning av skog (ljusgrått) och öppen mark i socknen, samt den del av E4:an som berörts av 
Hamnedaprojektet (streckad linje).

The distribution of stone cists in the parish of Hamneda. The present distribution of forest (light grey) and open land, 
and the location of the Hamneda Project (broken line), is also indicated.
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Figur 5b. Runda fyllda stensättningar i Hamneda socken förekommer främst i ett band i socknens västra delar. 

The distribution of round, filled stone-settings in the parish of Hamneda.

100



Backar och bygder

Figur 5c. Yngre järnåldersgravfält i Hamneda socken förekommer främst i anslutning till det som idag är öppen mark, på 
lätta och sandiga jordar.

The distribution of graves from the Late Iron Age in the parish of Hamneda.
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■Hällorna
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Figur 5d. Byar/gårdar med medeltida respektive eftermedeltida belägg. Andelen tidiga belägg är större i socknens norra 
delar.

Hamlets and farms from the Middle Ages (triangles) and Modern Time (squares) in the parish of Hamneda.
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Figur 5e. Förekomsten av fossil åkermark i Hamneda socken.

Areas with ancient clearance cairns and other agricultural remains in the parish of Hamneda.
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Hällkistor Rösen Runda,
fyllda

stensättn.

Runda,
över-

torvade
stensättn.

I Fossil åker 
] Skogsmark 
] Öppen mark

Figur 6. Diagrammet visar fördelningen av Hamneda sockens gravar i förhållande till markslag. Rösen och fyllda sten- 
sättningar uppträder främst i eller i anslutning till fossil åkermark, medan övertorvade stensättningar och högar främst 
förekommer i anslutning till öppen mark. Hällkistorna förekommer tämligen jämnt fördelade i de tre kategorierna.

Cumulative bar chart showing the relationship between grave types and present environment. Environment types are 
clearance cairn areas (dark grey), forests (light grey), and arabie land (hollow). Crave types are (from left to right) 
stone cists, cairns, round filled stone-settings, round turf-covered stone-settings, and mounds.

Tolkning

Bebyggelsehistorisk tolkning av gravarnas 
spridning och datering.

Att bedöma bosättningsintensitet utifrån registrerade gravar är en metod med vissa 
brister. Förekomst av kulturella lämningar kan utan större besvär tolkas som belägg 
för mänsklig aktivitet under en period, men avsaknad av sådana behöver inte själv
klart betyda det motsatta.

Stenålder
Fynd av mellanneolitiska yxor, liksom flatmarksgraven från Traryds socken, indikerar 
att någon form av bosättning funnits i regionen under mellanneolitikum, kanske redan 
under tidigneolitikum. Några monument eller boplatser från dessa perioder är dock 
inte kända.
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Under en relativt kort tidsperiod i slutet av neolitikum uppförs en stor mängd häll- 
kistor i Göteryd med omnejd, inklusive Hamneda. Undersökningarna i Hamnedas 
västra delar har givit samtida fynd av spannmål och spannmålspollen. Dessutom visar 
pollenanalyser från våtmarker i närheten att betesmarkerna expanderar under 
senneolitikum.

Den undersökta hällkistan RAÄ 327 (A4614) inom röseområdet RAÄ 77 och den 
närbelägna RAÄ 212 inom RAÄ 78 skulle kunna representera hällkistområdets 
utposter i väster. Arkeologiska och paleoekologiska undersökningar i sockens södra 
och östra delar skulle möjligen ge en bild av en än starkare neolitisk expansion, mot 
bakgrund av att det är där som det stora antalet hällkistor återfinns.

Bronsålder
Bronsålderns bebyggelse i stora delar av Sydsverige avspeglar sig i kraftfulla monu
ment; högar i slättbygderna, rösen på höglandet och i kustbygderna. I områden med 
en stark bronsåldersprofil finner man också ofta ristningar av olika slag, även om 
dessa är svåra att datera. Undersökningar i Värend visar på kontinuerlig eller snarare 
ökande bosättning, odling och manifestation i landskapet i form av monument och 
skålgropsförekomster från senneolitikum och framåt.

Bronsålderslämningar finns norr om Hamneda, representerade av Stora rör i 
Kånna socken och de två monumentalgravarna i Ljungby socken. Under revidering
sinventeringen 1999 framkom flera nya älvkvarnsförekomster i Kånna och Ljungby, i 
Ljungby också fotsulor och rännor. Socknarna Traryd och Markaryd söder om Hamn
eda förefaller, att döma av de registrerade fornlämningarna, vara obebodda under 
bronsålder.

Expansionen under senneolitikum i Hamneda socken ser ut att avstanna för att inte 
säga helt upphöra under bronsålder. Mot bakgrund av den tydligt märkbara närvaron 
under senneolitikum är detta överraskande. Typiska bronsålderslämningar som större 
rösen, större högar och hällristningar saknas, även om enstaka gravar kan ha datering 
till bronsålder. En sådan är till exempel den tidigare nämnda stensättningen med mitt
block, RAÄ 155.1 övrigt är det svårt att utifrån fornminnesregistret ange några läm
ningar i socknen som har sannolik datering till bronsålder. Hällkistorna kan möjligen 
ha haft en funktion också under bronsålder, vilket bland annat fyndet av en bronsdolk 
med sannolik datering till äldre bronsålder i hällkistan RAÄ 6 tyder på (Oldeberg 
1974, s. 231). Jag vill emellertid inte tolka bronsåldersfyndet som ett belägg för att 
hällkistan skall ha uppförts under bronsålder. Mer sannolikt är att den har återan
vänts (jfr Linderoth denna volym). Frånvaron av fornlämningar med bronsålders- 
datering anser jag bör tolkas som att området var mycket sparsamt befolkat under 
bronsålder. Detta är å andra sidan inte unikt för just Hamneda socken utan snarare ett 
vanligt drag i de småländska gränsbygderna, som vi sett i socknarna söder om Hamn
eda. Sammantaget får vi en bild av en obygd, om än inte helt obefolkad, långt från de 
områden vi betraktar som bronsålderns centralbygder. Detta motsägs i viss mån av de
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paleoekologiska resultaten från undersökningarna, som visar på fortsatt betesdrift 
och röjningsbrännande från senneolitikum till järnålder (Lagerås denna volym).

Vad är det då som händer i Hamneda under bronsåldern? Att bebyggelse expande
rar under vissa perioder, för att under andra tider minska i intensitet är väl känt under 
både förhistorisk och historisk tid. Förklaringarna varierar, men lutar sig ofta mot 
naturförutsättningar, resursutnyttjande och klimat.

Ebbe Westergren (1979) för fram klimatförändring som en möjlig orsak, med för
sämrad avkastning i jordbruket till följd av ökad nederbörd. Detta skall ha drabbat de 
västra och nederbördsrika delarna av Sydsvenska höglandet med en kraftigare urlak- 
ning av näringsämnen än i andra delar och en därpå följande markant nedgång i be
byggelse som följd. Det skulle också kunna förklara varför man inte återvände till 
regionen förrän under järnålder eller senare. Men kanske ska man hellre fråga sig 
varför så många hällkistor kom att uppföras i området under senneolitikum, än varför 
det förefaller att ha avfolkats under bronsålder.

För att återgå till de paleoekologiska resultaten och indikationerna på fortsatt 
bete under bronsålder i västra Hamneda socken kan man försiktigtvis tänka sig en 
pastoral kultur som skiljer sig från de jordbrukande också i den bemärkelsen att 
monumentbyggande är dem främmande. Detta är ingen förklaring jag själv vill före
språka, men idén kan vara intressant i ljuset av fornlämningsbilden och de paleo
ekologiska resultaten.

De expansions- och regressionsprocesser som avtecknar sig med varierande tydlig
het i denna del av Sydsverige har med all säkerhet många bakomliggande faktorer. Ett 
studium av gränsområdena, eller om man så vill, av marginalbygderna, skulle kunna 
ge kunskap om företeelser och processer som även förekommit i mer tätbefolkade 
bygder men som där är svårare att urskilja.

Järnålder
De fyllda stensättningarna är, som framgått ovan, svårdaterade men de härrör troligen 
från järnålderns tidigare delar. Vad som är värt att peka på är att de förekommer inom 
ett begränsat område, samma område i vilket undersökningarna i Hamnedaprojektet 
genomförts. Både analysen av fornminnesbilden och resultaten från undersökningarna 
visar alltså på en tydlig expansion under äldre järnålder väster om Lagan. Enstaka 
gravar i socknens södra och östra delar indikerar att bosättning förekommit också i 
dessa områden under järnålder.

Undersökningarna visar att brukning och bebyggelse på moränmarkerna upphör i 
början av vikingatid. Den stora mängden gravar med datering till yngre järnålder åter
finns heller inte på moränmarkerna utan nere i dalgången. Omläggningen i bebyggel
sen under yngre järnålder avspeglar sig tydligt i det inventerade materialet.

De övertorvade stensättningarna, högarna och gravfälten visar på den yngre järn
ålderns omlokalisering av bosättning och produktionsmark. Övergivandet av morän
markerna under yngre järnålder till förmån för dalgången speglar en omstrukturering som
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till sin karaktär inte är unik för regionen, även om det är ovanligt tydligt i Hamneda. 
Liknande omstruktureringar kan ses över stora delar av Syd- och Mellansverige, vare sig 
det gäller ianspråktagande av en ny marktyp eller en kontraktion av en tidigare mer spridd 
bebyggelse. Ett småländskt exempel är den ovan refererade analysen av Kronobergsnäset: 
Ungefär vid skiftet mellan äldre och yngre järnålder bryts ett äldre mönster av mark
utnyttjande, där en långt gående uppodling av moränmarken efterträds av ett koncentre
rat odlande av begränsade områden. Sannolikt sker en samtidig omläggning till det vi från 
historisk tid känner som byarna inom området.

Historisk tid
Tio av socknens byar har sitt första belägg i Gustav Vasas jordebok från år 1543, 
medan åtta har medeltida belägg. Kopplingen mellan byar med medeltida belägg och 
gravfält är tydlig även om enstaka enheter med medeltida belägg saknar gravfält. An
delen medeltida belägg är mindre i socknens södra delar. Traryds och Markaryds sock
nar har vardera endast fyra byar med medeltida belägg av 29 respektive 41 enheter, 
samtidigt som gravfält från yngre järnålder saknas helt. Det här visar sannolikt på en 
pågående kolonisation söderut under medeltid.

Stenröjning och agrar expansion
När forskningen kring röjningsröseområden var i sin linda för något drygt decennium 
sedan var man ännu osäker på om de tillkommit i samband med odling, och det rådde 
även osäkerhet om deras tidsställning. Undersökningar i Järparyd visade att de dels var 
resultat av odling, dels att de kronologiskt och funktionellt hörde samman med övriga 
förhistoriska lämningar inom röjningsröseområdet med dateringar till bronsålder-äldre 
järnålder (Toliin 1989, Jönsson m.fl. 1991). Undersökningar av röjningsröseområden i 
Kinds härad gav också dateringar till yngre bronsålder och äldre järnålder (Mascher 
1993). Till viss förvåning för de intresserade kom i slutet av 1980-talet dateringar från 
röjningsröseområden i Jönköpings län till historisk tid (Lagerås m.fl. 1995, Vestbø- 
Franzén 1997, Jansson manus).

Bilden håller nu på att nyanseras. Röjningsrösen har daterats till alltifrån äldre brons
ålder till nyare tid, och insikten har vuxit fram att det är närmast omöjligt att datera 
dessa lämningar genom okulär besiktning (Vestbø-Franzén 1997, Olsson och Wallin 
1999). Slutsatsen man kan dra av detta är att olika och inte minst olikåldriga odlings- 
system kan ge upphov till - åtminstone synbarligen - likadana åkerelement. Det förefal
ler som om det i Småland finns skillnader i när röjningsrösen började uppföras. Värend 
framstår som en bygd där röjningsrösebyggandet slog igenom tidigt. Antalet dateringar 
för Värend är färre än från Sunnerbo, men kommer från ett större geografiskt område.

Till skillnad från Lagerås (denna volym) vill jag inte förklara det faktum att stenröj
ning införs och därmed ett stort antal röjningsröseområden uppstår i Hamneda under
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romersk järnålder som resultatet av ett nytt agrartekniskt komplex. Skälet till min 
tvekan om orsakssambandet är att stenröjning och röjningsrösebyggande i Småland 
försiggått sedan bronsålder, om än inte i Hamnedas västra delar.

När man diskuterar stenröjning skall man inte heller bortse från den avsevärda 
stenröjningseffekt som de stora bronsåldersrösena inneburit, oavsett syftet. Prelimi
nära resultat från undersökningar i Gårdsby socken, Växjö kommun, tyder också på 
att det i anslutning till ett större gravröse finns borttagna röjningsrösen, som möjligen 
kan ha givit sten till graven (Högrell, rapport under arbete). En vanlig iakttagelse i 
anslutning till större gravmonument belägna inom fossil åkermark är att det finns få 
eller inga röjningsrösen i deras närområde.

Ett relativt stort antal dateringar från Värend av fossila åkerelement (ca 30%), 
främst röjningsrösen, till bronsålder visar att man där röjt sten och uppfört röjnings
rösen åtminstone sedan mellersta bronsålder. I Sunnerbo förefaller det, mot bakgrund 
av gravtypernas spridning och historiska belägg, å andra sidan ske en faktisk expan
sion söderut under järnålder och fram i historisk tid. Detta snarare stöds än motsägs 
av undersökningsresultaten från Hamnedaprojektet. Parallellt, men kanske främst 
under de senare perioderna, sker både en inre expansion i en redan koloniserad bygd 
och en fortsatt expansion söderut. Liknande expansionsprocesser mot tidigare obe
folkade områden förefaller ske i norra Skåne (Mattisson 1997). Min tolkning av de 
tämligen samstämmiga dateringarna är att de är resultatet främst av nykolonisation 
under äldre järnålder.

Det ligger nära till hands att se röjningsröseområdena som både tekniskt och kro
nologiskt homogena, inte minst mot resultaten från undersökningarna inför E4 i 
Hamneda och i norra Skåne. Framtida undersökningar kommer sannolikt att ge ett 
bredare tidsspektrum för upptagande och brukande av dessa lämningar, samtidigt som 
bilden av regionala variationer i bosättningsintensitet och kulturella variationer blir 
bättre belyst.

För att återgå till jämförelsen med Söraby socken i Värend ser vi att ett drag som 
skiljer Hamnedas röjningsröseområden från Sörabys är storleken. Att döma av de 
revideringsinventerade delarna av Kronobergs län är det ett genomgående drag att 
röjningsröseområdena i länets sydliga del är små till ytan och ofta saknar synliga gra
var. En förklaring till de små arealerna, eller i alla fall en delförklaring, kan ligga i rent 
naturbetingade begränsningar för odling, då det i Värend är vanligt med stora 
drumliner av homogen och odlingsvänlig karaktär. Det större antalet gravar kan å 
andra sidan inte förklaras med naturförutsättningar. Dessa två faktorer, de mindre 
arealerna och det stora antalet områden utan förhistoriska gravar, menar jag skall 
tolkas som att en stor del av den fossila åkermarken i sydligaste Småland har tillkom
mit under historisk tid. Detta gäller också Hamneda socken, om än inte just den del av 
socknen där undersökningarna ägt rum.
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Stenröjning, åkerbruk och religiösa uttryck
Jordbruket under senneolitikum, som vi har belägg för genom både pollen och date
rade sädeskorn (Lagerås i denna volym), resulterade inte i några för oss identifierbara 
åkerformer. Området med den stora mängden hällkistor på gränsen till Göteryds 
socken saknar också fossil åkermark. Trots att vi inte vet var den senneolitiska åker
marken var belägen är det inte alltför vågat att tänka sig att den inte fanns på något 
större avstånd från hällkistorna, och att stenen i de rösen och stensättningar som om
ger dem kommer från just åkern. I den mån stenröjning var behövlig eller önskvärd 
var kanske detta nog. Om den plats stenen förts från var åkermarken har detta, avsikt
ligt eller oavsiktligt, inneburit att mängden sten i åkerjorden minskat. Man skall inte 
underskatta effekten av större gravanläggningars effekt på stenmängden i åkermar
ken. En grav med tio meters diameter kan, beroende på höjd, rymma mellan 25 och 80 
kubikmeter sten, medan siffran för röjningsrösen uppskattningsvis rör sig om mellan 
1,5 och 6 kubikmeter.

Enligt min mening kan man förutsätta att inom samhällen där de dödas platser 
framhävs i landskapet var de dödas närvaro också av betydelse för de levande. Därför 
menar jag att det ligger nära till hands att koppla ihop åkerjorden och den gröda den 
gav med en tro och religiös praxis där förfäderskulten spelar en stor roll. Stenarna från 
åkern och stenarna som användes till förfädernas och förmödrarnas gravar var samma 
stenar, och tidigare generationer vakade över åkerbruket och skörden (jfr Bradley 
1998). Kopplingen mellan åkermark och gravar är stark, och stenen laddad med en 
innebörd långt utöver vad vi kanske vanligen tillskriver byggnadsmaterial. Det är 
möjligt att man ska se hällkistorna som ett resultat av förändringar i kultur och kos
mologi där behovet av monument i landskapet emanerar ur förändrad religion eller 
religiös praxis.

Relationen mellan stensamlingar som utgör gravar och stensamlingar som utgör 
röjningsrösen blir därmed intressant. Det har under senare år förts fram tankar om att 
de fossila åkerelementen inte bara ska ses som funktionella lämningar utan också som 
betydelsebärande (Olausson 1999, Kaliff 1999). Som Svanberg (denna volym) visar 
innebär det i många fall problem att skilja ut gravar från röjningsrösen, till och med 
efter avslutad undersökning och att en mer fruktbar väg kanske vore att utgå från just 
likheterna. Om man utgår från att den fossila åkermarken är bärare av betydelser 
utöver det mer funktionella, på samma sätt som andra monument tolkas som betydel
sefulla, kan vi lyfta problematiken över den rent antikvariska nivån och förhoppnings
vis närma oss de förhistoriska samhällen vi studerar på ett öppnare sätt.
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Gravar i röj ningsröseområden
De förmodade gravarna inom Hamneda RAÄ 77 och problem

atiken kring röjningsröseområden och gravar i södra Sverige

Fredrik Svanberg

Abstract: Craves among clearance cairns - a discussion based on two possible graves 
in Hamneda, southern Sweden.

Burial cairns and stone settings are relatively common in areas with clearance 
cairns in southern Sweden, but so far only a few have been excavated. In this paper, 
the excavation and interpretation of some possible graves in the parish of Hamneda, 
Småland, are presented. The results are compared to those of earlier studies, and the 
morphological and functional distinction between graves and clearance cairns is 
discussed. This distinction is problematic, in particular when interpreting grave-like 
features with no human bones. As exemplified by two features in RAÄ 77 in Ham
neda, there seem to be some cairns that are neither graves nor typical clearance cairns. 
Their possible function and symbolic meaning are discussed in the paper.

Key words: Graves, clearance cairns, Iron Age, southern Sweden

Inledning
Inom den forskning som utvecklats kring röjningsröseområden i södra Sverige har man 
sedan en tid uppmärksammat att det finns förhistoriska gravar inom många av dessa 
områden. För att undersökningar av röjningsröseområden ska ha en mening krävs att 
man försöker placera resultaten i ett större kulturhistoriskt sammanhang och i ett sådant 
perspektiv blir gravarna viktiga delar av en helhetsbild. Detta kan vid första anblicken 
tyckas okomplicerat, men förekomsten av gravar inom röjningsröseområdena ger upp
hov till flera frågor, såväl undersökningstekniska som tolkningsmässiga.

Hur ska man vid bedömningar av områden med fossil åkermark säkert kunna skilja 
gravar från odlingsrösen? Hur bör man anpassa metoder för arkeologisk undersökning 
och dokumentation till de olika typerna av anläggningar? Hur kan man bäst förklara 
att det finns gravar inom röjningsröseområdena - har de anlagts bland röjningsrösena 
och hur ska då detta tolkas, eller beror blandningen på kronologiska skillnader? Är 
gravarna inom dessa områden av en typ som skiljer sig från andra samtida grav
konstruktioner? Är överhuvudtaget den enkla uppdelningen i de båda kategorierna
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”odlingsrösen” respektive ”gravar” ett rimligt sätt att beskriva de många gånger kom
plicerade förhållanden som kan råda - eller måste våra klassificeringar modifieras 
efter mötet med den arkeologiska verkligheten?

Vid förundersökningen av röjningsröseområdet RAÄ 77 i Hamneda socken (fig. 1), 
särskildes tio anläggningar från vad som uppfattades som typiska röjningsrösen. 
Dessa tio bedömdes inför slutundersökningen som en säker och nio sannolika gravar 
(fig. 3). Samtliga anläggningar grävdes ut under slutundersökningens gång. Hällkistan 
A4614 behandlas på annan plats (Linderoth denna volym), medan övriga nio anlägg
ningar diskuteras i detta kapitel.

Eftersom ytterst få gravar inom röjningsröseområden har undersökts tidigare, så 
kan bedömningen av materialet från Hamneda ha en del att tillföra problematiken. 
Jag ska här genom en diskussion av materialet från RAÄ 77 försöka belysa några av de 
ovan skisserade frågorna.

Röjningsröseområden och gravar i södra Sverige
- en bakgrund

Trots att flera stora projekt kring fossil åkermark pågår och ett flertal arkeologiska 
undersökningar gjorts under senare tid har få gravar inom röjningsröseområden i Syd
sverige undersökts och publicerats. Sättet att bedöma förmodade eller säkra gravar i 
relation till områdena varierar också påtagligt. (Kartan i fig. 2 visar de lokaler som 
diskuteras nedan.)

I framställningar om röjningsröseområden publicerade 1989 kunde Leif Gren res
pektive Peter Norman anföra allmänna iakttagelser vad gäller gravar och fossil åker
mark. Dessa artiklar har ofta tagits som utgångspunkter i senare forskning. Gren fo
kuserade tolkningsmöjligheter (Gren 1989, s. 83ff). Norman diskuterar huvudsakli
gen ett speciellt mindre område i norra Småland. Ingendera framställningen behand
lade undersökta gravar (och för den delen knappt heller undersökta röjningsrösen). 
Som väsentliga drag för bedömning av olika ej undersökta anläggningar använder 
Norman kriterierna form, storlek, material samt inbördes och topografiskt läge (Nor
man 1989, s. 97ff). År 1991 publicerades en volym i Riksantikvarieämbetets serie 
”Fornlämningar i Sverige”, som behandlar fossil åkermark (Gren 1991). I denna be
rörs märkligt nog inte förhållandet mellan förhistoriska gravar och fossil åkermark. 
Inte heller i en senare uppdaterad version förs diskussioner om detta förhållande (Gren 
1997).

Figur 1. Översiktskarta med läget för RAÄ 77.

Map showing the location of the investigation area RAÄ 77.
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Figur 2. Lokaler som diskuteras i texten.

Map of southern Sweden showing sites discussed in the text.

Man skulle kunna säga att artiklarna av Gren och Norman, liksom Grens bok, repre
senterar en äldre generation av forskning kring röjningsröseområdena. Sedan dessa 
publikationer har ett flertal forskningsprojekt och ett mindre antal arkeologiska un
dersökningar tagit fram ett nytt faktaunderlag som kommer att förändra och fördjupa 
bilden av dessa områden. De senare projekten och undersökningarna har i flera fall 
direkt eller indirekt berört gravar inom röjningsröseområdena. Det finns alltså anled
ning att här i korthet försöka sammanfatta de i sammanhanget mest väsentliga resul
taten från södra Sverige.

Två större senare projekt kring röjningsröseområden är undersökningarna i Järpa
ryd, Rydaholms socken, Småland respektive Röstorp, Örsås socken, Västergötland. 
Inget av dessa projekt har haft som målsättning att närmare undersöka förhållandet 
mellan gravar och fossil åkermark, men de är ändå intressanta som exempel på hur 
gravar tidigare urskilts och behandlats inom ytor liknande den som är aktuell i förelig
gande text.
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Figur 3. Röjningsröseområdet RAÄ 77 med de nio förmodade gravarna markerade. 

RAÄ 77 with possible graves (black) and clearance cairns.
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I Järparyd består huvudlokalen av ett område med cirka 1240 odlingsrösen. Bland 
dessa finns fyra förmodade gravar som med ledning av typ, form och läge anses kunna 
knytas till yngre bronsålder eller äldre järnålder. Gravarna är större (7,12,18 respek
tive 20 m i diameter) än odlingsrösena (2-6 m i diameter) och ligger till synes mera för 
sig själva. Ingen av de förmodade gravarna i Järparyd har undersökts. Det anses bland 
annat att de tillsammans med funna boplatslämningar visar att Järparydslokalen inte 
är resultatet av något tillfälligt utmarksutnyttjande, utan tvärtom kanske represente
rar en vanlig brukningsenhet från yngre bronsålder-äldre järnålder (Jönsson m.fl. 
1991, s. 18ff).

Det område som specialstuderats i Röstorp är cirka 800 m långt och som bredast ca 
200 m. Inom och i anslutning till området finns flera förmodade gravar, av vilka fem 
ligger samlade på ett gravfält. Gravarna anses vara av bronsålders- och äldre järn- 
ålderstyp. Odlingsrösena ligger över lag mycket tätt, medan en del av gravarna ligger 
glest utspridda i områdets norra hälft och gravfältet är beläget på en mindre höjd strax 
väster om ytan med fossil åkermark. Ingen av de förmodade gravarna vid Röstorp- 
lokalen har undersökts, men ett av gravrösena anser man sig hypotetiskt kunna hän
föra till bronsåldern. Orsaken till att närmare undersökningar av gravarna inte gjor
des, var att projektet huvudsakligen var inriktat på att klarlägga sambandet mellan 
röjningsröseområdet och associerade boplatser (Connelid m.fl. 1993, s. 15ff).

Catharina Mascher har genomfört en större kulturgeografisk undersökning som 
syftat till att klargöra det förhistoriska odlingslandskapets framväxt i Västsveriges 
skogsbygder (Mascher 1993). Mascher diskuterar insatser som gjorts på sju platser 
med fossila odlingsområden. I Läggared, Hillareds socken, har två stora samman
hängande områden med röjningsrösen registrerats. Här finns flera förmodade 
gravrösen av bronsålders- och äldre järnålderstyp spridda över höjden. I Rösered, 
Månstads socken, finns inom ett röjningsröseområde fyra runda stensättningar och en 
stensättning med kantvall. I Övraböke, Slättåkra socken, finns ett större område med 
odlingsrösen. Här har inga gravar kunnat urskiljas. ”Inga tydliga gravar har påträffats 
på höjden, men några av de större röjningsrösena är mycket gravlika...” (Mascher 
1993, s. 69). Vid Tranemo Västerhöjd, Tranemo socken, har ett område med fossil 
åkermark, bland annat röjningsrösen, karterats. I området finns flera förmodade 
gravrösen och stensättningar. En stensättning undersöktes 1975 och visade sig inne
hålla fyra gravgömmor från yngre bronsålder (Mascher 1993, s. 80ff).

Mascher använder de förmodade gravarna i de områden hon behandlar till att 
stödja övergripande slutsatser. Utan närmare diskussioner hänförs de generellt till 
yngre bronsålder/äldre järnålder (Mascher 1993, s. 16ff, 103). I sin syntes av bebygg
elseutvecklingen menar hon att gravarna är territoriemarkerande, och att röjningarna 
skedde inom etablerade territorier, vilka markerades genom gravrösen utspridda i ter
rängen. Sambandet mellan de olika typerna av lämningar inom Röstorpområdet tyder 
på att bebyggelsen inte knutits till gravarna och skålgropsstenar. Gravarnas, bo
platsernas och den fossila åkermarkens utbredning visar snarare att området setts som
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en helhet, där samhällets skilda funktioner vävts in i varandra över rummet. Även i 
Rösered indikeras ett liknande boplatsmönster av fosfatkarteringen (Mäscher 1993, s. 
97).

I ett arbete kring förhistoriskt landskapsutnyttjande i området kring Axlarp i For- 
serums socken i norra Småland användes närbelägna gravkonstrutioner, som ansågs 
vara av bronsålders- eller äldre järnålderstyp, för att hypotetiskt datera ett röjnings- 
röseområde. Det visade sig dock att röseområdet med största sannolikhet tillhör med
eltiden (Lagerås m.fl. 1995). Detta illustrerar svårigheten att tolka gravkonstruktioner 
i anslutning till röseområden - sådana gravar kan vara såväl äldre som yngre än röj- 
ningsrösena.

Till faktaunderlaget ifråga om gravar och röjningsröseområden kan man också 
lägga ett mindre antal säkra och osäkra gravkonstruktioner som på senare tid under
sökts av Riksantikvarieämbetet UV Syd i sydvästra Småland och norra Skåne. Åtmins
tone åtta mer eller mindre säkra gravar i anslutning till röjningsröseområden har här 
grävts ut under 1990-talet.

Under 1995 undersöktes en röseliknande stensättning i Hamneda socken. Denna 
låg i en grupp om fem gravar, RAÄ 250, inom odlingsröseområdet RAÄ 87. Anlägg
ningen var 8,0x7,5 m stor, 0,4 m hög och grävdes skiktvis. Ingen gravgömma och inga 
fynd påträffades. Anläggningens mitt var uppbyggd av mindre stenar jämfört med de 
yttre delarna, som dessutom hade jordfyllning. Det fanns en antydan till kärnröse. 
Ytterligare två förmodade gravar undersöktes inom samma röjningsröseområde. I 
dessa påträffades inte heller några gravgömmor eller fynd. Den ena av dessa var när
mast identisk med den ovan beskrivna graven och den andra var så pass skadad att 
inga slutsatser om konstruktionen kunde dras. Med ledning av 14C-dateringar och 
allmän kunskap om anläggningstyper kunde de tre anläggningarna inte dateras pre
cist, men allt tydde enligt undersökarna på att de anlagts under äldre järnålder eller 
möjligen under övergången yngre bronsålder-äldre järnålder. Ett prov från en av de 
undersökta anläggningarna gav en 14C-datering till romersk järnålder. Provet kom 
från en kontext som ansågs vara relativt säkert knuten till anläggningen. Avsaknaden 
av gravgömma förklarades med dåliga bevaringsförhållanden i kombination med ett 
svårspårat gravskick (Munkenberg 1997). Under den fortsatta bearbetningen av ma
terialet visade det sig att åtminstone två av de fyra förmodade gravkonstruktionerna 
kunde 14C-dateras till vendeltid (Torstensdotter m.fl. i tryck). Detta visar på svårighe
terna att datera stensättningar på morfologiska grunder eller med enstaka ,4C-resul- 
tat. Utgrävarna för inte någon diskussion om vad i konstruktionen som särskilde de 
förmodade gravarna från odlingsrösena inom samma område.

Vid Bläsinge i Östra Ljungby socken, Skåne, undersöktes 1996 ett område med 
fossil åkermark i samband med ombyggnaden av väg E4. Inom området bedömdes en 
anläggning (A261) som en grav före undersökningen. Anläggningen avvek från de 
ordinära odlingsrösena på platsen genom sina två tydliga kantkedjor, en allmänt väl- 
lagd konstruktion, samt läget på krönet av en höjd. Under stenpackningen i mitten av
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stensättningen påträffades vad som tolkades som en rektangulär nedgravning, 2,8x1,0 
meter stor. Väster om nedgravningen fanns 14 stolp- eller pinnhål, vilka tolkades som 
associerade med nedgravningen. Inga spår av en gravlagd individ eller eventuella grav
gåvor kunde iakttas. Likväl tolkas anläggningen av utgrävaren som en grav, främst på 
grund av konstruktionens karaktär (Hallén under arbete).

I samband med E4-projektet 1996 undersöktes fyra olika röjningsröseområden (av 
vilka det ovan nämnda var ett). Inom områdena dokumenterades 133 intakta röj- 
ningsrösen och samtliga profilgrävdes. I en sammanfattande diskussion kring röj- 
ningsröseområdena analyserades de data som samlats in om rösena statistiskt, för att 
pröva det empiriska underlaget för en typindelning. Resultaten visade att någon indel
ning i tydliga typer av rösen inte var möjlig och att parametrar som storlek, krönläge 
eller förekomst av kantkedja dels inte tycktes ha något inbördes samband, dels inte 
kan användas som kriterier för att skilja ut gravar från röjningsrösen (Lagerås m.fl. 
2000).

Arkeologiska insatser har gjorts i flera omgångar sedan 1993 inom ett område med 
fossil åkermark och enstaka gravkonstruktioner vid Ignaberga i Ignaberga och 
Vinslövs socknar i Skåne. Området inefattar cirka 280 odlingsrösen samt tolv rösen/ 
stensättningar och en domarring. Rösena/stensättningarna har urskilts med ledning av 
att de är påtagligt större än de ordinära odlinsrösena. År 1994 undersöktes ett röse, 
RAÄ 23. Ett ingrepp i detta hade skett redan 1928, då Folke Hansen med medhjälpare 
grävde ett schakt i rösets mitt utan att finna några spår av någon grav eller av fynd. 
Inga gravrester eller förhistoriska artefakter (med undantag för två kvartsavslag) på
träffades 1994 heller. Utgrävaren menar att genomsläppligheten för vatten kan vara 
en orsak till att ingen gravgömma påträffades i röset. En eventuell gravgömma kan 
alltså tänkas ha försvunnit. År 1997 undersöktes en stensättning med mittröse. I 
denna påträffades brända människoben, keramik och järnföremål. Med ledning av 
fynden och av 14C-dateringar kunde graven dateras till förromersk järnålder. 14C-date- 
ringar av omkringliggande röjningsrösen indikerade att dessa var något äldre (Heller
ström 1995, 1996, 1999, i tryck).

