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�

I	 januari	2008	genomförde	Blekinge	museum	och	Smålands	museum	en	gemensam	för-
undersökning	av	den	fossila	åkermarken	RAÄ	175	i	Listerby	socken.	Fossil	åkermark	har	
aldrig	tidigare	undersökts	i	Blekinge	län	och	det	var	därför	oklart	hur	RAÄ	175	relaterade	
till	det	omgivande	fornlämningslandskapet.	

Resultaten	visade	på	ett	sporadiskt	utnyttjande	under	slutet	av	stenåldern,	då	platsen	låg	
långt	in	i	en	skyddad	vik	intill	en	utskjutande	halvö.	Under	äldre	bronsålder	började	den	
första	stenröjningen	som	kan	knytas	till	odling	i	området.	Undersökningen	visar	att	hela	
området	togs	i	bruk	relativt	snabbt	och	att	mängden	rösen	sedan	förtätades	under	yngre	
bronsålder	till	och	med	förromersk	järnålder.	Dateringarna	från	den	fossila	åkermarken	var	
ur	ett	sydsvenskt	perspektiv	mycket	samstämmiga	och	de	stämmer	väl	in	med	det	omgi-
vande,	bevarade	förhistoriska	landskapet.	

Sammanfattning
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Antalet	arkeologiska	undersökningar	av	röjningsröseområden	 i	kustmiljöer	är	mycket	få.	
Det	var	därför	med	stort	intresse	som	Smålands	museum	och	Blekinge	museum	gemen-
samt	planerade	förundersökningen	av	RAÄ	175	inom	fastigheten	Listerby	19:12,	Listerby	
socken,	Ronneby	kommun.	Platsen	för	undersökningen	är	belägen	cirka	1,5	km	söder	om	
väg E22 och en dryg halvmil sydost om Ronneby tätort (fig. 1). 

Inledning	och	bakgrund

Figur 1 visar ett utsnitt ur den topografiska kartan 3F NV Karlskrona. Fri skala. Platsen för undersökningen är markerad med 
stjärna.
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Undersökningen	kom	till	stånd	som	en	följd	av	att	PEAB	Service	AB,	som	också	stod	för	
kostnaderna,	planerar	att	uppföra	bostäder	inom	området.	Den	aktuella	grävningen	föran-
leddes	dock	av	ett	par	utredningar	som	genomfördes	av	Blekinge	museum.	Den	första	var	
en	 kulturlandskapsutredning	 som	 gjordes	 2001,	 vilken	 omfattade	 hela	 Slättanäsområdet	
(Persson 2001). De två andra var så kallade särskilda utredningar av mindre delområden, 
avsedda	att	utgöra	kulturmiljömässiga	underlag	för	exploateringsärendets	fortsatta	hante-
ring (Henriksson 2005 och 2007). Vid utredningen inom RAÄ 175 framkom ett fåtal bo-
platsspår som utgjordes av två härdrester och ett avslag av Kristianstadflinta (Henriksson 
2007). 

Den	aktuella	förundersökningens	fältarbete	utfördes	under	5	dagar	i	januari	2008.	Från	
Smålands museum deltog antikvarerna Johan Åstrand (projektledare), Åsa Jönsson (rap-
portansvarig) och Alexandra Nylén (mätansvarig) och från Blekinge museum deltog arkeo-
logen	Linda	Pettersson.
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Förundersökningsområdet	ligger	i	Slättanäs,	ca	500	meter	nordväst	om	Torafjärden.	Platsen	
karaktäriseras	 av	ett	nordnordväst	–	 sydsydöstligt	 löpande	höjdstråk	bestående	av	hällar	
och mellanliggande flacka terrasser som sluttar ned mot en våtmark i sydväst. Jordarten 
domineras	av	morän	och	området	ligger	som	helhet	under	den	högsta	kustlinjen.	Området	
är	bevuxet	med	glesa	lövträd	och	genomkorsas	av	en	anlagd	promenadstig.	I	nordöst	och	
öst	avgränsas	lämningen	av	villabebyggelse,	i	nordväst	och	väst	av	åkermark	och	våtmark.	
Söder	ut	fortsätter	det	av	hällar	dominerade	höjdstråket.	

StrandlinJeförSkJutning

Den	högsta	kustlinjen	i	Blekinge	har	gått	mellan	63	och	67	meter	över	nuvarande	havsnivå	
(Liljengren 1982:1) och havsytan i området har varierat kraftigt under postglacial tid. Det 
beror	dels	på	 landmassans	höjning	 efter	 inlandsisens	 avsmältning	då	 trycket	 inte	 längre	
var	så	hårt,	dels	på	den	relativa	sjö-	eller	havsytans	nivå.	I	Ronnebytrakten	har	detta	feno-
men	främst	undersökts	av	Ronnie	Liljengren	vid	Kvartärgeologiska	institutionen	i	Lund.	
Genom	sedimentanalyser	har	han	upprättat	en	lokal	strandlinjeförskjutningskurva	för	tiden	
omkring 5800 till 1500 f. Kr. (fig. 2), vilket motsvarar slutet av jägarstenålder till och med 
början av äldre bronsålder. Under hela den tidsperioden fluktuerade havsytans nivå ett par 
meter	över	den	nuvarande	och	under	jägarstenåldern	var	vattennivån	som	högst	7,5	meter	
över	nuvarande	havsnivå.	Förundersökningsområdet	i	Slättanäs	ligger	på	en	höjd	mellan	5	
och	15	meter	över	havet,	vilket	innebär	att	området	under	en	stor	del	av	förhistorien	har	
legat	på	en	halvö	invid	en	grund	havsvik.	

Topografi och 
undersökningsområde

Figur 2 visar den postglaciala strandförskjutningskurvan för Melanblekinge tiden 5800 f Kr - 
1500 f Kr. Efter Liljengren 1982:66, fig 43.
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fornlÄmningSbild och  områdeShiStorik 

Blekingekusten	är	som	helhet	mycket	fornlämningsrik	och	i	anslutning	till	det	undersökta	
området finns en mängd lämningar (fig. 3). Dessa utgörs av åtta stensättningar (RAÄ 53, 
54, 56, 58, 126, 129, 176 och 178), sju rösen (RAÄ 47, 49, 50:1-2, 51, 52:1-2), ett gravfält 
(RAÄ 38), tre fynd- och/eller boplatser (RAÄ 57, 127 och 128), två röjningsröseområden 
(RAÄ 46 och 55) samt en hällbild (RAÄ 179). Merparten av de registrerade fornlämning-
arna	verkar	höra	 till	brons-	och	äldre	 järnålder,	med	gravarna	belägna	 längs	 landskapets	
höjdstråk.	Sammantaget	visar	fornlämningarna	på	ett	intensivt	utnyttjande	av	området	un-
der	denna	tid.

Fossil	åkermark	har	aldrig	tidigare	undersökts	i	Blekinge	och	det	var	därför	oklart	hur	
RAÄ	175	relaterade	till	det	omgivande	fornlämningslandskapet.	De	undersökningar	som	
gjorts	av	fossil	åkermark	i	södra	Sverige	har	visat	att	denna	typ	av	odlingslämningar	tillkom-
mit	under	en	rad	skilda	perioder.	I	vissa	områden	har	röjningsrösena	tillkommit	under	en	
samlad	tidsperiod	medan	det	i	andra	regioner	har	uppkommit	genom	långvarigt	bruk	under	
årtusenden.

Före	år	1850	 låg	undersökningsområdet	på	utmarken	mellan	Yxnarum	och	Listerby	
och användes sannolikt som betesmark (Henriksson 2007:12). Centralt och i anslutning 
till röjningsröseområdets södra del finns ett par raka stenmurar. Dessa är snarare skiftes-
gränser	än	odlingsspår,	men	det	är	inte	omöjligt	att	delar	av	området	har	brukats	för	odling	
i	historisk	tid.	Senare	påverkan	har	även	skett	då	man	anlade	ett	skogsdike	som	korsade	
områdets	mittdel,	samt	då	man	tagit	sand	i	en	mindre	täkt	i	områdets	södra	del.

