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Abstract 
 
This essay discusses different explanations and interpretations of what characterizes large 
areas containing clearance cairns (cairn fields). Results from the analyses show that there 
are different explanations about when and why cairn fields and clearance cairns occur. 
Explanations vary from introduction of the wooden ard in the early Bronze Age to the 
introduction of rational hay-making in the Roman Iron Age.  There is, anyway, relative 
agreement considering why and when cairn fields were abandoned. The reason suggested is 
an increasing pasturage with the consequence of reducing soil to poverty during the period 
of the Great Migration or in the Viking Age.  

The most likely cultivation system in cairn fields is a system consisting of both intensive 
and extensive characteristics. The latter coincides with the probable mobility of settlements. 
When it comes to cultivation a possible development is the use of hand-tools initially, 
followed by an increased use of wooden ards.  

Stones from clearance cairns have often been used when graves were built. Sometimes 
this is interpreted in ritualistic and symbolic terms, but a practical explanation seems most 
likely. Graves in areas of clearance cairns are usually located nearby the settlements. This is 
either indicating a more developed individualized ownership of land in the Iron Age or a 
stronger cult of ancestors in the period. 

When the element of ritual and symbolism in the agriculture practiced in areas of 
clearance cairns is discussed this is, almost without exception, a question for archaeologists, 
though many archaeologist, like culture geographers, emphasize practical explanations to 
different phenomena. 

 
KEYWORDS: Areas of clearance cairns, clearance cairns, cultivation systems, settlements, 
ritual and symbolism. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Framsida: En stenröjd yta med ett övertorvat röjningsröse (alt. stensträng) till höger (8 m. 
långt, 2 m. brett, 0,3-0,5 m. högt, vinklat i ca 45°) inom område med fossil åkermark, RAÄ 
208: 1, Östra Ed socken, Småland. Området är beläget ca 500 m. NV om gården Skärkullen. 
Foto: Peter Njord-Westerling 2013.  



 
 

Sammanfattning 
 
I den här uppsatsen diskuteras olika förklaringar och tolkningar kring vad som karaktäriserar 
röjningsröseområden avseende funktion och innehåll. I uppsatsen behandlas frågor kring när 
och varför röjningsröseområden uppträder, vad som kännetecknar de från sten röjda ytorna, 
vilket odlingssystem som har praktiserats, vilka redskap som använts vid jordbearbetning, 
vad som karaktäriserar ett röjningsröse, gravars och skärvstensrösen förekomst, boplatser 
samt stensträngar och bandparceller. En viktig del i uppsatsen är att undersöka om det råder 
någon generell skillnad mellan arkeologer och kulturgeografer i deras förklaringar och 
tolkningar. Är det så att man inom arkeologin ofta vill betona det rituella och symboliska 
inslaget inom det jordbruk som praktiserades inom röjningsröseområden medan 
kulturgeografer i stället betonar det praktiskt funktionella? 

Uppsatsens resultat visar att det förekommer olika förklaringar och uppfattningar kring 
när och varför röjningsrösen och röjningsröseområden uppträder. Några exempel på de 
förklaringar som föreslås är introduktionen av årderbruk under äldre bronsålder, ett 
tilltagande individuellt ägande av mark under sen bronsålder samt introduktionen av 
rationell slåtter under romersk järnålder.  

Uppfattningarna är mer överensstämmande kring när och varför röjningsröseområen 
överges. Man menar att ett starkare betestryck tillsammans med röjningsbränningar och ett 
fuktigare klimat har lett till utbredd ljungbildning och utarmad mark, vilket fått som 
konsekvens att röjningsröseområden övergivits. Det mest sannolika är att övergivandet skett 
från folkvandringstid fram t.o.m. vikingatid. 

Röjningsröseområden har sannolikt brukats i ett odlingssystem som innehållit både 
intensiva och extensiva inslag. Ett exempel på ett sådant odlingssystem är ett ensädesbruk 
som skiftat läge med några decenniers intervall. Denna typ av odlingssystem stämmer också 
väl överens med den antagna mobilitet som präglat boplatser inom röjningsröseområden.  

Spåren i marken efter det jordbruk som praktiserades inom röjningsröseområden är 
ytterst diffusa. Detta kan tyda på att marken bearbetats med handredskap såsom hackor och 
spadar. Det går dock inte att utesluta att årderbruk förekommit. En tänkbar utveckling är att 
handredskap använts initialt och att ett årderbruk successivt kommit att ersätta 
handredskapen. 

När gravar förekommer inom röjningsröseområden är de vanligtvis belägna i närheten av 
boplatserna. Detta kan tyda på ett allt mer utvecklat individualiserat ägande, men det kan 
också höra samman med en förstärkt förfäderskult under perioden. Det har även varit 
vanligt förekommande att sten från röjningsrösen använts vid uppförandet av gravar. Det 
föreslås att detta kan ha rituella symboliska orsaker men en praktiskt funktionell förklaring 
kanske ändå får ses som mest sannolik. 

Förekomsten av stensträngar och bandparceller inom röjningsröseområden diskuteras 
inte i någon högre grad i samband med undersökningar och det framförs sällan några 
förklaringar eller tolkningar kring varför de förekommer. 

När inslag av ritual och symbolik i det jordbruk som praktiserades inom 
röjningsröseområden diskuteras görs detta så gott som uteslutande av arkeologer. 
Kulturgeografer, men även många arkeologer, har en mer praktiskt funktionell syn på de 
fenomen som av vissa arkeologer vill tolkas utifrån mer rituella och symboliska syften.     
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1. Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 
På det sydsvenska höglandet och till viss del i Mellansveriges skogsbygder, men även i 
Jämtland, förekommer röjningsröseområden. De kännetecknas av sina odlingsrösen, ibland 
benämnda hackerör (röjningsrösen). Röjningsröseområden kan variera i storlek från att 
bestå av endast några enstaka rösen upp till att täcka ytor på över 100 hektar. 

Under slutet av 1970-talet började man inse att röjningsröseområden kunde utgöra fossil 
åkermark från förhistorisk tid. Det dröjde dock till andra hälften av 1980-talet innan man 
kunde konstatera att röjningsröseområden med stor sannolikhet utgjorde fossil åkermark 
från bronsålder och äldre järnålder. Senare har det visat sig att många röjningsrösen kan 
dateras till yngre järnålder, medeltid samt 1500- och 1600-tal. 

Oftast saknar åkrarna, dvs. de från sten röjda ytorna, tydliga avgränsningar i form av 
terrasser eller hak. Detta har inneburit att det har varit svårt att mer exakt bestämma 
eventuella åkrars lokalisering, storlek och form. De röjda ytorna har sannolikt också använts 
som slåtter- och betesmark. Det är heller inte helt klarlagt vilken typ av odlingssystem man 
använt sig av. 

I många röjningsröseområden förekommer gravar, framförallt stensättningar, samt 
skärvstenshögar. På grund av den yttre likheten mellan röjningsrösen, stensättningar och 
skärvstenshögar kan det många gånger vara svårt att utifrån en okulär bedömning slå fast 
vilken typ det handlar om. Det krävs då arkeologiska undersökningar för att få svar. Det har 
också visat sig att en och samma lämning kan innehålla material från alla tre typerna. 