Vid undersökningar i Stoby socken 1998, inför en ny sträckning av väg 23 förbi 
Hässleholm, berördes en kulle med ett hundratal odlingsrösen (område 2b). Av dessa 
undersöktes 18 stycken och ett av dem visade sig innehålla en brandgrav med rikligt 
med brända ben. Utgrävaren menar att det är troligt att de brända benen ursprungli
gen legat i ett mindre gravröse, som senare använts som upplag för röjningssten. Ett 
annat område som berördes av samma vägprojekt innefattade en kulle med två sten
sättningar (område 3). Kullen omgavs av slänter med odlingsrösen. En av stensätt- 
ningarna på kullens krön undersöktes och visade sig bestå av en cirkel av större stenar 
(täckta av ett lager mindre stenar), som omgav en brandgrav. I stensättningen fanns ett 
litet skålgropsblock samt keramik från äldre järnålder (Andersson, i tryck).

De hittills refererade resultaten ifråga om gravar i röjningsröseområden har främst 
fokuserat på kronologiska förhållanden och urskiljandet av gravar inom områdena.
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Ett alternativt tolkningsperspektiv tar fasta på de idé- eller föreställningsmässiga si
dorna av röjningsröseområden och gravar. Det vill säga att man försöker fånga det 
tänkande som legat bakom de aktiviteter som frambragt de fysiska konstruktionerna. 
Björn Varenius har på detta tema försökt rekonstruera delar av idéerna bakom vissa 
röjningsröseområden (Varenius 1994). Varenius huvudtanke är intressant och tillför 
problematiken en viktig dimension. Han menar att landskapet och monumenten i det 
kan ses som ”ett slags metaforisk referensbas” och inte bara ska betraktas mot bak
grund av ett förutsatt strikt ekonomiskt nyttotänkande. Så långt är det lätt att hålla 
med och man inser att skapandet av de förhistoriska lämningarna har ingått i ett 
kognitivt sammanhang. Detta är en sak, men att rekonstruera det tänkande eller den 
föreställningsvärld som ligger bakom är en helt annan sak. De tankar kring detta som 
framläggs av Varenius förefaller godtyckliga. Att cirkelformen i samband med grav
byggande i allmänhet skulle representera eller symbolisera en ”kvinnlig totalitet”, att 
härdarna inom boplatser skulle ha ”samma rituella syntax” som begravningar därför 
att härdar har liknande form som vissa stensättningar och att elden är ett element i 
både matlagningen och begravningen, eller att röjningsrösets funktion inte främst 
skulle ligga på det praktiska planet utan ”som del av en ritual” är inga särskilt under
byggda förslag. Motfrågan blir - måste man ha tänkt just så? Kan man inte precis lika 
gärna ha resonerat på andra sätt? Frågan är också om man inte överintellektualiserar 
de förhistoriska människorna. Måste de ha varit så strängt upptagna av ett symboliskt 
tänkande? Kan inte dessutom olika människor ha haft olika tankar kring vad monu
menten i landskapet betydde eller kring vad det innebar att konstruera ett röjnings- 
röse? Cirkelformen kan ha haft flera och mer varierade innebörder än att representera 
en kvinnlig princip.

En intressant tanke hos Varenius, som vi får tillfälle att återkomma till, är att det 
viktigaste i brandgravsritualer inte nödvändigtvis alltid måste ha varit att uppföra ett 
gravmonument efter bränningen. Det mest väsentliga kan i flera fall ha varit själva 
eldbegängelsen. Att man utförde likbränningen förutsatte kanske inte att man kon
struerade ett gravmonument i sten, och det var kanske inte heller nödvändigt att bål
resterna placerades i ett sådant monument. Bränningen respektive byggandet av grav
monument kan ha varit viktiga var för sig. Detta skulle då kunna vara en förklaring 
till varför vissa stenkonstruktioner, som arkeologiskt betraktas som gravar, inte visar 
sig innehålla spår av gravgömmor.

Varenius tankar har även tagits upp av Anders Kaliff. Denne betonar ”strukturella 
likheter” mellan röjningsrösen och gravar och mellan röjningsbränning och kreme
ring. En slutsats är att man kan se röjningsröseområden som ”kultplatser” och 
röjningsrösen som ”kultobjekt” (Kaliff 1999). Att röjningsrösen och gravkonstruk
tioner kan se mycket lika ut betyder ju inte att man måste ha tänkt likadant då de 
konstruerades. Strukturella likheter förutsätter inte idémässiga likheter. Det skulle ju 
faktiskt kunna vara så att en viss form eller struktur varit mer eller mindre godtycklig 
eller helt enkelt den mest praktiska vid utförandet av jordbruksarbetet. Man kan inte
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förutsätta att förhistoriens människor var fanatiskt uppfyllda av ett ständigt symbol- 
tänkande och såg alla handlingar som delar av riter, ”kult” eller dyrkan av diverse 
gudomar. Att i första hand se röjningsröseområden som ”kultplatser” och själva rös- 
ena som ”kultobjekt” innebär en inskränkt syn på förhistoriens människor som reli
giösa grubblare. Denna syn är enligt mitt förmenande minst lika snäv och obalanserad 
som ett perspektiv som förutsätter ett strängt ekonomiskt nyttotänkande.

Några reflektioner angående den tidigare forskningen
Sedan Normans och Grens pionjärarbeten har mycket hänt med synen på röjnings- 
röseområdena. Framförallt har det visat sig att de kan ses som helheter som förutom 
fossil åkermark inbegriper såväl boplatser som gravar. Detta motiverar en bredare 
kulturhistorisk syn på dessa områden. De kan inte ses som ”fossil åkermark”, ”bruk- 
ningsenheter” eller ”agrartekniska komplex” i snäv bemärkelse. Kunskapen om dem 
måste jämföras och syntetiseras med annan historisk-arkeologisk information, vilket 
Mascher (1995) är ett gott exempel på. Ett perspektiv med ekonomiska sidor i fokus 
kompliceras även av Varenius synpunkter, vilka aktualiserar tolkningar som tar hän
syn till många faktorer.

Av den ovanstående genomgången demonstreras att det har visat sig svårare än 
man först tänkte sig att bedöma och tolka förmodade gravar i anslutning till röjnings- 
röseområdena. Vissa anläggningar, som utifrån yttre kriterier betraktats som säkra 
gravar, har vid utgrävningar visat sig sakna alla inre tecken på att ha innehållit grav
gömmor eller fynd. Ibland kan anläggningar som klassificerats som odlingsrösen visa 
sig innehålla gravar. Att som Norman ställa upp kriterier på yttre form, läge i ter
rängen och dylikt för att skilja ut gravar förefaller mer och mer tveksamt, vilket också 
visats empiriskt av Lagerås m.fl. (jämför här även genomgången nedan av de förmo
dade gravarna i Hamneda). Den sortens resonemang som förts hos exempelvis 
Mascher (se ovan), där man anser sig kunna såväl urskilja som datera gravar på 
grundval av yttre formelement, framstår som alltmer ohållbara.

Antalet undersökta röse- eller stensättningsliknande anläggningar som inte enty
digt kan passas in i de två enkla kategorierna ”odlingsröse” eller ”grav” ökar hela 
tiden. Ett påtagligt förhållande i sammanhanget är att konstruktioner som vid plan
erandet av undersökningar bedöms vara gravar, men då de undersöks visar sig sakna 
alla spår av gravgömmor, ändå tolkas som gravar. Det finns en tendens att bortför
klara verkligheten då denna inte visar sig överensstämma med planen eller kunna pas
sas in i de på förhand uppställda kategorierna.

Det har visat sig svårt att förutsätta ett samband mellan gravar och odlingsrösen på 
samma plats. I flera fall har det visat sig att de är kronologiskt skilda åt (se exemplet 
Axlarp ovan).

Problematiken har fördjupats och det finns nu ett flertal olika tolkningslinjer 
att beakta. Det generella ekonomiska perspektivet har kompletterats med idéer om
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territoriemarkerande, riter och kult samt komplicerade kulturhistoriska sammanhang 
mellan landskap, boplatser, gravar och röjningsrösejordbruk.

Undersökningen av RAÄ 77 i Hamneda socken 
- utgångspunkter och genomförande

Vid förundersökningen av röjningsröseområdet RAÄ 77 i Hamneda socken särskildes 
nio olika anläggningar som förmodade gravar. Dessa var anläggningarna 212, 241, 
269, 349, 387,444, 463,1203 och 1254 (fig. 3). Vad som ansågs som särskiljande var 
storleken och att de föreföll mera vällagda, med ett mera enhetligt stenmaterial jäm
fört med röjningsrösena. Inför slutundersökningen formulerades målsättningen, vad 
gäller gravarna, att undersöka dem med avseende på deras konstruktion, innehåll och 
datering (Hansson m.fl. 1996, s. 8, 13).

Samtliga förmodade gravanläggningar torvades av för hand. Därefter undersöktes 
anläggningarna enligt en förutbestämd metodmall: De ritades i plan i skala 1:20 och 
fotograferades från skylift. Cirka 20-30 höjder togs med nivelleringsinstrument på re
presentativa stenar i stenpackningarna. En kryssprofil lades sedan ut. Anläggningarna 
grävdes huvudsakligen ut för hand. De undersöktes genom att en av kvadranterna 
grävdes ned till den kulturellt opåverkade rostjorden eller till vad som uppfattades som 
en tydlig förändring av stenpackningen. Då ritades framkomna delar av profilerna, 
varpå övriga kvadranter grävdes ut en efter en ner till samma nivå. Om det efter gräv
ning av samtliga kvadranter visade sig att en särskild ny nivå som iakttagits i en viss 
kvadrant tycktes finnas inom hela anläggningens begränsning så upprättades en ny 
planritning och nya foton och höjder togs. Samtliga profiler som ritades snittades ner 
till ovittrad marknivå med grävmaskin.

Utgrävningsmetoderna anpassades dock efter hand som slutundersökningen fort
skred. Mer än en stennivå dokumenterades bara vid undersökningarna av A269 och 
A444. p)e enda anläggningar som grävdes helt för hand ända ner till rostjorden var 
A444 och A3 8 7.

Bara i ett fall påträffades en anläggning under stenlagren i de förmodade gravarna. 
Detta var en grop (A8221) som var belägen under A349.

De nio förmodade gravarna inom RAÄ 77
Vid tolkningen av de nio utgrävda anläggningarna (tabell 1) har hänsyn tagits till ett 
antal olika faktorer: Läget inom området relativt till höjdförhållandena och andra 
anläggningar, stenmaterialets uppbyggnad och allmänna karaktär samt förekomst av 
fynd och inre konstruktioner. Läget på ytan i förhållande till andra förmodade gravar 
och röjningsrösen kan inte anses som ett säkert kriterium för att urskilja gravar. Det
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skulle i första hand då ha varit frågan om att särskilja större anläggningar i ensamlägen, 
men erfarenheten visar att sådana anläggningar mycket väl kan vara röjningsrösen.

Vad gäller de nio förmodade gravarnas lägen på undersökningsytan kan konstate
ras att alla ligger inom röjningsröseområdet (fig. 3). Anläggningarna 212, 241 och 
269 kan betecknas som tämligen ensamliggande, anläggningarna 1203 och 1254 lig
ger något närmare andra anläggningar och anläggningarna 349, 387, 444 och 463 
ligger i direkt närhet till odlingsrösen. Samtliga anläggningar befinner sig i svagt syd
ligt eller sydostligt sluttande mark utom A269, som ligger i ett speciellt läge mellan två 
mindre höjder.

Två anläggningar skiljer ut sig från de övriga. Det är A444 och A387 (fig. 4, 5 och 
6). I båda dessa anläggningar förekom vad som har tolkats som brandlager. Tydligast 
var det i A444 (fig. 6). Dessa lager var specifika för områdena innanför anläggningar
nas begränsningar och föreföll kunna betraktas som slutna lager. Båda anläggning
arna hade vad som bör ses som medvetet snarare än slumpvis konstruerade sten- 
packningar. Anläggning 444 hade kantkedja runt åtminstone större delen av omkret
sen och A3 8 7 hade en tydligt rund form och lätt välvning, samt tätt, vällagt sten
material. Det ska noteras att ingen av dessa två anläggningar hade större markfasta 
stenblock i stenpackningen, vilket var vanligt förekommande hos odlingsrösena i om
rådet. Det är rimligt att särskilja dessa två anläggningar, och tolkningen av dem, från 
de ordinära odlingsrösena.

I detta sammanhang måste även anläggningen 1028 nämnas. Denna bedömdes 
som ett odlingsröse och undersöktes vid slutundersökningen. Anläggningen låg i en 
naturlig svacka i terrängen och stenmaterialet hade inte anlagts efter några iakttag
bara konstruktionsprinciper. I profilen genom anläggningen framkom under själva 
stenpackningen, ovan rostjorden, ett lager med mycket kol i botten. Detta lager fanns 
i huvudsak under stenarna, men stack ut något utanför stenpackningens begränsning 
på ena sidan. Förekomsten av detta lager visar att kollinser, mer eller mindre omöjliga 
att skilja från brandlager, kan finnas även i odlingsrösen. Den aktuella anläggningen 
skiljer sig dock i övrigt påtagligt från A387 och A444 genom att de senare anläggning
arna kan bedömas ha betydligt mera planerade utformningar.

Bland de övriga sju förmodade gravarna hade ingen någon tydlig inre konstruktion 
och samtliga utom A1203 hade delvis byggts upp kring markfasta stenblock. Vissa 
hade ganska tydlig form i plan men inga övriga tydligt medvetna konstruktionsele
ment. Ett undantag utgör A269. Denna anläggning hade en mycket tydlig yttre form, 
som måste ha varit medvetet eftersträvad, samt en tendens till mittröse. Det verkar 
rimligast att tolka alla dessa sju anläggningar som odlingsrösen, även A269, som dock 
måste betraktas som speciell. Denna anläggning var kanske inget typiskt odlingsröse, 
men det finns heller ingen anledning att anta att det skulle röra sig om en grav
konstruktion.

Anläggningarna A387 och A444 skiljer sig alltså från odlingsrösena inom under
sökningsytan. Kan de med någon grad av sannolikhet sägas vara gravkonstruktioner?
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För att kunna jämföra dem med samtida kända gravar i kringområdet måste vi först 
datera dem.

Dateringen av brandlagren inom anläggningarna kan bedömas med hjälp av två 
14C-analyser vardera (tabell 2). Brandlagret i A387 verkar kunna dateras till folkvand- 
ringstid eller vendeltid (ca 400-800 e.Kr.). Det är något svårare att bedöma A444, vars 
dateringar skiljer sig åt. Dateringarna tycks dock peka mot yngre romersk järnålder 
eller folkvandringstid (ca 200-550 e.Kr.). För att föra frågan om anläggningarnas 
funktion vidare kan vi nu jämföra dem med tidigare undersökta gravar från dessa 
perioder i nuvarande sydvästra Småland.

Tabell 1. Förmodade gravar inom RAÄ 77.

Possible graves in RAÄ 77

Anl.nr Storlek (m) Form Särskilda iakttagelser Fynd

212 7,3x4,0 Oval En högre och en lägre del, uppbyggd 
kring 7-8 större stenblock

241 6,2x4,8 Oval Ett större stenblock i den sydöstra delen

269 5,8x5,4 Rund Utpräglad form, två olika stenlager, tendens 
till mittröse, flera större stenblock

349 7,0x5,6 Oval Skärvig/skörbränd sten i del av ytan, En mindre bit keramik, en
generellt sett mindre stenar i ytan, 
uppbyggd kring några större stenblock.

bit bränd flinta.

avskild del i sydväst
387 5,2x4,8 Rund Utpräglad form, rest av brandlager

444 6,5 diam. Rund Utpräglad form, kantkedja, speciellt stenlager Brända ben av svin (0,7g),
i del av ytan, tätare stenlager djupare ner i nöt (0,3g) och ej närmare
anl, brandlager. bestämbart däggdjur 

(4,7g). Fem olika fynd 
av mindre keramikbitar av
bronsålders-/äldre järn- 
ålderskaraktär. Två fynd av 
slagg

463 3,9x5,4 Rekt. Ytligt liggande berghäll i södra delen En liten bit harts eller 
bränd kåda (?)

1203 5,7x5,5 Rund

1254 5,2x3,8 Oval En högre och en lägre del, två större stenblock

i centrum

125



Gravar i röjningsröseområden

Figur 4. Planritningar över A 387 (a) och A 444 (b) inom RAÄ 77. 

Features A 387 (a) and A 444 (b) in RAÄ 77.
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Figur 5. Sky-lift-foto av A387 efter avtorvning. Norr är uppåt i bilden. 

Sky-lift-photograph of feature A387 after removal of the turf layer.

Tabell 2. ,4C-dateringar av de förmodade gravarna.

l4C-dates from the possible graves in RAA 77.

Anl.nr Anmärkning Provnr ,4C-ålder (BP) Kai., 2 sigma
212 Ua-8517 1955 ± 85 170 f.Kr.-250 e.Kr.
241 Ua-8518 1275 ± 60 660-890 e.Kr.
269 Ua-8519 1740±40 120-450 e.Kr.
349 Ua-8516 5040 ±70 3980-3690 f.Kr.
387 Prov ur brandlager Ua-8522 1505 ± 55 440-650 e.Kr.
387 Prov ur brandlager Ua-8523 1325 ± 75 600-890 e.Kr.
444 Prov ur brandlager (kp 1, hassel) Ua-8524 1920 ± 90 120-340 e.Kr.
444 (kp 4, hassel) Ua-8525 1745 ± 60 140-420 e.Kr.
444 Prov ur brandlager (hasselnöt) Ua-8526 1505 ± 60 430-660 e.Kr.
463 Ua-8521 1845 ± 60 60-350 e.Kr.

1203 Ua-8528 1585 ± 60 340-620 e.Kr.
1254 Ua-8527 1730± 80 120-540 e.Kr.
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Figur 6. A444 under utgrävning. Notera sotlagret i den högra delen av anläggningen. Foto från nordväst. 

Feature A444 during excavation. A soot layer is visible in the right part

Anläggningarna A387 och A444 och järnålderns 
gravskick i sydvästra Småland

Med sydvästra Småland avses i detta sammanhang det område som under medeltiden 
kallades Finnveden. Detta namn är känt från tre runstenar från 1000-talet och om
nämns möjligen av historieskrivaren Jordanes redan under 500-talet (Bodin 1997, s. 
132ff). Finnveden omfattar de tre häradena Sunnerbo, Västbo och Östbo. Av allt att 
döma kan man betrakta Finnveden som ett kulturellt egenartat område under åtmins
tone yngre järnålder, skilt av stora obebyggda områden från de närmaste andra järn- 
åldersbygderna (Burström 1991, Callmer 1992). Situationen tycks ha varit delvis 
annorlunda under äldre järnålder, då bebyggelsemönstret var ett helt annat (Helander 
1986, fig. 10; Högrell denna volym).

De gravar från vendeltid och vikingatid som undersökts arkeologiskt i Finnveden, 
vilka utgör drygt 200 om man räknar säkert daterade anläggningar, har i de fall då det 
varit möjligt att bestämma den yttre konstruktionen vanligen varit anlagda under hö
gar (ett litet antal gravar har täckts av stensättningar eller treuddar). Gravskicket är i 
huvudsak ett brandgravskick, men under den senaste delen av vikingatiden förekom
mer även skelettgravar. Det typiska är att den yngre järnålderns gravar är belägna på
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gravfält och ensamliggande anläggningar är veterligen inte kända (Berglund 1983, 
Tagesson 1983, Helander 1986, Bodin 1997, s. 134ff, samt egna registreringar).

Betydligt färre gravar från äldre järnålder och folkvandringstid har undersökts. 
Daterade gravar från äldre järnålder har varit resta stenar, runda och rektangulära 
stensättningar samt så kallade järnåldersdösar. Det vanliga tycks vara att den äldre 
järnålderns gravar befinner sig på en annan typ av gravfält än den yngre järnålderns. 
De äldre gravfälten är varierade och domineras av resta stenar och olika typer av 
stensättningar (Berglund 1983, Tagesson 1983, Helander 1986).

Det typiska vad gäller de säkert bestämda gravarna från järnåldern i sydvästra 
Småland är deras knytning till gravfälten. Redan detta förhållande gör oss misstänk
samma mot en tolkning av A387 och A444 som gravar. I och för sig så kan man tänka 
sig att ensamliggande anläggningar från i första hand äldre järnålder ändå kan finnas. 
Man kan också invända att mycket få röjningsröseområden (med eventuella ensamma 
gravar) tidigare har undersökts. Ett genmäle till den invändningen är att det då finns 
desto större orsak att vara försiktig vid tolkningen av eventuella gravar inom sådana 
områden. Trots att brandlager påträffades i båda anläggningarna innehöll inget av 
dessa bestämbara brända människoben. Som demonstreras av fynden av ett flertal 
brända djurben av flera arter inom A444 beror frånvaron av människoben sannolikt 
inte på dåliga bevaringsförhållanden.

Diskussion
Jämförelser med kända gravar gör det alltså svårt att bedöma de båda anläggningarna 
som gravar. Men de speciella konstruktionerna, de för anläggningarna specifika 
brandlagren och fynden i A444 gör det svårt att se dem som ordinära odlingsrösen och 
vi kan därför försöka vidga tolkningsramen något ifrån det alltför enkla valet mellan 
odlingsröse eller grav.

A387 och A444 måste anses vara medvetet konstruerade. Det finns enligt min me
ning en klar skillnad mellan deras till synes planerade uppbyggnad och den till synes 
slumpartade konstruktionen av de flesta odlingsrösena. Eftersom liknande fynd och 
lämningar saknades i marken omkring A444, kan man utgå ifrån att de brända djur
ben och den keramik som påträffades i anläggningen medvetet har deponerats där.

Med tanke på dateringen av A3 8 7 och A444 kan man säga att de anlagts vid en 
tidpunkt då odlingen inom röjningsröseområdet, och även boplatsaktiviteterna inom 
detta, var i full gång (Lagerås denna volym) - det finns ingen grund för att anta en 
kronologisk skillnad mellan dessa anläggningar och odlingsrösena.

Att likt Mascher se de gravliknande anläggningarna som ett slags ”territoriemar- 
keringar” förefaller ologiskt. Dels hade de inte synts särskilt bra bland alla odlings
rösen, vilket ju skulle göra att en funktion som markörer blir ohållbar. Dels kan man 
fråga sig om denna typ av territoriemarkeringar verkligen behövts, med tanke på att
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ett områdena med odlingsrösen i sig bör ha varit synnerligen framträdande i landska
pet och knappast behövt extra ”markörer”.

Att betrakta anläggningarna som entydiga gravar är ogörligt, eftersom säkra spår 
av begravda människor saknas, men kan de tänkas vara kenotafer? Kan det vara så 
som Varenius antyder (se ovan), att det inte behöver finnas en klar koppling mellan en 
likbränningsritual och konstruktionen av ett gravmonument? Eftersom brandlager 
förekommer i anläggningarna blir alternativen att man antingen har bränt de avlidna 
på annan plats och dessutom tänt bränder på platsen för anläggningarna, eller att man 
bränt de avlidna på annan plats och sedan deponerat delar av bålresterna på platserna 
för stensättningarna. Båda dessa tolkningsalternativ är tänkvärda och fullt möjliga.

Ett annat alternativ är att se de båda anläggningarna som spår efter järnålderns 
kultiska bruk. Fynden i A444 skulle då kunna vara ett slags offer. Isåfall bör dessa 
offer och det kultiska sammanhang som anläggningarna har fungerat i knytas till nytt
jandet av röjningsröseområdet. Kan anläggningarna möjligen ha med fruktbarhets- 
magi i anslutning till odlingen att göra?

De båda anläggningarna är sammanfattningsvis inga vanliga odlingsrösen. De skil
jer klart ut sig ifråga om konstruktion och innehåll. De är heller inga säkra gravan
läggningar. Det är svårt att entydigt förespråka en viss tolkning och vi blir istället 
tvungna att beakta flera möjliga alternativ.

Dessa resonemang för oss tillbaka till forskningshistorien och de kommentarer som 
ovan lämnades till den. De förmodade gravarna från Hamneda illustrerar och under
stryker på ett mycket pedagogiskt sätt dels svårigheterna att med hjälp av yttre krite
rier som form, storlek och läge i terrängen urskilja gravkonstruktioner från odlings
rösen, dels det vanskliga i att passa in alla röse- och stensättningsliknande anlägg
ningar i de två enkla kategorierna ”grav” eller ”odlingsröse”.

Likväl är de båda anläggningarna A3 8 7 och A444 viktiga delar i helhetsbilden av 
röjningsröseområdet i Hamneda och dess brukare. De utgör komponenter i ett lokalt 
historiskt sammanhang, även om de mera precisa orsakerna till och tankarna bakom 
deras konstruktion förblir förborgade.
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Markkemi och agrarhistoria
Sambandet mellan kol och kväve i fossil åkermark

Mats Regnell

Abstract: Archaeological significance of the C/N-relationship in cultivated, soil.
This paper presents the result of soil-chemical analyses from areas with clearance 

cairns in the parish of Hamneda, southern Sweden. The content of carbon (C) and 
nitrogen (N) in samples from several different soil profiles were quantified and evalu
ated. The main result is that the C/N-ratio was higher in profiles from ancient cultiv
ated plots than in non-cultivated profiles. High C/N-ratios are probably the effect of 
the removal of biomass (harvesting) rather than of manuring. It is suggested that ana
lysis of the C/N-ratio may be a useful tool in identifying prehistoric arable fields, even 
when systematic manuring has not been practised.

Key words: Soil chemistry, carbon, nitrogen, agriculture, clearance cairns, southern 
Sweden

Inledning
Arkeologiska undersökningar av odlingslämningar har i Sverige en kort historia på 
endast några decennier. Men det ökade intresset för och de mångtaliga exploaterings- 
undersökningar av sådana har inneburit att frågeställningar och hypoteser utvecklats 
starkt under de senaste åren.

Markkemiska analyser har i enstaka fall utnyttjats i exploteringsarkeologiska sam
manhang i Sydsverige (t.ex. Engelmark och Linderholm 1996, 1997), Norge (t.ex. 
Prøsch-Danielsen och Simonsen 1988) och i Danmark (t.ex. Liversage m.fl. 1987). 
Dessa har emellertid varit inriktade på analys av fosfater. Med varierande resultat har 
man med hjälp av förhöjda fosfathalter försökt skilja ut fossila åkerytor. Höga halter 
av organiskt material och stor andel organiskt bunden fosfat anses identifiera gödsling 
och därmed odlade ytor (Engelmark och Linderholm 1997)

Här redovisas emellertid en tillämpning av markkemiska analyser av grundämnena 
kol och kväve och framför allt kvoten mellan de båda elementen. Att analysera kol/ 
kväve-kvoten (C/N) i jordar är så vitt jag vet inte tidigare tillämpat inom skandinavisk 
arkeologi. Metoden utnyttjas av pedologer och används rutinmässigt inom lantbruket 
som en beskrivning av odlingsjordarnas kvalitet. Jag hoppas här kunna visa att det 
finns en potential för metoden inom odlingshistorisk forskning som supplement till
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andra metoder. Det som främst motiverar C/N-analys är att den torde identifiera äldre 
odling, även om gödsel inte har utnyttjats. I samband med undersökning av odlings- 
historiska lämningar finns möjligheten att påvisa odlingen indirekt genom den relativa 
minskning av markkväve som spannmålsodling genererar.

Principerna för kvävets kretslopp i naturen är ganska enkla (fig. 2). Organiskt ma
terial bryts av speciella bakterier ned till ammoniak som med hjälp av andra bakterier 
omvandlas till nitrit och därefter nitrat. Nitratet kan därefter ombildas till kvävgas 
(N2) eller kväveoxider vilka tillförs atmosfären. Atmosfäriskt kväve tas upp (fixeras) 
återigen av jordlevande bakterier vilket på så vis på nytt kan bli tillgängligt för växter. 
Växterna utnyttjar kvävet i sin ämnesomsättning. Växtvävnaden återgår så små
ningom till jorden och blir föremål för mikroorganismernas nedbrytning. Cirkeln är 
sluten. Eftersom kväve finns i mycket små mängder i jordskorpan, måste allt kväve 
som ingår i växternas och djurens vävnader komma från atmosfären och genom 
mikroorganismers försorg tillgängliggöras växterna. På sätt och vis är alltså kväve- 
fixerande mikroorganismer grundförutsättningen för allt levande på vår planet.

Kolets kretslopp i naturen är annorlunda. I korthet innebär kretsgången att växter 
tar upp koldioxid från atmosfären och genom fotosyntesen binder kolet i form av 
socker, stärkelse och cellulosa, vilka i sin tur utgör näring för organismer. Den allra 
största delen av detta organiskt bundna kol återgår till atmosfären genom organis
mernas ämnesomsättning.

Kvoten av kol och kväve i jordar är främst beroende av temperatur och nederbörd, 
klimat, jordmån samt kulturpåverkan. De mest betydelsefulla orsakerna bakom 
kvävereduktion (denitrifikation) är ökad markfuktighet, sänkt mark-pH, mark- 
erosion, vegetationsförändringar samt inte minst odling. En god sammanfattning av 
kvävets kretslopp och roll i markprocesser ges hos Fitzpatrick (1986).

Som tidigare nämnts studeras kvoten av kol och kväve i jordar för att diagnosticera 
jordmåner och jordmånsprocesser. Inte minst avser detta den vertikala fördelningen. I 
sin klassiska studie över jordar i Skåne definierar Linnermark (1960) den typiska dist
ributionen av kol och kväve i podsol- respektive brunjordar. Den generella kurvan för 
brunjordars C/N-kvot har ett näst intill opåverkat förlopp genom jordmånsprofilen. 
Humusskiktets höga halter av kol och kväve sjunker snabbt nedåt genom B-horison- 
ten (se tabell 1 för förklaring till jordmånshorisonternas benämningar).

I högpodsolerade jordar avviker A-horisonten genom tydligt lägre C/N-kvot, vilket 
beror på en relativ kväveanrikning. I en jord satt under podsolering, till exempel en 
miljö där den ursprungliga lövskogen ersatts med granodling och där de nedfallande 
barren efter hand ger en allt surare förna och jord, sker en succesiv förändring mot 
podsol-förhållanden.

Figur 1. Översiktskarta med läget för lokalerna RAÄ 76 och 82.

Map showing the location of investigation areas discussed in the text.
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Figur 2. Kvävets kretslopp i naturen.

The nitrogen cycle.

De omständigheter som förändrar C/N-kvoten i samband med odling är ganska lätta 
att föreställa sig. Under sin levnad tar växterna upp kolet till sin ämnesomsättning via 
luftens koldioxid. Kvävet hämtar däremot växterna från den jord de växer i. På en 
odlad yta tar människorna i samband med skörden bort växtmaterial från ytan. Där
med fråntas kvävet från kretsloppet, minskar relativt till kolet och det sker en kväve
reduktion. Om odlingen inbegriper gödsling så tillförs det näringsämnen av vilka kolet 
inte utnyttjas av växterna. Däremot tar de ur gödslet upp kväve, vilket succesivt tas 
bort ur systemet i samband med skördar. Detta innebär att odling med gödsling ytter
ligare förstärker effekten av kvävereduktion. Hypotetiskt kommer dessa omständig
heter att kvarstå och även att vara detekterbara i modern tid.

Om mycket gödsel tillförs marken samtidigt som skördeuttaget är litet, en situation 
som uppstår på betade ängar, så höjs halten av organiskt material och även kol och 
kväve. Dock förändras inte C/N-kvoten utan den kommer i lagerföljden att beskriva 
förhållanden likartade de i en normal brunjord. (Linnermark 1960 och där anförd 
litteratur).

Material och metod
Jordarna som provtagits och analyserats är i samtliga fall en sandig siltig morän med 
varierande innehåll av humus och annat organiskt material. På RAÄ 76 (Torstens
dotter Åhlin m.fl.) kunde som mest 50-60 årsringar räknas i stubbarna till de 
avverkade granarna. På den avverkade ytan till vägkorridoren, såväl som i områdena 
utanför arbetsområdet, fanns i granplanteringarna gamla och till stor del döda enar.
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Detta anger att gran planterades in för cirka femtio år sedan och att det dessförinnan 
varit öppna eller halvöppna betesmarker i området (se Lagerås, denna volym).

Prover togs i vertikala serier från schaktväggar som dokumenterades i fält. Prov
serier togs i två rösen på RAÄ 76: A1028 samt A1031(fig. 3a och 3b). En tredje serie 
från samma plats togs i en sektion genom en röjd yta mellan de båda rösena (fig. 3c). 
Avsikten var att de båda röseserierna skulle representera markomständigheter som 
inte påverkats av odling, vare sig under förhistorisk eller senare tid. I provserien mel
lan rösena antogs dock att marken skulle varit utsatt för odling och att C/N-kvoten 
skulle avspegla dessa omständigheter även om ytan inte varit utsatt för gödsling.