Figur 3 visar fornlämningarna i anslutning till det aktuella  förundersökningsområdet RAÄ 175. 
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 Länsstyrelsens kravspecifikation definierade två huvudsakliga målsättningar för undersök-
ningen.	De	var	att:

1.	undersöka	och	datera	den	fossila	åkermarken	och
	2.		klargöra	boplatsens	karaktär,	bevarandestatus	och	utbredning	inom	förundersöknings-
							ytan

Utöver	det	har	de	digitala	inmätningarna	gjorts	på	ett	sådant	sätt	att	de	vid	behov	kan	ingå	
i	en	större	terrängmodell	av	området.

genomgång av underSökningSmetoder 

Fossil åkermark och boplatslämningar
Förundersökningen	av	den	fossila	åkermarken	inleddes	med	en	rekognoscering	och	kar-
tering som syftade till att förstå områdets lokala topografi och den fossila åkermarkens 
karaktär.	Särskild	vikt	lades	vid	möjligheten	att	se	odlingsytor	eller	andra	odlingselement	än	
röjningsrösen,	som	ofta	är	svåra	att	urskilja	vid	en	översiktlig	inventering.	Utifrån	rekog-
nosceringen	gjordes	en	beskrivning	av	den	fossila	åkermarken	och	efter	det	valdes	de	od-
lingselement ut som skulle undersökas. Målsättningen var att låta urvalet spegla variationen 
inom	området	för	att	eventuellt	kunna	fånga	olika	odlingsfaser.	Karteringen	gjordes	med	
totalstation	och	lades	in	i	dokumentationsprogrammet	Intrasis.		

Med hjälp av grävmaskin drogs schakt genom de utvalda röjningsrösena så att profi-
len låg centralt i röset. Varje sådan profilvägg rensades så noggrant att man kunde tolka 
lagerföljden och urskilja om odlingslämningen var uppbyggd i olika faser. Profilen doku-
menterades sedan genom handritning och ett digitalt översiktsfoto. I tolkningen av profi-
len	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	möjlig-
gjorde	en	bedömning	av	hur	röjningsröset	anslöt	till	de	omkringliggande	jordlagren.	Schak-
tet	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	 omfattningen	 och	 karaktären	 av	 den	 boplats	 som	 framkommit	 i	
samband	med	utredningen	drogs	schakt	med	maskin.	Schakten	placerades	 i	 första	hand	
på	 väl	 dränerade	 ytor	 på	 höjden	 och	 längs	 den	 västra	 sluttningen.	 Alla	 schakt	 rensades	
för	hand	med	fyllhammare	och	enskilda	ytor,	företrädesvis	i	anslutning	till	anläggningar,	

Undersökningens	syfte
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	rensades	med	skärslev.	Alla	anläggningar	undersöktes	till	hälften	och	dokumenterades	med	
en profilritning. 

Dateringar
Utgångspunkten	för	datering	av	röjningsrösen	är	att	man	daterar	kolet	som	kommer	från	
den röjningsbränning som föregått en odling. I ett område kan en eller flera sådana röj-
ningsfaser 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	odlingslämning.	På	samma	sätt	är	möjligheten	att	med	säkerhet	avgöra	när	en	odling	
upphörde	begränsad.	

Om	man	generellt	daterar	ett	kolprov	från	den	understa	marknivån	i	varje	röjningsröse	
skapar man lätt en falsk bild av att det är rösets, snarare än kolets datering. Risken finns 
att	man	försöker	datera	olika	områden	inom	området	på	svaga	grunder.	Genom	att	ha	ett	
tillräckligt	antal	kolprover	och	att	konsekvent	försöka	välja	två	kolprover	från	de	odlingsele-
ment	som	dateras,	skapar	man	ett	säkrare	dateringsunderlag	för	området	som	helhet.	Här	
användes	totalt	12	stycken	14C-dateringar från 6 röjningsrösen och en 14C-datering från en 
anläggning.

Vid provtagningen togs kolet i form av små jordprover från stratigrafiskt väl valda lä-
gen	direkt	under	en	sten	i	det	daterade	lagrets	undre	del.	Jordproverna	vattensållades	sedan	
så	att	ett	tillräckligt	stort	urval	av	kolbitar	kunde	plockas	ut.	Denna	metod	har	visat	sig	vara	
att	föredra	eftersom	det	minskar	provtagningstiden	i	fält.	Samtidigt	ökar	det	möjligheten	att	
få	ett	brett,	representativ	urval	av	kolbitar	inför	vedartsanalysen.	14C-dateringen utfördes 
av	Ångströmlaboratoriet	 i	Uppsala	och	alla	dateringarna	presenteras	med	2	sigma,	vilket	
motsvara	95,4	%	säkerhet.

VeDartsanalys
Vedartsanalys	är	ett	instrument	för	att	fastställa	kolets	vedart	och	umgefärliga	egenålder.	
Totalt	analyserades	22	vedartsprover,	vilket	motsvarar	två	stycken	för	varje	14C-datering. 
Genom den strategin får man en bra möjlighet till ett urval inför dateringen. När man vä-
ger	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.
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Den fossila åkermarken (RAÄ 175) utgjordes av ett 400 x 150 meter stort område (NNV 
– SSÖ) bestående av ca 80 röjningsrösen (fig. 4). Dessa var belägna på västra sidan av den 
höjdsträckning	som	går	i	nordnordvästlig	–	sydsydöstlig	riktning.	Flertalet	av	röjningsrö-
sena	låg	på	de	högre	liggande,	väldränerade	ytorna,	men	ett	fåtal	mindre	rösen	fanns	också	
inom	de	sankare	ytorna	i	väster.

Av	de	åtta	odlingselement	som	schaktades	med	grävmaskin	undersöktes	och	dokumen-
terades	sex	stycken.	Fem	av	dem	var	röjningsrösen	och	en	var	en	långsträckt	jord-	och	sten-
vall. Med hjälp av grävmaskinen avbanades också 270 schaktmeter om ca 380 m2,	i	syfte	att	
klargöra boplatsens karaktär, bevarandestatus och utbredning (Se bilaga 1). Schakten var 
ca	0,25	–	0,5	meter	djupa,	varav	de	övre	0,1	m	utgjordes	av	förna	med	hel-	och	halvför-
multnade växtdelar. Marken under förnan skiljde sig åt något mellan områdets olika delar. I 
den	norra	delen	utgjordes	marken	av	ett	lager	ljust	gråbrun	sandig	siltig	morän.	Väster	om	
stigen	i	områdets	södra	del	utgjordes	marken	av	grå,	humös	grusig	och	sandig	morän.	Öster	
om	stigen	var	marken	brungrå	humös	grusig	och	sandig	morän.	I	områdets	södra	del	kunde	
podsolprofilens rostfärgade anrikningsskikt anas i några av schakten på ca 0,4 m djup.

Undersökningens
resultat

Figur 4 visar röjningsrösenas och schaktens placering i landskapet och inom RAÄ 175. Siffrorna hänvisar till de undersökta 
agraranläggningarnas nummer.
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beSkrivning av den foSSila åkermarken

Rekognosceringen	av	den	fossila	åkermarken	visade	att	den	till	största	del	utgjordes	av	över-
torvade	röjningsrösen	som	var	2	till	5	meter	i	diameter	och	0,1	till	0,3	meter	höga.	Ytorna	
mellan	röjningsrösena	var	i	regel	måttligt	stenröjda,	med	en	hel	del	kvarliggande	sten	av	
större	storlek.	Undantaget	var	områdets	södra	del	där	det	fanns	två	mindre	odlinsgytor	som	
var	helt	stenröjda.	I	den	södra	delen	förekom	även	några	större	röjningsrösen	som	var	ca	7	
meter	i	diameter	och	ca	0,4	meter	höga,	samt	två	stycken	låga	jord-	och	stenvallar.	De	var	
ca 30 respektive 50 meter långa, 2,5 till 4 meter breda och 0,1 till 0,2 meter höga. Man inte 
utesluta	att	några	av	de	mer	välröjda	ytorna	inom	området	har	bildats	genom	senare	tiders	
odling	och	stenröjning.

röjningsröse 1 (a 330)
Röjningsröse	1,	som	låg	strax	öster	om	promenadstigen	i	områdets	norra	del,	var	ca	5	meter	
i diameter och 0,3 meter högt (fig. 5). Anläggningen låg på gränsen mellan ett högre belä-
get	område	i	öster	och	ett	mindre,	sankt	parti	i	väster.	Den	omgivande	marken	öster	om	
röjningsröset	verkade	partiellt	stenröjd.	Schaktet	drogs	i	riktning	nordöst	–	sydväst	och	den	
södra profilen dokumenterades. Schaktets  nordöstra del skar genom den röjda odlingsytan. 
Snittet visade här en tydlig brunjordsprofil. 

