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Sammanfattning

Blekinge museum har tillsammans med Smålands museum, gjort en arkeologisk 
förundersökning. Undersökningen, som skedde på uppdrag av Affärsverken 
Karlskrona AB, var belägen intill avfallsanläggningen i Bubbetorp, strax norr om 
Karlskrona i Blekinge. Fornlämningen, RAÄ 42 och 44 i Rödeby socken, utgjor-
des av fossil åkermark som fördelade sig i på två sidor om en karg bergsknalle. 
Undersökningens syfte var att bedöma lämningens karaktär utifrån dess topografi 
och sammansättning, att datera fornlämningen och sätta in den i ett kulturhisto-
riskt sammanhang. Lämningen karaktäriserades som oregelbunden fossil åkermark 
med röjningsrösen, stensatta naturliga terrasskanter och vagt utbildade odlingster-
rasser belägna kring en block- och hällrik höjd. Totalt daterades fyra röjningsrö-
sen. Resultatet visade på ett långvarigt bruk från bondestenålder och långt fram i 
historisk tid, men med en tyngdpunkt i stenröjningen under medeltid.  

Att odlingsmarken började stenröjas tolkas som en medeltida inre expansion 
eller agrar förtätning i området. Den sammanfaller med den medeltida nykoloni-
sation som är karaktäristisk på många andra platser i södra Sverige och Europa. 
Sammantaget kan man konstatera att platsen inte bör tolkas som marginell, trots 
sin karga topografi. Snarare ger den intryck av att vara en sporadiskt brukad plats 
i ett kontinuerligt bebott landskap, där man har tagit till vara landskapets alla möj-
ligheter. 
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Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan. Stjärnan markerar platsen för undersökningen.
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Inledning	och	bakgrund

Antalet undersökningar av fossil åkermark i kustnära områden är få och i Blekinge 
har endast en lokal undersökts tidigare (Jönsson & Åstrand 2008). Det var därför 
med stort intresse som Blekinge museum och Smålands museum gemensamt ge-
nomförde en arkeologisk förundersökning vid Bubbetorp (RAÄ 42 och 44, Västra 
Rödeby socken). Platsen är belägen cirka 8 kilometer nordnordöst om Karlskrona, 
på fastigheten Västra Rödeby 3:1 (fig. 1). Orsak till undersökningen var att 
Affärsverken Karlskrona AB, som också stod för kostnaderna, planerade en större 
exploatering för produktion av fjärrvärme och elektricitet.

Fornlämningen, som vid förundersökningen inte hade något RAÄ-nummer, 
uppmärksammades i samband med en kulturmiljöutredning som Blekinge mu-
seum gjorde inför exploateringen (Henriksson 2008). Ursprungligen planerades 
två exploateringsområden som benämndes delområde 1 och 2. Den aktuella 
förundersökningen berörde dock endast delområde 2, som var det södra av de två 
områdena och som omfattade två ytor med fossil åkermark (fig. 2). RAÄ 42 be-
nämndes då yta 3 och RAÄ 44, yta 4. Cirka 800 meter nordväst om RAÄ 42 och 
44 framkom även en yta med fossil åker som benämndes yta 1 och en hålväg som 
benämndes yta 2. Dessa två har i skrivande stund inte fått några RAÄ-nummer.

Den aktuella förundersökningen genomfördes under tre kalla, soliga dagar i mars 
2009. Från Smålands museum deltog antikvarierna Åsa Jönsson (projekt- och rap-
portansvarig) och Alexandra Nylén. Från Blekinge museum deltog 1:e antikvarie 
Tomas Persson och antikvarie Mikael Henriksson.

Figur 2 visar det detaljplanlagda om-
rådet i Bubbetorp (Henriksson 2008). 
De två områdena med fossil åkermark 
som förundersöktes var de skraf-
ferade ytorna � och � (RAÄ �2 och 
�� Västra Rödeby sn). De låg inom 
utredningens delområde 2.
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Topografi och undersökningsområde

Förundersökningsområdet som kallas Bubbetorp, ligger cirka tre kilometer från 
Danmarksfjärden. Platsen karaktäriseras av ett småbrutet landskap med av ett fler-
tal uppstickande skogsbeklädda bergsknallar, omgivna av lägre liggande åkermark 
(fig. 3). På storskiftetskartan från 1786, framgår att platsen låg i västra Rödebys ut-
mark, strax söder om inägomarken, på gränsen till västra Måsta i Nättraby socken. 
Dagens omgivande åkermark kallas på konceptkartan till storskiftet för norra och 
södra Tångakärret, vilket indikerar att marken före 1800-talets utdikningar var 
mycket blöt. 

Figur �. Utsnitt av 
Häradsekonomiska kartan 

191�-1919 med RAÄ �2 
och �� markerade.

200 0 200100 M  

´

RA˜  42

RA˜  44
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Området ligger som helhet under den högsta kustlinjen, mellan 30 och 40 meter 
över havet. De fossila åkermarksområdena (RAÄ 42 och 44) låg på den nord-
östra respektive södra sidan av en markerad höjd, cirka 150 meter öster om 
Affärsverkens lokaler och den kommunala tippen i Bubbetorp. Höjdens krön 
utgjordes av kalhällar och sluttningarna av stenig och ställvis storblockig morän. 
Hela området var kalhugget vid undersökningstillfället, men hade tidigare utgjorts 
av uppvuxen barrskog. 