Två provserier togs från RAÄ 82.1 en röjd yta mellan rösen provtogs en lagerföljd: 
82/3363 (fig. 4a). En andra serie togs i en norrsluttning utanför röseområdet (fig. 4b). 
Denna serie, 82/3325, förmodades representera en miljö som inte varit utsatt för odling.

I samtliga provserier togs prover i alla jordmånshorisonter. Proverna torkades, 
maldes och siktades. Fraktionen mindre än 2 mm sändes vidare för analys. Kväve
analys har utförts enligt Kjeldahl vid AgroLab Scandinavia AB i Kristianstad. Kol
analysen har skett i automatisk analysator, och utförts vid Paleoekologiska Labora
toriet, Lunds Universitet. I analysatorn upphettas provet successivt till 925° varvid 
CO,- samt H,0-molekylerna detekteras var för sig.

Resultat och diskussion
De kemiska analyserna redovisas som diagram projicerade intill de lagerföljder som 
respektive provtagningsserie hämtats ur (fig. 3 och 4). I vissa fall hade proverna för låga 
halter av kväve för att kunna detekteras (<0,05% av provets torrvikt). Lagerföljderna i 
de analyserade röjningsrösena från RAÄ 76 var något besvärliga att karakterisera. 
Omedelbart under förnaskikten (som även inkluderade ett tunt skikt som kan karak
teriseras som en H-horisont) fanns vardera två homogena enheter (benämnda Bt(H) 
resp. B2). De övre av dessa båda enheter var mer humösa och innehöll en hel del synliga 
växtrester. Mängden växtrester ger enheterna karaktären av mellanform mellan mull- 
skikt och anrikningsjord. De undre B,-horisonterna var mindre humösa och hade en 
ganska skarp gräns nedåt mot grunden. Analyserna från de båda rösena visar på en C/N- 
kvot som är tämligen homogen genom lagerföljderna. Inom B^EIj-horisonterna finns 
det en svag antydan till en relativt lägre C/N-kvot vilket beror på en anrikning av kväve. 
Detta kan förklaras genom en påbörjad degenerering av jorden varvid en podsolering 
har inletts, trots att synbara förändringar inte har utbildats (Linnermark 1960).

I provserien som analyserades mellan rösena beskriver C/N-kvoten ett avvikande 
förlopp. Halten av kol är något högre i B,- än i B^horisonten. Det motsatta gäller för 
kvävehalterna. Detta visar alltså på en relativ anrikning av kväve i Bt samt en anrikning 
av kol i B,. Eftersom det inte kan antas att degenereringen skulle försiggå hastigare i 
denna markprofil än i röjningsrösena, så måste C/N-kvoterna förklaras på annat vis.
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Lagergränsen mellan B1 och B, var inte skarp utan mycket diffus. Detta kan tala för att 
det är j ordmånsprocesser som sekundärt utbildat en uppdelning av en tidigare homo
gen enhet. Om dessa båda underenheter tidigare utgjort en genom odling homo- 
geniserad horisont (Ap eller möjligtvis [A+B]p) vilken senare kommit att vara orörd 
under ansenlig tid, så skulle den analyserade bilden komma att tona fram. Anrik
ningen av kol i B2 kan möjligen innebära att organiskt material har tillförts i samband 
med odling, men halterna kol är för små (ca 2%) för att detta ska kunna sägas med 
säkerhet. Det är troligare att den högre C/N-kvoten i B2 är orsakad av en relativ kväve
reduktion i samband med odling, vilket skulle vara högst naturligt i denna röjda yta.

Analysresultaten från RAÄ 82 återger ännu tydligare skillnaden i C/N-kvotens varia
tion mellan en odlad respektive förmodat icke-odlad yta. I den analyserade serien i norr
sluttningen utanför röjningsröseområdet (fig. 4a) framstår halterna av kol och kväve så 
som kan förväntas i en svagt podsolerad jord. Halterna av kväve var emellertid så låga i 
den nedre delen av jordmånsprofilen att det endast gick att beräkna en C/N-kvot i den 
övre urlakningsjorden (A och A/B). Att både kol och kväve har en relativt lägre halt i den 
övre delen av urlakningsjorden, och dessutom att C/N-kvoten avtar, är helt i enlighet 
med vad som var förväntat (jfr fig. 3c).

I den serie som analyserades inom röseområdet blev resultatet emellertid annor
lunda (fig. 4b). Halterna av kol var generellt vikande ned genom lagerföljden. Det 
samma gällde för kväve-halterna, men vid en nivå vid cirka 25 centimeter under mark
ytan, i vad som i fält karakteriserades som en A2-horisont, var halten av kväve tydligt 
låg. Härigenom blev C/N-kvoten tydligt förhöjd i denna enhet. Detta innebär en ano
mali som inte kan förklaras genom naturliga omständigheter, utan bör rimligtvis inne
bära kulturpåverkan genom odling. Eftersom kolhalten i denna enhet inte var förhöjd 
så bör den rimligaste tolkningen vara att den tydligt indikerade odlingen försiggått 
utan gödsling. De enheter som benämndes A1 och A2 borde därför snarare kallas Ap, 
åtminstone den undre. Ett sätt att gå vidare med diskussionen kring gödsling vore att 
parallellt med kol och kväve även analysera fosfatinnehållet. Halten av fosfater borde 
relativt till variationerna för kväve och kol kunna ge tydliga utslag om gödsel tillförts 
de odlade ytorna.

Tabell 1. Förklaring till horisontbenämningar.

F
H

A

B
C

Förna. Löst och lockert organiskt material.
Råhumus (mull eller skogsmull), rikligt med maskar o dyl. 
Urlakningshorisont. För podsoljordar kan man göra en uppdelning i:
A, Ett humöst lager uppbyggt av delvis förmultnad råhumus.
A2 Blekjord. Ett urlakat och urblekt, grått eller vitaktigt lager.
Ap "p" anger att horisonten har störts av plöjning eller annan omrörning. 
Anrikningshorisont, med utfällda järnföreningar.
Den oförändrade grunden

De olika horisonterna kan beroende på utseende underin
delas i t ex B„ B3 osv.

I brunjordar saknas blekjordsskiktet (A2-horisonten). A-hori
sonten representeras av ett enhetligt mullblandat lager, 
varunder följer ett anrikningslager (B-horisonten) som 
nedåt successivt övergår till en opåverkad grund (C-hori- 
sont).

För de kulturpåverkade åkerjordarna indelas markprofilen i 
1) Ap = matjord 2) B = alven 3) C = grunden.
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Figur 3. Värdena för kol (C), kväve (N) och kvoten mellan kol och kväve (C/N) i röjningsröse 1028, röjningsröse 1031 och 
mellan de båda rösena.

Values for carbon (C), nitrogen (N) and the C/N-ratio in soil profiles from clearance cairn 1028, clearance cairn 1031, 
and the cultivated plot between these two cairns.

141



Markkemi och agrarhistoria

Figur 4. Värdena för kol (C), kväve (N) och kvoten mellan kol och kväve (C/N) i en markprofil utanför röjningsröse- 
området samt inom röseområdet.

Values for carbon (C), nitrogen (N) and the C/N-ratio in soil profiles from outside the clearance-cairn area (top) and 
within the clearance-cairn area (bottom).

142



Markkemi och agrarhistoria

Sammanfattning
Analyserna av kol och kväve i odlad jord (stenröjd!) respektive förmodat icke-odlad 
jord, visar att det finns skillnader i C/N-kvoterna genom de olika lagerföljderna. Skill
naderna förklaras som ett resultat av odling. På en av lokalerna (RAÄ 82), inbegriper 
odlingsindikationerna inte närvaro av gödsling. De fåtaliga provserierna innebär en 
nödvändig reservation. Men analys av C/N-kvoter verkar genom dessa pilotunder
sökningar kunna utgöra en mycket lämplig tillämpning i studiet av odlingshistoriska 
lämningar. Gödslingsaspekten skulle ytterligare kunna diskuteras med utgångspunkt 
från fosfatinnehållet.

En aspekt som inte har belysts i denna rapport, men som bör vara av intresse för 
fortsatta diskussioner, är skillnaden mellan de båda platserna. På RAÄ 76 finns det 
dokumenterat boplatslämningar, vilket inte är fallet på RAÄ 82. Innebär detta olika 
typer av odling och kan markkemiska analyser tillmötesgå en sådan frågeställning?
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Järnåldersgården och åkern
Röseområdenas boplatser och rumsliga organisation

Cecilia Grönberg, Peter Skoglund och Inger Torstensdotter Åhlin

Abstract: The farm and the arable - relationship between habitation sites and clear
ance cairns during the Iron Age in Hamneda, southern Sweden.

This paper presents the investigation of Iron Age habitation sites in areas with 
clearance cairns in the parish of Hamneda, Småland, southern Sweden. The documen
ted habitation features are e.g. three-aisled post-built houses, hearths and pottery. 
Most of the habitation features have been dated to the same time periods as the sur
rounding clearance cairns. The remains are interpreted in terms of function and org
anisation, and the spatial relationship between habitation sites and arable is discussed. 
Based on this relationship a model for the cultivation system is proposed.

Key words: Habitation site, clearance cairns, Iron Age, southern Sweden

Inledning
Denna artikel redovisar resultaten av boplatsundersökningarna inom Hamneda- 
projektet. Efter en inledande beskrivning av boplatslämningarna, fokuseras artikeln 
på den bäst bevarade boplatsen (RAÄ 66). Här presenteras huskonstruktioner, anlägg
ningar och fyndmaterial, och därefter följer en tolkning av boplatsens organisation 
och ekonomi. Avsikten är att belysa förhållandet mellan boplatsen och de omgivande 
röjningsrösena, samt att i ett vidare perspektiv diskutera markanvändningen och den 
rumsliga organisationen i området.

Kunskapsbakgrund
I samband med inventeringar på Sydsvenska höglandet i slutet av 1980-talet upp
märksammades röjningsröseområdena. Detta innebar starten på undersökningar av 
röseområden och under det senaste decenniet har även boplatser inom den fossila 
åkermarken undersökts.

Ett exempel är en undersökning i kvarteret Boplatsen, norr om Växjö, där boplats
lämningar påträffades inom ett område där det enligt äldre kartmaterial tidigare fun
nits röjningsrösen. Lämningarna bestod av åtta hus, varav fem har daterats till yngre

145



'AI IUÖI3UdI UtJIT

Jilt ramo ssen

yj/f. Skattegårde
rkeberg

Ängsgården

g TS 
Uddarr/aiåfden

p Skogsdap^'

Hamneda mosst

.Solbad

mossen

Torstenś'

146



Järnåldersgården och åkern

bronsålder och tre till romersk j ärnålder-folkvandringstid (Högrell och Skoglund 
1996, Högrell 1997).

Vid undersökningar av fossil åkermark inom E4 projektet, sträckan Mölletofta- 
Rya i norra Skåne, framkom fyra huslämningar inom ett av röjningsröseområdena. 
Ett av husen var ett treskeppigt långhus som genom jämförelser och utifrån ett rikligt 
keramikmaterial daterades till yngre romersk järnålder. I anslutning till huset fram
kom spår av hägnader, en hålväg, en kolningsgrop samt rester av en blästerugn. Detta 
hus var samtida med den omgivande fossila åkermarken. Övriga tre hus var av mes- 
ulakonstruktion. Av dessa daterades två till tidig- eller mellanneolitikum och ett till 
romersk järnålder (Margareta Olsson, muntlig uppgift).

Inom ramen för ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt har fossil åkermark och 
boplatslämningar undersökts i Röstorp, Örsås socken i Västra Götalands län. En 
fosfatkartering påvisade fem koncentrationer av förhöjda fosfatvärden inom röjnings- 
röseområdet. Inom tre av dessa har lämningar påträffats vilka tolkats som ingående i 
huskonstruktioner. Undersökningarna har berört relativt små ytor och husen är inte 
undersökta i sin helhet, varför det inte går att uttala sig om deras konstruktion. 14C- 
dateringarna från de undersökta ytorna tyder på att bosättningens mest intensiva fas 
var under senare delen av förromersk järnålder/äldre romersk järnålder (Connelid 
m.fl. opubl.).

Av genomgången framgår att det endast föreligger ett fåtal undersökta boplatser 
inom röjningsröseområden. Det framstår därför som en viktig forskningsuppgift att 
finna och dokumentera huslämningar inom den fossila åkermarken i syfte att belysa 
bosättningsmönstret samt relationen mellan åkermarken och boplatserna.

Boplatslämningar inom Hamnedaproj ektet
I det följande redovisas de boplatslämningar som framkom vid de arkeologiska under
sökningarna vid Hamneda (fig. 1). Resultaten sammanfattas i tabell 1. För en mer 
detaljerad beskrivning av lämningarna hänvisas till tidigare rapporter (Hansson m.fl. 
1996, Skoglund m.fl. 1997, Torstensdotter Åhlin m.fl. 1998, Torstensdotter Åhlin 
m.fl. under tryckning a, b). Vidare finns i denna volym två artiklar som behandlar de 
mesolitiska och neolitiska boplatslämningarna inom projektet (Knarrström denna vo
lym, Linderoth denna volym).

De undersökta boplatslämningarna härrör framför allt från järnåldern. Merparten 
av anläggningarna har 14C-daterats till tiden förromersk järnålder-vendeltid, med en

Figur 1. Översiktskarta med läget för RAÄ 66 och övriga diskuterade områden. 

Map showing the location of investigation areas discussed in the text.
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Tabell 1. Sammanställning över boplatsindikerande anläggningar och fynd inom de undersökta röjningsröseområdena. 

Habitation indications from the different investigation areas.

Röjningsröseområde Anläggningar Konstruktioner Fynd Ålder på "C-daterade anläggningar
(antal kolprover)

RAÄ 66 5 härdar, 11 härd- 2 treskeppiga hus Keramik, flinta, kvarts, TM ES (1), RJÅ (1), YRJÅ (2), YRJÅ-FVT (2),
gropar, 18 gropar, ben, bränd lera, harts, FVT-VEND (1)
73 stolphål slagg

RAÄ 67 3 härdar, 4 gropar, - 
1 kokgrop

Keramik, flinta, kvarts TM ES (1), SN (1), FRJÅ (4), RJÅ (2)

RAÄ 72 7 gropar - - -
RAÄ 73 8 gropar - -
RAÄ 76 6 härdar, 14 gro- 1 mesulahus 

par, 32 stolphål,
Keramik, flinta SN (1), RJÅ (3), RJÅ-FVT (3)

1 ränna
RAÄ 77; yta 1 2 härdar, 10 gropar, - 

2 kulturlagerrester,
8 stolphål

Keramik, flinta RJÅ (1)

RAÄ 77; yta 2 1 härdgrop, 3 gro- Keramik, spånblock av RJÅ (1), FVT-VEND
par, 8 stolphål,
3 rännor

kvarts

RAÄ 77; yta 3 1 härd, 3 gropar Slagg FRJÅ (1)
RAÄ 77; yta 4 1 härd, 1 grop, 1 mindre hus

15 stolphål
Keramik, flinta, kvarts RJÅ (3), YRJÅ-VEND (1), FVT-VEND (1)

RAÄ 77; yta 5 1 härd, 1 härdgrop, - 
1 grop

- -

RAÄ 78 1 härd, 2 gropar,
2 stolphål

SN (1)

tyngdpunkt i romersk järnålder. Dateringarna stöds av fyndmaterialet, vilket i huvud
sak består av keramik. Boplatslämningarna är samtida med de omgivande röjnings- 
rösena.

I samtliga av de sju områdena med boplatsspår framkom spridda anläggningar, 
vilka ofta var diffusa till sin karaktär. Inom RAÄ 66 identifierades den enda relativt 
kompletta gårdsanläggningen med långhus, härdar och gropar. Gården har daterats 
till romersk järnålder-folkvandringstid, och tolkas som en permanent bosättning. Den 
utmärkte sig också genom höga fosfathalter. Utöver denna har ett sannolikt mesulahus 
identifierats inom RAÄ 76, där också en tydlig boplatsstruktur kunde urskiljas. Denna 
boplats har daterats till romersk järnålder. Inom RAÄ 77 konstaterades en trolig hus
konstruktion, som även den har daterats till romersk järnålder. I nära anslutning till 
undersökta anläggningar inom RAÄ 78 uppmättes förhöjda fosfatvärden utanför 
vägarbetsområdet. Det förefaller därför troligt att ytterligare en boplats kan finnas 
här och att de undersökta anläggningarna representerar utkanten av denna boplats.
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Figur 2. Boplatsytan inom RAÄ 66. Foto från sydväst. 

The habitation site in RAA 66 during excavation.

Indikationer finns även på äldre boplatser, då enstaka anläggningar har 14C-daterats 
till tidigmesolitikum och senneolitikum. Inom RAÄ 67 identifierades en tidigmesolit- 
isk boplats, och inom flera av röjningsröseområdena gjordes neolitiska fynd i form av 
keramik och slipade flintfragment.

Boplatsen inom RAÄ 66
Inom röjningsröseområdet RAÄ 66 identifierades en järnåldersgård. Denna framkom 
på en platå i den nordöstra delen av området. Gårdsanläggningen omfattade ca 750 m2 
och omgärdades av fyra röjningsrösen (fig. 4). Det omgivande röjningsröseområdet var 
begränsat till en nordsydligt orienterad moränås, som avgränsades av sankmarker mot 
söder, öster och nordost. Röjningsrösena hade varierande storlek och höjd, av vilka 
merparten var 3-5 m stora och 0,3-0,5 m höga.

Den arkeologiska undersökningen av boplatsen gjordes med stor varsamhet för att 
inte skada anläggningarna i den steniga och blockiga terrängen (fig. 2). Endast 
vegetationsskiktet och den övre delen av jorden schaktades bort. Därefter rensades
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Figur 3. Del av boplatsytan inom RAÄ 66. Handrensningen i den sten- och blockrika miljön var tidskrävande men nöd
vändig för dokumentationen. Foto från öster.

Part of the habitation site in RAÄ 66. The richness in boulders and stones made clearing and documentation difficult.

ytan för hand för att finna anläggningar (fig. 3). Över ett fyndförande humuslager 
togs endast vegetationsskiktet bort. Detta lager grävdes därefter i kvadratmeterrutor, 
varvid jorden sållades. Anläggningarna mättes in med totalstation, snittades och do
kumenterades, och prover togs för datering och makrofossilanalys.

Två långhus
I den östra delen av gårdsanläggningen påträffades två huskonstruktioner (fig. 4). 
Dessa överlagrade varandra och kan därför hänföras till två faser. Det har dock inte 
varit möjligt att klargöra vilket hus som föregått det andra.

Hus I var treskeppigt med östvästlig orientering (fig. 6). Huset har uppskattningsvis 
varit 9 m långt och 5,5 m brett. Av den inre takbärande konstruktionen framkom 
stolphålen efter fyra parställda stolpar. Ytterligare ett stolphål kunde föras till denna 
konstruktion och låg i den norra stolpradens förlängning mot väster. Detta hål bör ha 
utgjort platsen för en stolpe i ett tredje par takbärare, men på platsen där dess motstående
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Figur 4. Flus och övriga boplatsanläggningar (gråskrafferade) samt stenar och omgivande röjningsrösen inom RAÄ 66. 
I figuren anges anläggningsnummer för ,4C-daterade anläggningar (se fig. 10).

Post-built houses, other settlement features (grey), stones, and clearance cairns in RAA 66. Compare with fig. 10.
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Figur 5. Härd (A6289) på boplatsytan inom RAÄ 66 (jfr fig. 4). Träkol från härden har ,4C-daterats till folkvandringstid (se 
fig. 10).

Hearth A6289 in RAA 66, ,4C-dated to the Migration Period (see fig. 4 and 10).

stolpe skulle ha stått, påträffades istället en härdgrop. Den senare tolkas som en yngre 
nedgravning och kan inte hänföras till tiden för husets användning.

Hus II var även det treskeppigt med östvästlig orientering (fig. 7). Uppskattningsvis 
har det varit 10 m långt och 6 m brett. Resterna efter den inre takbärande konstruktio
nen bestod av stolphål efter åtta parställda stolpar.

Ett flertal 14C-analyser har utförts på kolprover från stolphål och anläggningar 
inom gårdstomten. Från hus I har två kolprover 14C-daterats till yngre romersk järn- 
ålder-folkvandringstid, och från hus II har ett kolprov daterats till romersk järnålder 
(fig. 10). Till samma tidsperiod kan fynden av keramikskärvor från stolphål i vardera 
huskonstruktion föras. Liknande keramik har även tillvaratagits som lösfynd och i 
andra anläggningar samt i ett närbeläget röjningsröse drygt tio meter söder om husen. 
Tillsammans med 14C-dateringar av en härd och en härdgrop tyder de nämnda dater
ingarna på att gårdstomten kan hänföras till romersk järnålder-folkvandringstid.

Övriga anläggningar i anslutning till husen
I den västra delen av gårdsanläggningen och skilt från husen framkom merparten av 
härdarna och härdgroparna. I detta område påträffades även ett härdgropssystem,
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A3418 A14581 A17021

Figur 6. Plan över hus 1 (skala 1:100) med stolphålsprofiler skala (skala 1:40). 

House 7 in RAA 66.

A3519 Al6920 A6618 A6604

W"

Figur 7. Plan över hus 2 (skala 1:100) med stolphålsprofiler (skala 1:40). 

House 2 in RAÄ 66.
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vilket bestod av fyra härdgropar belägna i en nordsydligt orienterad rad. Anläggning
arna låg med ett inbördes avstånd av ca två meter och uppvisade likheter gällande 
form, storlek och djup. Två av härdgroparna föreföll ha blivit medvetet övertäckta vid 
tiden för deras användning. Då härdgroparna låg i nära anslutning till varandra utan 
att överlagra varandra, kan de ha varit i bruk samtidigt. En av härdgroparna, liksom 
en härd invid gårdens södra begränsning, har 14C-daterats till yngre romersk järn- 
ålder-folkvandringstid (fig. 4 och 5).

Inom boplatsytan påträffades flera gropar. Dessa framkom, dels på den centrala 
delen av gårdsanläggningen, dels i dess västra utkant. Flera av groparna innehöll fynd 
i form av enstaka keramikskärvor, kvartsavslag och slagg, samt en mindre mängd 
bränd lera och brända ben. En av anläggningarna utmärkte sig, genom att den inne
höll fragmenterad keramik efter ett kärl vilket föreföll ha varit nersatt i gropen. Då 
groparna endast innehöll ett fåtal fynd är deras funktion svårtydd. De kan ha utgjort 
förråds- och matberedningsgropar, eller ha använts för garvning eller andra aktivite
ter, vilka inte efterlämnat några synliga spår.

Fyndförande lager
Väster och sydväst om huskonstruktionerna framkom ett ca 230 m2 stort fyndförande 
lager. Då fynden till största delen består av mycket fragmenterad keramik, vilken före
kom i hela lagret, är en trolig förklaring att området har varit bearbetat i samband 
med odling efter det att boplatsen övergavs.

Fyndmaterialet från boplatsen
Keramiken dominerade fyndmaterialet från boplatsen. Därutöver tillvaratogs slagen 
flinta och kvarts, ben, bränd lera, slagg och harts. Merparten av fynden framkom som 
lösfynd vid handrensningen av undersökningsytan. Därtill framkom ett flertal i det 
fyndförande humuslagret i området väster och sydväst om huskonstruktionerna.

Keramik
Sammanlagt tillvaratogs närmare fyra kilo keramik vid undersökningen. Keramiken 
var till större delen dåligt bevarad och endast i ett fåtal fall gick det att få en uppfatt
ning om kärlens storlek och form. Därför kunde endast enstaka formdetaljer använ
das vid dateringen.

Merparten av keramiken kan hänföras till järnålder. Här utgör fynden av femton 
mynningsbitar ett markant inslag. Av dessa har elva stycken dekor med varierande 
utformning, vilka torde representera fem till sex olika kärl (fig. 8). Dessa skärvor är 
dekorerade med små gropar, vilka ger mynningen ett vågigt intryck. Dekoren består 
av fingerintryck på mynningsranden, där tydliga avtryck kan ses efter fingertopp och
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nagel. En grop med keramik av denna typ har 14C-daterats till folkvandringstid-vendeltid. 
Liknande keramik med fingerintryck på mynningskanten har även tillvaratagits på en 
förromersk järnframställningsplats vid Genevadsån norr om Laholm i Halland 
(Wranning 1995). Dessutom har gods med liknande utformning påträffats på en bo
plats vid Skrea utanför Halmstad i Halland, och där daterats till övergången yngre 
romersk järnålder-vendeltid (Wranning 1998). Samma typ av dekorerad keramik har 
även påträffats på en boplats vid Munkeröd i Bohuslän, den har daterats till folk- 
vandringstid (Lindman 1993, s. 91).

Bland den övriga keramiken från gårdsanläggningen kan nämnas en keramik
skärva ornerad med parallella linjer, som genom jämförelser kan dateras till romersk 
järnålder.

Fynd med anknytning till järnframställning och smide 
Inom ett begränsat område väster om huskonstruktionerna tillvaratogs fynd med an
knytning till järnframställning och smide. Till denna grupp kan sannolikt fynden av 
keramik magrad med magnetit föras. Magnetit är en järnoxid och godset är genom 
magnetitmagringen tyngre än vanlig keramik. En del av keramikskärvorna kunde 
sammanfogas, vilket möjliggjorde rekonstruktionen av ett kärl. Detta hade en botten
diameter av ca 20 cm, och dess höjd uppskattades till 35-40 cm. Ett liknande fynd har 
gjorts i en förromersk grav från Tibble i Uppland. Denna keramik är magrad med 
sintrad lera. Magringen innehåller magnetit och slagg som antas komma från en sön
derslagen ugns- eller smideshärdsinfodring. Kärlet tolkas som en vattenbehållare, vil
ken använts vid järnframställning (Hjärtner-Holdar 1993, s. 119ff och 165). Möjli
gen har det magnetitmagrade kärlet haft en liknande funktion som smideskärl.

I området där den magnetitmagrade keramiken tillvaratogs fanns även en större 
mängd bränd lera, varav ett antal bitar har cylindrisk form. Dessa härrör möjligen 
från ett blästermunstycke, vilket i sådana fall indikerar järnframställning eller smide. 
Härtill påträffades även avfallsprodukter från järnhantering i form av slagg.

Övriga fynd på boplatsen
De övriga fynden på boplatsen bestod av en knacksten av bergart, vilken hade omar
betats från en slipsten. Vidare framkom en mindre mängd harts, som troligen har 
använts som tätningsmaterial till bland annat träkärl.

Endast en mindre mängd ben påträffades vid undersökningen. De analyserade be
nen är uteslutande från däggdjur, och de som kunnat identifieras närmare härrör från 
får/get och nötdjur (Leif Jonsson opubl.).

Slutligen förekom neolitiska artefakter av flinta och kvarts. Fynden består av av
slag, avfall och splitter. Ett flertal av flintavslagen har slipad yta. Därtill påträffades en 
flathuggen pilspets som dateras till senneolitikum-äldre bronsålder samt en spån- 
skrapa, ett borr och en keramikskärva med ornamentik av tandstämpel (Linderoth 
denna volym).
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Figur 8. Keramik från boplatsytan inom RAÄ 66. a) Botten- och mynningsbitar från röjningsröse 871. b) Botten och buk 
av rundbukigt kärl, matskorpa från kärlet har l4C-daterats till 500-790 e Kr. (kal, 2 sigma), c) Mynning med dekor av 
fingerintryck, d) Mynningsbit från kärl med insvängd mynning, e) Skärva med streckornamentik. f) Bottenbit från kärl 
magrat med magnetit.

Iron Age pottery from RAÄ 66.
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Järnåldersgårdens organisation och ekonomi
Inom gårdsanläggningen identifierades två hus, vilka överlagrade varandra. Huskons
truktionerna har troligen direkt avlöst varandra i tid och tyder på en varaktig bosätt
ning på platsen. Gården dateras via fyndsammansättning och ,4C-analys till romersk 
j ärnålder-f olkvandringstid.

En tydlig organisation kan urskiljas inom gårdsanläggningen. I dess östra del var 
ett bostadshus beläget. Troligen fanns även mindre hus inom gården, som stacklador 
och visthusbodar, men belägg för sådana saknas. På behörigt avstånd från bostadshu
set var härdarna och härdgroparna förlagda. Lokaliseringen av dessa till boplatsens
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Figur 9. Röjningsröse (A866) i nära anslutning till boplatslämningarna inom RAÄ 66. Träkol från rosets bottenskikt har 
daterats till romersk järnålder, medan kol från ett sotlager under röset daterats till förromersk järnålder. Jämför fig. 4 och 10.

Clearance cairn A866 close to the habitation site. The cairn is dated to the Roman Iron Age (see fig. 4 and 10).

utkant i väster måste ses som medveten, då större härdar i den centrala delen av gårds
anläggningen utgjorde brandfara för befintliga byggnader. Även de större groparna 
var placerade i den västra delen av gårdsanläggningen. Denna del har använts för 
aktiviteter som krävt eld, till exempel matlagning. Fynden av bränd lera sydväst om 
bostadshuset antyder att där legat en ugnskonstruktion. I anslutning till denna fram
kom också möjliga rester efter ett blästermunstycke, vilket tillsammans med smides- 
kärlet indikerar järnframställning och smide. Dessa aktiviteter bör emellertid i huvud
sak ha varit förlagda utanför gårdsanläggningen då endast en mindre mängd slagg 
påträffades inom den avbanade och undersökta ytan.

Gården var med stor sannolikhet självförsörjande på spannmål och animalie- 
produkter. Pollen- och makrofossilundersökningar visar att brödvete och korn, däri
bland skalkorn, odlades i området under järnåldern (Lagerås denna volym). Därtill 
finns det även indikationer på odling av havre och råg. Odlingen bedrevs företrädesvis 
på näringsrika jordar, men förekomsten av ogräset åkerspärgel kan även indikera od
ling på magrare jordar. Betes- eller ängsmarker indikeras genom förekomsten av ängs
syra, gräs och svartkämpar. Betesdjur, som får/getter och nötkreatur, finns belagda i 
det osteologiska materialet.
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Förhållandet mellan gården och närliggande röjningsrösen
Inom röjningsröseområdet undersöktes sammanlagt nio rösen, av vilka tre låg i nära 
anslutning till boplatsen. I ett av dessa tre rösen (A871) tillvaratogs en större mängd 
keramik och ett litet benfragment. Keramiken framkom i den övre delen av röset, på 
ett markfast block, mot vilket röjningsstenen hade kastats. Godstypen har paralleller i 
det fyndförande humuslagret på boplatsen och i vardera ett stolphål i de båda hus
konstruktionerna. Utöver keramiken påträffades också skärviga och skörbrända ste
nar i röset, vilka torde komma från rensningar av härdar på boplatsen. Sålunda kan 
den arkeologiska undersökningen genom fyndmaterialet påvisa en direkt koppling 
mellan järnåldersgården och åtminstone ett av de omgivande röjningsrösena. Detta 
röse användes sannolikt till avfallsdumpning under tiden som gården var i bruk.

Närmare studier av förhållandet mellan boplatsen och de omgivande röjningsrös
ena möjliggjordes även av 14C-analyser (fig. 10). I röjningsrösena togs träkolet dels 
under bottenstenarna, dels i själva rösena. Proverna som togs under rösena bör ge en 
maximal ålder på dessa rösen, och speglar i de flesta fall den första avbränningen av 
markytan (Lagerås denna volym).

Av de fyra röjningsrösen som omgärdade boplatsen på RAÄ 66 undersöktes tre 
stycken. Dessa var 4-5 m stora och 0,3-0,7 m höga. Samtliga var uppbyggda kring 
större markfasta block och innehöll stenar av upp till en mansbördas storlek. Under 
två av rösena (A866 och A875) framkom sot- och kollager. Dessa tolkades som res
terna efter en första markavbränning, vilken måste ha föregått anläggandet av rösena. 
Lagren, liksom det tredje röset (A871), har daterats till förromersk järnålder. Samtliga 
träkolsprover har vedartsbestämts till ek, vilket är ytterligare en indikation på en för
sta skogsröjning. I samband med denna röjning har marken troligen odlats, och möjli
gen har stenröjning påbörjats. Det innebär att den romartida gården anlagts på en 
tidigare röjd och troligen odlad yta. Från ett av dessa rösen (A866) daterades ytterli
gare ett kolprov. Detta togs alldeles under en av bottenstenarna och har daterats till 
romersk järnålder.