Röjningsröset var uppbyggt av tre skikt med sten(fig 6). Under förnan (1) fanns ett brunt 
sandigt, kompakt lager med rösefyllning (4) som omfattade de två övre stenlagren. Rösets 
understa stenar låg i brungrå, siltig och något flammig sand med inslag av 0,05-0,10 meter 
stora stenar, samt sot och kol. Detta lager (3) tolkades som den ursprungliga odlingsytan. 
Lagret	fortsatte	på	röjningsrösets	nordöstra	sida	men	inte	på	den	sydvästra.	Det	tolkades	
som	att	odlingsaktiviteten	varit	större	inom	den	stenröjda	ytan	nordöst	om	röset.	Sydväst	
om röset var grå siltig och lerig sand som var påverkad av den blöta marken (7). På rösets 
nordöstra sida fanns också ett lager av gulbrun siltig och stenig sand (2), vilket tolkades som 
en	del	av	lager	3	där	den	försurande	urslakningsprocessen	satt	igång	och	börjat	förändra	
brunjordsprofilen. Under röset fanns rostjord (5) och alv (6).

Figur 5 visar ett översiktsfoto av röjningsröse 1 (A330). Foto mot söder.
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Tre prover från röjningsröset daterades. Proverna 1A och 1C togs under rösets allra under-
sta	stenar,	med	syftet	att	kolet	skulle	datera	den	röjningsbränning	som	föregick	anläggandet	
av själva röset (fig. 6). Prov 1A daterades mellan 3030 – 2870 f. Kr. och 1C mellan 970 – 810 
f. Kr. Det motsvarar yngre stenålder respektive yngre bronsålder (fig. 7). Prov 1D togs cen-
tralt	i	rösets	fyllning	med	syftet	att	eventuellt	fånga	upp	en	andra,	senare	röjningsfas.	Denna	
daterades	mellan	350	–	40	f.	Kr.,	vilket	motsvarar	förromersk	järnålder.	

Lab	nr Prov	nr 14C-år BP Cal 2 sigma % Period Vedart
Ua-35533 1A 4310+-40 3030-2870	fKr 95,4 yngre	stenålder lönn
Ua-35534 1C 2735+-30 970-810	fKr 95,4 yngre	bronsålder björk
Ua-35535 1D 350+-30 350-40	fKr 95,4 förromersk	 järn-

ålder
ek

röjningsröse 3 (a 473)
Röjningsröse 3 var beläget väster om gångstigen genom området, på en flack yta som låg i 
direkt anslutning till våtmarksområdet (fig. 8). Röset var 4 meter i diameter, 0,2 meter högt 
och	närmast	helt	övertorvat.	Den	omgivande	marken	var	partiellt	stenröjd	och	det	fanns	ett	
fåtal	liknande	små	röjningsrösen	precis	intill.	Schaktet	drogs	i	nordnordöst	–	sydsydvästlig	
riktning	och	den	sydöstra	sidan	av	schaktet	dokumenterades.

Figur 6 visar profilen genom röjningsröse 1. Mot sydöst.

Figur 7 visar en tabell över dateringarna från röjningsröse 1 (A 330) .

Figur 8 visar ett översiktsfoto av röjningsröse 3 (A 473). Foto mot söder.
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Röjningsröse 3 var endast uppbyggt av två skikt med sten (fig. 9). De låg i ett lager av 
gråbrun, siltig sandig morän med sot och kol (4). Lagret tolkades som den ursprungliga, 
bevarade marknivån. Under förnan i schaktets nordöstra del (1) var ett grått sandigt siltigt 
lager som luktade dy (2). Under röset var rostjord (3).

Ett	kolprov	från	röjningsröse	3	daterades.	Prov	3D	togs	under	röjningsrösets	allra	understa	
stenar,	med	syftet	att	kolet	skulle	datera	den	röjningsbränning	som	föregick	anläggandet	av	
själva	röset.	Provet	daterades	mellan	1440	–	1290	f.	Kr.	vilket	motsvarar	äldre	bronsålder	
(fig. 10). 

Lab	nr Prov	nr 14C-år BP Cal 2 sigma % Period Vedart
Ua-35536 3D 3100+-30 1440-1290	fKr 95,4 äldre	bronsålder bark,	1-årig	löv-

trädskvist

röjningsröse 4 (a 586)
Strax öster om gångvägen i nedre delen av en sluttning låg röjningsröse 4 (fig. 11). Det var 
5	meter	i	diameter,	ca	0,2	meter	högt	och	närmast	helt	övertorvat.	Den	omgivande	marken	
som	 sluttade	 åt	 väster,	 var	 väldränerad	 och	 partiellt	 stenröjd.	 Schaktet	 drogs	 i	 nordväst	
–	sydöstlig	riktning	och	den	sydvästra	sidan	dokumenterades.

Figur 9 visar profilen genom röjningsröse 3 (A 473). Mot sydöst.

Figur 10 visar en tabell över dateringen från röjningsröse 3.

Figur 11 visar ett översiktsfoto av röjningsröse 4 (A 586). Foto mot sydväst.
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Röjningsröset var uppbyggt av tre skikt med sten (fig. 12). Under förnan (1) hade två tred-
jedelar av röset en gråbrun, siltig sandig, porös rösefyllning (3). Detta lager kan möjligen ha 
representerat	en	andra	röjningsfas,	men	det	fanns	inget	tydligt	kol	i	lagret.	På	bägge	sidor	
om	och	kring	rösets	undre	stenar	fanns	ett	relativt	ljust	gulbrunt,	siltigt	sandigt	moränlager	
med inslag av sot och kol (2). Detta tolkades som den ursprunliga marknivån.  I nedre delen 
av lager 2 fanns på flera ställen 0,03 – 0,06 m stora stenar som gav intrycka av att marken 
vid något tillfälle före odlingen blivit svallad. Underst i profilen var rostfärgad, siltig sandig 
morän.	Den	rostiga	färgen	antyder	att	de	markkemiska	processerna	ombildar	jorden	till	en	
podsol.	

Två	 kolprov	 från	 lager	 2	 daterades	 i	 röjningsröse	 4.	 Prov	 4D	 och	 4E	 togs	 båda	 under	
röjningsrösets	understa	 stenar,	med	 syftet	 att	datera	den	 röjningsbränning	 som	föregick	
anläggandet	av	själva	röset.	Prov	4D,	som	togs	i	röjningsrösets	nordvästra	sida,	daterades	
mellan	835	–	765	f.	Kr,	vilket	motsvarar	yngre	bronsålder.	Prov	4E,	som	togs	centralt	i	röset	
daterades mellan 1880 – 1670 f. Kr, vilket motsvarar äldre bronsålder (fig.13).   

Lab	nr Prov	nr 14C-år BP Cal 2 sigma % Period Vedart
Ua-35537 4D 2615+-30 835-765	fKr 95,4 yngre	bronsålder kärnved
Ua-35538 4E 3440+-30 1880-1670	fKr 95,4 äldre	bronsålder ek,	kärnved

Figur 12 visar profilen genom röjningsröse 4 (A 586). Mot sydväst.

Figur 13 visar en tabell över dateringarna från röjningsröse 4.
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röjningsröse 5 (a 596)
Detta	röjningsröse	låg	i	övre	delen	av	en	sluttning	nära	krönet	av	höjdryggens	södra	del.	
Röset var 4 meter i diameter, 0,3 meter högt och i det närmaste övertorvat (fig. 14). Centralt 
i	röjningsröset	låg	ett	markfast	block	som	var	cirka	1,1	meter	i	diameter	och	det	mesta	av	
odlingsstenen hade lagts upp på blockets södra sida. Marken omkring var väldränerad och 
partiellt	stenröjd	utom	i	sydöst	där	det	fanns	en	plan	yta	som	var	mer	grundligt	stenröjd.	
Schaktet drogs i nordväst – sydöstlig riktning och den nordöstra profilen dokumentera-
des.	

Röjningsröset var uppbyggt av tre till fyra skikt med sten (fig. 15). Under förnan (1) fanns 
ett homogent brungrått, kompakt, siltig sandig lager (3). Det tolkades som rösefyllning eller 
som	en	yngre	röjningsfas.	På	bägge	sidor	om	och	i	höjd	med	röjningsrösets	undre	stenar,	
fanns också ett brungrått sandig och grusigt lager med 0,03 – 0,06 meter stora stenar (2). 
Den	undre	delen	av	detta	lager	gav	intryck	av	att	någon	gång	före	odlingen	ha	varit	sval-
lat. De understa lagren utgjordes av rostjord (4) respektive alv (5). Rostjorden antyder att 
de	markkemiska	processerna	ombildar	jorden	till	en	podsol.	Strax	nordväst	om	röset	var	
förmodligen	spåren	av	en	gammal	rotvälta	som	överlagrades	av	lager	2.