I Norge förekommer röjningsröseområden i de östra delarna av landet. Hundratals av 
dessa har kartlagts och man har konstaterat att röjningsröseområden inte endast 
förekommer i centrala jordbruksbygder utan även i mer marginella skogsområden och i 
fjälldalarna. Man antar att boplatserna inom röjningsröseområdena flyttats med jämna 
mellanrum och man brukar tala om så kallade vandrande tun och vandrande gårdar.  

I mer höglänta områden på de brittiska öarna och på kontinenten förekommer system av 
fossila åkrar där åkrarna är mer oregelbundna i sin form. De påminner till stor del om de 
svenska och norska röjningsröseområdena. De områden där de förekommer består av röjda 
ytor som ofta markeras av vallar av jord eller sten men också av rösen. Ibland förekommer 
även gravar tillsammans med åkrarna.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syfte: 
 
Uppsatsens syfte är att göra en översikt över, samt en jämförelse mellan, olika förklaringar 
och tolkningar kring röjningsröseområden och vad som karaktäriserar dessa avseende 
funktion och innehåll. I uppsatsen kommer det också att undersökas om det existerar någon 
generell skillnad mellan arkeologer och kulturgeografer i deras förklaringar och tolkningar 
avseende lämningarnas, framförallt röjningsrösenas, funktionella och/eller symboliska 
innebörd.   
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Frågeställningar: 
 

• När och varför uppträder röjningsrösen och röjningsröseområden och under vilka 
tidsperioder förekommer de? När och varför överges röjningsröseområden? 
Förekommer kontinuitet av röjningsröseområden från järnålder och in i medeltid? 
Tillkommer nya röjningsröseområden under medeltid? 

 
• Vilka slutsatser dras utifrån undersökningar av de från sten röjda och odlade ytorna? 

Vilka redskap användes i samband med jordbearbetning? Förändrades 
redskapsbruket över tid? Har gödsling förekommit? 

 
• Vilket eller vilka odlingssystem har använts inom röjningsröseområden? Vilken 

betydelse har boskapsskötseln haft? 
 
• Vad karaktäriserar ett röjningsröse? Hur förklarar man gravar och skärvstenshögars 

förekomst inom röjningsröseområden? 
 
• Vad är känt om boplatser och bebyggelse inom röjningsröseområden?  
 
• När och varför uppträder stensträngar inom vissa röjningsröseområden samt när och 

varför utvecklas dessa formelement i många fall till bandparceller? Vad skiljer och 
förenar röjningsröseområden och celtic fields? 

 
• Råder någon generell skillnad mellan arkeologer och kulturgeografer i deras 

förklaringar och tolkningar?    
 
1.3 Avgränsningar 
 
Uppsatsen behandlar röjningsröseområden inom Sveriges nuvarande gränser. Röjningsrösen 
förekommer i Götalands och Svealands skogsbygder, men även i Jämtland. På sydsvenska 
höglandet, dvs. det höglänta område som sträcker sig från Västergötland och Östergötland i 
norr till Skåne i söder och från Halland i väster till de östra delarna av Småland i öster, kan 
områdena vara mycket stora och täcka ytor på över 100 hektar. Det är också på sydsvenska 
höglandet som de flesta rena forskningsundersökningarna genomförts. Geografiskt kommer 
uppsatsen att avgränsas till Götaland med tyngdpunkten på det sydsvenska höglandet. 

Röjningsröseområden har antagits uppträda under yngre bronsålder och nya områden 
tillkommer under äldre järnålder. I övergången mellan äldre och yngre järnålder förefaller 
många röjningsröseområden ha övergivits, vilket fått till följd att man velat datera de flesta 
röjningsröseområdena till yngre bronsålder och äldre järnålder. Till viss del kommer även 
äldre bronsålder att beröras, dvs. perioden innan man börjat stenröja åkrarna, eftersom det i 
många fall finns kontinuitet i markutnyttjandet från äldre bronsålder till yngre bronsålder. 
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1.4 Definitioner 
 
I uppsatsen kommer det att användas ett antal begrepp som brukar användas när 
förhistoriskt och historiskt jordbruk diskuteras. Här nedan följer en definition av dessa. 

Agrartekniska komplex innebär att utvecklingen skett stegvis eller språngvis och att 
tekniken måste förstås som sammanhängande komplex av tekniska element, snarare än 
enskilda innovationer. Övergången till ett nytt tekniskt komplex ställer således krav på 
genomgripande omvandling och kommer därför att uppskjutas så länge ytterligare 
utveckling är möjlig inom de gamla ramarna (Myrdal 1997: 304ff).   

Fossil åker, ibland även benämnd fornåker, avser lämningar av övergiven odling på åker. 
Odlingssystem är ett begrepp som vanligtvis brukar användas när man diskuterar det 

historiska jordbruket (ca 1100-1800). Begreppet används emellertid även när man diskuterar 
det jordbruk som praktiserades inom röjningsröseområden under bronsålder och järnålder, 
trots att detta jordbruk till stora delar skilde sig från det historiska jordbruket.  

I sin historiska betydelse delas begreppet odlingssystem upp i dels fredningssystem och 
dels trädessystem. Fredningssystemet innebär att all inägomark (åker och äng) är omgiven 
av hägnader. Trädessystemet kan vara i form av ensäde, tvåsäde eller tresäde. Ensäde 
innebär att åkern besås årligen. Tvåsäde innebär att åkern delas i två delar, varav en årligen 
besås och en trädas med årlig växling. Tresäde innebär att åkern indelas i tre delar, varav två 
årligen besås och en trädas med årlig växling (Tollin 2004: 28; Norborg m.fl. 1973: 171, 173). 

Punktbrink är den utplanade/hopade jorden på den högre belägna sidan av ett 
röjningsröse som ligger i sluttande terräng. 

Röjningsbruk/röjningsgödsling är ett slags cirkulationsbruk där man låter den odlade ytan 
växa igen när avkastningen efter kort tid försämras och i stället tar man upp en ny odling (på 
annan plats, min anm.). Efter en långtidsträda på upp mot tjugo år röjs den gamla ytan från 
vegetation, vilket frigör kväve som kommer marken till godo och odlingen kan nu återupptas 
med gott resultat (Strid 1993: 64). 

Terrasskant är den vall som med tiden bildas utmed den lägre belägna långsidan av en 
åker när åkern anläggs på sluttande mark (Cserhalmi 1997: 76).  

Åkerhak är den kant som med tiden bildas utmed den högre belägna långsidan av en åker 
när åkern anläggs på sluttande mark (Cserhalmi 1997: 76). 

     
 

2 Teori 
 
2.1 Teoretisk bakgrund 
 
Järnålderns agrara landskap har i ett historiskt perspektiv i första hand studerats av 
kulturgeografer. Från och med 1980-talet har arkeologer, men även paleoekologer, i allt 
större utsträckning också intresserat sig för det agrara landskapet under järnåldern.   

Under 1970-talet växte det inom kulturgeografin fram en kritik mot de evolutionistiska 
modeller som varit rådande inom disciplinen sedan 1950-talet. Dels rörde det sig om kritik 
som var baserad på teoretiska överväganden och som hade en stark koppling till den 
generella teoridebatten inom geografiämnet, i första hand motsättningen mellan form och 
process (svårigheten att förklara varför en vis form uppstår, t.ex. åkermarkens fysiska 
utformning, min anm.), dels rörde det sig om kritik baserad på empiriska resultat som talade 
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mot evolutionistiska modeller. Motsättningen mellan form och process fick till följd att 
många forskare ansåg det omöjligt att göra meningsfulla studier med utgångspunkt i 
rumsliga problem och därmed ifrågasattes hela det geografiska projektet. Detta resulterade i 
att en stor del av den historiska geografin övergav landskapet som studieobjekt och i stället 
orienterade sig mot en mer generell samhällshistorisk problematik (Widgren 1997: 10). 