Utöver de ovan beskrivna rösena undersöktes ytterligare sex rösen inom området, 
av vilka två låg på ett avstånd av 60 m från gården och fyra på ett avstånd av 90-125 
m från densamma. Dessa rösen var 4-5 m stora och 0,4-0,7 m höga. Träkol från 
botten av de två röjningsrösen som låg på ett avstånd av 60 m från gården daterades 
till förromersk järnålder-romersk järnålder respektive folkvandringstid-tidig vendel
tid. Dateringarna av röjningsrösena med ett avstånd av 90-125 m från gården visade 
på en spridning mellan yngre förromersk järnålder och vendeltid. I ett av rösena 
(A826) fastställdes två faser, vilka bör härröra från dels en första markavbränning, 
dels en senare nyröjning med en åtföljande påbyggnad av röset. Den första fasen date
rades till yngre förromersk järnålder-romersk järnålder och den andra till yngre ro
mersk järnålder-folkvandringstid. Det finns således samtidighet mellan röset och järn
åldersgården. Ytterligare två av de undersökta röjningsrösena i området (A853 och
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Figur 10. Sammanställning över '“C-dateringar från RAÄ 66 (kal., 2 sigma). 1) A3529, Ua-8318, 1675±65. 2) A3661, Ua- 
8316, 1740165. 3) A6604, Ua-8314, 1805175. 4) Al 1388, Ua-8322, 1405170. 5) Al0090, Ua-6592, 1535165. 
6) A6289, Ua-8320, 1595165. 7) A3273, Ua-8317, 1615165. 8) A6494, Ua-8319, 1655170. 9) A7159, Ua-8321, 
1655165. 10) A3697, Ua-8315, 1760170. 11) A866, Ua-8505, 1935165. 12) A866, Ua-8504, 2170170. 13) A871, Ua- 
9148, 2280170. 14) A875, Ua-8506, 2295165. 15) A825, Ua-8499, 1475170. 16) A899, Ua-6591, 1505165. 17) A826, 
Ua-8500, 1615170. 18) A864, Ua-8503, 1680165. 19) A853, Ua-8502, 1700170. 20) A826, Ua-8501, 1885170. 
21) A333, Ua-6590, 1920165. En kolbit som “C-daterats till tidigmesolitisk tid har uteslutits ur diagrammet.

,4C-dates from RAÄ 66 (cal., 2 sigma). 1-3) post-built houses. 4-W) other settlement features. 11-14) clearance 
cairns close to the habitation site. 15-21) other clearance cairns.
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A864) bör ha uppförts under perioden romersk järnålder-folkvandringstid, medan det 
fjärde röset (A825) uppfördes något senare, under perioden folkvandringstid-ven- 
deltid. Merparten av träkolsmaterialet har vedartsbestämts till björk, vilket tillsam
mans med träkolsfragmentet av hassel visar att landskapet redan var halvöppet och 
präglat av tidigare röjningar vid anläggandet av röjningsrösena. Dessa rösen bör där
för spegla brytning av mark i närheten av tidigare brukad åker eller nyodling av 
trädesmark.

Det sammantagna resultatet av undersökningarna inom RAÄ 66 tyder på att de till 
järnåldersgården närliggande röjningsrösena är äldre än själva gården (fig. 10). De 
bör ha tillkommit innan gården etablerades, vilket i sin tur betyder att markröjning 
och odling praktiserades före det att en mer permanent bebyggelse etablerades på den 
undersökta ytan. Samtidighet kan istället fastställas mellan järnåldersgården och 
röjningsrösen belägna 60-125 m från denna.

Avsaknaden av gravar
Ett förhållande som kan vara värt att lyfta fram är att vi inte funnit några säkra gravar 
som är samtida med husen och åkermarken. Gravskicket i Lagadalen under äldre järn
ålder karakteriseras av resta stenar, runda och rektangulära stensättningar samt en
staka järnåldersdösar. Några gravfält av äldre järnålderskaraktär har inte påträffats 
inom eller i anslutning till något av de undersökta röjningsröseområdena inom Hamn- 
edaprojektet. Flera förklaringar är möjliga. Man kan ha begravt sina döda på gravfält 
som inte ligger i anslutning till bebyggelseenheterna, ovan mark synliga gravar kan 
finnas i närområdet men har undgått upptäckt, och det kan finnas lokala variationer 
som innebär att man gravlagt sina döda i gravar utan synliga konstruktioner ovan 
mark. Det faktum att det inte går att knyta gravar till de undersökta boplatslämning
arna inom projektet försvårar möjligheterna att avgränsa enskilda brukningsenheter.

Förhållandet mellan gården och åkermarken 
- en sammanfattande tolkning

Gårdstomtens mobilitet
Inom Hamnedaprojektet har det förts fram en modell för odlingens organisation som 
innebär att endast en del av röjningsröseområdet brukats samtidigt och att åkrarna 
inom denna del odlats i ett slags ensädesbruk. Inom detta område kan såväl korttids- 
träda som kreatursgödsling ha praktiserats. Hypotetiskt har det föreslagits att od
lingsmarken flyttats i samband med generationsskiften (Lagerås denna volym). Det är
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därför intressant att se om denna modell även är tillämpbar på boplatsmaterialet. Har 
åkrar och boplatser flyttat runt med samma regelbundna intervall eller har olika förut
sättningar gällt för åkrar respektive hus?

Vad det gäller boplatsens livslängd föreligger flera olika alternativ och ytterlighets
fallen torde vara:

1. Ett alternativ är att de två husen representerar ett relativt kortvarigt utnyttjande av 
platsen. Husen skulle enligt denna modell ha utnyttjats under en generation var
dera och däremellan finns ett kontinuitetsbrott. Under mellantiden har man för
slagsvis bott inom någon annan del av röjningsröseområdet, alternativt inom ett 
närbeläget röjningsröseområde.

2. Boplatsen på RAÄ 66 representerar ett kontinuerligt nyttjande under yngre ro
mersk järnålder och folkvandringstid. Utöver de två undersökta husen kan fler hus 
finnas väster om undersökningsområdet. Dessa skulle då tillsammans med de un
dersökta husen hypotetiskt kunna representera en gårdstomt där husen cirkulerat 
inom ett snävt område.

För alternativ 1 talar möjligen det förhållandet att en långvarig bosättning på platsen 
borde ha avsatt ett större fyndmaterial. Kunskapen om avfallshantering och material
utnyttjande i regionen är emellertid knapphändig då inga samtida huslämningar är 
undersökta.

För alternativ 2 talar möjligen att vi endast funnit långhus inom två av de nio 
undersökta områdena (RAÄ 66 och RAÄ 76). Hade gårdslägena haft stor mobilitet 
borde rimligtvis fler huslämningar framkommit inom arbetsområdet. Om våra under
sökta områden är representativa för hela röjningsområdena kan man konstatera att 
huslämningar endast återfinns på en liten del av den yta som en gång varit odlad.

Ett annat förhållande som är värt att lyfta fram är att vi endast undantagsvis funnit 
fyndmaterial eller skörbränd sten i de röjningsrösen vi undersökt, vilket talar emot att 
de undersökta rösena legat i anslutning till gårdstomter. Sannolikt har även många 
röjningsröseområden varit alltför små för att kunna utgöra underlag för en gård. Ex
empelvis är mer än hälften av röjningsröseområdena i Hamneda socken mindre än fem 
hektar stora (Högrell denna volym). Den stenröjda marken inom dessa små områden 
bör kunna knytas till gårdar som legat på ett visst avstånd från åkern.

Även om verkligheten är mer komplicerad än de två alternativen ovan är ett hel
hetsintryck att mobiliteten inte varit så stor, utan att det sannolikt funnits relativt 
stabila gårdslägen inom röjningsröseområdena. Huvudargumenten för detta är att två 
hus bevisligen avlöst varandra på samma plats inom RAÄ 66, samt att totalt sett så få 
huslämningar påträffats inom de undersökta ytorna.
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Då vi inte haft möjlighet att undersöka områdena i sin helhet går det inte att säga hur 
många boplatser som varit i bruk samtidigt inom varje område. Det är ej heller själv
klart att det inom varje område funnits en gård, utan i ett småbrutet landskap som det 
inom undersökningsområdet kan gårdsenhetens åkrar ha varit belägna inom ett eller 
flera närbelägna röjningsröseområden.

Åkermarkens mobilitet
Pollenanalyser, 14C-prov, vedartsanalyser och makroprover har legat till grund för en 
tolkning som innebär att odlingen bedrivits i ett ensädesliknande system, där ny od
lingsmark bröts med förslagsvis några decenniers mellanrum. Inom den yta som för 
tillfället var i bruk kan såväl korttidsträda som längre odlingsperioder ha praktiserats. 
Ett sätt att komma vidare i dessa tolkningar är att beakta de arkeologiska beläggen, 
eller snarare avsaknaden av belägg, för avgränsade åkrar.

Ett mål inom projektet har varit att utifrån långa schakt och ytavbaningar finna 
avgränsade åkrar inom röjningsröseområdena. Trots dessa insatser har vi inte kunnat 
belägga några tydliga åkerbegränsningar. Det framstår som sannolikt att ett kontinu
erligt bruk av en och samma odlingsyta torde resultera i att odlingsformer uppstår.

En förklaring till avsaknaden av åkerbegränsningar kan vara att åkrarna kontinuer
ligt förskjutits, och att man regelbundet röjt ny åkermark och lagt gammal åker i träda. 
Delar av föregående års åker övergick till betesmark samtidigt som den fortsatt brukade 
delen kompletterades med nyröjd mark. Härigenom kom det alltid att finnas delar av 
den i bruk varande åkern som var nyröjd och näringsrik, medan andra delar av åkern 
brukats under en längre tid. Istället för att tänka sig att hela det brukade område flyttats 
vid ett och samma tillfälle, vilket kräver en koncentrerad arbetsinsats, har man genom 
att kontinuerligt förskjuta åkern kunnat fördela nyröjningsarbetet över tiden, och inte
grera det med andra säsongsbundna sysslor på gården. Ytterligare en förklaring till av
saknaden av åkerbegränsningar kan vara att de redskap man använt när marken bru
kats varit av ett sådant slag att de inte bidragit till någon markerosion.

Avsaknaden av indelningar i form av bandparceller eller stensträngssystem inom 
Hamnedaprojektets röjningsröseområden har möjliggjort ett flexibelt odlingssystem 
där man inte behövt ta hänsyn till givna indelningar och linjära element. De hägnader 
som funnits har sannolikt varit av trä. Avgränsningar i form av trägärdesgårdar som 
varit avsedda att stå under en längre tid borde ha avsatt spår i moränen, men några 
spår av sådana hägnader har inte påträffats. En tolkning är därför att åkrarna i första 
hand inhägnats med bråtgärden av mer tillfälligt slag. Ett system med röjningsrösen 
och bråtgärden har möjliggjort ett flexibelt odlingssystem där åkrarna saknat givna 
former och kunnat förskjutas från år till år utan att för den skull flyttas runt på ett 
osystematiskt sätt.
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Gårdstomten och åkern
Ett liknande system som det som skisserat för åkern är svårt att tänka sig för gårds
tomten, som rimligtvis bör ha legat fast under en följd av år. Dock tyder våra resultat 
från RAÄ 66 på att gårdstomten där hade brukats som odlingsyta innan det att den 
togs i bruk som tomt. Om tolkningen av det humusförande lagret är riktig, har 
boplatsytan dessutom brutits upp för odling efter boplatsens upphörande. Med bebyg
gelsen samtidig stenröjning, och därmed odling, har kunnat beläggas 60-125 meter 
från gårdstomten. Resultaten visar att det i det här fallet funnits ett nära rumsligt 
samband mellan gårdstomt och äldre åker liksom mellan gård och i bruk varande åker. 
Den sammanlagda bilden av resultaten från hela projektet blir emellertid att detta 
samband inte behöver ha varit absolut utan det bör även ha funnits åkrar som saknat 
direkt rumslig anknytning till en gårdstomt.

Mot bakgrund av den permanenta bebyggelsen inom RAÄ 66 fanns det sannolikt 
ingen anledning att anlägga icke-permanenta boplatser som fäbodar, herdeboställen 
och liknande i närområdet. Inom projektet har i flera av röseområdena dokumenterats 
anläggningar som inte kan sägas härröra från regelrätta gårdstomter (RAÄ 67 och 
RAÄ 77, se tabell 1). En del av dessa anläggningar torde däremot kunna förklaras 
utifrån behovet av matlagningseldar och avfallsgropar i samband med arbete som 
utförts på avstånd från gårdstomen.

Den modell för odlingens organisation som presenterats här uppvisar såväl likheter 
som skillnader med de tankegångar som tidigare framförts av Mats Widgren och Ellen 
Anne Pedersen. I deras modell finns en nära koppling mellan gård och åker (Widgren 
1997, s. 32ff; Pedersen och Widgren 1998, s. 277ff). Åkermarken har legat i anslut
ning till gården och med regelbundna intervall, förslagsvis en generation, har såväl 
gården som åkern flyttat, nya hus har uppförts och ny åkermark har brutits. Widgren 
finner stöd för sin tolkning dels i Donats nytolkning av Tacitus skrifter, dels i de vand
rande landsbyar som kunnat beläggas på Jylland, resultat som sedan ställs i relation 
till de boplatslämningar som framkommit inom röjningsröseområden på Sydsvenska 
höglandet.

Resultaten från Hamnedaprojektet kan inte påvisa någon absolut koppling mellan 
gård och åker, även om ett samband är belagt inom RAÄ 66 där hus och röjningsrösen 
har daterats till samma tid. Områdenas storlek tillsammans med att så få hus
lämningar framkommit talar emellertid för att det även funnits åkrar som inte legat i 
anslutning till gårdstomten. Resultaten kan tolkas som att gårdens och åkerns 
flyttningar ingått i olika rumsliga system som endast delvis överlappat varandra.
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Järnålderns odlingssystem och 
landskapets långsiktiga förändring
Hamnedas röjningsröseområden i ett paleoekologiskt perspektiv

Per Lagerås

Abstract: Iron Age farming and long-term landscape change in Hamneda, southern 
Sweden - clearance cairn areas in a palaeoecological perspective.

In connection with archaeological investigations of clearance cairns in the parish of 
Hamneda, Småland, several different palaeoecological techniques were applied. Most 
important were the analyses of pollen, charcoal and other charred plant macrofossils. 
The results of these analyses give information on vegetation, land-use, stone clearing 
and clearances by fire. The results are presented in the paper, together with interpre
tations of the long-term land-use history and the Iron Age farming system. The results 
are compared to the general technological development of agrarian tools etc., and a 
tentative model for the agro-technological complex during the Iron Age in Hamneda 
is proposed.

Key words: Land-use history, pollen analysis, charcoal analysis, macrofossil ana
lysis, clearance cairns, Iron Age, southern Sweden

Inledning
Inom Hamnedaprojektet har ett flertal områden med röjningsrösen undersökts, och frå
gor kring jordbruk och landskapshistoria har löpt som en röd tråd genom projektet. 
Utöver en omfattande arkeologisk dokumentation av röjningsrösen och andra odlings- 
lämningar, har olika paleoekologiska analysmetoder använts för att belysa markan
vändningens historia i dessa röseområden. Resultaten av analyserna är på flera vis intres
santa. De kastar nytt ljus över röseområdenas odlingssystem, och de ger oss dessutom 
möjlighet att sätta in stenröjningsepoken i ett vidare landskapshistoriskt perspektiv.

Resultaten från utgrävningarna och analyserna är kvantitativt omfattande och 
svåra att överblicka. I denna artikel görs ett försök att sammanställa och tolka resulta
ten av i första hand pollenanalyser, makrofossilanalyser, vedartsanalyser och 14C-date- 
ringar. Mindre vikt läggs i detta sammanhang vid den arkeologiska dokumentationen 
av de agrara lämningarna. Den finns redovisad i tidigare rapporter (Torstensdotter 
Åhlin m.fl. 1998, under tryckning), och kommer förhoppningsvis att leda till vidare
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vetenskaplig bearbetning i andra sammanhang. En utvärdering av den arkeologiska 
dokumentationen av liknande röseområden längre söderut längs E4:an har nyligen 
presenterats av Lagerås m.fl. (2000).

Målsättningen med den paleoekologiska undersökningen inom Hamnedaprojektet 
var dels att på ett översiktligt plan belysa landskapets långsiktiga utveckling i områ
det, dels att på ett mer detaljerat plan tolka röjningsrösenas odlingssystem. Viktiga 
frågor om odlingsystemet rör till exempel grödor, näringstillförsel, trädesperioder, 
röjningsbränningar och kronologi.

Artikeln är upplagd så, att efter några inledande avsnitt presenteras och tolkas de 
olika källmaterialen var för sig, för att sedan i de avslutande avsnitten knytas samman 
till en syntes och en gemensam tolkning.

Vetenskaplig bakgrund
Kunskapen om markanvändningens och landskapets historia i södra Sveriges skogs
bygder bygger till stor del på pollenanalyser från sjöar och torvmarker (t.ex. Diger- 
feldt 1972, Thelaus 1989, Björkman 1996, Lagerås 1996 och Lindbladh 1998). Under 
de senaste tio åren har också arkeologiska undersökningar av röjningsröseområden 
gett viktiga bidrag till denna kunskap (t.ex. Gren 1989, 1996, Jönson m.fl. 1992, 
Connelid m.fl. 1993, Skoglund 1997, Vestbö-Franzén 1997), och i några fall har 
röjningsrösen undersökts med en kombination av arkeologiska och paleoekologiska 
metoder (t.ex. Lagerås m.fl. 1995).

Inte minst tack vare samarbetet mellan arkeologi och paleoekologi, har forskning
en kring markanvändningens historia gradvis ändrat fokus från ett regionalt plan till 
ett mer lokalt. I viss mån har det också skett en förskjutning från ett deskriptivt arbets
sätt till ett mer problematiserande. Vad som blivit alltmer klart är att det sydsvenska 
landskapet under förhistorisk tid, liksom idag, varit en mosaik av olika landskapsty
per, med stor variation både lokalt och regionalt. Förmodligen speglar denna variation 
såväl naturgeografiska som kulturella skillnader mellan olika områden. Det är viktigt 
att den landskapshistoriska forskningen fortsätter att lyfta fram denna komplexitet 
och försöker finna orsaker bakom skillnader i tid och rum.

Figur 1. Översiktskarta som visar vilka typer av paleoekologiskt källmaterial som utnyttjats från de olika undersöknings
områdena. Dessutom visas läget för två pollenanalyserade torvlagerföljder (x) som faller utanför undersökningsområd
ena. P) pollen. T) vedartsbestämt träkol. M) övriga förkolnade makrofossil.

Map showing the spatial distribution of the palaeoecological source material presented in this paper. P) pollen. 
T) wood-analysed charcoal. M) other charred plant macrofossils.
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Då det gäller röj ningsröseområden har frågeställningarna i huvudsak rört rösenas ål
der och vilket odlingssystem de kan tänkas representera. Men röseområdena framstår 
som en alltmer komplex fornlämningstyp ju mer de studeras. Publicerade generalise
ringar om de sydsvenska röjningsrösenas förmodade ålder (t.ex. Gren 1989, Widgren 
1997) har snabbt blivit inaktuella i takt med att nya undersökningar genomförts och 
presenterats. Det är i nuläget inte möjligt att ge en generell datering av Sydsveriges 
röj ningsröseområden. I vissa områden har rösena daterats till bronsålder eller äldre 
järnålder, medan liknande rösen i andra områden daterats till yngre järnålder och 
historisk tid. Man bör därför också vara beredd på att till synes likartade röseområden 
kan representera olika odlingssystem. För en bra sammanställning över forskningen 
kring röjningsrösen och olika teorier om odlingssystem med mera hänvisas till Peder
sen och Widgren (1998).

Området och provtagningpunkterna
De undersökta röjningsröseområdena ligger i trakten av Hamneda, söder om Ljungby i 
västra Småland. Topografiskt ligger de på moränhöjderna väster om Lagans dalgång 
(fig. 1 och 2), och i ett större perspektiv på den sydvästra delen av Sydsvenska höglandet.

I höjdlägenas rösemiljöer är sandig-moig morän den dominerande jordarten, 
medan sorterade och stenfria, sandiga och siltiga sediment dominerar nere i dal
gången. Idag är landskapet öppet i dalgången närmast ån, medan höjdpartierna är 
skogklädda. Dessa skogar består mestadels av planterad gran, med inslag av tall och 
lövträd. I skogsområdena finns relativt rikligt med torvmarker.

Området är nederbördsrikt med en årsnederbörd kring 900 mm/år. Något längre 
västerut, där lågtrycken möter höglandets västra kant, ligger Sydsveriges nederbörds- 
rikaste trakter (>1000 mm/år). Årsmedeltemperaturen ligger på 6-7°C, och vegetat
ionsperiodens längd är cirka 200 dagar. (Dessa klimatiska uppgifter är hämtade från 
Alexandersson och Andersson 1995 och Vedin 1995.)

Hamnedaområdet är egentligen en samlande beteckning för ett flertal separata ar
keologiska undersökningsområden (fig. 1 och 3). De analyser som presenteras och 
diskuteras nedan bygger på prover från flera av dessa områden. Som kartan i figur 1 
visar har träkol från röjningsrösen och växtmakrofossil samlats in från de flesta av 
områdena, medan de pollenanalytiska undersökningarna inriktats på RAÄ 76 och 77.

I ett försök att urskilja lokala skillnader i bonitet mellan de till synes likartade 
undersökningsområdena genomfördes en noggrann geologisk dokumentation (Eriks
son 1996). Den visade att halten basiska mineral i moränen är hög i och kring RAÄ 
76, 77 och 78, och betydligt lägre såväl söderut som norrut. De höga halterna basiska 
mineral speglar en lokal variation i berggrunden, och bör ha haft en positiv effekt på 
boniteten.

För en karakterisering och analys av fornlämningsbilden i Hamneda socken hänvi
sas till Högrell (denna volym).
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Figur 2. De undersökta röseområdena låg i höglänt, skogklädd moränmark, ibland med brant topografi. Rose A865 inom 
RAÄ66.

The investigated clearance cairns were situated in forested upland till areas. Clearance cairn A865 in RAÄ 66.

14C-datering av röjningsrösena

Målsättning
Det är svårt att datera fossil åkermark utifrån morfologiska jämförelser, och uppfatt
ningen att fossil åkermark kan dateras med enkla evolutionära scheman anses inte 
längre fruktbar. De dateringsproblem som detta medför gäller i hög grad områden 
med flacka röjningsrösen, så kallade hackerör. Då denna fornlämningstyp uppmärk
sammades under slutet av 1980-talet gavs den en generell datering till perioden yngre 
bronsålder-äldre järnålder. Slutsatsen grundades på ett fåtal undersökningar med 
utgrävda och 14C-daterade rösen (t.ex. Mascher 1992), samt det ofta observerade 
rumsliga sambandet med gravar från denna tidsperiod (t.ex. Gren 1989, Norman 
1989). Senare undersökningar har dock visat att det kan vara svårt, och i många fall 
troligen omöjligt, att morfologiskt skilja till exempel medeltida röjningsrösen från för
historiska (Lagerås m.fl. 1995, 2000).
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RAA 76

Figur 3. Översikt över samtliga undersökta rösemråden inom 
Hamnedaprojektet. Deras inbördes lägen framgår av fig. 1. 
Streckade linjer visar exploateringsområdets begränsning. 
(Figuren fortsätter på nästa uppslag).

All the clearance cairn areas that were investigated within 
the project.
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Det finns alltså inga enkla genvägar vid dateringen av röjningsröseområden. Upprät
tandet av en lokal och oberoende 14C-kronologi för röjningsrösena har därför varit en 
central målsättning inom Hamnedaprojektet. Målet har varit att datera stenröjningen 
i området och se om det finns en lokal variation inom detsamma. Ett mål med dater
ingarna har också varit att belysa röjningscykler och trädesrotation.

Provtagning
Röseområden kan ha brukats under lång tid och under flera återkommande perioder. 
Då enstaka dateringar lätt blir chansartade valdes att på ett storskaligt sätt maskin- 
schakta och datera ett stort antal röjningsrösen.

För 14C-analyser valdes träkol funnet i eller under röjningsrösena. I de flesta fall 
daterades en kolbit per rose, men från vissa rösen daterades två och ibland tre kolbitar. 
För en mer detaljerad redovisning av provtagningen och dateringarna hänvisas till 
tidigare rapporter (Torstensdotter Åhlin m.fl. 1998, under tryckning).

Dateringarna av dessa kolbitar ger en maximal ålder på respektive röse. Träkolet 
kan vara betydligt äldre än röset, men i de flesta fall härrör kolet troligen från en 
röjningsbränning som genomförts då marken brutits upp för odling, och kolet daterar 
i sådana fall rösets första fas. Man skulle kunna tänka sig att träkol från yngre 
röjningsbränningar, det vill säga sådana som genomförts efter det att stenröjningen 
upphörde, kan röras ned av daggmaskar och andra djur och hamna under rösena. 
Våra resultat visar dock att denna felkälla, åtminstone i Hamnedamaterialet, är för
sumbar (se diskussion nedan).

Resultat
Samtliga 14C-dateringar från röjningsrösen i Hamneda presenteras i figur 4. Som 
framgår av figuren faller huvuddelen av de 116 dateringarna inom järnåldern, och då 
framför allt inom perioden romersk järnålder-tidig vikingatid. Utifrån stapel
diagrammet längst ner i figuren kan man definiera fyra olika perioder:

1. Tiden före 2000 f.Kr. (mesolitikum-mellanneolitikum) Endast fem dateringar (4%) 
faller inom denna långa period. Det ger ett genomsnitt på knappt en datering per 
årtusende.

2. 2000-0 f.Kr. (senneolitikum-förromersk järnålder) Inom detta intervall faller 21 
dateringar (18%) vilket ger ett genomsnitt på tio dateringar per årtusende. Dater
ingarna är relativt jämnt spridda inom perioden.

3. 0-900 e.Kr. (romersk järnålder-tidig vikingatid) Här ligger merparten av dater
ingarna (75%), med ett genomsnitt på 97 dateringar per årtusende. Inom perioden
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kan man urskilja ett kortare intervall, 200-500 e.Kr., som är särskilt starkt repre
senterat i dateringarna.

4. Tiden efter år 900 (sen vikingatid-nutid) Endast tre dateringar faller inom denna 
period, vilket ger ett genomsnitt på knappt tre dateringar per årtusende.

Tolkning av röjningsrösenas ålder
Som nämndes i avsnittet om provtagningen togs de allra flesta kolbitarna i botten av 
rösena eller under dem, och dateringarna ger då en maximal ålder för respektive 
röjningsröse. Eftersom träkol är beständigt mot nedbrytning, kan gammalt kol som 
ligger i och på marken mycket väl komma att överlagras av yngre rösen. Att denna 
felkälla är representerad i röjningsrösena från Hamneda framgår tydligt av att tre 
kolbitar daterats till mesolitisk tid. Dessa har med säkerhet inget med stenröjningen 
att göra.

Trots dessa svårigheter är det möjligt att ringa in åldern för stenröj ningen genom 
att jämföra kolbitarnas stratigrafiska lägen med 14C-resultaten. Denna jämförelse pre
senteras grafiskt i figurerna 5 och 6, där figur 5 visar en detaljerad bild av datering
arna på respektive stratigrafisk nivå, medan figur 6 utgår från den ovan föreslagna 
periodindelningen. Analysen är möjlig tack vare att ett så stort antal kolbitar 14C- 
daterats.

Av figur 5 framgår det att nästan samtliga kolbitar som kommer från botten av 
rösena, det vill säga från precis under eller mellan de understa röjningsstenarna, upp
visar en tydlig koncentration till romersk järnålder-tidig vikingatid (period 3). Samma 
koncentration kan urskiljas också på nivån ovanför. Från dessa två nivåer har endast 
enstaka kolbitar daterats till andra tidsperioder.

Av figur 6, som utgår från periodindelningen i figur 4, framgår detta förhållande 
ännu tydligare: Det är bara kolbitar från period 3 som uppvisar en koncentration till 
rösenas bottennivå, och som därmed stratigrafiskt kan knytas till stenröjningen.

De enstaka mesolitiska och tidigneolitiska kolbitarna (period 1) som påträffats 
under rösena och i rösenas botten kan spegla naturliga skogsbränder eller enstaka 
röjningsbränningar för jakt eller skogsbete. (Detta diskuteras mer ingående i avsnittet 
om vedartsanalyser nedan.) Helt säkert förekom ingen stenröj ning under denna pe
riod.

Hoppar vi fram till period 4, den sista perioden, karakteriseras även den av få date
ringar. Två av de tre kolbitar som daterats till denna period kommer från RAÄ 87, 
vilket är det enda av de nio undersökta områdena som hade tydliga odlings- och 
bebyggelsespår från historisk tid. Dessa sentida lämningar var gropavallar, stenmurar, 
spår av tegplöjda parceller och en så kallad slutfåra efter plöjning, samt en källar
grund. De två röjningsrösena från detta område som daterats till historisk tid är säkert 
riktigt daterade, och hör funktionellt samman med de övriga sentida lämningarna.
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Figur 4. Samtliga '“'C-dateringar från röjningsrösen inom Hamnedaprojektet. Dateringarna presenteras separat för res
pektive område angivna med kalibrerade min-max-intervall, två sigmas standardavvikelse (för mer utförliga uppgifter 
om dateringarna hänvisas till steg 1-rapporterna av Torstensdotter Åhlin m.fl. under tryckning). Längst ner i figuren 
presenteras dessutom en sammanställning i stapeldiagramform. Staplarnas höjd visar hur många dateringar som faller 
inom respektive hundraårsintervall (mittpunkterna på respektive två-sigma-intervall har använts). Utifrån variationer i 
antalet dateringar per tidsintervall har diagrammet delats in i fyra perioder.

All14C-dates from clearance cairns within the project. The dates are presented individually for each investigation area 
(cal. min-max intervalls, 2 sigma), as well as summarised in a bar chart. Based on the bar chart, the time scale is 
divided into four periods.
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Det tredje röjningsröset som gett en 14C-datering till historisk tid låg inom RAÄ 77. 
Denna kolbit är en av de få som tagits uppe i rösefyllningen. Som pollendiagrammen 
visar (se nedan), har dessa höglänta röseområden under historisk tid varit vidsträckta 
ljunghedar. Kurvorna för mikroskopiskt träkol i pollendiagrammen visar också att 
ljunghedarna brann regelbundet, och den sentida kolbiten från RAÄ 77 har antagligen 
samband med sådan ljungbränning.

Med undantag för en kolbit från de troligen sentida rösena inom RAÄ 87, har inga 
kolbitar tagna från botten av rösena daterats till historisk tid. Detta trots att området 
bevisligen regelbundet brunnit under denna tidsperiod. Man kan därför sluta sig till 
att yngre kol inte rörs ner till rösenas bottenskikt. Ofta anförs att för ungt kol (från 
rotkol, djurgångar, nedrört av daggmaskar etc.) är en allvarlig felkälla vid datering av 
röjningsrösen, men Hamnedaundersökningen tyder inte på det.

Återgår vi till tolkningen av stenröjningens utbredning i tiden, så tyder datering
arna på att stenröjningen under period 4 var begränsad till RAÄ 87, som också uppvi
sade andra tydligt sentida agrara spår. I de övriga områdena, som karakteriserades av 
rikligt med röjningsrösen men som saknade andra agrara lämningar, förekom ingen 
stenröjning under period 4.

De vidsträckta röjningsröseområdena i Hamnedatrakten har alltså inte tillkommit 
under period 1 och inte heller under period 4. Av dateringarna att döma kan de ha 
tillkommit under perioderna 2 och 3.

Den stora majoriteten av 14C-dateringarna faller inom period 3, det vill säga ro
mersk järnålder-tidig vikingatid, och som framgår av figur 6 är det dessa kolbitar som 
uppvisar ett stratigrafiskt samband med rösena. Samma bild går igen i samtliga de 
undersökta områdena. Troligen har marken röjts och riset bränts då nya odlingsytor 
bröts upp (se också resultaten från vedartsanalysen), och det är i detta sammanhang 
som åtminstone merparten av röjningsrösena tillkommit.

Period 2, det vill säga perioden från och med senneolitikum till Kristi födelse, är 
mer svårtolkad. Utifrån sammanställningen av dateringarna kan man dra slutsatsen 
att bränder nu förekom betydligt mer regelbundet än tidigare, men ändå inte lika 
frekvent som under den efterföljande perioden. Utifrån pollenanalyserna vet vi att de 
undersökta områdena nyttjades för odling och bete under denna period. En rimlig 
tolkning är därför att kolet har agrart ursprung och speglar någon typ av röjnings- 
bränningar. Det är däremot mycket tveksamt om också stenröjning praktiserades. 
Diagrammet i figur 6 visar att kolbitarna från period 2 i huvudsak påträffats en bit 
under rösena, och därmed saknar ett direkt stratigrafiskt samband med stenröjningen.

Eftersom äldre kol kan finnas bevarat under yngre rösen, är det osäkert att använda 
enstaka äldre dateringar som belägg för tidig stenröjning. Det är därför alltid svårt att 
med exakthet datera stenröjningens början i ett område. Vad man kan konstatera uti
från 14C-dateringarna, och som får stöd i pollenanalyserna, är att senneolitikum och 
romersk järnålder varit perioder av agrar expansion i Hamnedas moränområden. Den 
senneolitiska expansionen innebar med stor sannolikhet odlingens första introduktion
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Över röset

Mitt i röset

Övergångszon

I rösets botten

Övergångszon

Under röset

2000

Kalibrerade ,4C-år

Figur 5. ,4C-dateringar från röjningsrösen (samma som i fig. 4). Diagrammet visar åldersfördelningen hos de daterade 
kolbitarna inom respektive stratigrafisk position i rösena.

,aC-dates from clearance cairns, and the relationship between age of the dated charcoal fragments and their 
stratigraphical positions in the section. From top to bottom: above the stones in the cairn, among the stones, transition 
zone, immediately under the bottommost stones, transition zone, and at some depth under the cairn.

i området, medan den romartida expansionen innebar en förändring av odlings- 
systemet och en intensifiering.