Figur 14 visar ett översiktsfoto av röjningsröse 5 (A596).  Foto mot nordöst.

Figur 15 visar profilen genom röjningsröse 5 (A 596). Mot nordöst.
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Två	kolprov	från	röjningsröse	5	daterades.	Det	första	5A,	togs	under	en	sten	i	den	nedre	
delen	av	lager	3	med	syftet	att	om	möjligt	urskilja	en	yngre	odlingsfas.	Detta	prov	daterades	
mellan	770	–	410	f.	Kr,	vilket	motsvarar	slutet	av	yngre	bronsålder	eller	början	av	förro-
mersk	järnålder.	Det	andra	provet	5D,	togs	i	nedre	delen	av	lager	2	med	syftet	att	datera	den	
röjningsbränning	som	föregick	anläggandet	av	själva	 röset.	Detta	prov	daterades	mellan	
1120 – 910 f. Kr. vilket motsvarar början av yngre bronsålder (fig. 16).

Lab	nr Prov	nr 14C/[r BP Cal 2 sigma % Period Vedart
Ua/35539 5A 2480-/30 770/410 fKr 95,4 yngre	bronsålder-	

förromersk	järnålder
ek,	kärn-
ved

Ua-35540 5D 2840+-30 1120-910	fKr 95,4 början	yngre	bronsålder ek

oDlingselement 6 (a 967)
I	samband	med	rekognosceringen	av	området	iakttogs	två	låga	jord-	och	stenvallar	i	om-
rådets	södra	del.	De	låg	tillsammans	med	ett	antal	röjningsrösen	i	anslutning	till	en	större	
yta	som	var	helt	eller	delvis	stenröjd.	Den	kortare	av	dessa	stenvallar	som	låg	i	östnordöst	
– västsydvästlig riktning, var 40 meter lång, 3 – 5 meter bred och 0,2 meter hög (se fig. 4 
och bilaga 2). Längs vallens sträckning fanns anhopningar av röjningssten som gav intryck 
av att vara separata röjningsrösen, vallen hade dock en kontinuerlig sträckning. Mitt över 
denna vall, vid ett av de smalare partierna, togs ett schakt upp i nordsydlig riktning (fig. 17). 
Marken norr om stenvallen var partiellt stenröjd medan odlingsytan söder om var närmast 
helt	stenfri.	

Figur 16 visar en tabell over dateringarna i röjningsröse 5.

Figur 17 visar en översiktsbild av den undersökta jord- och stenvallen. Foto mot östnordöst.
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Stenvallen var uppbyggd av två till tre lager sten. Under förnan (1) fanns ett gråbunt grusigt 
moränlager (2) vilket tolkades som rösefyllning (fig. 18). Den partiellt stenröjda ytan norr 
om stenvallen var uppbyggd som en brunjordspofil, med mörkt gråbrun sandig morän (3). 
Stenvallens	understa	stenar	 låg	 i	detta	brunjordslager.	Den	helt	stenröjda	ytan	söder	om	
stenvallen utgjordes av gulgrå sandig morän (4). 

Två	kolprover,	6A	och	6B	daterades	från	stenvallen.	Båda	proven	togs	i	ett	odlingslager	i	
anslutning	till	rösets	understa	stenar,	med	syftet	att	datera	den	röjningsbränning	som	fö-
regick	anläggandet	av	själva	röset.	Kolprov	6A	och	B	daterades	till	mellan	1539	–	1410	f.	
Kr.	respektive	520	–	380	f.Kr.	vilket	motsvarar	äldre	bronsålder	och	förromersk	järnålder	
(fig. 19).  

Lab	nr Prov	nr 14C-år BP Cal 2 sigma % Period Vedart
Ua-35541 6A 3210+-30 1539-1410	fKr 95,4 äldre	bronsålder hassel
Ua-35542 6B 2355+-30 520-380	fKr 95,4 förromersk	järnålder hassel

Figur 18 visar profilen av den undersökta jord- och stenvallen. Mot östnordöst.

Figur 19 visar en tabell av dateringarna från jord- och stenvallen.
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röjningsröse 7 (a 954)
Röjningsröse	7	låg	på	den	östra	sidan	av	samma	välröjda	odlingsyta	som	avgränsades	av	
stenvallen (odlingselement 6). Röjningsröset hade en diameter av 5 meter och en höjd 
av 0,3 meter (fig. 20). Det var väl synligt i terrängen och till stora delar inte övertorvat. 
Schaktet drogs i östnordöst – västsydvästlig riktning och den sydsydöstra schaktprofilen 
dokumenterades.	Öster	om	 schaktet	 var	marken	partiellt	 stenröjd,	men	övergick	 snart	 i	
berg	i	dagen.	Väster	om	röset	fanns	den	välröjda	odlingsytan.	

Röjningsröse 7 var uppbyggt av 4 lager sten (fig. 21). Under förnan (1) i större delen av 
rösets	östnordöstra	del,	var	ett	kompakt	brungrått	siltigt	sandigt	 lager	med	inslag	av	sot	
och kol (2). Det tolkades som rösefyllning i rösets äldsta odlingsfas. Under det vidtog ett 
lager gulbrun sandig och grusig morän, med inslag av sot och kol (4). Rösets undre stenar 
låg	i	detta	lager.	I	röjningsrösets	västsydvästra	del	fanns	en	annan	typ	av	rösefyllning	under	
förnan. Den utgjordes av brun kompakt siltig sand (8) och även den innehöll röjningsrösets 
understa	stenar.	I	undre	delen	av	lager	3,	4	och	i	lager	9	dominerades	moränen	av	grus	och	
ca	0,05	meter	stora	stenar.	Det	tolkades	som	att	marken	vid	något	tillfälle	före	odlingen	
blivit svallad av havet. Centralt under röjningsröset var ett område med gråbrun siltig sand 
med	mycket	sot	och	kol.	Detta	tolkades	som	en	rotbrand	eftersom	färgningen	också	fort-
satte	in	i	motsvarande	schaktvägg.	Under	röjningsröset	var	rostfärgad	sandig,	grusig	morän	
(6), samt beigegrå alv (7) och på sidorna utanför röset var brunjord med gulbrun sandig 
morän (3).

Figur 20 visar ett översiktsfoto av röjningsröse 7. Foto mot sydsydöst.

Figur 21 visar  profilen genom röjningsröse 7. Mot sydsydöst.
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Två	kolprov	daterades	i	röjningsröse	7.	Prov	7A	togs	under	röjningsrösets	understa	stenar	
i	lager	4,	med	syftet	att	datera	den	röjningsbränning	som	föregick	anläggandet	av	själva	rö-
set.	Prov	7D,	som	togs	i	lager	8,	syftade	till	att	se	om	skillnaden	mellan	lager	4	och	8	också	
visade	på	olika	röjningsfaser.	Prov	7A	daterades	mellan	920	–	810	f.	Kr.	vilket	motsvarar	
yngre	bronsålder.	Prov	7D	som	också	togs	under	röjningsrösets	understa	lagda	stenar,	da-
terades mellan 1190 - 920 f. Kr. vilket motsvarar början av yngre bronsålder (fig. 22).   

Lab	nr P r o v	
nr

14C-år BP Cal 2 sigma % Period Vedart

Ua-35543 7A 2720+-30 920-810	fKr 95,4 yngre	bronsålder hasselskal
Ua-35544 7D 2870+-30 1190-920	fKr 95,4 yngre	bronsålder ösrtstammar

BoPLAtSLÄMNiNgAR  och FyNd iNoM RAÄ 175
I	 samband	 med	 utredningen	 framkom	 spår	 av	 en	 boplats	 inom	 RAÄ	 175	 (Henriksson	
2007). För att klargöra boplatsens karaktär, bevarandestatus och utbredning, drogs sök-
schakt	inom	området.	Totalt	framkom	nio	anläggningar	varav	sex	stycken	i	områdets	nord-
östra del och tre i den södra (fig.23 och 24). Av dem undersöktes en härd (A 1222), tre här-
drester (A 1374, 1384 och 1391), en grop (A 1241) och ett eventuellt stolphål (A 1271). 