Fornlämningsbild 

Blekingekusten är som helhet mycket fornlämningsrik, men det är en fallande gra-
dient ju längre norr ut från kusten man kommer. I det direkta närområdet kring 
RAÄ 42 och 44 är därför få fornlämningar registrerade och det har sannolikt både 

Figur �. Fornlämningar i anslutning 
till RAÄ �2 och ��. Röda objekt ligger 
inom 2000 meters radie.
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med inventeringsmetod och fornlämningsrealitet att göra. I trakten kring RAÄ 42 
och 44 finns dock fem rösen (RAÄ 1, 2, 3:1, 46, 66), fyra stensättningar (RAÄ 3:2, 
12, 14, 98), två fossila åkermarksområden (RAÄ 94 samt yta 2 i Henriksson 2008), 
fyra resta stenar (RAÄ 15:1, 15:3, 37, 21), två förhistoriska boplatser (RAÄ 15:2, 
81), en hålväg (yta 1 i Henriksson 2008), en milstolpe (RAÄ 23) och en fyndplats 
(RAÄ 67). Utöver det finns även en uppgift om en förlisningsplats (RAÄ 41), en 
milstolpe (RAÄ 23), en fornlämningsliknande bildning (RAÄ 24), en naturbildning 
med tradition (RAÄ 17) och ett antal kulturhistoriska lämningar. Fornlämningarna 
är belägna i Rödeby, Nättraby, Augerum och Karlskrona socknar och de visar på 
en tydlig bebyggelsekontinuitet från brons- och järnålder. 

Kunskapen om den fossila åkermarken i Blekinge är mycket låg. Länge trodde 
man att förhistorisk fossil åkermark inte förekom i Sverige under högsta kust-
linjen. Det bidrog, tillsammans med frånvaron av en revideringsinventering i 
Blekinge, till att röjningröseområden inte började registreras förrän under 2000-
talets första år och då i samband med projektet Skog och Historia. Under 2008 
undersöktes dock ett område med fossil åker kallat Slättanäs i Listerby socken 
(RAÄ 175). Den fossil åkermarken, som låg i en trakt med fornlämningar från 
brons- och äldre järnålder, daterades från äldre bronsålder till och med förromersk 
järnålder (Jönsson & Åstrand 2008). Undersökningar som gjorts av fossil åker-
mark i södra Sverige visar att denna typ av lämningar har tillkommit under en rad 
skilda perioder. I vissa områden har röjningsrösena tillkommit under en samlad 
tidsperiod, medan de i andra regioner har uppkommit genom långvarigt bruk 
under årtusenden. Undersökningen av den fossila åkermarken i Bubbetorp är där-
för en viktig, om än liten länk, för att förstå den agrar- och bebyggelsehistoriska 
utvecklingen vid Blekingekusten.

Ortnamn och äldsta belägg

Precis som fornlämningarna kan ortnamnen i en trakt ge en grov indikation för 
bebyggelsens ålder.  Rödeby och Måstad är bynamn som kan vara indikationer 
för en vikingatida bygd, medan Bubbetorp, Inglatorp och Stenshaga ger ett yngre 
intryck (Strid 1993). Det äldsta skriftliga belägget för Rödeby by som gått att få 
fram, är en avskrift från 1498 (Ortnamnsregistret, Institutet för språk och folk-
minnen) 

Undersökningens syfte

Mot bakgrund av kunskapsläget kring den fossila åkermarken i Blekinge är de ve-
tenskapliga frågeställningarna till den nu aktuella undersökningen på en basal nivå. 
Utifrån det av Länsstyrelsen formulerade syftet (beslut dnr 431-331-09), fanns 
följande frågeställningar till undersökningen. 

·  Vad har fornlämningen för karaktär utifrån sin topografi och sammansättning?
· Vilken datering har fornlämningen?
· Vad har fornlämningen för kulturhistoriskt sammanhang?
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Genomförande och metoder

På länsstyrelsens önskan har den aktuella undersökningen lagts upp enligt samma 
principer som undersökningen av RAÄ 175, Slättanäs, i Listerby socken (Jönsson 
& Åstrand 2008). Förundersökningen av den fossila åkermarken inleddes med en 
rekognoscering och kartering som syftade till att förstå områdets lokala topografi 
och den fossila åkermarkens karaktär (se fig 5 och 6). Särskild vikt lades vid möj-
ligheten att se odlingsytor eller andra odlingselement än röjningsrösen, som ofta är 
svåra att urskilja vid en översiktlig inventering. Utifrån rekognosceringen gjordes 
en beskrivning av den fossila åkermarken och efter det valdes de odlingselement 
ut som skulle undersökas. Målsättningen var att låta urvalet spegla variationen 
inom området för att eventuellt kunna fånga olika odlingsfaser. Röjningsrösena 
på den norra sidan (RAÄ 42) undersöktes inte då de låg där berget gick upp högt 
i dagen. Risken för att inte hitta kol eller få kontaminerat kol ansågs allt för stor. 
Karteringen gjordes med totalstation och lades in i dokumentationsprogrammet 
Intrasis.  