Stenröjningen bör ha påbörjats i samband med någon av dessa två expansionsfaser. 
Man kan inte utesluta att småskalig stenröjning börjat så tidigt som under senneo- 
litikum, men den stratigrafiska analysen av de daterade kolbitarnas lägen talar starkt
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Period 1 Period 2
Före 2000 f.Kr. 2000-0 f.Kr.
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Övergångszon

I rösets botten

Övergångszon

Under röset
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Period 3 Period 4
0-900 e.Kr. Efter 900 e.Kr.

Figur 6. ,4C-dateringar från röjningsrösen (samma som i fig. 4). Liksom diagrammet i fig. 5 visar detta diagram relationen 
mellan kolbitarnas ålder och deras stratigrafiska fördelning i rösena, men här har dateringarna grupperats efter den 
periodindelning som presenterats i fig. 4.

'4C-dates from clearance cairns, and the relationship between age of the dated charcoal fragments and their 
stratigraphical positions in the section. The dates are grouped according to the periods defined in fig. 4. From top to 
bottom: above the stones in the cairn, among the stones, transition zone, immediately under the bottommost stones, 
transition zone, and at some depth under the cairn.

för att stenröjningen hänger samman med det agrara system som introducerades un
der romersk järnålder. Möjliga orsaker bakom förändringen diskuteras mer ingående i 
artikelns avlutande avsnitt.

Sammanfattningsvis kan man se två odlingsfaser i Hamnedas moränområden. Den 
första fasen varade från och med senneolitikum till Kristi födelse, och innebar ett 
småskaligt men kontinuerligt nyttjande för bete och odling. Indikationer på stenröj- 
ning saknas från denna period. Den andra fasen varade från och med romersk järn
ålder till tidig vikingatid, och innebar ett mer omfattande markutnyttjande med bete, 
odling, regelbundna röjningsbränningar och stenröjning. Under sen vendeltid eller ti
dig vikingatid skedde en omfattande omstrukturering av markanvändningen då flerta
let av röseområdena övergavs.
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Pollenanalys

Målsättning
Den generella målsättningen med pollenanalyserna var att belysa den lokala vege- 
tationsutvecklingen och markanvändningen. Dessutom fanns det en rad specifika mål
sättningar, som till exempel att finna eventuella skillnader i markanvändning, odlade 
grödor eller brukningstid inom områdena, att belysa vilka lager som påverkats direkt 
av odlingen genom markbearbetning, liksom att underlätta tolkningen av stratigrafin 
i jordmånsprofilerna. Ett specialfall var pollenanalysen av prover från hällkistan 
A4614 inom RAÄ 77, där en målsättning var att klargöra om växter förekommit som 
gravgåvor. Resultaten från hällkistan presenteras i ett separat kapitel (se Lagerås, 
denna volym).

Provtagning och analysarbete
Pollenanalyser utfördes på markprofilprover från två röjningsrösen inom RAÄ 76, sex 
röjningsrösen och tre odlingsytor inom RAÄ 77 samt en hällkista och ett gravröse 
inom RAÄ 77. Dessutom pollenanalyserades två torvsekvenser inom RAÄ 77 samt 
borrkärnor från två torvmarker utanför undersökningsområdena. Den ena av dessa 
torvmarker heter Örnakullsmossen och ligger nära RAÄ 76, medan den andra, som 
kallas Tallmossen, ligger mellan RAÄ 72 och 82 (fig. 1). Undersökningarna av Örna
kullsmossen och Tallmossen, samt av de två rösena inom RAÄ 76, har presenterats av 
Regnéll (under tryckning).

Prepareringen av proverna inför analysen följde standardmetoder (se t.ex. Moore 
m.fl. 1991), och inkluderade dekantering av grovt minerogent material, silning genom 
250 pm-nät, kemisk behandling med saltsyra, natriumhydroxid, fluorvätesyra, svavel
syra och ättiksyraanhydrid, och slutlig inbäddning i glycerin.

Analysen gjordes vid 500x och 1250x förstoring, med tillgång till referenssamling 
och gängse bestämningslitteratur. Taxonomin följer Moore m.fl. (1991). Bestäm
ningen av sädespollen, och då framför allt separeringen mellan korn (Hordeum) och 
vete (Triticum), följer Andersen (1979). Enligt rekommendationer i Fægri och Iversen 
(1989) har Andersens måttangivelser multiplicerats med 1,2 för att passa glycerin- 
preparat.

Pollenbevaringen var bra i torvproverna, men som väntat relativt dålig i markpro
filerna. Med tanke på markprofilprovernas karaktär (ofta svagt humös, sandig-moig 
morän) var pollenbevaringen ändå bättre än vad som kunde förväntas. Sämst var den i 
de nedre delarna av markprofilerna (B- och C-horisonten), där en selektiv nedbrytning 
påverkat pollensammansättningen. Inte desto mindre kan även dessa prover användas 
för mer översiktliga tolkningar av vegetationen. I markprofilerna får man också räkna
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med andra felkällor, som till ex
empel att daggmaskar och an
dra djur har rört om jorden, 
och på så vis till viss del jämnat 
ut skillnader i pollensamman
sättningen mellan olika lager. 
Anledningen till att ett så be
svärligt material ändå använts 
för pollenanalys, är det stora 
värde som ligger i att analysera 
prover direkt från en arkeolo
gisk kontext.

Resultat
De fullständiga resultaten från 
pollenanalyserna har presente
rats på annat håll (Lagerås un
der tryckning, Regnéll under 
tryckning). I detta kapitel redo
visas endast ett urval pollendia
gram som får tjäna som exem
pel (fig. 8, 10, 11 och 12), men 
tolkningarna och resoneman
gen i texten bygger på hela ma
terialet.

Figur 7. Liten fuktig svacka intill en stenröjd yta inom RAÄ 77. Lager
följden i svackan (torvsekvens 1) utgjordes av minerogen kärrtorv och 
humös sand omväxlande med ljusare sandlager. Profilen provtogs för 
pollenanalys och ,4C-datering och resultaten visas i fig. 8.

A small wet hollow sampled for pollen analysis and ’“C-dating. The 
hollow was situated close to a cleared surface, i.e. an ancient cul
tivated plot, in RAÄ 77. The results of the analyses are presented in 
fig. 8.

Tolkning av landskapsutvecklingen utifrån pollenanalyserna
Utifrån den samlade bilden av pollenanalyserna kan man teckna en översiktlig bild av 
landskapsutvecklingen i området. Totalt kan man urskilja fyra olika och efter varan
dra följande pollenzoner i pollendiagrammen. Endast i ett diagram, torvsekvens 2 
inom RAÄ 77, finns samtliga dessa fyra zoner representerade. I de enskilda mark
profilerna och i de övriga torvsekvenserna återfinns endast en, två eller tre av pollen
zonerna (tabell 1). Att ett par zoner saknas i en markprofil behöver dock inte innebära 
att lager från motsvarande perioder saknas. Till stor del återspeglar det hur tätt och 
framför allt hur djupt pollenproverna tagits. I torvsekvenserna kan vissa zoner saknas 
som en följd av tillfälligt begränsad torvtillväxt.

Efter presentationen av de olika pollenzonerna i kronologisk ordning nedan följer 
en diskussion om sambandet mellan dessa zoner och en absolut kronologi.
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Tabell 1. Sammanställning över vilka pollenzoner som identifierats i de olika pollenanalyserade profilerna.

Summary of identified pollen zones in the different soil and peat profiles that have been analysed.

Område Kontext
lindskog med 

bete och odling

Pollenzoner
betad gräsmark betad

och odling ljunghed
barrskog

RAÄ 76 Röjningsröse 1028 X X X
RAÄ 76 Röjningsröse 1031 X X X
RAÄ 77 Röjningsröse 339 X X X
RAÄ 77 Röjningsröse/stensträng 1251 X X
RAÄ 77 Röjningsröse 1253 X X
RAÄ 77 Röjningsröse 1282 X X X
RAÄ 77 Röjningsröse 1357 X X X
RAÄ 77 Röjningsröse 18877 X X
RAÄ 77 Odlingsyta V 339 X X X
RAÄ 77 Odlingsyta S 1357 X X X
RAÄ 77 Odlingsyta N Torvsekvens 1 X X X
RAÄ 77 Torvsekvens 1 X X X
RAÄ 77 Torvsekvens 2 X X X X
RAÄ 77 Hällkista 4614 X X X
RAÄ 77 Gravröse 444 X
- Tallmossen X X X
- Örnakullsmossen X X X

Lindskog med bete och odling
Denna pollenzon speglar ett till större delen skogklätt landskap. Skogen var rik, med 
lind (Tiliä sp.) och ek (Quercus sp.) som dominerande trädslag. Linden är till skillnad 
från nästan alla andra svenska träd insektspollinerande (övriga är vindpollinerande), 
och den producerar och sprider därför väldigt lite pollen. Värdena på 10-20% i bland 
annat torvsekvens 1 från RAÄ 77 (fig. 8) återspeglar därför en riklig förekomst av 
lind vid denna tid.

I prover som är tagna i markprofilerna är frekvensen lindpollen ibland mycket hög 
(ca 50%). Det beror på att lindpollen är mer beständiga mot nedbrytning än vad de 
flesta andra pollentyper är. I prover med dålig pollenbevaring blir robusta pollentyper, 
som till exempel lind och Lactucoideae (maskros och fibblor), därför överrepresenterade.

Som nämnts ovan var också ek ett vanligt träd på moränmarken. Eken har inte så 
tät krona som linden, och ger i regel en något öppnare, ljusare skog.

I kärr och andra våta miljöer växte al (Alnus glutinosa) och björk (Betula sp.), och 
på hällmark och på sandjordar förekom sparsamt med tall (Pinus sylvestris). De stora 
torvmarkerna i områdets närhet var huvudsakligen av kärrtyp vid denna tid, och de 
hade ännu inte utvecklats till näringsfattiga mossar. Därför hade de, till skillnad från 
idag, troligen ingen eller en mycket begränsad tallvegetation.
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Karakteristiskt för denna pollenzon är också rikedomen på hasselpollen (Corylus avel- 
lana). Hasseln är ett ljuskrävande träd, eller egentligen en buske, som kräver öpp
ningar i krontaket för att blomma. I en naturlig skog växer hasseln ofta som underve
getation, och blommar endast då det blir luckor i krontaket, till exempel genom 
stormfällen, blixtnedslag eller då träd dör av ålder, sjukdom etc. De höga halterna av 
hasselpollen i denna zon tyder på att skogen hölls öppen också genom röjningar, troli
gen för att gynna bete.

Att det förekom betesmarker indikeras inte bara av de höga hasselvärdena, utan 
också av de enstaka pollen från svartkämpar (Plantago lanceolata) som återfinns i de 
flesta av profilerna. Svartkämpar växer i gräsmark, både betes- och ängsmark, och är 
en växt som spreds genom Sverige med betesdriftens införande. Vidare kan förekom
sten av pollen från gräs (Poaceae ospec.), och enstaka pollen från ängsvädd (Succisa) 
med flera örter, också ses som svaga tecken på bete i området.

I prover från denna pollenzon har även enstaka pollen från korn (Hordeum-typ), 
vete (Triticum-typ) och obestämt sädesslag (Cerealia ospec.) påträffats. Obestämt sä
desslag är i de flesta fall med stor sannolikhet korn eller vete. Dessa sädespollen finns 
förutom i torv- och markprofiler även i prover från hällkistan, som med pollenanalys 
och dateringar kan föras till samma tid (Lagerås, denna volym). Sammantaget visar 
fynden av sädespollen att odling förekom i området, om än i liten skala.

I de fall där pollenprover från röseprofiler hör till denna pollenzon, rör det sig om 
prover tagna under de understa röjningsstenarna. Det styrker tolkningen att stenröj- 
ningen påbörjats först senare.

Sammanfattningsvis speglar denna pollenzon ett lövskogslandskap med kultur
påverkan. Ljusare delar av skogen, företrädesvis ekpartier, utnyttjades för skogsbete. 
Med röjningar skapades större gläntor i skogen för att gynna betet, och för att öppna 
upp för boplatser och odling. Grödor som odlades var vete och korn.

Betade halvöppna gräsmarker och odling 
Denna pollenzon speglar en intensifiering av markanvändningen i området, och en 
förändring till ett mer öppet landskap. Avskogningen och expansionen av betesmarker 
skedde framför allt i början av perioden, vilket i pollendiagrammen återspeglas i en 
markant ökning av örtpollen (fig. 8). Dels ökar frekvensen av de betesindikatorer som 
fanns sparsamt i föregående pollenzon, som till exempel gräs och svartkämpar, dels 
tillkommer ett stort antal nya örtpollentyper. Samtidigt med uppgången av örtpollen 
minskar halten trädpollen.

Betesmarkernas omfattning var troligen relativt konstant under den period som 
speglas av denna pollenzon, men deras karaktär förändrades gradvis. Som en följd av 
bete och regelbundna röjningar med eld (mikroskopiska träkolspartiklar förekommer 
i alla prover i denna zon), minskade troligen markens näringsstatus och pH sjönk 
gradvis. Denna jordmånsförändring resulterade i att ljung (Calluna vulgaris) började 
sprida sig i betesmarkerna.
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Hamneda socken,
RAÄ 77: Torvsekvens 1 TRÄD BUSKAR RISVÄXTER

rcrrci Mörkbrun sandig torv 
I I Grågul sand 
l-~-v-"-~-1 Humös brungrå sand

Figur 8. Pollendiagram från ton/sekvens I inom RAÄ 77 (se fig. 7). Diagrammet visar samtliga identiferade pollen- och 
sportaxa presenterade som procent (fyllda kurvor) och promille (ofyllda kurvor) av pollensumman i respektive prov. Taxa 
presenterade till vänster om pollensumman är inkluderade i densamma.

Pollen diagram showing the results (%) from the profile in fig. 7.
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Förutom att arealen skog minskade i förhållande till öppen mark, kan man i pollen
diagrammen också se en förändring i skogens, eller snarare trädvegetationens, sam
mansättning. Hasseln blev gradvis mer fåtalig och ersattes bitvis av björk. En annan 
förändring var att eken blev vanligare än linden (fig. 8). Båda dessa förändringar var 
resultat av bete och röjningsbränningar, som skapade en öppnare och ljusare, men 
också mindre näringskrävande vegetation. Ökningen av ek i förhållande till lind kan 
utöver jordmånsförändringen bero på att eken medvetet gynnades, eftersom ekollon 
har stort värde som svinfoder. Ökningen av björk och minskningen av hassel kan dock 
knappast ha varit en önskad utveckling, med tanke på hasselns stora värde som föda, 
för både människor och djur, och som klenvirke.

Denna pollenzon är också den som är rikast på odlingsindikatorer. I torvsek- 
venserna och i de flesta av markprofilerna finns pollen från både korn, vete, råg och 
obestämt sädesslag i denna zon (t.ex. fig. 8 och 11). Rågen (Secale cereale) är vindpol- 
linerande och sprider betydligt mer pollen än vad de självpollinerande sädesslagen 
korn och vete gör. De trots allt relativt låga frekvenserna av rågpollen antyder därför 
att rågen var en ovanlig gröda, och att den vid denna tid möjligen bara förekom som 
ett ogräs i korn- och veteåkrar (jfr Behre 1992).

I röjningsrösena kommer samtliga pollenprov som hör till denna zon från jorden 
bland de understa röjningsstenarna. Det talar för att stenröjningen, åtminstone dess 
äldsta fas, skett under motsvarande period.

Sammanfattningsvis speglar denna pollenzon ett alltmer betespåverkat landskap. 
Den tidigare lätt betespåverkade lind-ek-hasselskogen ersattes nu av ett halvöppet 
beteslandskap med ek och björk. Ljungen började så smått breda ut sig som en effekt 
av bete och regelbundna röjningsbränningar. Förutom för betesdrift utnyttjades områ
det också för odling. På stenröjda ytor odlades korn och vete, samt möjligen råg i liten 
skala.

Betad ljunghed
Denna pollenzon speglar i huvudsak vidsträckta ljunghedar. I pollendiagrammen är 
gränsen mellan denna och den föregående pollenzonen satt vid den mest markanta 
ökningen av ljungpollen, en förändring som återfinns i torvsekvenserna och i nästan 
samtliga markprofiler (tabell 1). På samma nivåer som mängden ljungpollen ökar 
minskar de flesta typer av trädpollen, vilket visar att landskapet nu blev mycket öppet. 
Hårt betestryck och röjningsbränningar skapade vidsträckta ljunghedar med sparsam 
trädvegetation.

I de prover som har höga halter ljungpollen finns det också rikligt med mikrosko
piskt träkol (fig. 8). Detta kol härstammar från regelbundna röjningsbränningar i 
hedmarkerna. Syftet med sådana bränder var att bränna bort ljungen då den vuxit sig 
för grov och inte längre gav tjänligt bete. Bränderna gav bättre bete några år framöver, 
men i det långa loppet ökade de utarmningen av jorden, vilket ledde till att ljungen 
blev än mer konkurrensstark och expanderade på gräs och andra örters bekostnad.
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På grund av de låga halterna trädpollen är det svårt att säga något om sammansätt
ningen hos de små trädbestånd som trots allt fanns. Signifikant är dock att bok (Fagns 
sylvatica) nu nådde sin maxutbredning (fig. 8). Denna sena invandrare i Sverige är ett 
skuggtåligt och konkurrensstarkt träd, och ersatte bland annat ek och björk (Björk
man 1996).

Denna pollenzon uppvisar också spår av odling. Sädespollen är inte lika talrika 
som i föregående zon, men de förekommer. Det rör sig om pollen från korn, råg, vete 
och obestämt sädesslag.

En viktig faktor när man bedömer frekvensen av sädespollen är öppenheten i land
skapet. I ett slutet eller halvöppet landskap med mycket hassel och björk är pollen
spridningen mindre effektiv än i ett helt öppet landskap. Eftersom den expansion av 
öppna betesmarker som markerar början på denna zon inte fört med sig någon ökning 
av mängden sädespollen, utan snarare en svag men signifikant minskning, kan man 
dra slutsatsen att odlingen i närområdet minskade i omfattning. Det är rent av möjligt 
att odlingen i närområdet helt upphörde, och att de sädespollen som finns i proverna 
är långtransporterade. Från odlad inmark, exempelvis nere i Lagadalen, kan de ha 
förts upp och spritts över de öppna och blåsiga ljunghedarna. Detta är en möjlig tolk
ning, men man kan inte utesluta det andra alternativet, det vill säga att det bland 
moränhöjdernas ljunghedar funnits mindre åkerlappar. Dessa kan ha varit tillfälliga 
utmarkslyckor eller mer permanenta torpåkrar.

Det är inte troligt att svedjebruk förekommit i någon nämnvärd utsträckning i 
området. På svedjor odlades främst råg, rovor och potatis, men i mycket begränsad 
omfattning också andra grödor som korn, havre, bovete och kålrötter (Linnæus 1975 
[1751], Kardell m.fl. 1980). Rovor och potatis sprider ytterst lite pollen, men rågen är 
som nämnts ovan en effektiv pollenspridare. Hade regelrätt svedjebruk förekommit 
skulle halten rågpollen antagligen ha varit högre i förhållande till övriga sädespollen.

De pollenprover som innehåller rikligt med ljungpollen är i röjningsrösena tagna 
allt ifrån nära markytan ner till de djupare delarna av stenfyllningen. Stenröjning kan 
därför ha förekommit. Men det är också möjligt att rösena från början var lösa och 
luftiga, och att den ljungpollenrika jordfyllningen mellan stenarna avsatts sekundärt. 
Det skulle i sådana fall tyda på att överbete i kombination med ljungbränning lett till 
markerosion och jordflykt i hedmarkerna, vilket är tänkbart eftersom vegetations
typen i sig återspeglar ett högt betestryck.

Sammanfattningsvis speglar denna pollenzon vidsträckta, öppna ljunghedar på den 
höglänta moränmarken. Begränsad odling kan ha förekommit i dessa utmarksom- 
råden, men tecken på svedjebruk saknas.

Barrskog
I början av den period som speglas av den sista pollenzonen avtog eller upphörde betet 
på utmarken, och skogen kunde åter kolonisera området. Det första trädslag som ex
panderade var tallen. Det beror dels på att enstaka, spridda tallar fanns på ljunghedarna
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redan tidigare, och att den därför snabbt kunde sprida sig när betestrycket släppte, 
dels på att tallen var ett av få trädslag som kunde klara sig på sådan mager, näringsfat
tig mark.

Samtidigt med tallen började också gran (Picea abies) etablera sig i ljungmarken. 
Till skillnad från tallen är granen ett skuggtåligt och konkurrensstarkt träd, och snart 
slöt sig granskogen över området. Granens etablering på de forna ljunghedarna var 
inte bara spontan, utan till stor del resultatet av aktiv plantering (Östlund 1999).

I barrskogen, framför allt under tallperioden men också i början av granperioden, 
förekom viss odling. Trots att landskapet då slöt sig ökar frekvenserna av både råg-, 
vete- och kornpollen, vilka bör härröra från nyupptagna utmarkslyckor eller torp
åkrar. I samband med denna markanvändning blev syra, troligen bergssyra (Rumex 
acetosella), vanlig i området. Denna ört kan ha vuxit i betesmarker eller på trädes- 
åkrar. Liksom under föregående perioder saknas indikationer på svedjebruk.

Endast från två röjningsrösen finns pollenprover som hör till denna pollenzon (ett 
av dem är prov P14:l i fig. 12), och i båda fallen rör det sig om prover från den ytliga 
förnan. Att zonen inte finns representerad i diagram från fler rosen beror på att så 
ytnära lager i de flesta fall inte provtagits för analys. Det råder ingen tvekan om att 
stenröjningsepoken var avslutad då barrskogen tog över området.

Sammanfattningsvis expanderade barrskogen över den tidigare ljungheden då 
betestrycket släppte. Efter en kort fas av ljus tallskog slöt sig en mörkare, huvudsak
ligen planterad granskog. I skogen bröts ny åkermark, antingen som utmarkslyckor 
eller i anslutning till torp. Tecken på svedjebruk saknas.

Absolut kronologi knuten till pollendiagrammen
I föregående stycke presenterades pollenzonerna i kronologisk ordning enligt en relativ 
kronologi. För att kunna knyta dessa perioder till en absolut kronologi har prover från 
torvsekvenserna och markprofilerna l4C-daterats. De material som använts för datering 
är torv och träkol. Först då dessa resultat jämförs med övriga dateringar från ut
grävningen, bland annat 14C-dateringar av förkolnade frön (se nedan), kan man få en 
mer detaljerad och bättre underbyggd absolut kronologi för landskapsutvecklingen i 
området. En sådan presenteras i de avslutande avsnitten. Men för att undvika cirkel
resonemang presenteras här en enkel kronologi, baserad endast på de dateringar som 
kan relateras till pollenanalyserade prover. Avsnittet bygger på analyserna från RAÄ 77.

Av de träkolsprover från markprofiler som 14C-daterats, är det nio som strati- 
grafiskt kan relateras till mer eller mindre närliggande pollenprover. I fyra fall låg den 
daterade träkoisbiten direkt intill det pollenanalyserade provet. I de övriga fem fallen 
är kolprov och pollenprov tagna längre ifrån varandra, men har utifrån lagerbilden 
tolkats som stratigrafiskt likåldriga. I tabell 2 redovisas sambandet mellan dateringar 
av kolprover och de pollenzoner som återspeglas i närliggande pollenprover (dater
ingarna av torvprover diskuteras längre fram i texten).
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Utifrån träkolsdateringarna (markerade med K i tabell 2) kan man dra slutsatsen att 
lindskog fanns under mesolitikum-senneolitikum, gräsmarker med odling under äldre 
bronsålder-romersk järnålder, och ljungheden under romersk järnålder. Men denna 
typ av kronologi är naturligtvis grov och behäftad med felkällor. Den allvarligaste 
felkällan är att träkol bevaras mycket bra, och kan omlagras långt efter det att kolet 
bildades och hamnade på marken för första gången. Om till exempel röjningsbränn- 
ingar under en period lämnat rikligt med träkol på markytan och i de övre jordlagren, 
kommer en del av detta träkol att rivas upp och hamna i röjningsrösen i samband med 
senare uppodlingar. Vad det gäller pollen är denna typ av omlagring så gott som för
sumbar, eftersom bevaringen av pollen är mycket sämre än för träkol. Det gör att 
pollenbanken i de översta jordlagren domineras av helt nyligen deponerade pollen, 
vilket alltså inte behöver vara fallet med träkol.

Trots dessa felkällor vid l4C-datering av träkol i markprofiler, är den kronologi som 
framskymtar i tabellen till stora delar rimlig. Från andra pollenanalytiska undersök
ningar i Småland vet vi att lindskogens utbredning gradvis minskade under neolitikum 
och bronsålder (Björkman 1996, Lagerås 1996), vilket i alla fall inte mottalas av resulta
ten i tabellen. Likaså vet vi att ett landskap med halvöppna betesmarker och odling var 
vanligt i Småland under äldre järnålder (Lagerås 1996).

Hittills har diskussionen endast rört kronologin i markprofilerna. Från de två 
pollenanalyserade torvsekvenserna inom RAÄ 77 14C-daterades två respektive fyra 
torvprover, markerade med T i tabell 2. Inte heller torv är ett idealiskt material för 
datering, eftersom nedväxande rötter kan ge för unga åldrar. Detta problem är ofta 
försumbart i större torvmarker med snabb torvtillväxt, men kan vara av betydelse i 
korta torvlagerföljder som de här aktuella torvsekvenserna. Ett försök gjordes att med 
NaOH och silning finna dateringsbara växtmakrofossil i torven men utan resultat. 
Innan torvproverna daterades plockades synliga rottrådar bort, men man kan inte 
utesluta att små rottrådar, liksom förmultnade större rötter, fört ner yngre kol och att 
de erhållna dateringarna därför är för unga.

Dateringarna från torven visar en inbördes logik, det vill säga de blir äldre neråt i 
lagerföljderna. Resultaten är också rimliga i förhållande till resultat från andra under
sökningar. Ett intressant förhållande som framgår av tabell 2 är dock att landskaps- 
perioderna generellt får en yngre datering enligt torvproverna än enligt träkols- 
proverna. Med tanke på de felkällor som diskuterats ovan, är detta förhållande inte 
helt oväntat. Rottrådar kan i korta torvlagerföljder ge dateringar med för låga åldrar, 
medan omlagring av gammalt träkol i markprofiler kan ge missvisande höga åldrar.

Sammanfattningsvis går det att knyta den tolkade landskapsutvecklingen till en 
absolut kronologi, om än en mycket grov sådan. Lindskog med bete och odling före
kom från mesolitikum som längst till och med förromersk järnålder. Betad gräsmark 
och odling (den pollenzon som på goda grunder kan knytas till stenröjningen i områ
det), förekom som längst från äldre bronsålder till vikingatid. Betad ljunghed varade 
som längst från romersk järnålder till och med modern tid. Barrskogen, slutligen, kan
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Tabell 2. Jämförelse mellan pollenzoner och MC-dateringar. K står för träkol från markprofilerna, och T för torvprov från 
torvsekvenserna. För varje K eller T kan man längst ut till vänster läsa av till vilken arkeologisk period det har '“C-daterats, 
och i kolumnhuvudet vilken pollenzon som återspeglas i ett närliggande pollenprov. En parentes om K betyder att den 
stratigrafiska korrelationen mellan pollenprov och ,4C-daterad träkoisbit är något osäker. I analysen har bara resultat från 
RAÄ 77 medtagits.

The relationship between identified pollen zones and '“C-dates from RAÄ 77 The '"C-dated matter was charcoal (K) or 
peat (T).

Arkeologisk period Pollenzoner
lindskog med betad gräsmark betad barrskog

bete och odling och odling ljunghed

Modern tid
Medeltid
Vikingatid
Vendeltid

r t2

T2 T2

Folkvandringstid
Romersk järnålder K* (K)b K= (K)d
Förromersk järnålder
Yngre Bronsålder

T2
(K)«

Äldre bronsålder

Senneolitikum Kh
(K)' (K)«

Mellanneolitikum
Tidigneolitikum
Mesolitikum

T'
K'

T1: Torvsekvens I; V: Torvsekvens 2; K: träkol; a: Al253/björk, b: A 1282/björk; c: A125 l/lönn; d: A18877/hassel; 
e: A1357/ek; f: A4614/hassel; g: A339/ek; h: A4614/hasselnöt; i: A339/lind

knytas till modern tid. Notera att tidsintervallen representerar den maximala tids- 
utbredningen för dessa landskapstyper, och att en eller flera pollenzoner med säkerhet 
speglar kortare perioder än vad som angivits här. Resultaten ska läsas så att betad 
gräsmark och odling förekom under någon del av perioden äldre bronsålder-vikinga
tid, och betad ljunghed under någon del av perioden romersk järnålder-modern tid.

Rumsliga mönster enligt pollenanalyserna
De markprofiler inom RAÄ 77 som provtagits för pollenanalys var spridda över hela 
undersökningsytan. Strategin var medvetet vald och syftade till att man utifrån pollen
resultaten skulle kunna se om olika grödor odlats i olika delar av området, eller om det 
fanns några andra intressanta skillnader i markanvändningen.

Resultaten visar dock inga sådana mönster. Så är till exempel de olika typerna av 
sädespollen relativt jämnt spridda inom området. Det finns med andra ord inget som 
tyder på att man under brukningstiden fann en viss del av området mer lämpad för en
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viss gröda än för andra. Inte heller framträder några tydliga rumsliga mönster vad det 
gäller gräs- och ljungmarkernas utbredning.

Dessa resultat innebär inte att hela området vid en viss tidpunkt brukats på ett 
ensartat vis. Tvärtom har det med största sannolikhet varit indelat i olika marktyper, 
som betesmark, brukad åker, träda, äng, boplatsyta etc. Men eftersom omrörningen i 
marken gör att varje pollenanalyserat prov ger en genomsnittlig bild för en längre 
tidsperiod, åtminstone på mer än hundra år, så suddas sådana skillnader ut. Analysen 
kan bara visa mer bestående mönster, som till exempel om en viss del av området alltid 
bara lämpat sig för råg men inte för andra grödor. Endast vid pollenanalys av mäkti
gare torv- eller gyttjesekvenser kan man få en högre tidsupplösning. Det är dock sällan 
man finner lämpliga sådana provpunkter i eller intill områden med röjningsrösen, och 
de kan inte användas för någon detaljerad rumslig analys av dessa områden.

Förhållandet mellan pollenspektra och lager i markprofilerna
Under utgrävningens gång diskuterades stratigrafin i markprofilerna. Framför allt 
rådde det osäkerhet kring om de olika jordlagren och lagergränserna återspeglar 
odlingsfaser, eller om de enbart är resultatet av senare tiders jordmånsprocesser. Ge
nom att jämföra vilka av de fyra definierade landskapsperioderna som återspeglas i 
pollenprover från vilka lager, så kan man komma närmare svaret på frågan.

Lager som syntes i markprofilerna var svåra att karakterisera och saknade ofta 
gränser. Ändå återger de flesta lagerbeskrivningarna, såväl i odlingsytor som i röj
ningsrösen, i stort sett följande sekvens (uppifrån och ner):

• vegetationsskikt och förna

• svart mår, ibland underlagrad av en tunn, gråaktig askjord

• mörkbrun sandig-moig morän

• ljusare brun sandig-moig morän

• rostfärgad sandig-moig morän

Detta är en vanlig jordmånsbildning i Sydsverige, där granens invandring under mo
dern tid startat en sen podsolering av brunjordarna.

Pollenspektra som speglar lindskog med bete och odling har uteslutande påträffats 
i prover från den rostfärgade undre delen av profilerna. Spektra som speglar betade 
halvöppna gräsmarker och odling är representerade av prover från såväl rostjorden 
som den överliggande ljusbruna jorden. Pollenspektra som speglar betad ljunghed har 
återfunnits i både ljusbrun och mörkbrun jord samt i askjorden. Barrskogen, slutligen, 
är representerad av prover från mår eller askjord.
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Figur 9. Provtagning för pollenanalys av röjningsröse A339 inom RAÄ 77. Resulta
tet visas i fig. 10.

Clearance cairn (A339 in RAÄ 77) sampled for pollen analysis. The result of the 
analysis is presented in fig. 70.

Jämförelsen visar att det inte finns något strikt samband, på så sätt att en viss typ av 
pollenspektrum alltid är knuten till en viss typ av lager. Detta tyder i sin tur på att de 
olika lager som identifierats i markprofilerna inte representerar specifika landskaps
perioder eller markanvändningstyper.
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På ett mer översiktligt plan finns det dock ett samband, där humösa lager oftare upp
visar pollenspektra från yngre perioder än vad de mindre humösa lagren gör. Men 
detta är antagligen inget direkt samband, utan beror på att både typen av pollen
spektra och graden av humositet till stor del styrs av djupet under markytan.

Två sandlager som återspeglar två skilda odlingsfaser
Den pollenanalyserade lagerföljd inom RAÄ 77 som benämnts torvsekvens 1 låg i en 
liten, fuktig svacka alldeles nedanför en odlad och stenröjd yta (fig. 7 och 8). Som 
framgår av diagrammet speglar lagerföljden utvecklingen från lindskog, via halv
öppna gräsmarker till öppen ljunghed. Diagrammet överensstämmer med den all
männa landskapsutveckling som presenterats ovan och beskrivs därför inte i detalj. 
Vad som är speciellt med torvsekvens 1 är sambandet mellan lagerföljd och pollen
diagram. Av särskillt intresse är de två lager av ljus, siltig sand som låg inlagrade i 
torven (fig. 7 och 8).