Alla anläggningarna koncentrerade sig till de flacka terrasser som låg högre upp i slutt-
ningen	på	den	väldränerade	moränen.	Sammantaget	gav	de	intryck	av	att	representera	ett	
extensivt	och	relativt	tillfälligt	utnyttjande	av	området	som	i	detta	fallet	bedömdes	ha	låg	
bevarandestatus.	

Figur 22 visar en tabell över dateringarna från röjningsröse 7. 

Figur 23 visar anläggningarna i områdets nordöstra del.
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Den undersökta härden (A 1222) var 160 x 125 meter stor och 0,25 m djup. Anläggningen 
utgjordes av svart, sotig och fet sand med riklig förekomst av kol och skörbränd sten (fig. 
25). Härden daterades mellan 1610 – 1430 f. Kr. vilket motsvarar äldre bronsålder (fig. 
26).

Lab	nr Prov	nr 14C-år BP Cal 2 sigma % Period Vedart
Ua-35545 A1222 3245+-35 1610-1430	fKr 95,4 äldre	bronsålder hassel

Ett fynd i form av ett avslag i Kristianstadflinta framkom ca 3 meter väster om A1391. 
Avslaget	som	väger	14,6	g	är	triangulärt,	3,7	cm	långt,	3,7	cm	brett	och	1,6	cm	tjockt	i	ena	
änden.  På ovansidan är två ryggar och på två av sidorna finns retuscher och/eller bruks-
retuscher.	

Figur 24 visar anläggningarna i den södra delen av RAÄ 175.

Figur 25 visar härden (A1222) i 
profil. Foto mot öster.

Figur 26 visar dateringen från härden (A 1222). 
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det förhiStoriSka landSkapet utifrån reSultaten av 
vedartSanalySen

Perioden	från	slutet	av	stenåldern	till	förromersk	järnålder	faller	inom	den	så	kallade	sub-
boreala	kronozonen.	Vid	den	tiden	var	klimatet	torrt	och	kontinentalt	med	varma	somrar	
och	relativt	kalla	vintrar.	Vegetationen	dominerades	i	Blekinge	av	hassel	och	så	kallad	ek-
blandskog med ek, alm, ask och lind (Liljengren & Lagerås 1993). Jordbruket introduce-
rades	sannolikt	i	Blekinge,	precis	som	på	många	andra	ställen	i	södra	Sverige,	under	slutet	
av	stenådern.	På	den	aktuella	platsen	verkar	man	dock	inte	ha	börjat	röja	marken	fri	från	
vegetation	med	eld	i	någon	större	skala,	förrän	under	äldre	bronsålder.	I	den	näringsrika	
askan	kunde	man	odla	 ett	par	 säsonger	 innan	marken	 lades	 i	 träda	och	betades.	Denna	
första	röjningsfas	skapade	ett	halvöppet	landskap	med	dungar	av	björk,	hassel	och	många	
gräs och örter (Liljengren & Lagerås 1993:35ff). Resultaten av vedartsanalysen visar att 
hassel,	ek,	ask,	tall	och	lönn	växte	på	platsen	under	yngre	stenålder	och	framförallt	äldre	
bronsålder (fig. 27). 

prov nr avser data period ask lönn hassel ek bark björk tall kvist, lövtr ört

�a daterar	anläggningsfasen yngre	stå x x x
1B x x
1C daterar	anläggningsfasen yngre	brå x x x x x
1D 2:a	röjningsfas förrom	jäå x x x
3A x x
3B x
3D daterar	anläggningsfasen äldre	brå x x x x
4A x
4B x x
4D daterar	anläggningsfasen yngre	brå x
4E daterar	anläggningsfasen äldre	brå x
5A 2:a	röjningsfasen yngre	brå-

förrom	jäå
x x

5C x
5D daterar	anläggningsfasen början	

yngre	brå
x x

5F x
6A daterar	anläggningsfasen äldre	brå x x x
6B daterar	anläggningsfasen förrom	jäå x x x x
6C x x
7A daterar	anläggningsfasen yngre	brå x
7D 2:a	röjningsfasen början	

yngre	brå
x x

7C x x
7D x x x x

Eftersom	det	tidiga	jordbruket	och	boskapsskötseln	var	relativt	mobilt	hann	vegetationen	
växa	igen	under	vissa	perioder.	Ofta	blev	det	då	eken	som	kom	att	dominera	vegetationen,	
eftersom	en	stor	del	av	näringen	försvunnit	ur	marken	och	den	på	många	platser	börjat	bli	
surare (Liljengren & Lagerås 1993:37). I vedartsanalysen kan man ana ekens dominans i 
landskapet	från	äldre	bronsålder	till	förromersk	järnålder.	Under	perioden	yngre	bronsålder	
och	förromersk	järnålder	kom	också	björk	in	i	materialet	och	tallen	ökar	något.	Dessa	arter	
har	sannolikt	etablerat	sig	snabbt	i	samband	med	trädesperioder	efter	den	första	röjnings-
fasen	i	området.

Figur 27 visar en tabell över vedartsanalyserna från RAÄ 175 i Listerby socken.  
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Länsstyrelsens	syfte	med	undersökningen	av	RAÄ	175	var	att	undersöka	och	datera	den	
fossila	åkermarken	samt	att	klargöra	boplatsens	karaktär,	bevarandestatus	och	utbredning.	
Dessa	frågor	har	besvarats	i	rapporten	och	skall	här	sammanfattas	i	diskussionen.	

odlingSutveckling

Under	slutet	av	stenåldern	och	början	av	bronsålder	bör	vattennivån	i	Torafjärden	ha	varit	
mellan 4,5 och 5,4 meter högre än idag (Liliengren 1982). Undersökningsområdet i Slättanäs 
låg	då	långt	in	i	en	skyddad	vik	intill	en	utskjutande	halvö.	Resultaten	från	undersökningen	
kan genom fynden av slagen kristianstadflinta och en datering, tolkas som att det sannolikt 
uppehöll	sig	människor	på	platsen	redan	under	slutet	av	stenåldern.	Hur	frekvent	platsen	
användes	är	inte	möjligt	att	säga,	men	läget	intill	havsstranden	är	inte	ovanlig	för	boplatser	
och	aktivitetsytor	från	den	tiden.	De	fåtaliga	spåren	visar	dock	att	det	snarare	rör	sig	om	ett	
sporadiskt	utnyttjande	än	ett	kontinuerligt.		

Under	äldre	bronsålder,	kanske	i	samband	med	att	vattennivån	drog	sig	tillbaka	per-
manent,	började	den	första	stenröjningen	som	kan	knytas	till	odling	i	området.	Om	odling	
förekommit	tidigare	så	var	det	 inte	 i	någon	stor	skala	och	 inte	genom	att	området	först	
röjningsbränts. De röjningsrösen som kan kopplas till den äldsta stenröjningen återfinns 
utmed	hela	områdets	längd	och	företrädelsevis	i	sluttningens	nedre	del.	Det	kan	tyda	på	
att	hela	området	togs	i	bruk	relativt	snabbt	och	att	mängden	rösen	sedan	förtätades	under	
århundradena. Dateringen av jord- och stenvallen (odlingselement 6), visade att även den 
typen	av	strukturer	hörde	samman	med	den	äldsta	odlings-	och	röjningsfasen.	Dateringar	
från bronsåldern har också påvisats för jord- och stenvallar runt Växjö (Jönsson & Nylén 
2001:15ff  och Lindman 2001:18). Det är fortfarande oklart vad dessa egentligen represen-
terar	i	områdena,	om	de	exempelvis	är	bevarade	lämningar	av	hägnader,	gränser	eller	spår	
av	stenröjning	för	odling	liknande	röjningsrösena.	Vidare	visade	dateringarna	att	man	både	
anlade	nya	rösen	och	byggde	på	de	gamla	under	yngre	bronsålder	till	och	med	förromesk	
järnålder.