Kulturgeografin kom dock inte helt att överge studier av landskapet.  1980-talet innebar 
genombrottet för den s.k. ”nya” kulturgeografin som var inspirerad av postprocessuell 
arkeologi. Den nya kulturgeografin vände sig med sin humanistiska inriktning bl.a. mot den 
kvantitativa, positivistiska geografins behandlande av människor som ”ickeindivider” i 
mekanistiska modeller. Detta har inneburit att man i landskapsstudier inom kulturgeografin 
försökt komma förbi beskrivandet av ytliga, visuella former och istället börjat analysera olika 
landskaps meningsinnehåll och symboliska innebörd (Jönsson & Persson 2008: 30) 

Under 1980- och 1990-talet började man också inom svensk bebyggelse- och 
agrarhistorisk forskning i allt högre grad att fokusera intresset på sociala strukturer som 
förklaringsmodeller till förändringar av bosättningsmönster och landskapsorganisation. 
Catharina Mascher menar att ett övergripande problem när det gäller förhistoriska 
samhällsformer har varit att koppla ihop teorier och modeller kring social struktur med 
kunskap om ekonomi, bebyggelsestruktur och markanvändning. Ambitionen har i praktiken 
ofta resulterat i ett betydande glapp mellan teori och verklighet, vilket har fått till följd att 
diskussionen stundtals förts på skilda nivåer (Mascher 1995: 37). 

Enligt Mascher tolkas ofta källmaterialet inom arkeologin utifrån förklaringsmodeller 
sprungna ur socialantropologisk teoribildning. Utifrån gravarnas, boplatsernas och 
lösfyndens forminnehåll och spridningsmönster under skilda perioder skapas en bild av det 
förhistoriska lokalsamhällets socio-politiska, religiösa och ekonomiska struktur. I ett vidare 
perspektiv avspeglar denna struktur den rumsliga organisationen av territorier, 
kommunikationer, varuutbyten och maktcentra på interregionala nivåer. Analyser av 
källmaterialet har i och med detta genererat idéer om social stratifiering och 
försörjningssystem. De här idéerna har sedan kunnat anknytas till modeller av skilda 
samhällsstrukturer som exempelvis stamsamhällen, hövdingadömen, egalitära samhällen 
etc. (Mascher 1995: 37). 

Historisk-geografisk forskning avseende det förindustriella agrarsamhället har, menar 
Mascher, i stället som regel haft en funktionell utgångspunkt. Man har därigenom närmat sig 
problemen om samhällsförändringar utifrån en betydligt mer jordnära nivå. Den enskilda 
gården och dess rumsliga struktur avseende markanvändning, bebyggelselokalisering och 
åkermarkens fysiska utformning har varit det primära intresset. Resultaten från dessa 
analyser har sedan kunnat knytas till sociala nivåer ovan gården och då framförallt genom 
studier av olika samverkansformer mellan gårdarna. Även här har samhällets skilda 
beslutsnivåer primärt betraktats som praktiskt funktionella system för markanvändningen, 
t.ex. i form av hägnadslag, gemensamt utmarksutnyttjande, byliknande organisationer etc. 
(Mascher 1995: 37). 

En följd av det ovan beskrivna har, anser Mascher, på sätt och vis inneburit en 
motsättning mellan arkeologins och kulturgeografins samhällsmodeller. Inom arkeologin 
betonas förekomsten av ett socialt skiktat och specialiserat samhälle under sen bronsålder 
och äldre järnålder medan det inom kulturgeografin indikeras en hög grad av självförsörjning 
och lokal beslutskraft under samma period. Orsakerna till denna åtskillnad i syn på det 
förhistoriska samhället står antagligen till viss del att finna i olika analysmetoder och 
källmaterial inom de två forskningstraditionerna. (Mascher 1995: 37f).   
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Även om postprocessuell arkeologi, som ovan nämnts, till viss del inspirerade den nya 
kulturgeografin under 1980-talet är det kanske främst inom arkeologin själv som de 
postprocessuella idéerna fått störst genomslag. Den postprocessuella arkeologin, där man 
betonat den materiella kulturens symboliska och kommunikativa aspekter, har kommit att 
påverka många arkeologer. Särskild betydelse har Ian Hodder och hans kontextuella 
arkeologi haft. 

En central tanke hos Hodder och de postprocessuella arkeologerna är att den materiella 
kulturen kan användas aktivt i sociala strategier. Den materiella kulturen kan användas till 
att signalera grupptillhörighet, kön och status, men även till att dölja eller maskera sådana 
sociala förhållanden. Denna ståndpunkt strider mot den gränslinje som Lewis Binford, den 
processuella arkeologins förgrundsgestalt, drog upp mellan ”praktiska” ting å ena sidan och 
”symboliska” ting å andra sidan.  Inom postprocessuell arkeologi menar man istället att 
materiell kultur förutom att ha en praktisk funktionell sida också kan ha en symbolisk 
funktion och att den kommunicerar något (Olsen 2003: 56). 

Hodder har också menat att betydelsen var beroende av kontexten, därav uttrycket 
kontextuell arkeologi. Det var bara genom att studera det lokala kulturhistoriska 
sammanhanget (kontexten) som man kunde förstå vad den materiella kulturen betydde. Ett 
viktigt inslag i Hodders kontextuella arkeologi är uppfattningen att materiell kultur kan 
betraktas som en form av språk eller text.  Efter mönster från strukturalistisk teori, men även 
hermeneutik, kan materiell kultur således bli ett alternativ till skrift och tal när det gäller att 
uttrycka mening (Olsen 2003: 56). 

Vid sidan av marxismen var just strukturalismen den främsta inspirationskällan för de 
postprocessuella arkeologerna under 1980-talet och den kom att få stor betydelse för en ny 
syn på materiell kultur. Strukturalismen hämtar sin modell från lingvistiken och som 
kulturteori bygger strukturalismen på antagandet att även icke-språkliga fenomen, som t.ex. 
släktskap, myter och materiell kultur, kan analyseras som språk. Icke-språkliga fenomen kan 
således betraktas som betydelsebärande system med underliggande grammatik (Olsen 2003: 
166).   

Den franske antropologen Claude Lévi-Strauss kom att spela en stor roll när 
strukturalismen förvandlades från språkteori till en mer generell kulturteori. Ett förhållande 
som Lévi-Strauss lade stor vikt vid var den distinktion som Saussure tidigare gjort mellan tal 
(parole) och språksystem (langue). Talet är den utövande och ”synliga” sidan av språket, dvs. 
hur människan använder sitt språk för att uttrycka individuella uppfattningar. Språksystemet 
är de underliggande och dolda språkregler (grammatiken) som styr det sätt på vilket vi talar. 
Distinktionen mellan språksystem och tal existerar även i bl.a. arkitektur, gravskick och 
klädmoden, dvs. i alla formaliserade uttrycksformer, antingen de är språkliga eller materiella 
(Olsen 2003: 166f). 