Med hjälp av grävmaskin drogs schakt genom de utvalda röjningsrösena så att 
profilen låg centralt i röset. Varje sådan profilvägg rensades så noggrant att man 

Figur �. RAÄ �2 mot nordöst. 
Foto Åsa Jönsson

Figur �. RAÄ �� mot sydväst. 
Foto Åsa Jönsson
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kunde tolka lagerföljden och urskilja om odlingslämningen var uppbyggd i olika 
faser. Profilen dokumenterades sedan genom handritning och ett digitalt över-
siktsfoto. I tolkningen av profilen gjordes också en bedömning av jordmånen 
och en tolkning av hur den eventuellt har förändrats över tid. Schaktet genom 
odlingslämningen gjordes så pass långt, att det möjliggjorde en bedömning av 
hur röjningsröset anslöt till de omkringliggande jordlagren. Schaktet var också så 
djupt att det förutom odlinglämningens uppbyggnad, även möjliggjorde en säker 
bedömning av vad som var den ursprungliga odlingsytan och rösets understa 
lager. Tolkningen av profilen genom ritning, är det viktigaste instrumentet för 
att säkerställa en bra provtagning och därigenom en bra datering av den fossila 
åkermarkens utveckling. Till skillnad mot att enbart fotografera profilen tvingas 
undersökaren att göra sin tolkning, samt formulera och förklara den i fält. 

För att undersöka fornlämningens karaktär och för att kunna jämföra resultaten 
med undersökningen vid Slättanäs, gjordes ett mindre antal schakt mellan röj-
ningsrösena. Syfte med det var att finna förhistoriska fynd eller under mark dolda 
boplatslämningar. Schakten rensades för hand med fyllhammare. Den anläggning 
som framkom mättes in med totalstation, undersöktes och dokumenteras med en 
handritad profilritning. 

Dateringar

Utgångspunkten för datering av röjningsrösen är att man daterar kolet som kom-
mer från den röjningsbränning som föregått en odling. I ett område kan en eller 
flera sådana röjningsfaser ha ägt rum. Då man daterar det kol som finns under ett 
röjningsröse daterar man alltid en öppen kontext som vid en viss tidpunkt blivit 
försluten. Det inneslutna kolet kan vara från den bränning som direkt föregått 
anläggandet av röset, men kolet kan även vara från en äldre odlingsfas, eller från 
någon annan äldre kontext. Det är därför viktigt att datera med en tillräckligt stor 
14C-serie så att inte resultatet blir slumpmässigt. Ofta har det visat sig metodiskt 
enklare att datera odlingens första röjningsfas än att datera yngre nivåer i en od-
lingslämning. På samma sätt är möjligheten att med säkerhet avgöra när en odling 
upphörde begränsad. 

Om man generellt daterar ett kolprov från varje röjningsröse skapar man lätt en 
falsk bild av att det är rösets, snarare än kolets datering. Genom att ha ett tillräck-
ligt antal kolprover och att konsekvent försöka välja två kolprover från de od-
lingslager som dateras, skapar man ett säkert dateringsunderlag för området som 
helhet. Här användes totalt åtta stycken 14C-dateringar från fyra röjningsrösen. 

Vid provtagningen togs kolet i form av jordprover från stratigrafiskt väl valda 
lägen direkt under en sten i det daterade lagrets undre del. Jordproverna vattensål-
lades sedan så att ett tillräckligt stort urval av kolbitar kunde plockas ut. Det ökar 
möjligheten att få ett brett, representativ urval av kolbitar inför vedartsanalysen. 
Koldateringen utfördes av Ångströmlaboratoriet i Uppsala och alla dateringarna 
presenteras med 2 sigma, vilket motsvara 95,4 % sannolikhet.

Vedartsanalys

Vedartsanalys är ett instrument för att fastställa kolets vedart och egenålder. Totalt 
analyserades 15 vedartsprover, men två av dem innehöll så lite kol att det inte gick 
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att plocka ut något bra prov för datering. Genom strategin att göra många vedar-
tsanalyser får man en bra möjlighet till urval inför dateringen. När man väger in 
kolets art och egenålder, optimeras förutsättningarna för en bra datering. Något 
som måste anses extra viktigt vid datering i öppna kontexter. Vedartsanalysen 
utfördes av Ulf  Strucke på UV-Stockholm och han medverkade även i diskussio-
nerna kring vilka vedarter som valdes ut för datering.

Fynd

Inga fynd framkom vid undersökningen.

Undersökningens resultat
Fossil åker

De båda områdena med fossil åkermark omfattade totalt 17 200 m2. Den nord-
östra ytan (RAÄ 42), som sluttade åt nordväst, nordöst och sydöst var 140 x 50 
meter stor (Ö –V) och innehöll åtta spridda röjningsrösen samt två möjliga, breda, 
terrasskanter (fig. 7). Röjningsrösena koncentrerade sig främst till kanten av den 
flacka, centrala delen där berget låg ytligt under matjorden, men det fanns även 

FIgur �. Karta med inmätningarna och med 
ortofotot som bakgrund.

50 0 5025 M

´

A 427
A 220

A 272

A 382

undre gr ns f r stenmoras

schakt

r jningsr sen

bergskr n/terrass

block

ä ö

ö ö
ö
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ett fåtal rösen nedanför den norra sluttningen. Den södra ytan (RAÄ 44), som ut-
gjordes av en syd- och sydvästsluttning, var 170 x 85 meter stor (NÖ – SV). Ytan 
omfattade trettio röjningsrösen som var spridda över hela ytan, samt en möjlig, 
bred terrasskant. Utöver den fanns ytterligare fem svagt utbildade terrasskanter 
som följde sluttningens längdrikting (fig 7).  