Det	är	inte	omöjligt	att	en	viss	odling	och	stenröjning	har	förekommit	i	området	under	
senare	förhistoriska	och	historiska	perioder.	De	stenröjda	ytorna	kan	vara	spår	av	sentida	
lyckor,	men	de	kan	också	vara	samtida	med	röjningsrösena.	
	

odlingSSyStem och bebyggelSe

Per	Lagerås	har	resonerat	kring	röjningsröseområdena	på	det	sydsvenska	höglandet.	Han	
menar	att	de	har	brukats	både	intensivt	i	ensäde	närmast	gården	och	extensivt	på	lyckor	
i skogs- och betesmarken (Häggström 2005). De intensivt odlade åkrarna har då gödslats 
och brukats ungefär en generation, eller så länge som gården stod på samma plats. När 

Sammanfattande
diskussion	och	tolkning
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gården flyttade skedde också en rotation av åkermarken och den gamla tomtytan blev till 
näringsrik	åkerjord.	Det	är	 i	dagsläget	 inte	möjligt	att	avgöra	om	RAÄ	175	har	varit	en	
intensivt	eller	extensivt	odlad	yta.	Vi	vet	heller	 inte	var	den	samtida	bebyggelsen	har	 le-
gat.	De	närbelägna	gravarna	och	hällbilderna	tyder	dock	på	att	bebyggelsen	bör	ha	legat	i	
nära	anslutning	till	åkermarken.	De	anläggningar	som	framkom	vid	undersökningen	verkar	
tyda	på	att	antalet	aktiviteter	ökade	på	platsen	 i	samband	med	den	första	stenröjningen.	
Anläggningarna	representerar	dock	inte	en	regelrätt	bebyggelse.	De	tolkas	istället	utkanten	
av	en	boplats	eller	som	spår	av	matlagning	och	förvaring,	som	skett	i	anknytning	till	att	man	
odlat	och	uppehållit	sig	på	platsen.	

Undersökningen	 visade	 att	 området	 innehöll	 ett	 varierat	 fossilt	 odlingslandskap	 På	
höjdryggen	i	öster	grupperade	sig	röjningsrösena	till	helt	eller	delvis	stenröjda	ytor,	medan	
de	rösen	som	låg	i	den	västra	slänten	inte	hörde	samman	med	några	nu	synliga	ytor.	På	höj-
den	i	den	södra	delen	av	området	fanns	även	andra	typer	av	lämningar	i	form	av	långa,	låga	
jord-	och	stenvallar,	samt	större	röjningsrösen	och	raka	stenmurar,	som	tillsammans	med	
de	väl	röjda	ytorna	gav	intryck	av	att	höra	till	ett	yngre,	möjligen	historiskt	skede.	Detta	till	
trots visade sig dateringarna från området vara mycket samstämmiga (fig. 28). Med ett äldre 
undantag	föll	alla	dateringarna	inom	perioderna	äldre	bronsålder	till	och	med	förromersk	
järnålder.	

RAÄ 175 uR Ett REgioNALt PERSPEKtiV

Undersökningen	av	RAÄ	175	är	den	första	daterade	fossila	åkermarken	i	Blekinge,	varför	
det av naturliga skäl inte finns några lokala referenser. Undersökningen är också unik i det 
sammanhanget	att	mycket	 få	kustnära	 fossila	åkermarksområden	är	undersökta	 i	 landet.			
Det	kan	bero	på	att	man	länge	trodde	att	förhistorisk	fossil	åkermark	endast	förekom	över	
högsta	kustlinjen.	Under	2006	undersöktes	dock	ett	liknande	område	med	fossil	åkermark	
i Mönsterås vid Smålandskusten. Resultaten visade på ett långvarigt landskapsutnyttjande 

Figur 28 visar en sammanställning av  dateringarna från RAÄ 175 i kronologisk ordning.
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med odling och stenröjning från bronsålder och fram till historisk tid (Åstrand 2007). Ur 
ett	sydsvenskt	perspektiv	är	det	inte	ovanligt	att	dateringar	från	ett	och	samma	röjnings-
röseområde	spänner	över	2500	-	3000	år,	eftersom	området	brukats	och	bebotts	kontinu-
erligt.	Inom	RAÄ	175	får	man	istället	bilden	av	en	koncentrerad	odlingsperiod	med	hög	
vetenskaplig potential. Fornlämningen är väl bevarad, innehåller fler agrara strukturer än 
röjningsrösen	och	är	belägen	i	en	samtida	sammanhängande	fornlämningsmiljö.	Det	är	lätt	
att	låta	yngre	odlingslämningar,	exempelvis	stenmurar,	bli	en	indikation	på	en	sen	odling	
och	stenröjning	i	området	som	helhet.	Det	är	dock	så	att	man	omöjligt	att	uttala	sig	om	när	
den	första	röjningsfasen	skedde	i	röjningsröseområde,	enbart	utifrån	okulär	besiktning.	

I	Smålands	 inland	är	fossil	åkermark	en	karaktärsfornlämning	och	i	skogslandskapet	
täcks	stora	områden	av	röjningsrösen	och	olika	former	av	röjda	eller	parcellindelade	ytor.	
Under	de	senaste	femton	till	tjugo	åren	har	ett	stort	antal	områden	med	fossil	åkermark	
undersökts	arkeologiskt,	inte	minst	i	Kronobergs	och	Jönköpings	län	(t	ex	Lagerås	2000,	
Widgren 2003, Skoglund 2006). Forskningen kring fossil åkermark och det småländska 
höglandets	röjningsröseområden	har	fokuserat	på	frågor	kring	hur	odlingen	bedrivits,	hu-
ruvida	åkermarken	varit	gödslad	eller	ej,	relationen	mellan	åker	och	ängsmark	inom	den	
fossila	åkermarken,	samt	relationen	mellan	odlingsmark	och	bosättningsmönster.	

I Blekinge finns idag totalt 441 registrerade fossila åkermarkområden. De undersök-
ningar	 som	gjorts	av	 fossil	 åkermark	 i	 södra	Sverige	har	visat	att	denna	 typ	av	odlings-
lämningar	 tillkommit	 under	 en	 rad	 skilda	 perioder.	 I	 vissa	 områden	 har	 röjningsrösena	
tillkommit	under	en	samlad	tidsperiod	medan	det	i	andra	regioner	har	uppkommit	genom	
långvarigt bruk under årtusenden. I de centrala delarna av Värend (Småland) är äldre brons-
åldern	en	period	med	en	omfattande	stenröjning	och	många	av	de	röjningsröseområden	
som	 anläggs	 under	 denna	 tid	 fortsätter	 sedan	 att	 brukas	 under	 järnålder,	 medeltid	 och	
senare historisk tid (Skoglund 2005, s 70ff). Även från Lagandalen vid Ljungby finns da-
teringar till bronsålder som visar att stenröjningen börjat vid den tiden (Granath 2004). 
De tidigt undersökta röjningsröseområdena vid Järparyd, i västra Njudung började anläg-
gas under yngre bronsålder (Gren 1989). Vid undersökningarna för E22 vid Kölbygärde 
i Möre, visade dateringarna på en användning under bronsålder och medeltid (Ring m fl 
2001, s 64). Röjningsrösen och odlingslämningar låg här intill en bronsåldersboplats. Från 
olika	delar	av	Småland	kan	man	alltså	belägga	att	röjningsröseområdena	börjat	tas	i	bruk	
under	bronsålder.	Det	är	därför	inte	förvånande	att	den	fossila	åkermarken	vid	Slättanäs	
förefaller	ha	sitt	äldsta	skede	under	äldre	bronsålder.	

I anslutning till RAÄ 175 finns en mängd gravrösen av bronsålderstyp. Peter Skoglund 
menar att det i Värend finns ett samband mellan den rika förekomsten av gravrösen och 
stenröjning för odling (Skoglund 2005, s 102f). Denna tanke skulle kunna vara giltig även 
för	Ronnebytrakten	eftersom	det	är	en	bronsåldersbygd	som,	tillsammans	med	de	omfat-
tande	hällristningarna,	utmärker	sig	genom	sin	omfattande	förekomst	av	gravrösen.	Utifrån	
undersökningsresultaten	från	RAÄ	175	kan	vi	anta	att	traktens	bronsåldersbosättning	inte	
bara	avspeglar	sig	i	gravar,	hällristningar	och	fynd	utan	även	i	odlingslämningar.	