Utöver symbolik är ritual och ritualens betydelse i det förhistoriska samhället något som 
intresserat arkeologer inom postprocessuell arkeologi. Idéerna är framförallt hämtade från 
antropologin där ritual länge varit ett etablerat begrepp. Anders Kaliff menar bl.a. att 
brukandet av jorden kan ses som en ritual och att det går att dra paralleller mellan detta och 
ritualer i samband med dödskult. Närheten mellan åkrar och gravar är ytterligare en 
företeelse som kan peka på detta samband (Kaliff 1997: 76 ). 

Ritualens betydelse i det förhistoriska jordbruket har också behandlats av Richard Bradley 
som beskriver fenomenet och förekomsten av rituell plogning under gravhögar. I Sverige har 
samma företeelse uppmärksammats av Stig Welinder. (Bradley 2005: 24ff; Welinder 1998: 
213). 
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Rent generellt anser Bradley att forskare som ägnar sig åt vår förhistoria har svårt att göra 
sig fria från enkla distinktioner mellan det heliga och det sekulära. Han skriver: ”In fact, the 
question to ask is how practical and cosmological concerns were related to one another in 
antiquity, and that will not become clear until prehistorians are more sensitive to the 
detailed patterning that can be identified in their source material.” (Bradley 2005: 28). 

Idéer om ritualens betydelse i samband med förhistoriskt jordbruk är något som även 
intresserat arkeologer som undersökt och forskat kring röjningsröseområden. Det man har 
velat påvisa och betona är inslaget av ritual i det jordbruk som praktiserades i 
röjningsröseområden under förhistorisk tid. I uppsatsen kommer det att presenteras 
exempel på dylika uppfattningar. 
 
2.2 Teoretisk utgångspunkt 
 
Som framgått av den teoretiska bakgrunden betonas ofta inom den postprocessuella 
arkeologin dels den symboliska aspekten på materiell kultur, dels ritualens betydelse i det 
förhistoriska samhället. Det förekommer också många uppfattningar och tolkningar som är 
inspirerade av de här idéerna avseende synen på röjningsrösen.  

Det går emellertid inte att bortse från röjningsrösenas praktiska funktion, dvs. att man 
röjt marken från sten för att underlätta för jordbearbetning med årder eller hacka samt, 
eventuellt, för slåtter med lie. Den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen är därför att 
betrakta röjningsrösen som primärt funktionella lämningar eller företeelser. Det funktionella 
perspektivet kommer emellertid att bemötas och utmanas av uppfattningar och tolkningar 
där röjningsrösenas symboliska och rituella betydelse och innebörd betonas. 

 

 
3 Material och metod 
 
3.1 Material 
 
Uppsatsens material består uteslutande av litteratur. Det rör sig om sammanställningar av 
resultat från forskningsprojekt, arkeologiska undersökningsrapporter och avhandlingar samt 
artiklar ur tidskrifter och böcker. Kartan på sidan 12 visar de undersökningslokaler som 
behandlas mer ingående i uppsatsen (Fig. 1). 

1994 kom Kulturgeografiska institutionen i Stockholm och forskningsansvariga vid 
Riksantikvarieämbetet överens om att sammanställa resultat från tidigare forskningsprojekt 
kring röjningsröseområden i en samlad publikation. På grund av olika omständigheter kom 
det dock att dröja till 2003 innan boken Röjningsrösen på sydsvenska höglandet kunde 
publiceras. Boken kan ändå betraktas som något av en utgångspunkt för uppsatsens analys 
eftersom den på ett mycket ingående sätt presenterar relativt tidiga resultat från sent 1980-
tal och tidigt 1990-tal.  

I Röjningsrösen på sydsvenska höglandet behandlas tre röjningsröseområden på 
sydsvenska höglandet: Järparyd, Norra Sandsjö och Röstorp. Röjningsröseområdet Järparyd 
är beläget ca 1 kilometer nordnordost om stationssamhället Rydaholm i Rydaholms socken 
och Jönköpings län. Lokalen fältkarterades av Clas Tollin under andra hälften av 1980-talet.  
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Röjningsröseområdet är ca 850 meter långt (NNO-SSV) och 150-400 meter brett. Arealen 
är 22 hektar och området innehåller 1240 röjningsrösen. Ellen Anne Pedersen och Bosse 
Jönsson är författare till artikeln som behandlar de arkeologiska undersökningarna i 
Järparyd. 

Röjningsröseområdet Norra Sandsjö är beläget ca 0,5 kilometer söder om Norra Sandsjö 
kyrka i socknen med samma namn samt i Jönköpings län. Leif Gren, som också är författare 
till artikeln, genomförde 1986 en översiktlig kartering av området, vilken senare följts av fler 
undersökningar under sent 1980-tal och tidigt 1990-tal.   

Röjningsröseområdet Röstorp återfinns i skogsmarken söder om byn Röstorp, Örsås 
socken och Västra Götalands län. Sammanlagt omfattar röjningsröseområdet drygt 150 
hektar. Undersökningarna av området inleddes 1991 och gick under arbetsnamnet 
Röstorpsprojektet, vilket till en början var ett samarbete mellan ämnena kulturgeografi och 
arkeologi. Senare har även ämnet kvartärgeologi (paleoekologi) knutits till projektet. 1996 
utvidgades projektet ytterligare och kom då även att innefatta analyser av 
begravningsplatser samt spår av den icke-agrara produktionen. Artikeln är skriven av Per 
Connelid, Catharina Mascher, Joachim Regnéll och Eva Weiler. 
 

 
Figur 1. Översiktskarta med de platser som behandlas mer ingående i uppsatsen. 



13 
 

I Arkeologi och paleoekologi i sydvästra Småland (Lagerås 2000) presenteras tio artiklar 
från Hamnedaprojektet. Projektet, vilket föranleddes av väg E4:s utbyggnad genom 
Hamneda socken i södra Småland, har alltsedan förundersökningarna 1992 bedrivits i 
samarbete mellan riksantikvarieämbetet UV Syd och Kulturparken Småland (f.d. Smålands 
museum) och projektet har präglats av en tvärvetenskaplig ansats. I Hamnedaområdet finns 
ett flertal röjningsröseområden som undersökts. De artiklar i boken som behandlas i 
uppsatsen berör boplatser och rumslig organisation, gravar samt det paleoekologiska 
perspektivet. 

Leif Häggströms avhandling Landskapsutnyttjande, bete och odling på sydsvenska 
höglandet (Häggström 2005) utgår från en större arkeologisk undersökning av ett 
röjningsröseområde i Öggestorp ca två mil sydost om Jönköping, vilken Häggström även var 
fältansvarig för. Den arkeologiska undersökningen (Öggestorpsprojektet) påbörjades i 
samband med att Vägverket region Sydost planerade en ny sträckning för delar av Riksväg 31 
mellan Jönköping och Nässjö. Undersökningen avslutades 2002. Det problemområde i 
avhandlingen som främst kommer att behandlas i denna uppsats rör frågor kring 
resursutnyttjande, markanvändning och odlingssystem i Öggestorp under äldre järnålder. 

I Kronobergs län har Kulturparken Småland under senare år genomfört projektet Fossilt 
landskap i modern tid – en diskussion om fornlämningsmiljöer i småländsk skogsmark. 
Målsättningen för projektet har varit att bearbeta och sammanställa resultat från de 
arkeologiska undersökningar i länet som berör fossil åkermark eller andra lämningar som 
omfattas av fossil åkermark samt att undersöka hur arkeologin kring fossil åkermark 
utvecklats över tid. Studien avgränsas till perioden 1990-2010. Resultaten från studien har 
presenterats i publikationerna Fossilt landskap i modern tid steg 1 (Jönsson 2008) och Fossilt 
landskap i modern tid steg 2 (Alering 2010). 