Det övre av dessa sandlager sammanfaller med gränsen mellan de två nedersta 
pollenzonerna. Pollensammansättningen visar på denna nivå en omfattande agrar ex
pansion och uppodling. Minskningen av lindpollen och ökningen av ljung, gräs, svart
kämpar etc. visar att landskapet öppnades och betesmarker expanderade. På denna 
nivå dyker också pollen från olika sädesslag upp, vilket visar att expansionen även 
gällde åkermark. Sandlagret kan på goda grunder tolkas som ett erosionslager, bildat 
av jord som eroderat ner i den fuktiga svackan i samband med att intilliggande yta 
brutits upp och odlats.

Det undre och tunnare sandlagret ligger i den nedersta pollenzonen (lindskog med 
bete och odling). Intressant är att även detta lager sammanfaller med en förändring i 
diagrammet. Lindkurvan minskar något, och ljung och framför allt gräs ökar. Gråbo 
och därefter svartkämpar dyker upp. Dessa förändringar i pollenkurvorna återspeglar 
röjningar i lindskogen och expanderande betesmarker. Landskapet i stort var dock 
fortfarande skogsdominerat. Sandlagret visar på markerosion i samband med expan
sionen. Sädespollen saknas i diagrammet på denna nivå, men andra pollenanalyser 
visar att odling förekom i området under perioden.

De två sandlagren i torvsekvens 1 visar att den intilliggande stenröjda odlingsytan 
brukats vid två olika tillfällen med lång tidsrymd emellan. Två nivåer i lagerföljden 
har 14C-daterats (fig. 7 och 8), men de ger ingen precis datering av de två sandlagren. 
Utifrån dateringarna kan odlingsfaserna grovt placeras inom perioden mellanneo- 
litikum-vikingatid. Baserat på resonemanget om en absolut kronologi för hela områ
det (se ovan), kan man dock precisera dateringarna något. Det undre sandlagret bör 
ha avsatts under neolitikum eller bronsålder och det övre under bronsålder eller järn
ålder. Hypotetiskt kan de två sandlagren spegla den senneolitiska expansionen respek
tive odlingen under järnåldern.
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Figur 10. Pollendiagram från röjningsröse A339 inom RAÄ 77 (se fig. 9). Diagrammet visar samtliga identiferade pollen- 
och sportaxa presenterade som procent av pollensumman i respektive prov. Taxa presenterade till vänster om pollen
summan är inkluderade i densamma.

Pollen diagram showing the results (Vo) from clearance cairn A339 in RAÄ 77 (see fig. 9).

S
§0

Djup (cm) 

P5:l - 

P5:2 -

P5:3

P5:4

10

15 -

20

ŁU u-

1 i i 1—1 I—I—i i—I—I —i i I I i I I I I—I I—I—I

™m [■'Mi pn pn pn | 1 i 1 i 1 i 1 i 1 i 1 i |™

20 20 20 40 60

th

20

É

i i i I i i l~~i i I i i 1 i i

n n n
20 40 20

Figur 11. Pollendiagram från odlingsyta söder om röjningsröse Al356 inom RAÄ 77. Diagrammet visar samtliga 
identiferade pollen- och sportaxa presenterade som procent av pollensumman i respektive prov. Taxa presenterade till 
vänster om pollensumman är inkluderade i densamma.

Pollen diagram showing the results (%) from a soil profile in an ancient arable plot in RAÄ 77.
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Analys: Per Lagerås, 1997.

n n n

Analys: Per Lagerås, 1997.
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Figur 12. Pollendiagram från röjningsröse 
A18877 inom RAÄ 77. Diagrammet visar 
samtliga identiferade pollen- och sportaxa 
presenterade som procent av pollensum
man i respektive prov. Taxa presenterade 
till vänster om pollensumman är inklude
rade i densamma.

Pollen diagram showing the results (Vo) 
from clearance cairn A18877 in RAÄ 77.
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Vedartsanalys av träkol

Målsättning
Från de arkeologiska utgrävningarna inom Hamnedaprojektet vedartsbestämdes ett 
stort antal träkolsprover. Målet med dessa analyser var att de dels skulle ge informa
tion om vegetationen och markanvändningen, dels möjliggöra en bedömning av vilka 
kolbitar som lämpade sig bäst för 14C-datering.

Vedartsanalys som en kvalitativ bedömning av 14C-prover används numera relativt 
ofta i samband med arkeologiska undersökningar. Däremot är det mycket sällan som 
resultaten används för rekonstruktioner av vegetation och markanvändning (se dock 
Bartholin och Berglund 1992, Regnell m.fl. 1995).

Målsättningen i detta avsnitt är att presentera vedartsanalyserna från Hamneda, 
och att utifrån dem i första hand tolka röjningsbränningarnas förlopp och deras bety
delse för landskapet.
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Allmänt om information från arkeologiskt träkol
Den information som finns i vedartsbestämt träkol är komplex och erbjuder möjlighe
ter till intressanta resonemang och detaljerade tolkningar. Bäst uttrycks det kanske
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med ett exempel: En träkoisbit har vedartsbestämts till ek och daterats till cirka 100 
e.Kr. Det säger oss inte bara att ek växte på platsen vid den tiden, utan också att den av 
en eller annan anledning brunnit. Den kontext i vilken kolbiten påträffats ger dess
utom en indikation på vilken typ av brand det kan ha varit. Om kolbiten kommer från 
exempelvis en härd, ett röjningsröse eller ett stolphål, kan den förslagsvis härstamma 
från en matlagningseld, en röjningsbränning respektive ett nedbrunnet långhus.

Om man jämför vedartsanalys av träkol med pollenanalys, finner man att de två 
metoderna har olika fördelar och begränsningar, och att de därför kompletterar var
andra. Så visar till exempel pollenanalys, till skillnad från vedartsanalys, även de träd
slag som inte har brunnit, vilket naturligtvis är en fördel vid tolkningar av vegetatio
nen. Dessutom kan man med pollenanalys spåra icke vedartade växter som örter och 
gräs. Men pollenanalyser har den begränsningen att de framför allt återspeglar de 
växtarter som sprider mycket pollen. Resultaten från Ystadområdet visar exempelvis 
att lönn och ask, som båda är dåliga pollenspridare, är betydligt bättre representerade 
i träkolsdata än i pollendata (Bartholin och Berglund 1992).

I pollenprover finner man ofta mikroskopiska kolpartiklar, vanligtvis några hundra
dels millimeter stora, som kan kvantifieras och presenteras som en träkolskurva i anslut
ning till pollen kurvorna (se t.ex. Patterson mil. 1987). Detta mikroskopiska kol är ofta 
svårtolkat eftersom det ej går att artbestämma och dessutom kan ha kommit med vinden 
från avlägsna bränder. Vedartsbestämt makroskopiskt träkol ger mer direkt information 
om brandhistorien och är därför ett viktigt komplement till pollenanalyser.
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Den allvarligaste felkällan vid vedartsanalys av träkol från arkeologiska undersök
ningar är att insamlingen i fält inte ger ett representativt material. Vissa trädslag, som 
till exempel björk, ger vid förkolning ett sprött och lättfragmenterat träkol, medan kol 
från exempelvis ek är hårdare och mer beständigt. Insamlingen av synliga kolbitar i 
samband med utgrävningen kan därför leda till en överrepresentation av exempelvis 
ek i förhållande till björk. Denna felkälla gäller även materialet från Hamneda, inte 
minst med tanke på att det också är de största av de insamlade kolbitarna som i de 
flesta fall valts ut för 14C-datering. Detta bör dock inte påverka tolkningarna nedan 
som bygger på hur andelsförhållandet mellan olika trädslag förändrats genom tiden.

För framtida undersökningar, där vedartsanalys används för rekonstruktioner av 
vegetation och markanvändning, rekommenderas att träkolet insamlas genom flotte- 
ring av större jordprover. Det ökar möjligheterna att fånga upp det finare träkols- 
materialet.

Provtagning och analys
Träkolsproverna från Hamneda insamlades under utgrävningarnas gång, och togs dels 
ur profilväggar, dels då träkol påträffades i samband med handrensning av anlägg
ningar och lager. Analysen gick till på så vis att samtliga kolbitar i ett prov vedarts- 
bestämdes om antalet kolbitar i provet inte översteg trettio. För större prov bestämdes 
trettio kolbitar om där bara fanns ett trädslag, femtio om där fanns två, och sedan 
ytterligare tio för varje nytt påträffat trädslag.

Sammanlagt vedartsbestämdes 994 kolbitar (exklusive hasselnötsskal). Av dessa 
14C-daterades 79 kolbitar, fördelade enligt följande: 58 från röjningsrösen, 7 från här
dar, 5 från gravar, 5 från gropar, 2 från stolphål, 1 från grop/stolphål och 1 från en 
terrasskant.

Resultat
Resultaten presenteras i ett översiktligt diagram (fig. 13) och i ett detaljdiagram 
(fig. 14). Diagrammen bygger enbart på de vedartsbestämda kolbitar som har 14C- 
daterats. En del av de övriga vedartsbestämda kolbitarna kan genom kontextuella 
samband dateras indirekt, men de har uteslutits eftersom det direktdaterade materia
let är säkrare och tillräckligt stort för att möjliggöra tolkningar.

Odlingsexpansionens dynamik under järnåldern
Pollenanalysen och framför allt sammanställningen av samtliga 14C-dateringar från röj
ningsrösen talar för en odlingsexpansion i området omkring Kristi födelse och århundra
dena därefter. Diagrammet i figur 13 visar att de trädslag som röjdes bort med röjnings- 
bränningar i samband med denna expansion framför allt var ek, björk och hassel.
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Av diagrammet framgår dessutom att expansionens inledning hade en annan karaktär 
än huvudfasen. I en inledningsfas i förromersk järnålder röjdes och brändes framför 
allt ek. Varken björk eller hassel finns representerat i träkolsproverna från denna fas. 
Först i nästa fas, i romersk järnålder och folkvandringstid, röjningsbrändes björk och 
hassel. Dessa olika faser framträder ännu bättre i detaljdiagrammet i figur 14. Där 
presenteras de daterade kolbitar av ek, björk och hassel som påträffats i röjningsrösen 
och vars ålder ligger inom intervallet 1 000 f.Kr.-l 000 e.Kr.

Ur detaljdiagrammet kan man utläsa expansionens och röjningarnas förlopp. Do
minansen av ekkol och avsaknaden av björk- och hasselkol från senare delen av för
romersk järnålder och tidigare delen av romersk järnålder, speglar en inledningsfas 
med röjningsbränningar i högvuxen skog. Skogen röjdes, troligen både med yxa och 
eld, och betesmarker och ytor för odling skapades.

Av röjningarna i ekskogen skapades under romersk järnålder ett öppet eller halvöp
pet landskap. I detta beteslandskap fick ljuskrävande trädslag som björk och hassel 
möjlighet att sprida sig. Vid fortsatta röjningar brändes björk och hassel, vilket visar 
att man ibland fick ta eldens hjälp för att hålla betesmarkerna öppna. Det visar också 
att odlingsytor i första hand bröts i betesmarkerna och inte i oröjd mark.

Träkolsmaterialet från järnåldern tycks alltså spegla två faser. I en första fas kring 
Kristi födelse röjdes ekskogen med yxa och eld och fick ge plats för ett halvöppet 
betes- och odlingslandskap. I nästa fas, som varade fram till yngre järnålder, röjdes 
och brändes framför allt små träd och buskar i de ljusa och betepräglade markerna. 
Dominansen av björk- och hasselkol i rösena visar att nya odlingsytor regelbundet 
bröts i det halvöppna beteslandskapet.

Från brukningens slutfas under vendeltid dyker återigen en del ekkol upp i rösena 
(fig. 14). Det skulle kunna tyda på att man med röjningar då expanderade ut i tidigare 
oröjd skog. Vad som talar emot en sådan tolkning är att detta ekkol ligger spritt inom 
röjningsröseområdena och är blandat med kol från hassel och björk. En mer sannolik 
förklaring är att enstaka ekar vid det laget hunnit växa upp i betesmarkerna, eller 
möjligen att kolet kommer från röjning av kvarlämnade solitärekar.

Förekomsten av träkol i röjningsrösena speglar ett rörligt odlingssystem, där nya 
odlingsytor regelbundet bröts upp i betesmarken. Kolet från björk, hassel och ek visar att 
den mark som vid ett visst tillfälle röjdes för odling inte odlats på lång tid. Om det var 
någon typ av odlingsrotation så var trädesperioderna tillräckligt långvariga för att tillåta 
björk och hassel att växa upp mellan odlingsfaserna. Mer troligt än ett rotationsjordbruk 
är ett system med mer långvarigt och intensivt brukade odlingsytor, och där man endast 
med längre mellanrum, till exempel en gång per generation, bröt nya åkrar.

Vedarternas stratigrafiska fördelning i röjningsrösena
I diagrammet i figur 15 jämförs identifierade vedarter med kolbitarnas stratigrafiska 
lägen i röjningsrösena. Ett intressant samband som framgår av figuren är att kolbitar
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Tall Lind Ek Ask Lönn Al
Pinus Tiliä Quercus Fraxinus Acer Alnus

Björk
Betula

Hassel Asp Vide
Corylus Populus Salix

Figur 13. Diagramsammanställning över samtliga vedartsbestämda och KC-daterade kolbitar från Hamnedaprojektet. 
Skalan till vänster visar kalibrerade år före och efter Kristus. Staplarnas längd visar hur många kolbitar av de olika 
trädslagen som daterats till respektive 500-årsintervall (mittpunkterna på respektive två-sigma-intervall har använts). 
Diagrammet bygger på 78 stycken direktdaterade kolbitar. Analys: Thomas Bartholin.

Bar chart showing all wood-analysed and ,4C-dated charcoal from the Hamneda Project.

som tagits från jorden en bit under rösena uteslutande representeras av ek och lind, 
medan samtliga kolbitar från björk och hassel tagits i eller direkt under röjningsrös- 
ena. Framför allt kol från björk är koncentrerat till rösenas bottenskikt.

Detta stratigrafiska förhållande talar för att lind och ek har påverkats av röjnings- 
bränningar eller andra typer av bränder redan före det att stenröjningen började i områ
det. När väl stenröjningen kom igång var det framför allt björk och hassel, men även i viss 
mån ek, som röjdes och brändes. Detta stämmer väl med den bild som pollenanalysen 
gett och som framgått av jämförelsen mellan vedarter och erhållna 14C-dateringar.

Äldre röjningsbränningar
Som framgår av till exempel figurerna 4 och 13 har det brunnit i området även före 
odlingsexpansionen kring Kristi födelse. Det träkol som har 14C-daterats till neolitikum
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1000 500 1000

Kalibreradel4C-år (2 sigma)

Figur 14. Sammanställning över samtliga kolbitar från röjningsrösen inom Hamnedaprojektet som bestämts till ek, björk 
eller hassel, och som '»C-daterats till intervallet 1000 f.Kr.-lOOO e.Kr. Dateringarna anges som kalibrerade min-max- 
intervall med två sigmas standardavvikelse.

Charcoal from clearance cairns, dated to the time intervall 1000 B.C.-A.D. WOO. (cal. min-max intervalls, 2 sigma), and 
identified as oak, birch or hazel.

och bronsålder har vedartsbestämts till ek, lind, hassel, björk och asp. Pollenanalyser 
har visat att det förekom bete och även viss odling i området under dessa perioder, och 
en del av det tidiga träkolet härrör därför troligen från tidiga röjningsbränningar. Trä
koisbitarna från denna tidiga markanvändning är dock för få för att tillåta slutsatser 
om röjningsbränningarnas förlopp, om odlingscykler eller liknande.

Värt att notera är att björkkol, mer än till exempel kol från ek och hassel, tidsmäs
sigt är begränsat till den intensiva odlingsfasen under järnåldern. Betet och de regel
bundna röjningsbränningarna under romersk järnålder och framåt ledde troligen till 
en gradvis jordmånsförändring som gjorde björken konkurrensstark.
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Lind Ek Lönn Hassel Björk Vide
Tiliä Quercus Acer Corylus Betula Salix

Över röset

Mitt i röset 

Övergångszon 

I rosets botten

Övergångszon 

Under röset

o i 1 2 3 4 0 1 01 2 3 4 5 6 0 1 234567890 1

Figur 15. Vedartsbestämt träkol från röjningsrösen inom RAÄ 77. Diagrammet visar de olika trädslagens stratigrafiska 
fördelning i rösena.

Wood-analysed charcoal from clearance cairns in RAÄ 77. The bar chart shows the relationship between tree taxa and 
stratigraphical position. From top to bottom: above the stones in the cairn, among the stones, transition zone, 
immediately under the bottommost stones, transition zone, and at some depth under the cairn.

Tidigmesolitiskt träkol
Fyra vedartsbestämda kolbitar har 14C-daterats till tidigmesolitisk tid (fig. 13). En av 
dessa har bestämts till ek och daterats till 8350-7900 år f.Kr. (kal., 2 sigma; Ua-8510). 
Fyndet är förvånande eftersom pollendiagram visar att eken förekom mycket spar
samt eller saknades helt och hållet i Sydsverige vid denna tid (t.ex. Nilsson 1964, 
Thelaus 1989, Gaillard m.fl. 1996). Först cirka tusen år senare ökar pollenkurvan för 
ek märkbart i sydsvenska pollendiagram. Två tänkbara förklaringar till kolbiten från 
Hamneda är att den antingen härrör från en av mycket få ekar som växte i landskapet, 
eller att den är från ett träföremål som av människor förts till området söderifrån 
(kolbiten påträffades i en grop). En tredje tänkbar förklaring är att vedartsbestäm- 
ningen eller 14C-dateringen är felaktig.

De övriga tre kolbitar som daterats till tidigmesolitisk tid har bestämts till tall, vilket 
stämmer betydligt bättre med vad som är känt om den sydsvenska vegetationsutvecklingen.
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De ligger nära varandra i tid, och med kalibrerade 2 sigma-intervall faller alla tre inom 
intervallet 7 200-6 350 f.Kr. Från pollendiagram vet vi att vegetationen vid denna tid 
dominerades av tall och hassel, och att den fuktvarma ädellövskogen ännu inte brett 
ut sig. Klimatet var varmt och torrt, och naturliga skogsbränder kan därför ha före
kommit. Det är också möjligt att bränderna vid denna tid var medvetet anlagda, efter
som en öppnare vegetation bör ha gynnat bytesdjur, som till exempel den allt sällsyn
tare uroxen (jfr Ekström 1993).

Makrofossilanalys

Målsättning
Den övergripande målsättningen med makrofossilanalysen var att belysa växt- 
utnyttjandet under olika perioder. Mer specifika frågeställningar rörde till exempel 
vilka grödor som odlats, graden av gödsling samt funktionen hos olika anläggningar.

Med makrofossil menas i detta sammanhang förkolnade makroskopiska växtrester 
som inte är träkol.

Provtagning och analys
Prover togs ur ett stort antal anläggningar under utgrävningarnas gång. De insamlade 
proverna flotterades, siktades (maskvidd: 0,25 mm) och torkades inomhus efter fält
arbetets slut.

Analysen gjordes med stereomikroskop vid 7-80x förstoring, med tillgång till 
referenssamling och gängse bestämningslitteratur.

Resultat
Resultaten av makrofossilanalyserna från Hamneda har presenterats och tolkats i tidi
gare rapporter (Regnell under tryckning a, b).

Sammantaget har 177 prover flotterats och analyserats. Av dessa kom de flesta från 
stolphål (55 prover fördelade på 53 stolphål), röjningsrösen (48 prover fördelade på 
22 rösen), härdar (26 prover fördelade på 23 härdar) och gropar (21 prover fördelade 
på 19 gropar). Dessutom analyserades bland annat prover från förmodade gravar (13 
prover fördelade på fem gravar).

Av de 177 analyserade proverna visade sig 68 stycken (38%) innehålla makrofossil. 
Bäst utdelning gav proverna från stolphålen, där 58% av proverna innehöll makro- 
fossil. För prover från gropar och härdar var motsvarande siffra 48% respektive 31%.
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Det stora antalet prover från röjningsrösen gav mager utdelning, med makrofossil i 
bara 12% av proverna. I tabell 3 visas vilka taxa som påträffats i vilka kontexter.

Sammanlagt 17 av de kontexter eller anläggningar som innehöll makrofossil har 
14C-daterats. Av dessa faller två inom senneolitikum och resten inom järnåldern. Järn- 
åldersdateringarna ligger samtliga inom intervallet romersk järnålder-folkvandrings- 
tid, med undantag för ett prov som faller inom vikingatid. Tabell 4 är en sammanställ
ning över de makrofossil som kommer från 14C-daterade kontexter.

Odlade växter
Utifrån makrofossilanalyser och 14C-dateringar finns det belägg för att brödvete 
(Triticum vulgare) och korn (Hordeum vulgare coll.) odlades i området under 
senneolitikum. Materialet är litet och härrör från en enstaka grop inom RAÄ 76. Men 
även om fyndet är ensamt i sitt slag så är det inte överraskande eftersom pollen
analyserna belagt korn- och vetepollen från senneolitikum. De fynd av hallon och 
hasselnöt som daterats till senneolitikum härrör från hällkistan inom RAÄ 77.

Då det gäller odlade växter från järnåldern är källmaterialet större, och grundar sig 
på fynd av sädeskorn från en grop och två stolphål inom RAÄ 66, två stolphål inom 
RAÄ 76 samt en grop och två stolphål inom RAÄ 77. De sädeskorn som kunnat be
stämmas domineras liksom i det senneolitiska provet av brödvete och korn. Några av 
kornkärnorna har kunnat bestämmas till skalkorn (Hordeum vulgare var. vulgare). 
Dessutom har enstaka kärnor från råg (Secale cereale) och råglosta (Bromus secalinus) 
identifierats.

Sädeskorn har även påträffats i 13 anläggningar som inte 14C-daterats. Med tanke 
på det stora antalet järnåldersdateringar i övrigt kan man förmoda att flertalet av 
dessa odaterade sädeskorn härrör från järnåldern. I det odaterade materialet domine
rar brödvete och korn. Kärnor från både skalkorn och naket korn (Hordeum vulgare 
var. nudum) har identifierats, liksom enstaka kärnor av råg och troligen havre (Avena 
cf. sativa).

Även om framför allt det senneolitiska materialet är för litet för några långtgående 
slutsatser, så tyder resultaten på att brödvete och korn varit viktiga grödor i området 
under såväl senneolitikum som senare under järnåldern. Betydelsen av brödvete under 
järnåldern i Hamneda har paralleller i Mellansverige, men skiljer sig från vad vi vet 
om odlade grödor i Skåne vid denna tid (Hjelmqvist 1979, Viklund 1998).

Jämförelse mellan röjningsrösen och boplatslämningar
Som nämndes ovan var det bara en liten andel av proverna från röjningsrösen som 
innehöll makrofossil. Av tabell 3 framgår det dessutom att de som innehöll makro- 
fossil endast innehöll ett fåtal taxa. De makrofossil som påträffades i röjningsrösen
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Tabell 3. Sammanställning över vilka växtmakrofossil som påträffats i vilka anläggningstyper. Analys: Mats Regnell.

Charred plant macrofossils found in post-holes, pits, hearths, and clearance cairns.

Stolphål Gropar Härdar Röjningsrösen

Införda Sädeskorn i allmänhet (Cerealia indet.) X X

odlade Brödvete (Triticum vulgare) X X

växter Korn i allmänhet (Hordeum vulgare coll.) X X X

Skalkorn (Hordeum vulgare var. vulgare) X X X

Naket korn (Hordeum vulgare var. nudum) X

Troi. havre (Avena cf. sotiva) X

Råg (Seco/e cereale) X X

Övriga Råglosta (Bromus secalinus) X

utnyttjade Hallon (Rubus idaeus)
växter Hassel (Corylus avellana) X X X X

Träd Tall (Pinus silvestris) X

Torr, näringsfattig Trol. fårsvingel (Festuca cf. ovina) X X

kulturmark Åkerspärgel (Spergula arvensis) X X

Frisk, Trol. brunört (cf. Prunella vulgaris) X

näringsrik Gåsört (Potentilla anserina) X X

kulturmark Mynta (Mentha arvensis/aquatica) X

Smörblomma (Ranunculus cf. acris) X X X X

Snärjmåra (Galium aparine) X
Vanlig pilört (Persicaria lapathifolia) X

Åkerpilört (Persicaria maculosa) X X X

Åkerbinda (Fallopia convolvolus) X

Ängssyra (Rumex acetosa) X

Övriga Gräs i allmänhet (Poaceae indet.) X X X

kulturmarks- Målla i allmänhet (Chenopodium sp.) X X

växter Starr i allmänhet (Carex sp.) X

Svartkämpar (Plantago lanceolata) X X

Trampört (Polygonum aviculare) X

var ett tallbarr, hasselnötsfragment, samt frön av gåsört (Potentilla anserina), smör
blomma (Ranunculus cf. acris) och trampört (Polygonum aviculare). Odlade växter 
påträffades inte.

Artsammansättningen i rösena speglar betes- eller ängsmark snarare än åker. Det 
styrker uppfattningen att den mark som röjningsbrändes då en ny odlingsyta bröts 
upp, hade nyttjats för bete under en längre tid. Det kan ha varit långtidsträdad mark 
eller mark som inte tidigare odlats.

Makrofossil av odlade växter fanns endast i boplatslämningar, som stolphål, gro
par och i viss mån härdar. De har därför inget samband med röjningsbränningar utan 
har förkolnats i samband med någon boplatsaktivitet, till exempel röstning.
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Tabell 4: Kronologisk sammanställning över växtmakrofossil från ,4C-daterade kontexter. Analys: Mats Regnell.

Charred plant macrofossils l4C-dated to the Late Neolithic and the Iron Age.

Senneolitikum Järnålder

Införda odlade växter Sädeskorn i allmänhet (Cerealia indet.) X X
Brödvete (Triticum vulgare) X X

Korn i allmänhet (Hordeum vulgare coll.) X X

Skalkorn (Hordeum vulgare var. vulgare) X

Råg (Seco/e cereale) X

Övriga utnyttjade växter Råglosta (Bromus secalinus)
Hallon (Rubus idaeus) X

X

Hassel (Corylus avellana) X X

Torr, näringsfattig kulturmark Trol. fårsvingel (Festuca cf. ovina) X
Åkerspärgel (Spergula arvensis) X

Frisk, näringsrik kulturmark Gåsört (Potentilla anserina) X
Myntha (Mentha arvensis/aquatica) X

Smörblomma (Ranunculus cf. acris) X
Snärjmåra (Galium aparine) X
Vanlig pilört (Persicaria lapathifolia) X

Åkerpilört (Persicaria maculosa) X
Åkerbinda (Fallopia convolvolus) X
Ängssyra (Rumex acetosa) X

Övriga kulturmarksväxter Gräs i allmänhet (Poaceae indet.) X
Målla i allmänhet (Chenopodium sp.) X
Starr i allmänhet (Carex sp.) X
Svartkämpar (Plantago lanceolata) X

Rikedomen på förkolnade sädeskorn i boplatslämningarna och avsaknaden av de
samma i röjningsrösena, kan ses som ett argument för att träkolet i röjningsrösena inte 
i någon större utsträckning härrör från boplatser. Omlagrat boplatskol skulle annars 
kunna vara ett problem vid dateringen av röjningsrösen.

Vad artsammansättningen säger om gödslingen
Växter som anses indikera mycket näringsrik mark är bland annat målla (Chenopo- 
dium sp.), snärjmåra (Galium aparine) och åkerbinda (Fallopia convolvulus). Dessa 
finns i proverna från Hamneda, men i relativt små mängder.

Eftersom dessa näringsindikerande taxa är svagt representerade i Hamnedamateri- 
alet, och dessutom kan komma från näringsrik mark på boplatserna, kan de inte an
vändas som belägg fór systematisk gödsling. Å andra sidan kan man inte heller utifrån 
detta material utesluta att gödsling praktiserats.
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Bland de påträffade växtarterna finns också de som anses indikera mager odlad mark, 
bland annat åkerspärgel (Spergula arvensis). Möjligen talar kombinationen av 
näringskrävande och mindre krävande taxa för att det funnits varierande närings
förhållanden inom den brukade marken. Men på grund av att så få makrofossilana- 
lyser har gjorts på material från Sydsvenska höglandet, är kunskapen dålig om vilka 
växter som vuxit på åkermark, såväl rik som mager. I nuläget är det därför inte möjligt 
att utifrån enstaka frön bedöma i vilken grad åkrarna i Hamneda gödslats under olika 
perioder. Det är angeläget att framtida boplatsundersökningar på höglandet inklude
rar makrofossilanalys.

Spår av gräsmarker
Enstaka frön från gräsmarksväxter har också påträffats. Dessa är bland annat gräs 
(Poaceae), ängssyra (Rumex acetosa), svartkämpar (Plantago lanceolata) och smör
blomma (Ranunculus cf. acris). Materialet är dock för litet för att säga något om 
gräsmarkernas näringsstatus och i vilken mån de nyttjats för bete eller slåtter.

Sammanfattande slutsatser och tolkningar
I de följande avslutande avsnitten sammanfattas resultaten från 14C-dateringar av trä
kol från röjningsrösen, pollenanalyser, makrofossilanalyser och vedartsbestämningar. 
De tolkningar som presenteras knyter samman och bygger vidare på de mer analys
specifika resultat och tolkningar som presenterats i tidigare avsnitt.

Översiktlig beskrivning av landskapets förändring
Utifrån analysresultaten går det att teckna landskapets långsiktiga historia, en be
skrivning som först och främst gäller moränhöjderna väster om Lagadalen i trakten av 
Hamneda. De samstämmiga resultaten från de nio olika undersökningsområdena in
om Hamnedaprojektet, samt likheter med resultat från undersökningar i norra Skåne 
(Olsson och Wallin 1999, Lagerås m.fl. 2000), talar dock för att tolkningarna till vissa 
delar kan ha en generell giltighet för liknande röseområden på de södra och västra 
delarna av Sydsvenska höglandet.

Utifrån analysresultaten kan landskapets utveckling på ett översiktligt plan delas in 
i fem olika perioder, vilka beskrivs nedan.

Skogslandskapet fram till ca 2000 f.Kr.
Under mesolitisk och större delen av neolitisk tid var området skogklätt. Efter en 
inledande fas av tall- och hasselskogar under tidigmesolitikum kom skogsbilden att
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domineras av lind och ek, under både mesolitisk och neolitisk tid. Hasseln var också 
vanlig under hela perioden, och alen var allmän i sanka områden.

Enstaka träkoisbitar från perioden vittnar om sporadiska bränder i skogslandska
pet. Med undantag för en bit ekkol, så har de äldsta daterade kolbitarna visat sig vara 
från tall. Dateringsmässigt faller detta tallkol väl inom den period som enligt pollen
analyser karakteriserades av tall- och hasselskogar.

Undersökningar av vattennivåvariationer i skånska sjöar har visat att det under 
åtminstone en del av tall-hasselskogens tid var en markant torrperiod (Digerfeldt 
1988). Torrperiodens exakta utbredning i tiden är inte känd, men som torrast har det 
antagligen varit under den tid som i sydsvenska pollendiagram motsvaras av pollen
zon BOI. Denna pollenzon var tidigare 14C-daterad till 9 600-8 500 BP (Nilsson 
1964), men har under senare års revidering av kronologin omdaterats till ca 9 000- 
7 600 BP (Gaillard m.fl. 1996), vilket i kalibrerade år motsvarar ca 8 000-6 400 f.Kr. 
De tre daterade bitarna av tallkol från Hamneda faller inom detta intervall. De kan 
därmed knytas till en markant torrperiod och det är troligt att de härrör från naturliga 
skogsbränder. Naturligtvis kan man inte utesluta att de är spår av mänskliga röjnings- 
bränningar, men om det någon gång funnits förutsättningar för naturliga skogs
bränder i Sydsverige så var det under denna tid och i denna typ av skog.

Från resterande del av mesolitikum och tidig- och mellanneolitikum finns enstaka 
kolbitar av lind, ek och björk. Skogsbränder bör ha varit mycket ovanliga i dessa 
tempererade lövskogar, och det är därför troligt att kolet härrör från mänskliga aktivi
teter. Att människor funnits i området visas av boplatsspår från mesolitikum inom 
RAÄ 67 (Knarrström denna volym). Troligen har elden använts för att förbättra jak
ten, men under neolitisk tid kan syftet också ha varit att skapa gläntor för betande 
tamboskap. Några belägg för att området nyttjats för bete under denna period finns 
dock inte och ej heller för odling.

Bete och odling från senneolitikum till Kristi födelse 
I de flesta av de undersökta områdena finns svaga spår efter mänsklig aktivitet under 
senneolitikum, bronsålder och förromersk järnålder. Spåren utgörs av pollen från 
bland annat betesmarksväxter och sädesslag samt träkol från röjningsbränningar. 
Från senneolitkum finns dessutom boplatsspår och gravar, och från förromersk järn
ålder finns boplatsspår.