Efter samråd med Länsstyrelsen i fält prioriterades schaktningen det södra områ-
det. Prioriteringen gjordes dels mot bakgrund av diverse maskinproblem, dels med 
tanke på det tunna jordlagret inom RAÄ 42. Chansen att finna anläggningar eller 
kunna ta kol under rösena bedömdes vara låg. Den topografiska begränsningen 
som höjden utgjorde och likheten mellan odlingsstrukturerna på de båda områ-
dena gjorde också att vi betraktade dem som ett agrart sammanhang. Avståndet 
mellan RAÄ 42 och 44 förklaras främst av topografin där områdena delas av hällar 
och block. 

Totalt upptogs cirka 200 m2 och 90 längdmeter schakt inom RAÄ 44. De placera-
des över fyra röjningsrösen och på tre av de flackare ytor där det förväntades kun-
na finnas boplatslämningar. Målsättningen var initialt att ta upp fler boplatsschakt, 

men den steniga och branta ter-
rängens gjorde det svårt att ta sig 
fram med maskinen. Schakten var 
0,3 meter djupa. Under förnan 
(0 – 0,05 meter) var ett lager av 
brungrå sandig silt (0,05 - 0,15 
meter) och därunder ett lager 
av ljust gulbrun siltig sand med 
måttligt inslag av 0,05 – 0,2 meter 
stora stenar. Jordmånen utgjordes 
av en så kallad kulturjordmån 
som skapas i äldre jordbruksmark 
(fig. 8). 

Beskrivning av den fossila åkermarken

Den fossila åkermarken inom RAÄ 42 och 44 uppfattades som likartad. 
Röjningsrösena var runda till oregelbundna, 2 - 6 meter i diameter och 0,1 – 0,3 
meter höga. Flertalet av rösena var delvis övertorvade och vissa låg i anslutning till 
större block. Inom båda områdena fanns breda stenvallar. De var 10 – 15 meter 
långa (NÖ – SV), 2 – 4 meter breda och 0,1 – 0,2 meter höga. Stenvallarna följde 
terrängen och gav intryck av att vara ”långa” röjningsrösen som lagts på naturliga 
avsatser i sluttningen. Utöver stenvallarna fanns också svagt utbildade terrasskan-
ter längs med sluttningen (se fig. 7).

Röjningsröse 1 (A 272), som låg på en sydsluttande terrass långt ned på höjdens 
sydvästra sida, var 5 meter i diameter, 0,3 meter högt och upplagt kring ett större 
markfast block. Schaktet drogs i öst – västlig riktning och den norra profilen do-
kumenterades (fig 9). 

Figur 8.  Schematisk skiss över 
en kulturjordprofil.
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Marken på båda sidor om röset var odlad och visade en tydlig kulturjordsprofil. 
Under förnan (fig. 8, lager 1) var ett lager av mörkbrun, humös, sandig morän (2). 
Detta lager gick genom hela röset och tolkades som den ursprungliga odlingsho-
risonten. De markfasta stenarna låg i rostjorden som var brunorange, sandig och 
något strimmig mot botten (3). Där under var undergrund i form av ljus, hårt 
packad sandig morän (4).

Två prover från röjningsröset daterades. Proverna 1 och 2, som syftade till att da-
tera den röjningsbränning som föregick själva odlingen, låg båda under de under-
sta stenarna i lager två. I prov 1 valdes ett bränt sädeskorn av vete ut för datering. 
Analysen gav en datering mellan 2470 – 2130 f. Kr. vilket motsvarar bondesten-
ålder eller senneolitikum (fig. 9). I prov 2 valdes kol av björk ut och det daterades 
mellan 170 – 390 e. Kr, vilket motsvarar romersk järnålder. 

 
Lab nr Provnr 14C-år BP Cal 2 sigma % Period Vedart

Ua-38445 1 3822+-53 2470 - 2130 BC 95,4 senneolitikum vete

Ua-38446 2 1754+-31 210 - 390 AD
170-190 AD

94,1
1,3

romersk järnålder björk

Figur 9. Röjningsröse 1 (A2�2) mot norr. 
Foto Alexandra Nylén

1m

1

2

3

4

1 2
3

Figur 10. Profilen genom röjningsröse 1 
(A2�2) mot norr

Figur 11. Tabell över dateringar 
från röjningsröse 1 (A2�2).
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Röjningsröse 2 (A 220), som låg på en stenig terrass närmast krönet av höjdens 
södra sida, var 5 meter i diameter, 0,2 meter högt och låg kring ett jordfast block 
(fig 12). Schaktet drogs i öst – västlig riktning och den norra profilen dokumente-
rades. 

Sektionen visade en kulturjordsprofil. Under förnan (lager 1, fig. 13) var ett lager 
av brungrå siltig sand med sot och kol, vilket tolkades som den ursprungliga od-
lingshorisonten (3). Centralt i röset var en fyllning av mörkare brungrå siltig sand 
med sot och kol (4). På rösets västra sida fanns ett lager mellan förnan och den 
ursprungliga odlingshorisonten. Det utgjordes av brungrå, fet och ”myllig”, silt 
och det tolkades som ett möjligt yngre odlingslager (2). Under detta var ett lager 
med gulbeige siltig, sandig morän (5) samt gulvit grusig alv (6).