Efter	ett	samråd	i	fält	beslutade	länsstyrelsen	att	undersökningen	av	RAÄ	175	skulle	
avslutas	i	och	med	förundersökningen.
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Bilagor

BiLAgA 1 - SchAKtBESKRiVNiNg
(fig. 29)

schakt 1 – 2. åkermarken:
1,15	m	breda	och	ca	0,3	meter	djupa.	De	övre	0,25	m	bestod	av	matjord.	Där	under	gulröd	
sandig,	siltig	morän.

schakt 3 – 9, norDVästra Delen:
Schakten	var	1	-	1,10	meter	breda	och	0,2	-	0,35	meter	djupa.	
I de nordligare schakten (8 och 9) bestod de översta 0,1 metrarna  av ett vegetationsskikt. 
Där	under	följde	ljust	gråbrun	grusig	,	sandig	morän.	De	sydligare	schakten	(nummer	4,	
5, 6 och 7) bestod under vegetationstäcket av brunröd siltig, sandig morän. Ytterligare ett 
schakt (nummer 3) bestod av gråbrun sandig siltig morän under vegetationstäcket. Schaktet 
var	mer	vattensjukt	än	de	övriga	på	denna	yta.

schakt 10 – 14, norra Delen: 
Schakten	var		1	-	2	meter	breda	och	0,4	meter	djupa.	De	övre	0,10	metrarna	var	förna.	Där	
under	var	0,1	meter	med	gulbrun	siltig	sand,	följt	av	0,2	meter	brungrå	siltig	sand.	Under	
den	var	gulbrun	sandig	siltig	morän.

schakt 15 – 18, syDöstra Delen:
Schakt	18	var	1,6	m	brett	och	0,35	m	djupt.	Under	0,1	m	vegetation	ett	0,2	m	tjockt	lager	
brungrå,	humös	grusig	sandig	morän.	Under	detta	följer	gulröd	grusig	sand.
Schakt	17	var	1,6	m	brett	och	0,35	m	djupt.	Se	beskrivning	ovan.
Schakt 16 var 1,6 m brett och 0,2-0,45 m djupt. Något grundare schaktat i den östra delen. 
Under	vegetationsskiktet	brungrå	grusig	 sand.	 I	 schaktets	västra	del	 är	övergången	mot	
underliggande rödgul grusig sand flammig med fläckvisa partier av den gråbruna grusiga 
sanden. Fynd av flinta, nummer 50002). I östra delen en något annorlunda undergrund 
där	den	rödgula	grusiga	sanden	inte	kommer	så	ytligt	som	i	västra	delen.	Schakt	15	var	1,6	
meter	brett	och	o,35	m	djupt.	Se	beskrivning	för	schakt	18.

schakt 19 – 20, syDVästra Delen:
Schakt	nummer	19,	väster	om	stigen	var	1,6	m	brett	och	0,35	m	djupt.	Under	0,1	m	vegeta-
tion	ett	ca	0,3	–	0,35	m	tjockt	lager	grå,	humös	grusig	sandigig	morän.	I	botten	på	schaktet	
gulröd	grusig	sandig	morän.	Schakt	nummer	20	var	1,7	m	brett	och	0,4-0,55	djupt.	Under	
0,1-0,15	m	vegetation	ett	0,3-0,35	m	tjockt	lager	mörkt	gråbrun,	humös	grusig	sandig	mo-
rän.	I	botten	av	schaktet	skymtar	gulröd	grusig	sand.
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 BiLAgA 2 - VEdARtSANALyS 

	 Analysprotokoll
	 Landskap:	 Blekinge	Socken:	 Listerby
	 Fastighet:	 Slättanäs	RAÄ	nr:
	 Kategori:
	 AnalysId:	 7023
	 Anläggning:	 1	 Röjningsröse	 Provnr:	 Prov	1A
 Vikt (g): 0,5 Analyserad vikt (g): 0,5
	 Fragment:	 15	 Analyserat	antal:	 15
	 Art:	 Ask	 Antal:	 1
 Material: Träkol
	 Kommentar:
	 Art:	 Hassel	 Antal:	 1
 Material: Träkol
	 Kommentar:	 Provet	för	litet	för	datering.	Ej	tillvarataget.
	 Art:	 Lönn	 Antal:	 13
 Material: Träkol
	 Kommentar:	 Vald	för	datering.
	 AnalysId:	 7022
	 Anläggning:	 1	 Röjningsröse	 Provnr:	 Prov	1B
 Vikt (g): 0,1 Analyserad vikt (g): 0,1
	 Fragment:	 11	 Analyserat	antal:	 11
	 Art:	 Ek	 Antal:	 7
 Material: Träkol
	 Kommentar:	 Kärnved
	 Art:	 Lönn	 Antal:	 4
 Material: Träkol
	 Kommentar:	 Vald	för	datering.
	 AnalysId:	 7024
 Anläggning: 1 Röjningsröse Provnr: Prov 1C
 Vikt (g): 0,1 Analyserad vikt (g): 0,1
	 Fragment:	 10	 Analyserat	antal:	 10
	 Art:	 Bark	 Antal:	 1
 Material: Förkolnad
	 Kommentar:	 Provet	för	litet	för	datering.	Ej	tillvarataget.
	 Art:	 Björk	 Antal:	 6
 Material: Träkol
	 Kommentar:	 Vald	för	datering.
	 Art:	 Ek	 Antal:	 1
 Material: Träkol
	 Kommentar:	 Provet	för	litet	för	datering.	Ej	tillvarataget.
	 Art:	 Lönn	 Antal:	 1
 Material: Träkol
	 Kommentar:	 Rötad	före	förbränning.
	 Art:	 Tall	 Antal:	 1
 Material: Träkol
	 Kommentar:	 Provet	för	litet	för	datering.	Ej	tillvarataget.
	 AnalysId:	 7025
	 Anläggning:	 1	 Röjningsröse	 Provnr:	 Prov	1D
 Vikt (g): 0,1 Analyserad vikt (g): 0,1
	 Fragment:	 6	 Analyserat	antal:	 6
	 Art:	 Björk	 Antal:	 1
 Material: Träkol
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	 Kommentar:	 Provet	för	litet	för	datering.	Ej	tillvarataget.
	 Art:	 Ek	 Antal:	 4
 Material: Träkol
	 Kommentar:	 Två	fragment	från	kärnveden	och	två	kvistar	under	10	år.	De	senare	
	 valda	för	datering.
	 Art:	 Hassel	 Antal:	 1
 Material: Träkol
	 Kommentar:	 Provet	för	litet	för	datering.	Ej	tillvarataget.

	 AnalysId:	 7018
	 Anläggning:	 3	 Röjningsröse	 Provnr:	 Prov	3A
 Vikt (g): 0,1 Analyserad vikt (g): 0,1
	 Fragment:	 3	 Analyserat	antal:	 3
	 Art:	 Bark	 Antal:	 1
 Material: Förkolnat
	 Kommentar:	 Litet	prov.	Osäkert	om	det	räcker	för	datering.
	 Art:	 Ek	 Antal:	 2
 Material: Trä
	 Kommentar:
	 AnalysId:	 7020
	 Anläggning:	 3	 Röjningsröse	 Provnr:	 Prov	3B
 Vikt (g): 0,1 Analyserad vikt (g): 0,1
	 Fragment:	 3	 Analyserat	antal:	 3
	 Art:	 Ek	 Antal:	 3
 Material: Träkol
	 Kommentar:	 Amorf 	struktur.	
	 AnalysId:	 7021
	 Anläggning:	 3	 Röjningsröse	 Provnr:	 Prov	3D
 Vikt (g): 0,1 Analyserad vikt (g): 0,1
	 Fragment:	 2	 Analyserat	antal:	 2
	 Art:	 Bark	 Antal:	 1
 Material: Obränd
	 Kommentar:
	 Art:	 Lövträd	 Antal:	 1
 Material: Träkol
	 Kommentar:	 cf 	Fagus	sp.	Ettårig	kvist
	 AnalysId:	 7019
	 Anläggning:	 3	 Röjningsröse	 Provnr:	 Prov	3E
 Vikt (g): 0,1 Analyserad vikt (g): 0,1
	 Fragment:	 14	 Analyserat	antal:	 14
	 Art:	 Ask	 Antal:	 3
 Material: Träkol
	 Kommentar:	 Vald	för	datering.
	 Art:	 Ek	 Antal:	 11
 Material: Träkol
	 Kommentar:	 Amorf 	struktur.
	 AnalysId:	 7028
	 Anläggning:	 4	 Röjningsröse	 Provnr:	 Prov	4A
 Vikt (g): 0,1 Analyserad vikt (g): 0,1
	 Fragment:	 10	 Analyserat	antal:	 10
	 Art:	 Ek	 Antal:	 10
 Material: Träkol
	 Kommentar:	 Kärnved
	 AnalysId:	 7029
	 Anläggning:	 4	 Röjningsröse	 Provnr:	 Prov	4B
 Vikt (g): 0,4 Analyserad vikt (g): 0,4
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	 Fragment:	 18	 Analyserat	antal:	 18
	 Art:	 Björk	 Antal:	 2
 Material: Träkol
	 Kommentar:	 Vald	för	datering.
	 Art:	 Ek	 Antal:	 16
 Material: Träkol
	 Kommentar:	 Kärnved	
	 AnalysId:	 7027
	 Anläggning:	 4	 Röjningsröse	 Provnr:	 Prov	4D
 Vikt (g): 0,1 Analyserad vikt (g): 0,1
	 Fragment:	 13	 Analyserat	antal:	 13
	 Art:	 Ek	 Antal:	 13
 Material: Träkol
	 Kommentar:	 Kärnved

	 AnalysId:	 7026
	 Anläggning:	 4	 Röjningsröse	 Provnr:	 Prov	4E
 Vikt (g): 0,0 Analyserad vikt (g): 0,2
	 Fragment:	 8	 Analyserat	antal:	 8
	 Art:	 Ek	 Antal:	 8
 Material: Träkol
	 Kommentar:	 Kärnved
	 AnalysId:	 7014
	 Anläggning:	 5	 Röjningsröse	 Provnr:	 Prov	5A
 Vikt (g): 0,1 Analyserad vikt (g): 0,1
	 Fragment:	 7	 Analyserat	antal:	 7
	 Art:	 Ek	 Antal:	 6
 Material: Träkol
	 Kommentar:	 Kärnved.
	 Art:	 Hassel	 Antal:	 1
 Material: Träkol
	 Kommentar:	 Provet	för	litet	för	datering.	Ej	tillvarataget.