Peter Skoglund diskuterar och sammanfattar i avhandlingen Vardagens landskap – lokala 
perspektiv på bronsålderns materiella kultur (Skoglund 2005) ett antal arkeologiska 
undersökningar av fossil åkermark kring Helgasjön norr om Växjö i Kronobergs län. Skoglund 
diskuterar i första hand när introduktionen av stenröjning skett inom de olika lokalerna. 

I samband med att väg E 22 söder om Kalmar skulle få ny vägsträckning genomförde 
Kalmar läns museum arkeologiska undersökningar i närheten av Kölbygärde 1997-99. I 
området finns ett 9 hektar stort område med röjningsrösen och andra fossila agrara 
lämningar. Undersökningarna resulterade i den arkeologiska rapporten Kölbygärde – 
bronsåldersboplatser i ett fossilt odlingslandskap (Ring m.fl. 2001). I den här uppsatsen 
kommer främst de delar av avhandlingen som berör boplatser, fossila åkrar, röjningsrösen 
samt skärvstenrösen att behandlas. 

Under september-oktober 2012 genomförde UV Öst en arkeologisk förundersökning vid 
Farstorp i Barkeryds socken, Nässjö kommun. Resultaten från undersökningen finns 
presenterade i rapporten Farstorp – ett röjningsröseområde med gravar (Sjölin 2013). 
Förundersökningen föranleddes av Svenska Kraftnäts och Vattenfalls arbete med 
luftledningar för den så kallade Sydvästlänken.  

Undersökningsområdet, vilket täcker en ca 4,5 hektar stor yta, består av fossil åkermark 
främst i form av röjningsrösen. Inom området finns också gravar. En målsättning för 
förundersökningen har varit att utreda förhållandet röjningsrösen-gravar-boplats. En annan 
målsättning har handlat om markanvändning, i första hand odlingsaspekter, men även 
användning som bete och fodertäkt.    
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Som framgått av frågeställningarna behandlas även frågor kring ritual och symbolik i 
uppsatsen. Här består materialet i första hand av ett antal artiklar. Vissa av artiklarna är 
knutna till någon eller några undersökningslokaler medan andra är mer generella. 

I artikeln Monument och samhällelig reproduktion (Varenius 1994) framför Björn Varenius 
bl.a. åsikten att röjningsrösets funktion inte främst ligger på det praktiska planet utan ska ses 
som en del av en ritual. Anders Kraft menar i artikeln Röjningsrösen som 
transitionsmonument (Kraft 2003) att gravar utifrån rituella eller symboliska syften höljts 
med röjningssten. I avhandlingen Grav och kultplats (Kaliff 1997) hävdar Anders Kaliff att 
jordbruk och jordbruksteknik i sig kan betraktas som ett system av ”ritualer”. Lotta Högrell 
föreslår i artikeln Åkern och evigheten (Högrell 2002) att stenröjning kan ha varit kopplad till 
kalendariska riter för fruktbarhet och gröda. 

Uppsatsens geografiska tyngdpunkt är det sydsvenska höglandet. Det var här de första 
rena forskningsundersökningarna gjordes och det är även här flest undersökningar gjorts 
under de senaste 15-20 åren. 
 
3.2 Metod 
 
Metoden består uteslutande av litteraturstudier. I litteraturstudierna har det sedan 
tillämpats ett jämförande förhållningssätt, metoden kan således beskrivas som komparativ. 
Detta innebär att olika författares (arkeologer, kulturgeografer etc.) förklaringar och 
tolkningar kring röjningsröseområden och vad som karaktäriserar dessa avseende funktion 
och innehåll har jämförts. 

Metoden kan också beskrivas som explorativ eftersom den bygger på ett undersökande 
förhållningssätt till vad som tidigare skrivits avseende röjningsrösen och 
röjningsröseområden.  
 
3.3 Urval och källkritik 
 
De flesta vetenskapliga undersökningarna av röjningsrösen och röjningsröseområden har 
genomförts på det sydsvenska höglandet. Det är även här de flesta uppdragsarkeologiska 
undersökningarna av röjningsröseområden skett. Detta innebär att det är det sydsvenska 
höglandets röjningsröseområden som hamnar i fokus i detta arbete. Till viss del kommer 
även undersökningar av röjningsröseområden utanför detta område att behandlas. Det 
faktum att uppsatsen till så stor del är avgränsad till just det sydsvenska höglandet kan 
naturligtvis betraktas som en brist, men, som sagt, realiteten är den att det är här de flesta 
undersökningarna gjorts, både de rent vetenskapliga och de uppdragsarkeologiska. 
Uppsatsen gör heller inte något anspråk på att vara en total genomgång av alla 
undersökningar i landet kring röjningsrösen och röjningsröseområden. 

Källmaterialet består som framgått ovan uteslutande av litteratur. Det här betyder att det 
är olika författares (arkeologer, kulturgeografer etc.) uppfattningar och tolkningar som utgör 
källorna. Då syftet med uppsatsen är att kritiskt granska och jämföra dessa uppfattningar 
och tolkningar innebär detta att uppsatsen i sig kommer att präglas av ett kritiskt 
förhållningssätt. En viktig del av detta kritiska förhållningssätt är, vilket också framgått ovan, 
att belysa om det råder någon generell skillnad mellan arkeologer och kulturgeografer i 
deras förklaringar och tolkningar avseende lämningars funktionella och symboliska innebörd. 
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4 Tidigare forskning kring röjningsrösen och 
    röjningsröseområden 
 
Under fornminnesinventeringen i Tjust 1978 uppmärksammades att det i nära anslutning till 
gravar från bronsålder kunde finnas små röjda odlingsytor och mycket talade för att de var 
samtida med gravarna. Björn Winberg, som deltog i inventeringen, uppmärksammade att 
gravarna kunde ligga som enklaver i röjningsröseområden med upp till 500 rösen, samt att 
områdena kunde vara mycket stora till ytan – ibland kilometerlånga. I det område Winberg 
tjänstgjorde dokumenterades ca 40 röjningsröseområden med varierat antal röjningsrösen 
men med det gemensamt att de gränsar omedelbart till ansamlingar av bronsåldersgravar 
(Widgren 1997: 27). 

Detta var emellertid inte de första observationerna som gjorts av röjningsrösen eller 
hackerör som de även kallats. Leif Gren ger i boken Röjningsrösen på sydsvenska höglandet 
en forskningshistorisk översikt över synen på röjningsröseområden genom århundradena. 
Redan på 1200-talet nämns hackerör av den danske historieskrivaren Saxo Grammaticus och 
i början av 1500-talet noterade birgittinermunken Peder Månsson röjningsrösen i de 
småländska skogarna. Peder Månsson antog att rösena var spår efter odling från tiden före 
digerdöden och han konstaterade att rösena måste vara gamla då de var belägna i en 
”villande skog”. Också Linné observerade hackerören och även han sammankopplade dem 
med tiden före digerdöden (Gren 2003: 7). 