Två kolprover från röjningsröse 2 daterades.  Proverna 3 och 4 låg båda i lager 4 
och avsåg att datera den första röjningsfasen. I prov 3 valdes kol av bok ut för da-
tering. Analysen gav en vid datering där kolet med 80,5 % chans var från perioden 
1430 – 1530 e. Kr, vilket motsvarar senmedeltid (fig. 14). På kalibreringskurvan 
fanns också en topp mellan 1570 och 1630 e. Kr, som visar att kolet med 14,9 % 
sannolikt skulle kunna vara från sen historisk tid. Prov 4, som också var av bok, 

2 1 3 5
4

1m

1
3

5

6

2

4

Lab nr Provnr 14C-år BP Cal 2 sigma % Period Vedart

Ua-38447 3 406+-30 1430 - 1530 AD
1570 - 1630 AD

80,5
14,9

senmedeltid
sen historisk tid

bok

Ua-38448 4 409 +-31 1430 - 1530 AD
1570 - 1630 AD

81
14,4

senmedeltid
sen historisk tid

björk
bok

Figur 1�. Tabell över dateringarna 
från röjningsröse 2 (A220).

Figur 13. Profil genom röj-
ningsröse 2 (A220) mot norr.

Figur 12. Röjningsröse 2 (A220) 
mot norr. Foto Åsa Jönsson.



1�

gav en liknande datering där kolet med 81 % säkerhet var från 1430 – 1530 e. Kr. 
och med 14,4 % säkerhet från 1570 – 1630 e. Kr. 

Röjningsröse 3 (A 382) som låg i slänten av höjdens södra sida, var 3,8 meter i 
diameter och 0,1 meter högt. Schaktet drogs i öst – västlig riktning och den norra 
profilen dokumenterades (fig 15). 

Under förnan (lager 1, fig. 16) var ett lager av mörkt brun, humös och sandig 
morän (2). Det tolkades som det äldsta odlingslagret och under det var gulbrun 
sandig morän i form av rostjord (3). Undergrunden utgjordes av ljusgrå, kompakt 
sandig morän.  

Två prover från röjningsröse 3 daterades. Proverna 1 och 2 låg i lager 2, centralt i 
röset och i höjd med de understa stenarna. I prov 1 valdes förkolnad bark ut för 
datering. Analysen visade att kolet, med 95,4 % chans låg, mellan 1405 och 1475 
e. Kr. (fig. 17).  I prov 2 valdes förkolnad björkved ut för datering. Det visade en 
datering mellan 7520 och 7180 f. K., vilket motsvarar jägarstenålder eller mesoliti-
kum.

3 1 2

1m
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3

4

Lab nr Provnr 14C-år BP Cal 2 sigma % Period Vedart

Ua-38449 1 465+-33 1405 - 1475 AD 95,4 senmedeltid bark

Ua-38450 2 8314+-50 7520 - 7180 BC 95,4 mesolitikum björk

Figur 1�. Tabell över date-
ringarna från röjningsröse 
� (A�82).

Figur 16. Profil genom röjningsröse 3 
(A�82) mot norr.

Figur 1�. Röjningsröse � (A�82) mot 
norr. Foto Alexandra Nylén.
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Röjningsröse 4 (A 427)
Röjningsröse 4, som var beläget i en stenig slänt nära krönet i områdets nordös-
tra del, var 3,2 meter i diameter och 0,1 meter högt. Schaktet drogs i öst – västlig 
riktning och den norra profilen dokumenterades (fig 18). 

Under förnan (lager 1, fig. 19) var brun, humös, sandig och grusig morän (2). 
Under röset var färgen något mörkare, men det bedömdes inte vara ett separat 
lager. Rostjorden var gulbrun, sandig och grusig morän med rostfärgade strimmor 
(3) och undergrunden var grå, kompakt sandig morän (4). Under en av stenarna 
var ett grått kompakt sandigt lager (5).

Två prover från röjningsröse 4 daterades. Prov 1 låg centralt i rösets understa del 
och prov 4 låg under stenarna i den östra delen. I prov 1 valdes förkolnad bok 
ut för datering. Analysen visade att kolet, med 95,4 % sannolikhet dateras mellan 
1220 och 1380, vilket motsvarar högmedeltid (fig. 18). I prov 4 valdes förkolnad 
en ut för datering. Analysen visade att kolet, med 85,5 % chans låg mellan 1510 
och 1670 e. Kr, vilket motsvarar sen historisk tid. Kalibreringskurvan hade också 
en topp mellan 1780 och 1960, som motsvarade 9,8 % probabilitet. 

1m

1
2

3

4

2
1

3 4 5

Lab nr Provnr 14C-år BP Cal 2 sigma % Period Vedart

Ua-38451 1 727+-30 1220 - 1300 AD
1370 - 1380 AD

94,2
1,2

högmedeltid bok

Ua-38452 4 266+-30 1510 - 1670 AD
1780 - 1960 AD

85,5
9,8

sen historisk tid
modern tid

en
Figur 20. Tabell över dateringarna 

från röjningsröse � (A�2�).

Figur 19. Profil genom röj-
ningsröse � (A�2�) mot norr.