Resultaten visar att de senneolitiska hällkistorna i trakten inte ska ses som isolerade 
i tid och rum. Åtminstone den undersökta hällkistan inom RAÄ 77 har uppförts i nära 
anslutning till boplatsaktiviteter, odlingsytor och betesmark, och som sammanställ
ningen av 14C-dateringar i figur 4 visar markerar den början på en flertusenårig period 
av röjningsbränningar och agrar aktivitet i området. En rimlig tolkning är att den 
höglänta moränmarken togs i anspråk för bete, odling och bosättning i huvudsak un
der senneolitikum och att hällkistorna står som monument över denna agrara expan
sion.
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Pollenprover från äldre delar av markprofiler och torvsekvenser, samt från den under
sökta hällkistan, visar att betesmarkerna under senneolitikum var friska gräsmarker 
med en busk- och trädvegetation av främst hassel, ek och lind. Pollenanalyserna visar 
också att kom och vete odlades, något som får stöd av förkolnade kärnor av korn och 
brödvete i en senneolitisk boplatsgrop inom RAÄ 76. Vedartsbestämningarna visar att 
det framför allt var ek och i viss mån hassel som röjdes och brändes när betesmarker 
expanderade och odlingsytor anlades.

Av fynden och analyserna att döma var odlingen under senneolitikum småskalig. 
Att den kanske ändå hade en central betydelse för människorna antyds av grav
gåvorna i den undersökta hällkistan. Pollenanalyserna visade att lerkärlet i kistan vid 
begravningen innehållit korn och vete, antingen som ax eller säd eller i förädlad form 
som mat eller dryck (Lagerås denna volym).

Jämfört med senneolitikum är bronsåldern en mer svårfångad period i området. Av 
daterat träkol att döma fortsatte röjningsbrännandet genom bronsåldern. Avsaknaden 
av boplatslämningar och säkra odlingsspår från bronsåldern antyder dock att området 
då kanske enbart nyttjades för bete. Men det är svårt att i de pollenanalyserade sek
venserna säkert avgöra vilka prover som ska knytas till bronsåldern, och man kan 
därför inte utesluta att också småskalig odling förekommit. Några tecken på igenväx- 
ning finns inte och slutsatsen är att betesdriften fortsatte genom bronsåldern, medan 
frågetecken kvarstår efter odling och bosättning. Utbredningen av bronsåldersgravar 
inom socknen antyder också att bebyggelsen vid denna tid var koncentrerad till andra 
platser (Högrell denna volym).

Under förromersk järnålder fortsatte markanvändningen med bete i ett halvöppet 
landskap och odling, troligen småskalig. Från perioden finns också boplatsspår. Vege
tationen uppvisade inga större förändringar, men sannolikt var andelen lind i skogen 
nu mindre än tidigare. Denna utveckling, där ek gradvis ersatte lind under årtusen
dena före Kristus, framgår av många pollendiagram från Småland. Man kan tänka sig 
att eken gynnades för till exempel ollonbete, men det är troligen också så att en grad
vis klimatförsämring och jordmånsförändring missgynnat linden (Lagerås 1996).

Vad det gäller röjningsbrännandet så intensifierades det under förromersk järn
ålder. Troligen ska man se dessa röjningar av framför allt ek som en inledningsfas till 
den markanta expansion som sedan följde under romersk järnålder.

Stenröjningens epok från romersk järnålder till och med vendeltid 
Samtliga de olika undersökningsområdena uppvisar ett stort antal 14C-dateringar från 
denna period. Framför allt yngre romersk järnålder och folkvandringstid är väl före
trädda bland dateringarna. Men inte bara de daterade kolbitarna, utan också resultat 
från pollenanalyser och makrofossilanalyser, samt rikedomen på boplatslämningar, 
talar för att detta var den period då Hamnedas moränområden utnyttjades som mest 
intensivt. Varken förr eller senare har den höglänta terrängen varit så intensivt nyttjad 
för bosättning och odling.

211



Järnålderns odlingssystem och landskapets långsiktiga förändring

Björken gynnades av röjningsbränningar och markanvändning, och kanske också av 
klimatutvecklingen, vilket avspeglas i vedartsbestämningarna. Sammantaget talar re
sultaten för ett relativt öppet beteslandskap med buskar av björk och hassel. 
Gräsmarkerna var till en början friska och örtrika, men fick efterhand ett allt större 
inslag av ljung. Odling av brödvete, skalkorn och troligen också naket korn förekom, 
och i samband med denna odling bedrevs stenröjning. Sambandet mellan röjnings
bränningar och stenröjning diskuteras mer ingående i ett separat avsnitt nedan.

Boplatslämningarna och träkolsdateringarna tyder på en bebyggelseexpansion och 
agrar expansion i moränområdena under romersk järnålder. En inledning till denna 
expansion kan dock, som nämndes ovan, spåras tillbaka till förromersk järnålder.

Från vendeltid är mängden röjningskol mindre liksom även antalet boplatsläm
ningar. Den markanta nedgången sker dock något senare, vid övergången till vikinga
tid. Allt tyder på att bosättning och odling i de undersökta röseområdena då upp
hörde. Förändringen verkar vara synkron inom de undersökta områdena, och delvis 
liknande resultat har framkommit vid röseundersökningar i norra Skåne (Olsson och 
Wallin 1999, Fagerås m.fl. 2000).

Samtidigheten inom röseområdena i Hamneda, både vad det gäller expansionen i 
romersk järnålder och övergivandet i yngre järnålder, är anmärkningsvärd, inte minst 
med tanke på den lokala variationen i bonitet (se ovan i avsnittet Området och 
pr ovtagningspunkterna).

Från ljunghed till granskog under historisk tid 
Kring övergången mellan vendeltid och vikingatid upphörde odling och bosättning i 
den höglänta moränmarken, och troligen skedde en bebyggelsekoncentration till lågt 
liggande silt- och sandjordar i Fagadalen. Endast från ett av de nio undersökta röse
områdena, RAÄ 87, finns belägg för fortsatt eller återupptagen odling och bosättning 
under historisk tid.

Redan under den intensiva brukningsfasen tidigare under järnåldern hade betes
tryck och röjningsbränningar lett till att ljungen började sprida sig i betesmarkerna. 
Men det var först efter omstruktureringen under tidig vikingatid som den höglänta 
terrängen utvecklades till de öppna ljunghedar som kom att karakterisera den histo
riska bygdens utmarker.

Ljunghedarna var ett resultat av hårt betestryck, regelbundna röjningsbränningar 
och ett fuktigt klimat. Ljungbränningen syftade till att få bort grovvuxen ljung, och 
hade kortsiktigt en positiv effekt för betet. Men på längre sikt gynnades ljungen av 
bränningen, allt eftersom marken gradvis utarmades. Problemet uppmärksammades 
av Linné då han år 1749 reste genom södra Småland: “Om någon dödelig kunde 
utröna något lätt sätt att utrota ljungen utan brännande, han gjorde Småland den 
största tjänst” (Linnæus 1975 [1751]).

Under 1800-talets andra hälft och början av 1900-talet, upphörde betet på ljung
hedarna, och efter en kort fas av tallskog kom moränmarkerna att täckas av tät
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granskog. Granens etablering på de forna ljunghedarna var till stor del resultatet av 
storskaliga planteringsprojekt (Östlund 1999). Övergången från öppen, betad 
ljunghed till tät granskog är den mest drastiska förändring av landskapsbilden som 
skett under områdets flertusenåriga markanvändningshistoria.

Järnålderns odlingssystem i röseområdena
Med utgångspunkt i de vegetationshistoriska analyserna och dateringarna inom 
Hamnedaprojektet är det möjligt att diskutera röseområdenas odlingssystem mer i 
detalj. Som nämnts tidigare i texten kan de undersökta röjningsröseområdena knytas 
till odling i huvudsak under perioden romersk järnålder-tidig vikingatid, och följande 
diskussion rör därmed odlingen under denna period.

En fråga som är grundläggande för förståelsen av röseområdenas odlingssystem är 
hur stor del av dessa områden som brukades samtidigt. Man kan tänka sig bland 
annat följande tre alternativa modeller för ett typiskt röseområde i Hamneda:

1. Redan efter en kort intensiv stenröjningsfas i romersk järnålder nådde röseområdet 
den utbredning det har idag. Hela röseområdet nyttjades för odling under hela 
användningsperioden, det vill säga från den inledande röjningsfasen till det att 
området övergavs i tidig vikingatid.

2. Den odlade marken och därmed röseområdet utvidgades kontinuerligt från ro
mersk jänålder till tidig vikingatid. Vid användningsperiodens slut hade den odlade 
marken samma utbredning som dagens röseområde.

3. Hela röseområdet har aldrig brukats vid en och samma tid. Vartefter som nya 
odlingsytor skapades har gamla övergivits, och röseområdets nuvarande storlek 
speglar en mobilitet snarare än en mycket omfattande odling.

Flera argument talar emot modell 1. Så visar till exempel dateringarna av träkol från 
botten av rösena att dessa tillkommit under hela perioden, inte bara i dess början. 
Dessutom visar pollenanalyserna att röseområdena under perioden präglats av gräs- 
och buskmarker, medan odlingsytorna utgjort ett mindre inslag. Hela röseområdena 
kan därför inte ha nyttjats för odling samtidigt. Ytterligare ett argument mot denna 
modell är röseområdenas storlek i sig. Hade hela röseområdena brukats vid en och 
samma tid skulle det innebära en orimligt stor åkerareal under förhistorisk tid, ett 
argument som tidigare också framförts av Gren (1989).

Förklaringsmodell 2 stämmer bättre med dateringarna, som ju visar att nya rösen 
kontinuerligt tillkommit. Dock skulle detta enligt modellen leda till en orimligt stor areal 
odlad mark i slutet av perioden. Modellen förutsätter också en kontinuerlig expansion 
av odlingsmarken genom hela perioden, något som inte får stöd i pollenanalyserna.
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Mest sannolik är modell 3, som innebär att röseområdenas ofta ansenliga storlek är 
det sammanlagda resultatet av ett mobilt odlingssystem. Modellen får stöd i träkols- 
dateringarna, som visar att röjnings bränningar förekom regelbundet genom hela 
användningsperioden. Den får också stöd i pollenanalyserna, som visar att röse- 
området dominerats av gräs- och buskmark, och att odlingen troligen legat på en jämn 
nivå och haft begränsad omfattning genom hela perioden.

Hur har då detta mobila odlingssystem varit organiserat? Bland annat följande två 
förklaringsmodeller är tänkbara:

3a. Röseområdena är spår efter ett extensivt rotationsjordbruk med långtidsträda. En 
yta röjdes och odlades under en eller ett par säsonger och lades sedan i träda. 
Först efter en längre trädesperiod på uppskattningsvis 20-50 år bröts samma yta 
återigen upp för odling. Under den långa trädesperioden hann inte bara gräs och 
andra örter kolonisera den forna odlingsytan, utan också buskar och små träd, 
och trädan kan ha nyttjats för både bete och lövfodertäkt. När marken ånyo 
skulle brytas upp röjdes vegetationen, och grenar och sly brändes. Med röjningen 
förmultnade rotsystemen i marken vilket gav en så kallad röjgödslingseffekt, och 
någon systematisk tillförsel av kreatursgödsel var inte nödvändig.

3b. Röseområdena är spår efter ett mer intensivt odlingssystem som ändå hade en 
grad av mobilitet. Odlingsytorna brukades under längre perioder än i ovanstå
ende modell, och systemet kan beskrivas som ett ensädesbruk som skiftade läge 
med intervall på förslagsvis några decennier. Inom den mark som under en viss 
period utgjorde odlingsmark, kan såväl korttidsträda som kreatursgödsling ha 
praktiserats. Anledningen till att stenröjda och intensivt brukade odlingsytor 
ändå till slut lades igen, kan ha varit att jorden i det långa loppet, trots gödsling, 
utarmades på lättillgänglig mineralnäring. En annan anledning kan ha varit att 
man genom en viss mobilitet hos såväl odlingsmark som bebyggelse kunde odla 
upp välgödslade äldre boplatsytor. Men det är också möjligt att utarmning av 
odlingsmarken över huvud taget inte var något problem. En kontinuerlig gödsling 
kan istället ha resulterat i en gradvis förbättring av bördigheten. Den viktigaste 
drivkraften bakom mobiliteten har nog snarare varit ogräsplågan. Kontinuerligt 
brukade odlingsytor har efterhand koloniserats av åkerogräs, och trots god till
gång på näring har det till slut var mer lämpligt att bryta nya åkrar än att kämpa 
vidare med de gamla. [Ett liknande resonemang har nyligen förts av Liversage 
(1999) angående danska bronsåldersåkrar.]

Tolkningsmodell 3a har ursprungligen presenterats av Gren (1989), och har sedan dess 
använts av många olika författare. Som tolkning känns den tilltalande framför allt 
genom att den på ett enkelt sätt förklarar varför röseområden i vissa fall kan vara så 
stora. En förklaring till att modellen till stor del stått oemotsagd kan kanske också
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vara att kopplingen marginalområde-extensivt jordbruk uppfattats som logisk. Vad 
som kan ses som en svaghet i modellen är att den inte förklarar varför man i ett så 
extensivt odlingssystem ändå investerat i stenröjning. I andra extensiva odlingssystem, 
som till exempel det sentida svedjebruket, har inget eller mycket lite arbete lagts på 
stenröjning. Ett annat förhållande som känns svårt att acceptera är att man i ett så 
boskapsbaserat jordbruk inte förlängt odlingsperioderna genom tillförsel av kreaturs- 
gödsel. Det verkar inte rationellt att man på grund av snabbt minskande bördighet hos 
de ogödslade ytorna, så gott som årligen fick investera mycket arbete i att bland rötter 
och grässvål bryta ny odlingsmark.

Ett resultat från Hamneda som rimmar illa med modell 3a är den geografiska och 
kronologiska fördelningen av det daterade träkolet. Den sammanlagda effekten av ett 
odlingssystem enligt den modellen skulle bli att man redan efter 20-50 år odlat upp 
hela röseområdet en gång, varefter man åter bröt upp de första ytorna, och så vidare. 
Redan efter 20-50 år skulle hela röseområdet ha tagits i besittning och brukats en 
gång. Man skulle då också förvänta sig att 14C-dateringarna av träkol från botten av 
rösena tidsmässigt låg samlade inom en kort period, i idealfallet 20-50 år. Enstaka 
rösen kan förstås ha tillkommit under de följande rundorna, men ganska snart bör 
stenröjningen ha begränsats till att sten lades på de redan existerande rösena. I Hamn
eda tyder resultaten i stället på en regelbunden och kontinuerlig tillkomst av nya rösen 
under hela den cirka 800 år långa användningsperioden från romersk järnålder till 
tidig vikingatid.

Det enklaste sättet att förklara tillkomsten av nya rösen under hela perioden är att 
det varit en lägre grad av mobilitet, det vill säga att det gick längre tid mellan flytt
ningen av odlingsytorna, och resultaten från Hamneda tycks därmed tala för modell 
3b. Denna lägre grad av mobilitet förde i sin tur med sig att brukningstiden för respek
tive odlingsyta, innan den för längre tid lades för fäfot, måste ha varit längre än ett 
eller två år (denna tolkning har presenterats tidigare av Lagerås 1999). Med längre 
brukningstider faller det sig mer naturligt att odlingsjorden stenröjts, och ett rimligt 
antagande är att den också gödslats. Några säkra belägg för gödsling finns dock inte 
från Hamneda. Växter som indicerar näringsrik mark har påträffats bland makro- 
fossilen men de är få.

Beträffande frågan om gödsling i järnålderns röseområden kan en relevant jämfö
relse göras med nya resultat från trakten av Örkelljunga i norra Skåne. Samtidigt med 
utgrävningarna i Hamneda undersöktes där fyra områden med röjningsrösen. Dessa 
liknade röseområdena i Hamneda, och visade sig också i huvudsak spegla en 
odlingsexpansion under romersk järnålder (Olsson och Wallin 1999). Markkemiska 
undersökningar inom två av dessa områden visade att gödsel tillförts odlingsytorna 
(Engelmark och Linderholm 1997). Resultatet ger stöd åt synen på röseområdenas 
odlingsytor som relativt intensivt och långvarigt brakade. En fråga som dock kvarstår 
att besvara är varför odlingen inte genererat tydligare åkerformer än de enstaka och 
mycket svaga odlingshak och terrasser som karakteriserar röseområdena.
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Den modell som här kallats 3b, och som får empiriskt stöd i resultaten från Hamneda, 
har tidigare föreslagits av Ellen Anne Pedersen och Mats Widgren (Widgren 1997, 
Pedersen och Widgren 1998). I dessa två publikationer diskuteras bland annat den 
romerske författaren Tacitus beskrivning av germanernas jordbruk. Enligt Widgren 
kan denna text tolkas så att det fanns två nivåer av mobilitet i ett och samma system. 
Dels en kortsiktig mobilitet som kan beskrivas som en trädesrotation inom inmarken, 
det vill säga en föregångare till det system av korttidsträdor och växtföljder som se
nare praktiserades inom ramen för det historiska en-, två- och tresädet. Dels en lång
siktig mobilitet där man med längre mellanrum bröt helt ny odlingsmark och även 
flyttade bebyggelsen.

Av dessa två nivåer är det den långsiktiga mobiliteten som i Hamneda speglas i 
träkolet under röjningsrösena och i de spridda boplastlämningarna (jfr Grönberg m.fl. 
denna volym), och som också resulterat i röseområdenas stora utbredning. I en diskus
sion kring varför gården och odlingsmarken då och då flyttades, framför Pedersen och 
Widgren samma förklaringar som presenterades ovan, det vill säga problem med 
ogräs och skadedjur och att man ville utnyttja den näringsrika boplatsjorden. Men de 
föreslår även andra typer av orsakssamband, där uppbrytningen av ny mark och 
utvidgandet av röseområdena kan ses som led i en medveten expansionsstrategi. Med 
röjningarna utökades den produktiva kulturmarken, stenfria marker för bete och slät
ter skapades, och rösena gav en markering av tillhörighet och hävd.

Det är tyvärr inte möjligt att utifrån dateringarna i Hamneda säga hur ofta odlings
marken omdisponerades. Ett förslag, som ännu bara är en hypotes, är att ny odlings
mark bröts var gång en ny generation tog över gården. Förutom de praktiska förde
larna kan detta ha haft en symbolisk betydelse av nystart.

Alternativt kan man tänka sig att bebyggelsens livslängd var en bidragande faktor. 
Enligt en sådan tankemodell skiftade man bebyggelseläge och odlade upp den gamla 
gårdsmiljön i samband med att husen byggdes om. Beräkningar av livslängden hos 
förhistoriska långhus varierar från 30 år upp till 200 år (Hvass 1993, Björhem och 
Säfvestad 1993, Ängeby 1999). Kanske speglar de spridda men ofta otydliga boplats
lämningarna inom röseområdena relativt kortlivade hus och bebyggelselägen. I ett 
mobilt odlingssystem där äldre bebyggelselägen regelbundet odlades upp var det kan
ske inte ändamålsenligt att investera i stora och varaktiga långhus.

Idén om en systematisk flyttning av bebyggelsen får visst stöd i resultaten från RAÄ 
66 (se Grönberg m.fl., denna volym), eftersom det där framkom indikationer på att 
den undersökta boplatsytan utnyttjats för odling såväl före som efter bebyggelsefasen. 
Men samtidigt visar de två sinsemellan överlappande långhusen på samma boplatsyta 
att ett hus byggts om utan att dess läge skiftats. Bebyggelselägena kan därför inte ha 
varit alltför kortvariga.

Sammanfattningsvis tolkas röseområdena i Hamneda som spår efter ett jordbruk 
vilket kombinerat en grad av mobilitet hos odlingsmarken med en relativt intensiv 
odling. Om denna tolkning är riktig framstår inte röseområdenas odlingssystem i ett
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större geografiskt perspektiv som något speciellt och avvikande. Liknande tolkningar 
har framförts för områden med helt andra naturliga förutsättningar för jordbruk (se 
diskussion i Widgren 1997).

Agrartekniska komplex
Som framgått av tidigare textavsnitt har den höglänta moränmarken i Hamneda- 
trakten berörts av två agrara expansioner. Den första av dessa var en kolonisation och 
ett agrart ianspråkstagande av området under senneolitikum. Den andra, som skedde 
under romersk järnålder, innebar troligen till stora delar en inre agrar expansion i en 
redan kulturpräglad miljö.

Resultaten tyder på att markanvändningen i de undersökta röseområdena inte 
genomgick några större förändringar under perioden romersk järnålder-tidig vikinga
tid. Naturligtvis bör en hel del mindre förändringar, bland annat tekniska förbätt
ringar på redskapssidan, ha genomförts under perioden. Dessa förändringar kan ha 
medfört en gradvis effektivisering av jordbruket under järnåldern, men det verkar som 
om det övergripande odlingssystemet inte ändrades förrän i samband med den stor- 
skaliga omstruktureringen av samhälle och markanvändning under vikingatiden.

För perioden senneolitikum-Kristi födelse är kunskapsläget angående mark
användningen sämre än för den efterföljande perioden. Vad man kan säga är att det 
inte finns något i källmaterialet som talar för några genomgripande agrara föränd
ringar i Hamneda under denna period, men att förekomsten av sådana inte kan uteslu
tas. Med viss risk för förenkling är det därmed möjligt att tolka de två perioderna, 
senneolitikum-Kristi födelse och romersk järnålder-tidig vikingatid, som två homo
gena men sinsemellan olika markanvändningsperioder.

Janken Myrdal har i olika sammanhang beskrivit markanvändningens historia i 
termer av agrartekniska komplex (t.ex. Myrdal 1988, 1999). Grunden i detta tanke
sätt är att olika tekniska element inom jordbruket samverkar. (Med tekniska element 
menas då inte bara redskap utan också sådana faktorer som handgrepp, kunskap och 
arbetets organisation.) Genom denna samverkan får innovationer eller andra föränd
ringar ett genomslag först då komplexet i sin helhet kan modifieras. Förekomsten av 
agrartekniska komplex kan vara en av förklaringarna till varför det kan ta flera år
hundraden innan en känd teknisk förbättring slår igenom, och de kan också förklara 
den till synes ryckvisa agrartekniska utvecklingen (Myrdal 1999).

Hypotetiskt kan den agrara expansionen under romersk järnålder i Hamneda be
skrivas som en övergång från ett agrartekniskt komplex till ett annat. Kunskapen om 
dessa komplex är bristfällig eftersom vi saknar direkt information om flertalet tek
niska element. Men genom jämförelser med vad som är känt om bland annat red- 
skapsutvecklingen i Sydsverige i stort, är det möjligt att ringa in några viktiga faktorer 
som kan ha samverkat till en genomgripande förändring.
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Myrdal lyfter fram vinterstallning av boskap och en mer utbredd användning av järn
redskap som de två viktigaste agrartekniska förändringarna under äldre järnålder i 
Skandinavien (Myrdal 1984,1988). Med en ökad produktion och användning av järn 
utvecklades bland annat de första liarna under romersk järnålder. Tillsammans med 
räfsan, som också introducerades vid denna tid, möjliggjorde lien nu för första gången 
en effektiv höbärgning. Denna förbättrade möjlighet till insamling av vinterfoder bör 
i sin tur ha möjliggjort en mer allmän ställning av boskap, även om de konkreta beläg
gen för fähus är förvånansvärt få (Olausson 1998). Andra nyheter på redskapssidan, 
som bör ha inneburit en effektivisering av jordbruket under äldre järnålder, var årdret 
med separat träbill, järnyxan och möjligen rotationskvarnen (Myrdal 1988).

Även om gödsling av odlingsytor troligen praktiserats ända sedan jordbrukets infö
rande under neolitikum (jfr Lagerås och Regnell 1999), är det troligt att de ovan nämnda 
förändringarna under äldre järnålder möjliggjorde en effektivisering av gödselhanter
ingen och därmed ett intensivare åkerbruk. Istället för att se röseområdena som spår efter 
ett mycket extensivt odlingssystem, ska de troligen ses som resultatet av en intensifiering 
och rationalisering av markanvändningen i huvudsak under äldre järnålder.

Utifrån detta delvis hypotetiska resonemang kan stenröjningen ses som en del av ett 
agrartekniskt komplex som praktiserades i Hamneda under perioden romersk järn
ålder-tidig vikingatid. Detta komplex eller system efterträdde ett mer extensivt agrar
tekniskt komplex som praktiserats i området ända sedan senneolitikum.

Varför stenröjde man?
I olika sammanhang har röjningsrösenas funktion diskuterats. Som två ytterligheter i 
tolkningarna kan röjningsrösena å ena sidan beskrivas som en avfallsprodukt från 
jordbruket, och å andra sidan som monument över den mentala kopplingen mellan 
skördecykler och människornas generationscykler. En utgångspunkt för den senare 
uppfattningen har varit gravrösens och röjningsrösens likartade morfologi, men också 
till exempel associationer mellan röjningsbränningar och brandgravskicket (Varenius 
1994, Kaliff 1999). Flera författare betonar att röjningsrösena både har haft en agrar
teknisk funktion och en symbolisk, till exempel som markörer av hävd och mark
rättigheter, kontinuitet, och så vidare (t.ex. Gren 1996, Pedersen och Widgren 1998, 
Lagerås m.fl. 2000). Dock verkar samtliga författare, även de som först och främst 
velat betona symbolikens betydelse, överens om att röjningsrösen har haft någon form 
av agrarteknisk funktion.

I Leif Grens pionjärartikel om röjningsrösen diskuteras bland annat om röse
områdena ska ses som spår efter ängsbruk eller åkerbruk (Gren 1989). Grundat på 
förhållanden under historisk tid drar han slutsatsen att man inte har behövt stenröja 
för ängsbruk, och att rösena istället ska ses som spår av åkerbruk. Ett argument för 
detta är också att marken mellan rösena verkar vara omrörd. I samband med senare 
undersökningar (t.ex. Jönsson m.fl. 1991, Lagerås m.fl. 1995), liksom de i Hamneda,
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har man funnit sädespollen i röjningsrösen och det får nu ses som bekräftat att 
röjningsrösen verkligen har en koppling till åkerbruk. Sedan tolkningen av röjnings
rösen som odlingslämningar blev etablerad har frågan om varför man röjde sten inte 
diskuterats ingående. Den vanligaste uppfattningen verkar dock vara att stenen var 
störande för markberedningen och att den slet på redskapen (t.ex. Gren 1996).

Den fråga som ska diskuteras nedan är om stenröjningen påbörjades och praktise
rades enbart för att underlätta markberedningen och för att skona årder och hacka, 
eller om också skördetekniken kan ha spelat en roll. En viktig fråga är också om 
stenröjningen verkligen bara ska knytas till åkerbruket, eller om inte också ängsbruket 
kan ha haft betydelse för stenröjningens införande.

Tidigare tolkningar av de sydsvenska röseområdenas funktion har tagit sin ut
gångspunkt i att rösena härrör från en agrar expansion under yngre bronsålder. I kon
trast till detta står de under senare år undersökta röseområdena i Hamneda och norra 
Skåne, vilka speglar en agrar expansion under romersk järnålder. Dateringen till ro
mersk järnålder ger en annan utgångspunkt för diskussionen om rösenas funktion och 
det agrara systemet i dessa områden. Som betonats i föregående avsnitt introducera
des bland annat lien och räfsan under romersk järnålder. Dessa redskap möjliggjorde 
effektiv höbärgning och det är troligt att slåtter, tillsammans med bland annat stenröj- 
ning, var komponenter i ett agrartekniskt komplex som introducerades vid denna tid. 
Uppenbart finns det ett tidsmässigt samband mellan introduktionen av rationell slåtter 
i Sydsverige och den påbörjade stenröjningen i Hamneda och norra Skåne. Frågan är 
om det också kan finnas ett funktionellt samband.

I en artikel om rågodlingens historia i Europa presenterar Karl-Ernst Behre slutsat
ser som kan appliceras också på en diskussion om stenröjningens funktion (Behre 
1992). Han visar att råg förekommit sparsamt men kontinuerligt som ogräs i åkrarna 
ända sedan tidigneolitikum, men att rågen först under framför allt äldre järnålder 
började odlas som en gröda i sig. Dess genombrott som gröda sätter han i samband 
med att man under äldre järnålder började skära säden vid marken istället för som 
tidigare strax under axen. (Även andra tyska författare har daterat denna ändring i 
skördeteknik till äldre järnålder, t.ex. Knörzer 1979, Willerding 1979.) Genom den 
nya och mindre selektiva skördetekniken kom rågen med i utsädet, och i områden med 
lämpliga förhållanden för rågodling blev det då snart uppenbart att rågen hade en 
fördel gentemot andra mindre härdiga grödor.

Behre nämner tre tänkbara förklaringar till varför man började slå säden vid mar
ken: En är att detta skördesätt innebar en rationell teknik då odlingsytorna blev större; 
en annan är att man hade användning för stråt, till exempel till foder, strö eller tak
täckning; och den tredje är att man med järnet fick praktiska slipbara redskap som 
möjliggjorde denna skördeteknik.

Från svensk horisont har bland annat Roger Engelmark och Stefan Gustafsson, som 
liksom Behre utgår från sammansättningen hos makrofossilmaterial från boplatser, 
föreslagit att man redan under bronsåldern kan ha börjat slå säden vid marken
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(Engelmark 1992, Gustafsson 1998). Naturligtvis kan man tänka sig en stor geogra
fisk variation, inte minst med tanke på att Behres sammanställning är grovskalig och 
empiriskt svag om man tittar närmare på ett mindre område som Sydsverige.

Om Behres tolkning är riktig så finns det ett tidsmässigt samband mellan introduk
tionen av lien och att säden började skäras vid marken. Utgående från hans resone
mang skulle man kunna tänka sig att den påbörjade stenröjningen i Hamnedatrakten 
under romersk järnålder hängde samman med en ändrad skördeteknik. En övergång 
till att skära säden vid marken kan ha motiverat en strävan efter jämna och stenfria 
åkrar. Men frågan är om lien verkligen användes för skörd av säd. Behres tolkning står 
i kontrast till den som framförts av Janken Myrdal, nämligen att man under förhisto
risk tid och större delen av medeltiden nöjde sig med att skörda sädens ax, och att lien 
bara användes för slåtter (Myrdal 1988).

Vad det gäller introduktionen och förekomsten av slåtter under förhistorisk tid 
råder det mycket delade meningar, vilket delvis beror på att pollenspektra från slåtter- 
ängar och betesmarker inte låter sig särskiljas. Teoretiskt sett bör det ha funnits 
floristiska skillnader mellan dessa två markslag, men endast i undantagsfall lyckas 
man identifiera pollen från de särskiljande arterna (jfr Greig 1983). Samma svårighe
ter gäller makrofossilanalyser. Möjligen kan multivariatanalyser av paleoekologiska 
data hjälpa till att lösa denna gåta i framtiden (Gaillard m.fl. 1992, 1994).

Trots det bristande kunskapsläget bör man enligt min mening inkludera slattern i 
diskussionen om stenröjningens funktion. Som framgått ovan finns det inga obero
ende belägg för slåtter i Elamneda, men det är sannolikt att den ingick i samma agrar
tekniska komplex som stenröjningen. Grens resonemang är antagligen riktigt så till 
vida att stenarna i marken verkligen var till besvär vid markbearbetningen och att de 
slet på årderbillar och hackor (Gren 1996). Detta problem bör man dock ha haft ända 
sedan jordbrukets introduktion, och det förklarar inte varför stenröjning i ett visst 
område påbörjades under romersk järnålder. Den utlösande faktorn bakom denna 
påbörjade stenröjning kan ha varit introduktionen av slåtter.

Följande tolkning föreslås som föklaring till varför stenröjningen påbörjades under 
romersk järnålder i Hamneda: Stenar i åkermarken hade alltid varit ett problem, ända 
sedan introduktionen av odling under senneolitikum. I det extensiva brukningssystem 
som hittills hade praktiserats var det dock inte motiverat att investera arbete i stenröj
ning. Under romersk järnålder introducerades slattern, vilket ledde till rationell göds
ling och intensivare odling. Åkrarna brukades nu under längre perioder vilket i sig kan 
ha varit tillräckligt för att motivera stenröjningen. Men troligen har odlingsytornas 
sekundära roll som ängsmark också haft betydelse. Efter den modell som här föresla
gits skiftades åkermarkens läge efter några decenniers brukande. På så vis kunde de 
gamla odlingsytorna läggas om till produktiv ängsmark. Som en positiv bieffekt av 
stenröjningen i åkrarna fick man på så sätt jämna och stenfattiga ängsmarker som 
lämpade sig bra för slåtter. Genom det successiva flyttandet av åkermarken skapades 
en gradvis allt större areal utmärkt ängsmark.
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Enligt denna tolkning motiverades stenröjningen av en kombination av flera olika fak
torer, som alla ingick i det agrartekniska komplex som introducerades under romersk 
järnålder i Hamneda. En av dessa faktorer var att stenen var till besvär vid den primära 
bearbetningen av marken före sådden. En annan var att äldre åkerytor sekundärt bru
kades för slåtter, och att man med stenröjningen fick plana och stenfattiga slåtter- 
marker. Om det är riktigt som Behre föreslagit, att man vid denna tid inte bara slog hö 
utan också började skära säden nära marken (Behre 1992), kan även denna nya skörde- 
teknik ses som en tredje faktor bakom introduktionen av stenröjning. Hypotetiskt kan 
det ha funnits fler bidragande faktorer. En sådan kan ha varit att man med sten
röjningen ville synliggöra hävdens kontinuitet inom området. Äldre odling och åker
lägen blev genom rösena synliga i landskapet. Det är också möjligt att ängen, till skill
nad från betesmarkerna, behövde ägomarkeras då den representerade en mer intensiv 
markanvändning och en större investering av arbete. Tänkbart är att rösena skilde 
privatägd äng från de mer kollektivt utnyttjade och oavgränsade betesmarkerna.