Under 1800-talet var det i första hand Gunnar Olof Hyltén-Cavallius som diskuterade 
hackerören. Termen hackerör härledde han till den ännu på 1800-talet levande folksägnen 
som sade att rösena och åkrarna härstammade från ”hackare tiden (Hackävan) och att rören 
äro hackare-rör”. Hyltén-Cavallius förkastade Linnés teorier att hackerören och åkrarna 
skulle vara från tiden före digerdöden. Hyltén-Cavallius menade istället att de är från en 
avlägsen urtid och visar på ett uråldrigt jordbrukssätt då man inte kände plogen utan 
bearbetade åkern för hand med hacka (Gren 2003: 8).  

Under sent 1800-tal antog Leonhard Fredrik Rääf att hackerören och de primitiva åkrarna 
var förknippade med frigivandet av trälar och att digerdöden inte så långt senare fick till följd 
att de här områdena avfolkades. Hans Hildebrand ansåg att hackerörens spridningsbild 
talade mot en särskilt hög ålder eftersom det inte är troligt att de äldsta åkrarna skulle 
återfinnas i perifera och magra marker. Enligt Hildebrand tillhörde hackerören historiska 
utmarksodlingar av i princip samma slag som svedjebruket (Gren 2003: 8). 

I mitten av 1900-talet blir det tydligt att man utifrån fälterfarenhet återupptäckt 
hackerören oberoende av diskussionen i litteraturen. Riksantikvarieämbetets 
fornminnesinventerare Harry Thålin noterar i förbigående i en studie över Stranda härad i 
Kalmar län från slutet av 1940-talet att man i omedelbar närhet av fornlämningarna, dvs. 
gravarna, i flera fall kan iaktta små områden som röjts från sten och att dessa med största 
sannolikhet är gamla åkrar av samma ålder som gravarna (Gren 2003: 8). 

Gren konstaterar att man inom Riksantikvarieämbetet vid den här tiden överhuvudtaget 
inte omnämner fossila åkerlämningar, inte ens då man inventerar ett av hackerörens 
kärnområden. Gren konstaterar vidare att stor osäkerhet kännetecknar flera andra 
agrarhistoriska arbeten under hela 1900-talet och detta oavsett om diskussionen har 
fokuserats på litteraturstudier eller fälterfarenheter (Gren 2003: 8).  
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Figur 2. Röjningsröse (alt. skärvstensröse/grav) (8 x 5 m. och 0,6 m. högt) inom område med fossil åkermark, RAÄ 208:1, 
Östra Ed socken, Småland. Foto: Peter Njord-Westerling 2013.  

Det är först från och med sent 1970-tal och tidigt 1980-tal som egentliga fältstudier med 
tillhörande dokumentation har genomförts avseende hackerör och områden med hackerör. 
Framförallt var det Bosse Jönsson och Lennart Klang som i samband med 
fornminnesinventeringen genomförde en rad studier i Sydsverige. I samband med de här 
studierna kunde man bekräfta tidigare tolkningar kring att det förelåg ett samband mellan 
hackerör och gravar från brons- och järnålder. Gren slår dock fast att inte heller i samband 
med de här studierna kom man så mycket längre i slutsatser om hackerörens funktion och 
datering (Gren 2003: 8, 10).  

I artikeln Höglandets hävd – nyansering av röjningsrösens spridningsbild (Häggström 
2002) uppmärksammar Leif Häggström tre arkeologiska undersökningar i 
Göteborgsområdet, vilka utfördes mellan 1968 och 1976 och där diskussioner kring 
odlingsrösen förekom. I artikeln konstaterar Häggström att de här undersökningarna 
vanligtvis inte nämns i den ”officiella” röjningsrösehistoriken. Han skriver: ”Det är 
uppenbart, att den antikvariska historik som brukar kopplas till röjningsrösen är den nu 
nästintill nedlagda fornminnesinventeringens syn på saken.”. Han understryker dock att han 
inte vill förringa fornminnesinventeringens insatser (Häggström 2002: 84).    

Eftersom det rådde oklarheter beträffande dateringen, och till viss del också funktionen, 
intog man inom fornminnesinventeringen en försiktig attityd till hur röjningsröseområden 
skulle registreras. Även om allt talade för att röjningsröseområden var fossil åkermark 
behandlades de inte som övrig fossil åkermark i den antikvariska verksamheten. 
Anledningen till detta angavs vara bristen på former: hak, åkerterrasser, vallar och andra 
former som tydligt visade att jorden brukats. Detta fick till följd att röjningsröseområden 
under 1980-talet endast markerades med en ungefärlig avgränsning på 
Riksantikvarieämbetets koncept till inventeringskartan. De redovisades dock inte på den 
tryckta ekonomiska kartan. Först 1992, i och med inventeringen i Kristianstads län, kom 
röjningsröseområden regelmässigt att redovisas på den tryckta kartan (Widgren 1997: 27f). 
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I samband med att man inledde den reviderade fornminnesinventeringen inom en del av 
Jönköpings län under 1980-talet beslutades om specialstudier i fält avseende röjningsrösen 
och förhistoriska gravar i tre olika områden: Järparyd i Rydaholms socken, Havsjö i 
Bringetofta socken och Skareda i Askeryd socken. Resultaten från dessa fältstudier, vilka 
genomfördes 1986 av Leif Gren, Peter Norman och Clas Tollin, bekräftade att 
röjningsröseområden med stor sannolikhet utgjorde fossil åkermark från bronsålder eller 
äldre järnålder. Resultaten kom sedan att publiceras i Arkeologi i Sverige 1986 (Öström 
1986).   

1980-talets fornminnesinventeringar på sydsvenska höglandet (Älvsborgs och Jönköpings 
län) kom att innebära flera upptäckter av tidigare okänd fossil åkermark och andra 
fornlämningar. Dels rörde det sig om röjningsröseområden, vilka nu kunde dateras till 
bronsålder och förromersk järnålder, och dels rörde det sig om bandparcellområden från 
mellersta och yngre järnålder. Enligt tidigare uppfattningar har Småland och södra 
Västergötland beskrivits som medeltida kolonisationsområden med relativt kort 
agrarhistoria, men de nya upptäckterna visade på en omfattande odlingsverksamhet under 
sen bronsålder och förromersk järnålder. Som ovan nämnts redovisades emellertid inte 
röjningsröseområden på den ekonomiska kartan under 1980-talet. Detta innebär tyvärr att 
det är svårt att skaffa sig en mer detaljerad uppfattning om röjningsröseområdenas 
utbredning på det sydsvenska höglandet (Widgren 1997: 27f). 

Som framgått av kapitel 3 ”Material och metod” genomfördes under 1990-talet projektet 
Det sydsvenska höglandets äldre agrarhistoria, vilket var ett samarbetsprojekt mellan 
kulturgeografer och arkeologer. Resultaten från projektet kom att sammanställas i boken 
Röjningsrösen på sydsvenska höglandet (Widgren 2003).  