Figur 18 . Röjningsröse 
� (A�2�) mot norr. Foto  

Alexandra Nylén.



1�

Sammanfattning av den fossila åkermarken

Den fossila åkermarken utgjordes av röjningsrösen och vad som tolkades som 
stensatta, naturliga slänter i terrängen, samt mycket vaga terrasskanter i den södra 
sluttningen. Tillsammans med den karga topografin gav platsen intryck av att 
representera en marginell odling, som genom förekomsten av terrasserade ytor 
snarare hade historisk än förhistorisk karaktär. De daterade röjningsrösena visade 
dock att platsen brukats för odling under mycket lång tid. Om man räknar bort 
dateringen från jägarstenålder, som inte ska knytas till odling, är den äldsta date-
ringen från slutet av bondestenålder (fig. 19). Antagligen röjde man inte sten vid 
den tidpunkten, men det faktum att kolet utgjordes av ett vetekorn, är en stark in-
dikation för att man verkligen odlade på platsen. Eftersom sädeskornet inte hade 
börjat gro när det brändes, kan man tänka sig någon form av svedjelycka. Den 
väldränerade sydsluttningen måste ha varit bra mark för hackbruk, till skillnad från 
våtmarken där dagens utdikade leråkrar är belägna. Från samma röse fanns också 
en datering till romersk järnålder. Det är lätt att tänka sig att höjden varit odlad 
i betydligt högre utsträckning än vad som syns genom förekomsten av ett fåtal 
röjningsrösen.

Dateringarna från röjningsröse 2 till 4, är lika intressanta som komplicerade. I röse 
3 och 4 fanns prover som med 95,4% säkerhet daterades till hög- och senmedel-
tid. I röse 4 var förutom den högmedeltida dateringen också en datering till  sen 
historisk tid. Provet togs i ett begränsat grått lager under en av stenarna i rösets 
ytterkant. Med 85,5 % sannolikhet ska den dateras mellan 1510 – 1670 e. Kr, men 
det är också 9,8 % chans att provet dateras mellan 1780 och 1960 e. Kr. Samma 
sak gäller de båda dateringarna i röse 3 som med 80,5 respektive 81% chans 
dateras mellan 1430 – 1530, men som med 14,9 respektive 14,4 % chans dateras 
mellan 1570 och 1630 (se bilaga 2).

Störst sannolikhet är därför att man odlade marken under neolitikum och romersk 
järnålder, men det var först under hög- och senmedeltid som man började sten-
röja marken i större skala. Därefter fortsatte man att röja sporadiskt under 1500-, 
1600-tal. Att bedöma när den sista odlingen på platsen gjordes är inte möjligt, 
eftersom proverna främst avsåg att datera den äldsta röjningsbränningen, men 
man kan mycket väl ha odlat sporadiskt långt fram i tiden, utan att stenröja åkern 
samtidigt. Spår av en odlingsfas som var yngre än 1530, syntes också i profilen till 
röse 2 (se fig. 13). 

Röse Lab nr Provnr Cal 2 sigma 
Period

% Period

1 Ua-38445 1 2470 - 2130 BC 95,4 senneolitikum

1 Ua-38446 2 210 - 390 AD
170-190 AD

94,1
1,3

romersk järnålder

4 Ua-38451 1 1220 - 1300 AD
1370 - 1380 AD

94,2
1,2

högmedeltid

2 Ua-38447 3 1430 - 1530 AD
1570 - 1630 AD

80,5
14,9

senmedeltid
sen historisk tid

2 Ua-38448 4 1430 - 1530 AD
1570 - 1630 AD

81
14,4

senmedeltid
sen historisk tid

3 Ua-38449 1 1405 - 1475 AD 95,4 senmedeltid

4 Ua-38452 4 1510 - 1670 AD
1780 - 1960 AD  

85,5
9,8

historisk tid
sen historisk tid

Figur 21. Tabell över de dateringar som 
knyts till odling inom RAÄ ��, Rödeby sn.
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Boplatslämningar

Vid undersökningen framkom en härd som var 1 meter i diameter, 0,1 meter djup 
och utgjordes av brunsvart, sandig silt med mycket kol, sot och delvis skörbränd 
sten (se bilaga 3). 

Agrarhistorisk analys utifrån historiska kartor

I samband med undersökningen uppmärksammades två typer av terrasskan-
ter inom RAÄ 42 och 44. Dels breda stenvallar lagda i en naturlig slänt A 447, 
524 och 777), dels mer diskreta terrasskanter i sluttningen (fig 22). På den södra 
sidan, närmast kalhällen på toppen av höjden, fanns också en stenbemängd yta. 
Eftersom marken i området var så extremt stenig var vi osäkra på om de diskreta 
fenomenen var naturliga eller skapade genom odling och av den anledningen 
mätte vi in dem. Efter rektifiering av storskifteskartan som mättes upp 1786, gick 
det att känna igen vissa strukturer (fig 22). 