	 AnalysId:	 7015
 Anläggning: 5 Röjningsröse Provnr: Prov 5C
 Vikt (g): 0,1 Analyserad vikt (g): 0,1
	 Fragment:	 4	 Analyserat	antal:	 4
	 Art:	 Ek	 Antal:	 4
 Material: Träkol
	 Kommentar:	 Kärnved.
	 AnalysId:	 7016
	 Anläggning:	 5	 Röjningsröse	 Provnr:	 Prov	5D
 Vikt (g): 0,1 Analyserad vikt (g): 0,1
	 Fragment:	 2	 Analyserat	antal:	 2
	 Art:	 Ek	 Antal:	 1
 Material: Träkol
	 Kommentar:
	 Art:	 Tall	 Antal:	 1
 Material: Träkol
	 Kommentar:
	 AnalysId:	 7017
	 Anläggning:	 5	 Röjningsröse	 Provnr:	 Prov	5F
 Vikt (g): 0,1 Analyserad vikt (g): 0,1
	 Fragment:	 4	 Analyserat	antal:	 4
	 Art:	 Ek	 Antal:	 4
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 Material: Träkol
	 Kommentar:	 Kantig	och	blåsig	struktur.	Rikligt	med	fastsittande	silt.

	
	 AnalysId:	 7012
 Anläggning: 6 (A967) Röjningsröse Provnr: Prov 6A
 Vikt (g): 0,2 Analyserad vikt (g): 0,2
	 Fragment:	 10	 Analyserat	antal:	 10
	 Art:	 Ek	 Antal:	 6
 Material: Träkol
	 Kommentar:	 Kärnved
	 Art:	 Hassel	 Antal:	 1
 Material: Träkol
	 Kommentar:	 Vald	för	datering.
	 Art:	 Tall	 Antal:	 1
 Material: Träkol
	 Kommentar:	 Provet	för	litet	för	datering.	Ej	tillvarataget.
 Art: Växtdelar (ört) Antal: 2
 Material: Förkolnade
	 Kommentar:	 Örtstam.	Provet	för	litet	för	datering.	Ej	tillvarataget.
	 AnalysId:	 7011
	 Anläggning:	 6	 Röjningsröse	 Provnr:	 Prov	6B
 Vikt (g): 0,1 Analyserad vikt (g): 0,1
	 Fragment:	 13	 Analyserat	antal:	 13
	 Art:	 Ek	 Antal:	 12
 Material: Träkol
	 Kommentar:	 Kärnved.
	 Art:	 Hassel	 Antal:	 1
 Material: Träkol
	 Kommentar:	 Vald	för	datering.
	 AnalysId:	 7013
 Anläggning: 6 (A967) Röjningsröse Provnr: Prov 6C
 Vikt (g): 0,4 Analyserad vikt (g): 0,4
	 Fragment:	 15	 Analyserat	antal:	 15
	 Art:	 Björk	 Antal:	 8
 Material: Träkol
	 Kommentar:	 Vald	för	datering.
	 Art:	 Ek	 Antal:	 7
 Material: Träkol
	 Kommentar:	 Kärnved
	 AnalysId:	 7010
	 Anläggning:	 7	 Röjningsröse	 Provnr:	 Prov	7A
 Vikt (g): 0,3 Analyserad vikt (g): 0,3
	 Fragment:	 13	 Analyserat	antal:	 13
	 Art:	 Ek	 Antal:	 11
 Material: Träkol
	 Kommentar:
	 Art:	 Växtdelar			 Antal:	 2
 Material: Förkolnat
	 Kommentar:	 Skalfragment	av	hassel
	 AnalysId:	 7008
	 Anläggning:	 7	 Röjningsröse	 Provnr:	 Prov	7B
 Vikt (g): 0,1 Analyserad vikt (g): 0,1
	 Fragment:	 12	 Analyserat	antal:	 12
	 Art:	 Bark	 Antal:	 1
 Material: Obränd
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	 Kommentar:	 Endast	ytligt	förkolnad.
	 Art:	 Ek	 Antal:	 11
 Material: Träkol
	 Kommentar:
	 AnalysId:	 7009
 Anläggning: 7 Röjningsröse Provnr: Prov 7C
 Vikt (g): 0,1 Analyserad vikt (g): 0,1
	 Fragment:	 10	 Analyserat	antal:	 10
	 Art:	 Ek	 Antal:	 9
 Material: Träkol
	 Kommentar:
	 Art:	 Hassel	 Antal:	 1
 Material: Träkol
	 Kommentar:	 Provet	för	litet	för	datering.	Ej	tillvarataget.
	 AnalysId:	 7007
	 Anläggning:	 7	 Röjningsröse	 Provnr:	 Prov	7D
 Vikt (g): 0,2 Analyserad vikt (g): 0,2
	 Fragment:	 20	 Analyserat	antal:	 20
	 Art:	 Bark	 Antal:	 4
 Material: Obränd
	 Kommentar:	 Endast	ytligt	förkolnad.
	 Art:	 Björk	 Antal:	 2
 Material: Träkol
	 Kommentar:	 Ej	tillvaratagen.
	 Art:	 Ek	 Antal:	 12
 Material: Träkol
	 Kommentar:	 Kärnved
	 Art:	 Växtdelar			 Antal:	 2
 Material: Förkolnad
	 Kommentar:	 Örtstam.	Vald	för	datering.
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Lab	nr Prov	nr 14C-år BP Cal 2 sigma Avser	data Period
Ua-35533 1A 4310+-40 3030-2870	fKr daterar	anläggningsfasen yngre	stå
Ua-35534 1C 275+-3+ 970-810	fKr daterar	anläggningsfasen yngre	brå
Ua-35535 1D 2120+-30 350-40	fKr 2:a	röjningsfasen förromersk	jäå
Ua-35536 3D 3100+-30 1440-1290	fKr daterar	anläggningsfasen äldre	brå
Ua-35537 4D 2615+-30 835-765	fKr daterar	anläggningsfasen yngre	brå
Ua-35538 4E 3440+-30 1880-1670	fKr daterar	anläggningsfasen äldre	brå
Ua-35539 5A 2480+-30 770-410	fKr 2:a	röjningsfasen slutet	ybrå-	början	

förrom	jäå
Ua-35540 5D 2840+-30 1120-910	fKr daterar	anläggningsfasen början	y	brå
Ua-35541 6A 3210+-30 1539-1410	fKr daterar	anläggningsfasen äldre	brå
Ua-35542 6B 2355+-30 520-380	fKr daterar	anläggningsfasen förrom	jäå
Ua-35543 7A 2720+-30 920-819	fKr daterar	anläggningsfasen yngre	brå
Ua-35544 7D 2870+-35 1190-920	fKr 2:a	röjningsfasen början	y	brå

Lab	nr Prov	nr 14C-år BP Cal 2 sigma Avser	data Period
Ua-35545 A1222 3245+-35 1610-1430	fKr brukningstiden äldre	brå

Den	övre	tabellen	visar	en	sammanställning	av	alla	röjningsrösedateringar	från	RAÄ	175	samt	om	
kolet	avsåg	att	datera	anläggningsfasen	eller	en	eventuell	andra	stenröjningsfas.	Den	undre	tabellen	
visar	dateringen	för	den	undersökta	härden.
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