Från slutet av 1980-talet har flera arkeologiska undersökningar riktats mot 
röjningsröseområden av olika karaktär. Från kulturmiljövårdshåll har man, genom en 
successiv kunskapsuppbyggnad, konstaterat att röjningsröseområden måste klassificeras 
som fasta fornlämningar enligt fornminneslagen. En konsekvens av detta är att det blivit 
möjligt att genomföra betydande undersökningar i samband med exploateringsföretag. Från 
mitten av 1990-talet och fram till början av 2000-talet har ett flertal 
exploateringsundersökningar genomförts i södra Sverige, i första hand i samband med 
vägbyggen. En av de större undersökningarna har varit Hamnedaprojektet som påbörjades 
1992 i samband med utbyggnaden av väg E4 i Ljungby kommun. Hamnedaprojektet är ett 
bra exempel på hur man kan använda ett flertal vetenskapliga metoder, i det här fallet 
främst arkeologi och paleoekologi, för att utreda järnålderns odlingssystem och långsiktiga 
förändring (Gren 2003: 10). 

I Kronobergs län har, som ovan nämnts, Kulturparken Småland under senare år 
genomfört projektetet Fossilt landskap i modern tid – en diskussion om fornlämningsmiljöer i 
småländsk skogsmark. Målsättningen för projektet har varit att bearbeta och sammanställa 
resultat från de arkeologiska undersökningar i länet som berör fossil åkermark eller andra 
lämningar som omfattas av fossil åkermark samt att undersöka hur arkeologin kring fossil 
åkermark utvecklats över tid. Studien avgränsas till perioden 1990-2010. Resultaten från 
studien har presenterats i publikationerna Fossilt landskap i modern tid steg 1 (Jönsson 
2008) och Fossilt landskap i modern tid steg 2 (Alering 2010). Studien behandlar således 
situationen i Kronobergs län men resultaten kanske ändå säger något om situationen i andra 
län och regioner avseende arkeologiska undersökningar av fossil åkermark.  

Resultaten från studien visade på en omfattande metodutveckling under 1990-talet, 
vilken planade ut 2000-2005, för att helt avstanna 2006-2010. Man konstaterar att efter 
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2004 genomfördes ett flertal ytmässigt små arkeologiska undersökningar inom fossil 
åkermark där frågeställningarna återigen blivit av enklare dateringskaraktär eller att fokus 
riktats mot andra lämningstyper inom den fossila åkermarken, i första hand förhistoriska 
gravar eller spår efter boplatser (Alering 2008: 5, 15).  

Från och med mitten av 1990-talet har det rituella och symboliska inslaget i det jordbruk 
som praktiserades inom röjningsröseområden diskuterats alltmer. Björn Varenius har t.ex. 
menat att röjningsrösets funktion främst inte ligger på det praktiska planet utan ska ses som 
en del av en ritual, som en garanti för åkergrödans återväxt (Varenius 1994: 63). Anders 
Kaliff anser att jordbruk och jordbruksteknik i sig kan betraktas som ett system av ”ritualer”, 
vilka både förbättrar och styr livet och återväxten i naturen (Kaliff 1997: 76). Anders Kraft 
menar att gravar utifrån en medveten tanke och med rituella eller symboliska syften höljts 
med röjningssten, men garderar sig samtidigt med att antagandet är rent spekulativt (Kraft 
2003: 96). Lotta Högrell uttrycker åsikten att röjningsrösenas gravlika utseende skulle kunna 
innebära att de uppförts som en rituell begravning av resterna efter röjning med tydliga 
paralleller till begravningsceremonier (Högrell 2002: 21).  

Det förefaller som tolkningar och förklaringar med rituella och symboliska förtecken har 
minskat sedan mitten av 2000-talet, vilket kanske till viss del kan förklaras med det, ovan 
beskrivna, generellt minskade intresset för just röjningsrösen.      
 

 
5 Andra agrara landskapstyper under järnåldern 

 
5.1 Celtic fields 
 
Celtic fields brukar i Sverige ibland även benämnas bassängåkrar eller blockparceller och de 
förekommer förutom på Gotland även i Östergötland, Uppland och Västergötland. Celtic 
fields börjar uppträda omkring 800 f.Kr. och de upphör omkring 200-300 e.Kr. De 
kännetecknas av svagt skålade åkrar, därav uttrycket bassängåker, vilka är mellan 20x20 och 
50x50 meter stora och avgränsas av låga vallar. De här åkrarna brukades i första hand med 
årder.  

Från yngre bronsålder och in i romersk järnålder präglades stora delar av nordvästra 
Europa, från Irland i väster till de baltiska länderna i nordöst, av åkersystem med celtic fields. 
(Kooistra & Maas 2008: 2319; Welinder 2011: 50f). I de mer sandiga delarna av 
Nederländerna, Tyskland, Danmark, Polen och de baltiska staterna består åkrarnas upphöjda 
avgränsningar i huvudsak av sand.  I andra länder där celtic fields förekommer, såsom Irland, 
Storbritannien och Sverige, dominerar mer stenig jord avgränsningarna. Ett system med 
celtic fields kan variera i storlek från några få hektar till över 70 hektar (Kooistra & Maas 
2008: 2319). 

I Danmark återfinns de största och mest avancerade systemen med celtic fields på Jylland 
(Fig. 3). Här kan ett system täcka en yta på uppemot 100 hektar. I östra Danmark är 
systemen både mindre, oftast inte större än 10 hektar, och samtidigt mer oregelbundna. I 
Danmark finns exempel på att avgränsningarna endast utgörs av terrasskanter. Åkrarna bör 
därför ha varit omgivna av hägnad eller buskar, dessa har dock inte lämnat några spår i 
landskapet. På Bornholm kan avgränsningarna däremot bestå av rena stenvallar (Hedeager 
& Kristiansen 1988: 153ff). 
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Det finns tecken som tyder på att hela system kan ha lagts ut i ett skede där större 
landområden blivit indelade i mindre åkerytor. Detta förutsätter också någon form av 
organisation (Bradley 1978: 268). Danska undersökningar talar för att åkrarna, eller 
parcellerna, stakats ut efter bestämda fasta mått där den grundläggande arealenheten är ett 
tunnland (Hedeager & Kristiansen 1988: 153). 

I slutet av 1960-talet upptäckte Sven-Olof Lindquist att det fanns stora åkersystem av 
blockparcellåkrar (celtic fields) på Gotland. Blockparcellåkrarna var överlagrade av 
husgrunderna och stensträngssystemen. Undersökningarna som startade på 1970-talet 
visade att blockparcellsystemen kunde dateras till första årtusendet före Kristi födelse, dvs. 
till samma period som motsvarande danska förekomster, samt att de under romersk 
järnålder direkt hade avlösts av stensträngssystemens landskap (Widgren 1997: 44).   

 

 
Figur 3. Celtic fields (blockparcellåkrar/bassängåkrar) och husgrunder från Skørbæk Hede i Vesthimmerland på Jylland 
(Hedeager & Kristiansen 1988: 152).  

  
Inte någon annanstans i Norden hade man dittills några exempel på två så tydliga 

strukturer som direkt följde på varandra. Däremot har man utifrån det gotländska exemplet 
uppmärksammat att det kan finnas tecken på en liknande förändringsfas på andra håll även 
om den inte kan stödjas med ett lika kronologiskt och funktionellt enhetligt fältmaterial som 
dessutom är så rikligt förekommande (Widgren 1997: 44). 