Den grå linjen som markerar gränsen för stenytan söder om höjden, visade sig 
ligga i linje med en hägnad som sannolikt skulle hindra djuren från att springa upp 
bland berghällarna. Med tanke på samstämmigheten verkar det rimligt att man har 

50 0 5025 M

´

bergskr n/terrass

undre gr ns f r stenmoras

schakt

r jningsr sen

block

ö

ö ö

A 524

A 447

A 777

ö

ä

Figur 22. Inmätta odlingsstrukturer samt 
grävda schakt inom RAÄ �2 och ��.
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slängt odlingssten innanför staketet. Det skulle indikera antingen att staketgränsen 
hade gammal (medeltida) hävd, eller att man har odlat och röjt sten under sen his-
torisk tid. Det kan naturligtvis också vara så att staketet sattes upp för att hindra 
djuren att trampa runt i stenpartiet som låg där. 

Vid rektifiering av historiska kartor finns det vissa element som har få inbyggda 
vinkelfel, exempelvis läget för åker- och ängsmarken som var viktiga ur ekonomisk 
synvinkel. Inom utmarken kan man därför räkna med större mätfel och exakthe-
ten för hällar och blockpartier var lågt prioriterat av lantmätaren. Inmätningen av 
hällens form ser därför ut att ligga för långt söder ut, men vid en jämförelse med 
ortofotokartan (se fig. 7) ser man att det är berghällen på storskifteskartan som 
ligger något för långt norr ut. Av samma anledning ser det ut som att ett röse i 
nordöstra delen av RAÄ 44 ligger mitt bland hällarna. Ytterligare en terrasskant 
inom RAÄ 44 samstämmer med lantmätarens prickade markering som visar en 
förändring av jordens beskaffenhet. Det visar åtminstone att lantmätaren också 
lade märke till en förändring där och att landskapet måste ha varit väl betat under 
slutet av 1700-talet. 

Sammanfattande diskussion och tolkning
 
Undersökningens syfte var att bedöma lämningens karaktär utifrån dess topografi 
och sammansättning, att datera fornlämningen och sätta in den i ett kulturhisto-
riskt sammanhang. Måluppfyllelsen för detta bedöms som god. Från resonemang-
en ovan kan fornlämningen karaktäriseras som oregelbunden fossil åkermark med 
röjningsrösen, stensatta naturliga terrasskanter och vagt utbildade odlingsterrasser 
belägna kring en block- och hällrik höjd. Sammantaget gav fornlämningsbilden, 
topografin och lämningens karaktär intryck av att representera sporadisk tidigmo-
dern odling. Trots det visade dateringarna på ett långvarigt bruk från bondestenål-
der och fram i historisk tid. 

Att odling i röjningsröseområden spänner över tusentals år är vanligt, framförallt 
i centralområden med lång bebyggelsekontinuitet. Även om det är få registrerade 
fornlämningar i det direkta närområdet så finns det spår av kontinuerlig bebyg-
gelse från hela förhistorien i trakten. Också ortnamnen med ändelser på –by och 
–sta antyder att det har funnits vikingatida och sannolikt ännu äldre bebyggelse i 
området. Den gängse bilden av fossil åkermark med lång brukningstid är dock att 
den är ytmässigt större, innehåller andra fornlämningar och är belägen på flacka, 
mindre blockbemängda drumlinhöjder. Det är bilden av fossil åkermark i inlandet. 
På senare år har det även gjorts undersökningar av små röjningsröseområden, med 
dateringar som spänner över lång tid (Hansson 2007:101ff, Lindman 2001, Martén 
& Nylén 2003). Det är tydligt att de fossila åkermarksområdenas storlek snarare 
ska förknippas med naturgeografiska förutsättningar än med brukningskontinui-
teten i området (Jönsson 2008:30). Genom undersökningen av Slättanäs (Jönsson 
& Åstrand 2008) vet vi att stenröjning av åkermarken i Blekinge, precis som i 
Kronobergs län, började under äldre bronsåldern. Att stenröjningen i Bubbetorp 
inte verkar ha kommit igång i större skala förrän under medeltid, kan ändå tolkas 
som att platsen har varit sporadiskt brukad under förhistorien. Varken undersök-
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ningsresultaten, topografin i närområdet eller fornlämningsbilden tyder heller på 
att det funnits någon boplats i direkt anslutning.

Tyngdpunkten i dateringarna låg i medeltid och kanske var det först i samband 
med att byn Rödeby etablerades någon gång under vikingatid / tidigmedeltid, som 
man investerade tid för att stenröja marken på platsen. Händelsen kan tidsmäs-
sigt kopplas till den medeltida nykolonisationen som är så karaktäristisk på många 
andra platser i södra Sverige och i Europa (Lagerås 2006:26). Sammantaget kan 
man konstatera att platsen inte bör tolkas som marginell, trots sin karga topografi. 
Snarare ger den intryck av att vara en sporadiskt brukad plats i en kontinuerligt 
brukad bygd, där man tagit till vara landskapets alla möjligheter.

Förslag på fortsatta åtgärder

Blekinge museum anser att fortsatta arkeologiska undersökningar inte är nödvän-
diga på platsen. Beslut om detta fattas emellertid av Länsstyrelsen.
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Analysprotokoll 
Landskap: Blekinge Socken: Rödeby

Fastighet: Bubbetorp RAÄ nr: 

Kategori:

AnalysId: 8017 

Anläggning: 1 Röjningsröse Provnr: Makro 1 

Vikt (g): 0,1 Analyserad vikt (g): 0,1

Fragment: 5 Analyserat antal: 5

Art: Björk Antal: 1

Material: Träkol 

Kommentar: Ej tillvarataget. 