Expansioner och regressioner 
- Hamneda i ett sydsvenskt perspektiv

I en diskussion om agrara expansionsperioder är det viktigt att poängtera att våra 
resultat från Hamneda endast rör den höglänta moränmarken, då det inom projektet 
inte varit möjligt att göra jämförande undersökningar nere i Lagadalen. Vi vet därför 
inte om senneolitikum och romersk järnålder varit perioder av agrar expansion också 
i dalgången.

Vad det gäller den agrara regressionen i röseområdena kring övergången mellan 
vendeltid och vikingatid, så speglar den snarare en omstrukturering av landskapet och 
bebyggelsen än en regional regression. De omfattande höggravfälten längs Lagan an
tyder att odlingens upphörande på moränmarken motsvarades av en odlings- och 
bebyggelseexpansion i dalgången.

Enkelt uttryckt kan man utifrån våra resultat definiera tre perioder av omfattande 
agrara förändringar i Hamnedatrakten, nämligen senneolitikum, romersk järnålder 
och tidig vikingatid. De två förstnämnda kan med säkerhet beskrivas som expansions
perioder, och det är möjligt att också den sistnämnda i ett regionalt perspektiv innebar 
en expansion, även om odling och bosättning då upphörde i den höglänta terrängen. I 
den följande diskussionen sätts dessa tre perioder in i ett större geografiskt samman
hang.

Den första agrara expansionen i Hamneda skedde under senneolitikum, vilket är en 
ur landskapshistorisk synpunkt ganska svårgripbar period i södra Sverige. I en del 
pollendiagram framstår senneolitikum som en period då betesmarkerna expanderade 
(t.ex. Gaillard och Göransson 1991; se också Welinder 1998), men i flera andra dia
gram framträder ingen sådan expansion (t.ex. Berglund m.fl. 1991a, Regnéll 1991,
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Lagerås 1996, 1997). Den regionala variationen kan ha varit stor, och än så länge är 
kunskapen om det senneolitiska landskapsutnyttjandet i södra Sverige fragmentarisk.

Utgår man från fornlämningsbilden så tyder den markanta koncentrationen av 
hällkistor på att senneolitikum varit en mycket expansiv period i södra Småland. Åke 
Hyenstrand har dock betonat att hällkistornas ”terränglägen och andra förhållanden 
motsäger direkta samband med jordbrukskultur i stora områden” (Hyenstrand 1979). 
Även senare forskning kring hällkistorna i södra Småland har med utgångspunkt i 
landskapsbilden betonat betydelsen av en biandekonomi, med ett stort inslag av jakt 
och fiske (Ryberg 1991). Tyvärr finns det inga pollendiagram från de mest hällkistrika 
områdena i södra Småland, till exempel från Göteryds socken, som ger oss informa
tion om det senneolitiska kulturlandskapet.

Mot denna bakgrund är det intressant att Hamnedaprojektet kunnat påvisa en 
agrar expansion i höglänt moränmark under senneolitikum. Sammanställningen av 
daterat röjningskol visar att byggandet av hällkistorna tidsmässigt sammanföll med en 
intensifiering eller snarare en introduktion av röjningsbrännandet i området. Utöver 
detta tidsmässiga samband påvisades också ett rumsligt samband mellan hällkistor 
och agrar markanvändning, då analyser visade att den undersökta hällkistan inom 
RAÄ 77 har uppförts i en lokalmiljö präglad av betesdrift och småskalig odling. Från 
dessa resultat är det dock svårt att dra slutsatser om vilken ekonomisk betydelse od
ling och betesdrift hade i förhållande till exempelvis jakt och fiske. Men att odlingen 
hade en betydelsefull roll, åtminstone på ett symboliskt plan, antyds av att säd eller 
någon sädesprodukt tjänat som gravgåva i den undersökta hällkistan (Lagerås denna 
volym).

Hällkistorna i Hamneda utgör den nordvästra delen av den sydsmåländska häll- 
kistkoncentrationen som har sitt centrum i Göteryds socken (Linderoth denna volym). 
Med utgångspunkt i resultaten från Hamneda bör, enligt min mening, hällkistorna i 
södra Småland ses som ett uttryck för en agrar expansion i dessa trakter.

Efter denna diskussion om senneolitikum ska nästa agrara expansion i Hamneda, 
den som daterats till romersk järnålder, sättas i ett större geografiskt perspektiv. Ofta 
beskrivs yngre bronsålder-äldre järnålder som en period av agrar expansion på Syd
svenska höglandet och de flesta områden med röjningsrösen knyts till denna expan
sion. Men som diskuterats i avsnittet om agrartekniska komplex ovan så skedde stora 
förändringar inom denna långa period. Fortfarande är relativt få röseområden så väl- 
daterade att man mer precist kan säga när en omfattande stenröjning påbörjades.

Tidigare sammanställningar av dateringar från röjningsrösen har ofta gett en dispa
rat bild, som i och för sig mycket väl kan spegla en verklig regional variation (Skoglund 
1997, Vestbö-Franzén 1997). Resultaten från Hamneda, liksom de från Örkelljunga
trakten i norra Skåne (Olsson och Wallin 1999, Lagerås m.fl. 2000), står i kontrast till 
dessa tidigare sammanställningar genom att de uppvisar en mycket samstämmig bild. 
Samtliga de nio undersökta röseområdena vid Hamneda och de fyra söder om Örkel
lj unga har berörts av en agrar expansion under romersk järnålder eller strax därefter.
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Många pollendiagram från Sydsvenska höglandet visar en agrar expansion under äldre 
järnålder, men 14C-kronologierna tillåter oftast inte en mer precis datering. Endast ett 
mindre antal diagram kan användas för detaljerade jämförelser. I en sammanställning av 
pollendiagram från höglandets norra delar framstår romersk järnålder som en expan
sionsperiod, men det gäller också i viss mån förromersk järnålder (Lagerås 1996).

Även i områden utanför Sydsvenska höglandet framstår romersk järnålder som en 
expansiv period. I Ystadområdet i södra Skåne uppvisar visserligen pollenkurvorna 
tecken på en igenväxning vid denna tid, men det har tolkats som ett tecken på en 
omstrukturering och polarisering av landskapet som kan ha inneburit en intensifiering 
av markanvändningen i kustbygden. Försiktigtvis daterades införandet av ett inmark/ 
utmarksbruk och den första bybildningen i Ystadområdet till denna period (Berglund 
m.fl. 1991b).

Ett annat uttryck för en intensifiering av markanvändningen under romersk järn
ålder är de bandparcellsystem som undersökts bland annat i Västergötland (Mascher 
1992, Connelid m.fl. 1993, Pedersen och Widgren 1998). Lokalt i de undersökta om
rådena i Västergötland verkar dessa ha efterträtt ett system med röjningsrösen men 
utan bevarade markindelningar. I en tidigare sammanställning har bandparcell- 
systemen också på ett mer generellt plan beskrivits som efterträdare till röseområdena 
(Widgren 1997), men resultaten från Hamneda visar att de också kan vara samtida. I 
ett vidare sammanhang kan samma förändringar i samhället och inom jordbruket 
ligga bakom både den påbörjade stenröjningen i Hamneda och övergången till band
parcellsystem i delar av Västergötland vid denna tid. Intressant nog etablerades även 
stensträngssystemen i Östergötland vid samma tid (Lindquist 1968).

Ser vi nu till den tredje perioden av landskapsforandring i Hamneda, den kring 
övergången vendeltid-vikingatid, så bör den sättas i samband med den allmänna 
agrara expansionen under yngre järnålder och tidig medeltid. Det finns dock en stor 
regional och lokal variation vad det gäller den mer exakta tidpunkten för denna ex
pansion. I Hamneda skedde en omfattande omstrukturering och trolig agrar expan
sion kring vikingatidens början, vilket är tidigare än på många andra håll. Enligt 
pollenanalyser från de norra delarna av Sydsvenska höglandet skedde till exempel 
motsvarande expansion först under tidig medeltid (Lagerås 1996). Resultaten från 
Hamneda anknyter i detta avseende snarare till jordbruksbygderna söderut, där en 
geografisk omstrukturering och agrar expansion började redan under 700-talet (Berg
lund m.fl. 1991b).

Det är svårt att diskutera markanvändningen i Hamneda under vikingatiden så länge 
agrarhistorisk information från dalgången saknas. De omfattande betade ljunghedarna 
på moränhöjderna antyder dock, tillsammans med höggravfälten längs Lagan, att det 
förekommit omfattande odling på dalbottens sediment jordar. Det finns endast ett fåtal 
diagram från Sydsvenska höglandet som belyser den lokala markanvändningen i dal
gångar av denna typ, och det är en angelägen framtida forskningsuppgift att undersöka 
höggravfältmiljöernas landskapshistoria med paleoekologiska metoder.

223



Järnålderns odlingssystem och landskapets långsiktiga förändring

Av intresse är också vad som inte syns i Hamnedaresultaten. Bronsåldern framstår i 
många delar av södra Sverige som en period av agrar expansion. Framför allt i södra 
Skåne har pollenanalyser visat på ett omfattande öppnande av landskapet under 
bronsålderns mitt (Berglund m.fl. 1991a, Gaillard och Göransson 1991, Regnéll 
1991). Också artsammansättningen hos förkolnade växtmakrofossil från boplatser 
visar att agrara förändringar skett under bronsåldern (t.ex. Engelmark 1992, Gustafs
son 1998, Lagerås och Regnell 1999). Inom Hamnedaprojektet har det inte framkom
mit några tecken på agrar expansion under bronsåldern. Materialet tillåter inte några 
slutsatser om bronsålderns markanvändning i området i stort, men man kan med sä
kerhet säga att den höglänta moränmarken i Hamnedatrakten inte varit föremål för 
någon märkbar agrar expansion vid denna tid. Avsaknaden av boplatsspår och 
odlingsbelägg kan istället tyda på en lokal regression.

En annan period som inom delar av södra Sverige har varit en tid av förändring är 
folkvandringstidens slut. I arkeologiskt material finns många belägg för omstrukture
ring av samhälle och bebyggelse vid denna tid (t.ex. Näsman och Lund 1988), men det 
har även här varit en stor regional variation. En sammanställning av pollendiagram 
från Sydsvenska höglandet har också visat att odling i höglänt moränmark på flera 
håll upphörde kring 500 e.Kr., då bebyggelse och odling flyttades och troligen koncen
trerades till närliggande dalgångar (Lagerås 1996). Ödeläggelsen verkar enligt denna 
sammanställning framför allt ha berört höglandets högre liggande norra delar.

Dateringarna av röjningsrösen i Hamneda uppvisar en kontinuerlig sekvens från 
romersk järnålder till tidig vikingatid. En viss nedgång i frekvensen av röjningskol kan 
skönjas kring 500 e.Kr., men röjning och odling har fortsatt inom samtliga röse- 
områden. Resultaten tyder på att folkvandringstidens slut inte förde med sig några 
genomgripande förändringar av bebyggelsemönster eller markanvändning i Hamn
edatrakten.

Avslutningsvis kan man konstatera att den landskapshistoriska tolkningen och 
periodindelningen från Hamneda är en viktig pusselbit i forskningen kring den syd
svenska regionaliteten. Tolkningar av agrar expansion och regression har tidigare i 
första hand utgått från pollendiagram, som till skillnad från de flesta typer av arke
ologiskt källmaterial lämpar sig för kvantitativa jämförelser genom årtusenden. 
Hamnedaprojektet och liknande undersökningar på andra håll möjliggör dock en pe
riodindelning som utgår från den arkeologiska kontexten. Därmed blir det möjligt att 
inte bara lokalt utan även på ett regionalt eller överregionalt plan fläta samman arkeo
logi och paleoekologi.
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Utvärdering av metoderna inom 
Hamnedaprojektet

Incer Torstensdotter Ahlin, Peter Skoglund och Per Lagerås

Abstract: Methods used within the Hamneda Project - a critical evaluation.
Different techniques for the investigation and documentation of clearance cairns, 

as well as several different analytical methods, were used within the Hamneda Project 
in Småland, southern Sweden. In this paper, these different techniques and methods 
are presented and evaluated.

Key words: Methods, clearance cairns, southern Sweden.

Inledning
Omfattande undersökningar i skogklädd moränmark har under senare år blivit allt 
vanligare inom uppdragsarkeologin. Dessa undersökningar kan generera helt ny och 
intressant information, men naturmiljön och fornlämningarnas karaktär medför ofta 
en rad metodiska problem. Inom Hamnedaprojektet användes många olika metoder, 
såväl vid dokumentationen i fält som i det efterföljande analysarbetet. För att bidraga 
till en diskussion kring metodval i denna typ av miljö försöker vi i detta kapitel för
medla våra erfarenheter av de olika metoder som tillämpats inom projektet.

Projektets uppläggning
Hamnedaprojektet inleddes år 1992 med en arkeologisk utredning, som genomfördes 
av utredningsgruppen vid Riksantikvarieämbetet UV Stockholm. På grund av hög ar
betsbelastning vid UV Stockholm överfördes ansvaret för den arkeologiska förunder
sökningen till Riksantikvarieämbetet UV Syd i Lund, som för att skapa en regional 
förankring inledde ett samarbete med Smålands museum i Växjö. Projektet har sedan 
dess drivits som ett givande samarbete mellan dessa båda institutioner.

På grund av fördröjningar i anslagstilldelningen till Vägverket kom det arkeolo
giska fältarbetet att löpa över flera år. Fältarbetet inleddes med inventering och ut- 
redningsgrävningar 1992, vilka följdes av förundersökningar 1993, 1994 och 1995, 
och särskilda undersökningar 1995 och 1996. Att fältarbetsperioden på detta vis blev 
långvarig och oregelbunden förde med sig en del planeringsmässiga problem, men har
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Figur 1. Dokumentation av mittsektionen genom ett röjningsröse. Bilden är från förundersökningen (A 1009 inom 
RAÄ 72). Under den efterföljande särskilda arkeologiska undersökningen modifierades metoden så att schakten grävdes 
djupare, ända ner i den ovittrade C-horisonten.

Documentation of the mid-section through a clearance cairn. Later, the excavation method was modified with deeper 
trenching.

också på ett positivt sätt gett tid till diskussioner och utvärderingar under projektets 
gång.

Sommaren 1995, det vill säga samtidigt som fältarbetet inom Hamnedaprojektet 
pågick, genomförde Riksantikvarieämbetetet en revidering av fornminnesinventer
ingen i Hamneda socken. Till skillnad från den ursprungliga inventeringen 1949-50, 
som i huvudsak inriktades på förhistoriska gravar, innefattade revideringsinvente
ringen även områden med fossil åkermark. Detta förändrade fornlämningsbilden radi
kalt, och den tidigare fokuseringen på dalgångarnas öppna landskap kom nu att ba
lanseras av den skogklädda moränmarkens talrika röjningsröseområden.

Genom resultaten från revideringsinventeringen har det blivit möjligt att sätta in 
Hamnedaprojektets undersökningar av röjningsröseområden i ett regionalt perspek
tiv, något som har varit av stor vikt för tolkningarna. Om revideringsinventeringen 
skett några år tidigare, hade den regionala överblicken över framför allt röjningsröse- 
områdenas karaktär och utbredning, kunnat påverka strategier och prioriteringar 
inom Hamnedaprojektet. Det hade också varit värdefullt med riktade omlandsstudier 
i projektets inledningsfas.
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Boplatslämningar
Enligt uppdragsarkeologins praxis inleds undersökningar av kända fornlämningar di
rekt med förundersökning, utan föregående utredningsschaktning. Det faktum att 
röjningsröseområden numera har fornlämningsstatus medförde att det inte var aktu
ellt med utredningsschaktning inom röseområdena i Hamneda. Enligt Länsstyrelsen 
räckte det att eventuella under mark dolda fornlämningar upptäcktes i samband med 
förundersökningen.

Boplatsspår i skogklädd moränmark är ofta svåra att avgränsa, och det är en kompli
cerad uppgift att inom ramen för en arkeologisk förundersökning såväl finna, avgränsa 
som att tolka eventuella boplatsindikationer. Röjningsröseområdena är i sig lätta att 
avgränsa utan markingrepp, men detta gäller inte röseområdenas boplatser, vare sig de 
är funktionellt och kronologiskt förknippade med röjningsrösena eller inte. Det vore 
därför bättre om röjningsrösen och boplatslämningar i samma område behandlades se
parat. Resultatet av nuvarande praxis är att förutsättningarna för undersökningar av 
boplatser i röseområden är sämre än för boplatser som inte ligger i röseområden.

I projektet antog vi på ett tidigt stadium att det inom röjningsröseområdena skulle 
finnas boplatser som var samtida med odlingen. Som ett led i försöken att finna dessa 
utfördes, inom ramen för förundersökningen, en fosfatkartering av samtliga röse
områden utom ett. (Undantaget var bergtäkten RAÄ 77, som förundersöktes separat.) 
Resultaten av fosfatkarteringen utgjorde underlag för sökschaktgrävningen.

I efterhand kan vi konstatera att det hade varit värdefullt om såväl fosfatkarteringen 
som utredningen fått en bredare inriktning, genom att även utvalda områden utanför 
röseområdena undersökts med avseende på boplatsspår. Utredningens fokusering på de 
ovan mark synliga lämningarna har kommit att verka styrande på projektet.

Resultatet av fosfatkarteringen bidrog till att boplatser påträffades inom ett par av 
röseområdena. De förhöjda fosfatvärdena sammanföll ofta med ur topografisk syn
vinkel gynnsamma boplatslägen. Det ska dock poängteras att det i en del fall också 
förekom förhöjda fosfatvärden utan att några boplatslämningar kunde beläggas. Men 
också det omvända var fallet, det vill säga att boplatsspår påträffades i lägen där 
topografin bedömdes som gynnsam men fosfathalten var låg. Vår slutsats är därför, 
att resultaten av fosfatkarteringen inte varit till någon stor hjälp vid sökandet efter 
boplatsspår, utan att det varit nödvändigt att vid lokaliseringen av sökschakten utgå 
från topografin.

Sökschaktningen och rensandet i försök att finna boplatsspår i moränen var ett 
tungt och tidskrävande arbete. Ofta var övergången mellan humuslagret (A-horison- 
ten) och den underliggande rostjorden (B-horisonten) gradvis och svår att identifiera. 
Kontinuerliga markkemiska processer har påverkat lagerföljden sedan boplatser och 
odling övergivits och resulterat i en delvis svårtolkad stratigrafi. Fynd framkom emel
lanåt i vad som för ögat föreföll vara en orörd nivå, och i vissa fall fick de avbanade 
ytorna rensas både två och tre gånger för att anläggningar och fynd skulle framträda. 
Dessa faktorer gjorde schaktningen mer tidskrävande än vad vi inledningsvis antagit.
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Svårigheterna att finna boplatser varierade mycket mellan de olika områdena. En del 
boplatser framträdde tydligt redan vid den första schaktningen medan andra läm
ningar var betydligt svårare att finna, som exempelvis den mesolitiska boplatsen inom 
RAÄ 67. Spåren efter denna och liknande boplatser har karakteriserats av diffusa 
anläggningar samt av ett svårfunnet fyndmaterial som ofta framkom i vad som vid en 
första anblick verkade vara en orörd B-horisont.

Svårigheterna att finna boplatser kan delvis bero på att vi inledningsvis framför allt 
förväntade oss att finna spår efter boplatser som var samtida med stenröjningen, och 
att dessa borde vara anläggningsförande. En inriktning på stenåldersboplatser, som i 
första hand ger sig till känna genom fyndmaterialet, hade resulterat i en delvis annor
lunda förundersökningsstrategi, med mer omfattande provrutsgrävning och sållning. 
En intressant lärdom från undersökningarna är också att mesolitiska boplatsspår kan 
förekomma i vad som nog skulle uppfattas som atypiska lägen, nämligen på morän
höjder utan direkt kontakt med vatten.

Detta resonemang om det svårfångade men intressanta boplatsmaterialet från sten
åldern, understryker hur viktigt det är att sökandet efter boplatslämningar delas upp 
på de två stegen utredning och förundersökning, såväl i som utanför röseområden. 
Boplatslämningarna kan då upptäckas inom ramen för utredningen och avgränsas och 
värderas inom förundersökningen.

Fossil åkermark
För att få en bild av fördelningen av rösen inom områdena var det nödvändigt med en 
kartering av den fossila åkermarken, såväl inom som utanför exploateringsområdet. 
Som mest karterades 150 meter från vägens mittlinje då det på grund av områdenas 
storlek och den täta skogen bedömdes som ogörligt att kartera röjningsröseområdena 
i sin helhet. Karteringen utfördes med hjälp av totalstation genom att mittpunkten på 
varje röse inmättes. Rösenas storlek uppskattades och noterades, och dessa uppgifter 
lades i efterhand in i en databas.

Målet med karteringen var att ta fram en övergripande bild över rösenas storlek 
och spridning, och den beskrivna metoden fungerade väl för detta syfte. Inmätning av 
punkter längs rösenas omkrets hade gett en mer detaljerad bild, och likaså hade 
karteringsresultatet blivit bättre om hela röseområdena kunnat karteras. Men det 
tjocka förnalagret gjorde avgränsningen av de enskilda rösena svår, och karteringen 
försvårades dessutom bitvis av mycket tät vegetation. Dessa praktiska förhållanden 
blev avgörande för ambitionsnivån vid karteringen.

För att inte bara kunna avgränsa röseområdena i rummet utan också i tiden, var 
ambitionen att på ett så tillförlitligt sätt som möjligt datera röjningsrösena. Stor vikt 
har därför lagts vid dokumentation av rösena för att möjliggöra en relatering av en
skilda kolprover till definierade lager och lägen i röjningsrösena. Den noggranna do
kumentationen har möjliggjort givande analyser av materialet i efterhand.
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Figur 2. Avtorvad och handrensad yta inom RAÄ 77. Målet med dokumentationen var att identifiera och avgränsa 
odlingsytor, men några tydliga gränser framkom inte.

Part of RAÄ 77 where the turf layer has been removed. The aim was to identify arabie plots, but no field boundaries 
were found.

Metoderna för undersökning och dokumentation av röjningsrösena har varierat under 
projektets gång. Från att till en början ha varit inriktad på de enskilda rösena, deras 
datering och spridningsbild, ändrades ambitionsnivån till att även omfatta odlings
ytorna mellan rösena. Inom förundersökningen och de inledande slutundersökning
arna grävdes endast korta och relativt grunda schakt utmed rösenas mittlinjer, men 
senare ändrades strategin så att schakten utvidgades på längden och djupet (fig. 1). 
Härigenom fick vi en bättre överblick över röset och dess relation till den omgivande 
odlingsmarken. I syfte att se om det gick att återfinna flera odlingsfaser i ett och 
samma röse valde vi vid de sista årens undersökningar även att genom lagergrävning 
undersöka en begränsad del av röset.
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Trots att undersökningsmetodiken förfinades efter hand och vi kom att undersöka mer 
av rösena genom lagergrävning, visade det sig svårt att urskilja väl definierade lager 
som tillkommit genom odling. Den ökade arbetsinsatsen gav inte det utbyte vi hop
pats, och därför återgick vi till ett arbetssätt som endast innebar en noggrann upprens
ning och dokumentation av mittsektionen. Vår erfarenhet av att gräva längre schakt 
genom rösena och omgivande odlingsytor är positiv. Sådana längdsektioner underlät
tar en förståelse av rösenas relation till omgivande odlingsmark och andra röjnings- 
rösen. Dokumentationen kan dock vara selektiv och endast omfatta de partier som är 
relevanta för frågeställningen. Exempel på målsättningar kan vara att studera erosion 
orsakad av odling, samt att i en provtagningssituation kunna ta prover från såväl 
röjningsrösen som mellanliggande odlingsytor.

Den mesta dokumentationen inriktades på sektioner, men för att kunna studera 
odlingsytorna och eventuella åkerformer också i plan genomfördes begränsade vege- 
tationsavbaningar inom ett par områden (fig. 2). Trots dessa arbetsintensiva ytav- 
baningar visade det sig dock svårt, för att inte säga omöjligt, att avgränsa enskilda 
odlingsytor.

Analysmetoder
Inom Hamnedaprojektet har flera olika naturvetenskapliga analysmetoder tillämpats. 
De som har haft störst betydelse för tolkningen av landskapsutvecklingen och odlings- 
systemen är 14C-analys, pollenanalys, makrofossilanalys och vedartsanalys, vilka 
kommenteras kortfattat nedan.

14C-analys är en viktig dateringsmetod inom arkeologi i allmänhet och inom 
odlingshistorisk arkeologi i synnerhet. Det senare beror på att det saknas tillförlitliga 
typologiskt grundade kronologier för röjningsrösen och andra typer av fossil åker
mark, något som i sin tur delvis kan förklaras med att dessa lämningar har en lång 
tillkomst- och brukningstid. Även om det i vissa fall kan vara svårt att funktionellt 
knyta träkol i röjningsrösen till själva stenröjningen, så är ,4C-analys av träkol troligen 
den bästa tillgängliga metoden för datering av röjningsrösen. Inom Hamnedaprojektet 
lades stora resurser på denna metod, och resultaten har varit avgörande för förståelsen 
av markanvändningens förlopp i området. Genom en analys av sambandet mellan 
kolbitarnas ålder och deras exakta stratigrafiska position har det varit möjligt att da
tera stenröjningens början och slut. 14C-analyserna har också bidragit till bilden av 
den agrara aktiviteten före stenröjningens början, och de har möjliggjort kronologiska 
jämförelser mellan odlingslämningar och boplatsspår.

De pollenanalytiska undersökningarna inom Hamnedaprojektet har bestått i ana
lyser av prover från röjningsrösen, odlingsytor, gravar och torvsekvenser. I de tre först
nämnda typerna av kontexter har det analyserade materialet utgjorts av torr mineral
jord, och pollenbevaringen har följaktligen varit dålig. I dessa kontexter får man också
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räkna med en del sekundär omlagring orsakad av marklevande djur, och det kan där
för vara svårt att knyta resultaten till en absolut kronologi. Fördelen med att ändå 
analysera denna typ av prover är det nära rumsliga sambandet mellan analysresul
taten och de arkeologiska objekten. Ett bra exempel är den pollenanalytiska under
sökningen av prover från hällkistan inom RAÄ 77, där den direkta kopplingen mellan 
pollenproverna och de arkeologiska fynden och strukturerna gav intressanta resultat.

I pollenproverna från torvsekvenserna var pollenbevaringen betydligt bättre, och 
den sekundära omlagringen var försumbar. Dock visade det sig problematiskt att 
knyta resultaten till en detaljerad absolut kronologi, huvudsakligen beroende på 
oregelbunden torvtillväxt. Inte något av de fyra pollendiagrammen från torvmark ger 
en kronologiskt fullständig bild av områdets vegetationsutveckling från stenålder till 
idag. De olika diagrammen speglar olika delar av utvecklingen med olika kronologisk 
upplösning. Landskapets långsiktiga förändring har därför tolkats genom en samman- 
vägning av väldaterade sekvenser i de olika diagrammen, såväl från torvsekvenser som 
markprofiler.

Vegetationshistorien och markanvändningen har också belysts genom makrofossil- 
analys av förkolnade frukter och frön, samt vedartsanalys av träkol. För makrofossil- 
analysen togs prover i såväl boplatslämningar och gravar som i röjningsrösen. Den 
sistnämnda kategorin visade sig dock vara mycket fattig på förkolnade makrofossil 
andra än träkol. Framför allt boplatslämningarna gav värdefulla resultat om vilka 
grödor som odlats, och de kunde genom direkta 14C-dateringar på det analyserade 
materialet ge ett bra komplement och kronologiskt stöd åt pollendiagrammen.

Ett stort antal träkolsprover vedartsanalyserades och resultaten har kastat nytt ljus 
över skogsutvecklingen i allmänhet och röjningbränningarnas förlopp och dynamik i 
synnerhet. Det gäller framför allt de vedartsbestämda och 14C-daterade träkoisbitarna 
från röjningsrösen. Av de sammanlagt 994 vedartsbestämda kolbitarna HC-daterades 
så många som 79 stycken, vilket gav oss möjlighet att dra slutsatser utifrån enbart 
direktdaterat material. I icke-slutna kontexter, som till exempel röjningsrösen och 
odlingsytor, är detta särskilt viktigt.

Slutligen bör den geologiska dokumentationen av undersökningsområdet nämnas. 
Som ett led i denna dokumentation analyserades jordprover med avseende på förhål
landet mellan så kallade basiska och sura mineral, vilket i sin tur säger något om 
moränens naturliga bördighet. Resultaten visade på variationer inom undersöknings
området, men de kan också bli betydelsefulla i ett större geografiskt perspektiv. 
Samma metod har under senare år tillämpats också inom röseundersökningar i norra 
Skåne, och den planeras att rutinmässigt användas i röseundersökningar framöver. I 
takt med att fler områden undersöks kommer metoden att ge ett allt bättre underlag 
för diskussioner om förutsättningar för förhistorisk odling inom Sydsveriges morän
områden.
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Sammanfattning
Våra viktigaste erfarenheter av metoderna inom Hamnedaprojektet kan sammanfat
tas enligt följande:

• Omlandsstudier är av stor betydelse vid denna typ av undersökningar, och avsak
naden av målinriktade omlandsstudier har varit en brist inom Hamnedaprojektet. 
Situationen förbättrades dock efterhand genom den revideringsinventering som ge
nomfördes i socknen samtidigt med att utgrävningarna pågick.

• Stor vikt har lagts på sökandet efter boplatslämningar och rensningen och doku
mentationen av dessa. Den stora arbetsinsatsen har gett ett bra resultat i form av 
flera boplatser. Vi har upplevt dokumentationen av dessa boplatslämningar som 
synnerligen viktig av flera skäl. Den möjliggör på ett värdefullt sätt en rumslig 
analys av förhållandet mellan gård och åker, och är en pusselbit i diskussionen om 
gårdens och odlingens mobilitet. Dessutom möjliggör den jämförelser med arkeo
logiska boplatsundersökningar i områden utan röjningsrösen.

• Stor vikt lades också på dokumentationen av röjningsrösen. Framför allt de detalje
rade sektionsritningarna genom rösen och omgivande odlingsytor har varit viktiga 
för beskrivningen av dessa lämningar. Sektionsritningarna har också möjliggjort en 
detaljerad analys av det kontextuella och kronologiska sambandet mellan stenröj- 
ningen å ena sidan och pollen- och makrofossilprover och 14C-daterade och ved- 
artsbestämda kolbitar å den andra.

• Den noggranna lagergrävning som testades på en del röjningsrösen gav i de flesta 
fall ingen information som inte också framgick av mittsektionen. Oftast speglade 
lagerbilden i rösena och odlingsytorna i första hand de jordmånsprocesser som va
rit aktiva efter det att odlingen upphörde. Lagerbilden kan vara mer agrarhistoriskt 
informativ i andra röseområden med andra jordmåns- och jordartsförhållanden.

• Den stora satsningen på 14C-dateringar har varit särskilt givande. Ett stort antal 
14C-analyserade kolbitar från röjningsrösen, kombinerat med en noggrann doku
mentation av kolbitarnas lägen i sektionerna, har möjliggjort en trovärdig datering 
av stenröjningsperioden. Dessutom har det gett intressant information om röj- 
ningsbränningar under äldre perioder. 14C-dateringarna har naturligtvis också varit 
viktiga för förståelsen av sambandet mellan odlings- och boplatslämningar.

• Pollenanalys av prover från rösen, odlingsytor och mycket små torvhålor i röse- 
områdena, har gett en relativt god bild av vegetationsutvecklingen och markan
vändningen. De pollenanalytiska resultaten från två större torvmarker i närheten
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har också bidragit till denna bild, men den oregelbundna torvtillväxten har gjort 
dessa diagram svåranvända.

• Pollenanalys av prover från en hällkista gav intressanta resultat, och visar hur de
taljerade analyser av prover från tydliga och välavgränsade gravkontexter kan ge 
en unik inblick i förhistoriska gravritualer.

• Makrofossilanalys av i synnerhet boplatslämningar har belyst vilka grödor som 
odlades, och i viss mån speglat markförhållanden i området. Makrofossilanalys av 
prover från röjningsrösen gav dock ett magert resultat.

• Slutligen, har de omfattande och konsekvent utförda vedartsanalyserna gett mycket 
intressant information om markanvändningen och röjningsdynamiken i röseom- 
rådena.

inger.torstensdotier.ahlin@glst.se
peter.skoglund@ark.lu.se
per.iageras@raa.se
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Trakten kring Hamneda i sydvästra Småland är rik på fornlämningar och har ett 
intressant förflutet. Men trots de goda förutsättningarna har den arkeologiska 
aktiviteten i området länge varit låg. Kunskapsläget ändrades då nysträckning av 

E4:an väster om Lagan under åren 1992-1996 medförde storskaliga arkeologiska 
undersökningar. Dessa berörde den skogklädda moränmarkens röjningsröseom- 
råden, boplatser och gravar. I denna bok presenteras en serie artiklar som på olika 
vis behandlar, utvärderar och tolkar resultaten från Hamnedaprojektet. Artiklarna 
handlar bland annat om mesolitiska kontaktvägar, neolitiska gravseder och järn
ålderns odling och bosättning.

-<,

m