Art: Ek Antal: 2

Material: Träkol 

Kommentar: Ej tillvarataget 

Art: En Antal: 1

Material: Träkol 

Kommentar: Ej tillvarataget. 

Art: Salix sp Antal: 1

Material: Träkol 

Kommentar: 

AnalysId: 8020 

Anläggning: 1 Röjningsröse Provnr: Makro 2 

Vikt (g): 0,1 Analyserad vikt (g): 0,1

Fragment: 6 Analyserat antal: 6

Art: Björk Antal: 4

Material: Träkol 

Kommentar: 

Art: Pomoideae Antal: 1

Material: Träkol 

Kommentar: Ej tillvaratagen 

Art: Tall Antal: 1

Material: Träkol 

Kommentar: Ej tillvaratagen 

AnalysId: 8015 

Anläggning: 1 Röjningsröse Provnr: Makro 3 

Vikt (g): 0,5 Analyserad vikt (g): 0,5

Fragment: 14 Analyserat antal: 14

Art: Bok Antal: 11

Material: Träkol 

Kommentar: 

Art: Hassel Antal: 2

Material: Träkol 

Kommentar: 

Art: Lind Antal: 1

Material: Träkol 

Kommentar: Ej tillvaratagen 

Bilaga	1.	
Vedartsanalys
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AnalysId: 8018 

Anläggning: 2 Röjningsröse Provnr: Makro 1 

Vikt (g): 0,6 Analyserad vikt (g): 0,6

Fragment: 27 Analyserat antal: 27

Art: Ek Antal: 27

Material: Träkol 

Kommentar: Kärnved 

AnalysId: 8024 

Anläggning: 2 Röjningsröse Provnr: Makro 3 

Vikt (g): 0,2 Analyserad vikt (g): 0,2

Fragment: 11 Analyserat antal: 11

Art: Bok Antal: 7

Material: Träkol 

Kommentar: 

Art: En Antal: 3

Material: Träkol 

Kommentar: Ej tillvaratagen. 

Art: Lönn Antal: 1

Material: Träkol 

Kommentar: Ej tillvaratagen. 

AnalysId: 8022 

Anläggning: 2 Röjningsröse Provnr: Makro 4 

Vikt (g): 0,1 Analyserad vikt (g): 0,1

Fragment: 4 Analyserat antal: 4

Art: Bok Antal: 4

Material: Träkol 

Kommentar: 

AnalysId: 8019 

Anläggning: 3 Röjningsröse Provnr: Makro 1 

Vikt (g): 0,1 Analyserad vikt (g): 0,1

Fragment: 5 Analyserat antal: 5

Art: Bark Antal: 3

Material: Förkolnad 

Kommentar: 

Art: Ek Antal: 2

Material: Träkol 

Kommentar: 
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AnalysId: 8014 

Anläggning: 3 Röjningsröse Provnr: Makro 2 

Vikt (g): 0,1 Analyserad vikt (g): 0,1

Fragment: 4 Analyserat antal: 4

Art: Björk Antal: 2

Material: Träkol 

 Kommentar: 

Art: Ek Antal: 1

Material: Träkol 

Kommentar: Ej tillvaratagen 

Art: En Antal: 1

Material: Träkol 

Kommentar: Ej tillvaratagen.

AnalysId: 8021 

Anläggning: 3 Röjningsröse Provnr: Makro 3 

Vikt (g): 0,1 Analyserad vikt (g): 0,1

Fragment: 1 Analyserat antal: 1

Art: Ek Antal: 1

Material: Träkol 

Kommentar: Ej daterbar mängd 

AnalysId: 8023 

Anläggning: 4 Röjningsröse Provnr: Makro 1 

Vikt (g): 0,1 Analyserad vikt (g): 0,1

Fragment: 20 Analyserat antal: 20

Art: Bok Antal: 3

Material: Träkol 

Kommentar: 

Art: Ek Antal: 2

Material: Träkol 

Kommentar: Ej tillvaratagen 

Art: En Antal: 14

Material: Träkol 

Kommentar: Ej tillvaratagen 

Art: Tall Antal: 1

Material: Träkol 

Kommentar: Ej tillvaratagen 

AnalysId: 8001 

Anläggning: 4 Röjningsröse Provnr: Makro 2 

Vikt (g): 0,1 Analyserad vikt (g): 0,1

Fragment: 1 Analyserat antal: 1

Art: Lövträd Antal: 1

Material: Träkol 

Kommentar: cf Acer sp 

AnalysId: 8002 
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Anläggning: 4 Röjningsröse Provnr: Makro 3  

Vikt (g): 0,3 Analyserad vikt (g): 0,3

Fragment: 3 Analyserat antal: 3

Art: Bok Antal: 2

Material: Träkol 

Kommentar: Ej tillvaratagen 

Art: Lönn Antal: 1

Material: Träkol 

Kommentar: Vald för datering 

AnalysId: 8016 

Anläggning: 4 Röjningsröse Provnr: Makro 4 

Vikt (g): 0,1 Analyserad vikt (g): 0,1

Fragment: 1 Analyserat antal: 1

Art: En Antal: 1

Material: Träkol 

Kommentar: Troligen för litet för datering. Rikligt med oförkolnat material i provet. 
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Bilaga 2.
Dateringar
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Bilaga	3.
Schaktplan samt anläggning
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Anläggning 672 i profil.