Utifrån en av de största gotländska lokalerna med förromerska åkrar – Vinarve – 
presenterade Lindquist sina resultat i en sammanfattande artikel 1974. Lindquist tolkade 
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övergången från den förromerska järnålderns stora åkersystem till stensträngssystemens 
landskap som dels en intensifiering av jordbruket, dels en social förändring där familjens 
förfoganderätt över jordbruksmarken stärktes i förhållande till en tidigare tänkt större social 
gruppering. Lindquists upptäckter kom att få stor betydelse för den följande 
kulturlandskapsforskningen avseende denna tidsperiod. (Widgren 1997: 44) 

Lindquist tänkte sig att en form av enhet större än en utvidgad familj skulle vara 
basenheten i samhället under förromersk järnålder. Utvecklingen under romersk järnålder 
kom sedan att innebära att de här större enheterna splittrades upp i ett antal familjegårdar. 
Dan Carlsson beskriver en liknande utveckling. Förutsättningen för en intensifiering var 
således att familjegårdar ”brutit sig ut” ur en större social organisation (Lindquist 1974: 31; 
Carlsson 1979: 157). 

En annan bild av förloppet har getts av Bengt Windelhed som i stället menade att 
blockparcellsystemen under förromersk järnålder var baserade på ensamgårdar som flyttade 
runt inom ett med tiden växande åkersystem där även gödsling förekommit. De stora 
åkersystemen var således inte resultatet av någon övergripande planering. Den avgörande 
skillnaden mellan de stora åkersystemen och stensträngssystemen var med andra ord inte 
själva brukningsenheten eller den sociala organisationen utan främst den fastlåsning som 
stensträngssystemen ledde till (Widgren 1997: 55). 

Den av Lindquist och Carlsson hävdade intensifieringen av jordbruket under romersk 
järnålder har vidare ifrågasatts av Mats Widgren. Widgrens beräkningar gör i stället gällande 
att totalarealen inägomark varit ungefär likartad mellan de stora åkersystemen och 
stensträngssystemen. Skillnaden mellan de bägge systemen ligger således inte i graden av 
intensitet sett till den totala arealen inägomark. Enligt Widgren kan därmed inte 
intensifieringen ses som grund för omorganisationen (Widgren 1997: 55). 

I Nederländerna har man tack vare luftburen laserhöjdmätning (airborne laser altimetry, i 
Nederländerna förkortat AHN) kunnat rekognosera tidigare okända områden med celtic 
fields i de centrala delarna av landet. Tidigare hade man identifierat 1500 hektar med celtic 
fields i de centrala delarna. Tack vare AHN kunde ytterligare 3000 hektar identifieras och den 
totala ytan med celtic fields kom att uppgå till 4000 hektar. Det har också visat sig att det är i 
de centrala delarna av landet som de största systemen med celtic fields förekommer. 
Tidigare var åkersystem med celtic fields i huvudsak mest kända från landets norra och södra 
delar. Åkerytorna varierar från 25 till 45 meter i längd och bredd och de markeras av 
avgränsningar som varierar mellan 10 och 100 cm i höjd. (Kooistra & Maas 2008: 2318, 2323, 
2327). 

I Danmark upphör åkersystemen med celtic fields senast omkring 200 e.Kr. Upphörandet 
kan kopplas samman med övergivandet av en driftform och etableringen av en ny som var 
baserad på permanent odlade inägor intill gårdarna medan betesmarkerna låg längre bort 
från byarna. Bebyggelsen kan emellertid ha legat kvar på samma plats som tidigare. 
(Hedeager 1988: 155). 

Under 400- och 500-talen e.Kr. yttrar sig förändringen i att tidigare odlad mark övergår till 
att bli lantbruksmässig marginell mark samtidigt som bebyggelsen flyttas till tyngre och 
bördigare jordar. Bebyggelsen kommer dock att ligga kvar i samma resursområde som 
tidigare och det finns heller inga tecken på ett lantbruk i kris (Hedeager & Kristiansen 1988: 
171). 

På kontinenten övergavs systemen med celtic fields omkring 500 e.Kr. i samband med att 
man, liksom i Danmark, började odla mer bördig jord. Denna förändring hänger även 
samman med att jordbruksredskapen förbättrades samt att gödslingen intensifierades. 



21 
 

Systemen med celtic fields kom från och med nu att ingå i större åkerytor (Kooistra & Maas 
2008: 2319). 

 
5.2 Stensträngar 
 
Den gängse uppfattningen är att stensträngar är lämningar av stenmurar. Stensträngarna 
kan ibland löpa i kilometerlånga system. De är vanliga på Öland och Gotland samt i 
Östergötland och Uppland. Stenmurarna börjar uppträda omkring Kristi födelse och den 
vanligaste uppfattningen är att de överges i överången mellan äldre och yngre järnålder. Den 
allmänna uppfattningen är att de fungerat som hägnader mellan inägo- och utmark och som 
fägator, men det förekommer även andra förklaringar där stensträngar tolkas i mer 
symboliska och kultiska termer.  

I mitten av 1920-talet inledde Arthur Nordén studiet av stensträngar i Östergötland. I de 
fall stensträngar anslöt till gravar eller gravfält tolkade Nordén stensträngarna som kultiska 
fenomen. I andra fall, när sambandet mellan stensträngar och gravar/gravfält inte fanns, 
uteslöt inte Nordén praktiska förklaringar, dvs. att stensträngarna fungerat som hägnader 
och fållor. Nordén uteslöt inte att stensträngar anlagts redan i övergången mellan 
bronsålder och järnålder och att de kan ha fortsatt att anläggas fram till perioden 700-900 
e.Kr. (Nordén 1943: 25, 35f). 

I samband med Mårten Stenbergers arkeologiska husgrundsundersökningar på Öland 
under 1930-talet gjordes också de första dokumentationerna av stensträngssystem 
(Stenberger 1933). Stenberger konstaterade att husgrunderna, de s.k. jättegravarna, var 
förbundna med hägnadsmurar och att dessa bildade ett topografiskt system av samma typ 
som det på Gotland. Stenberger slår fast att de utgör rester efter hägnadsmurar. Han 
noterade att hägnadsmurarna ofta har en planlöst tillkommen sträckning men att de i andra 
fall kan ge intryck av att vara uppförda efter ett strängare och mera genomtänkt schema och 
att de tyder på en försvunnen bebyggelse (Stenberger 1933: 87ff).  

Stenberger antog att de väl utvecklade inhägnadssystemen var del av en kultur som var 
intimt förknippad med boskapsskötsel och att hägnadsmurarna omgivit och skyddat små 
odlingar mot betande boskap. Han ansåg det utom tvivel att det funnits en verklig 
äganderätt till inägorna samtidigt som utmarken varit allas egendom och kunde nyttjas efter 
behag (Stenberger 1933: 104). 

I och med Sven-Olof Lindquists avhandling från 1968, den s.k. Hallebyundersökningen 
(Lindquist 1968), där kulturgeografiska undersökningar kompletterades med arkeologiska 
utgrävningar i Halleby i Östergötland föreföll det sannolikt att stensträngarna här var av 
samma typ som sedan länge var känd på Öland och Gotland samt att de östgötska 
stensträngarna också var samtida med de öländska och gotländska. Lindquist delade in 
stensträngarna i två grundtyper: stensträngar av typ I hade fungerat som hägnader, medan 
stensträngar av typ II fungerat som parcellbegränsningar (Lindquist 1968: 10ff). 

Lindquists tidiga dateringar av stensträngssystemen ifrågasattes av Evert Badou. Senare 
undersökningar har dock pekat mot att Lindquists dateringar i huvudsak var korrekta 
(Widgren 1997: 45).   
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Figur 4. Avtorvad stensträng i stensträngsområdet söder om Väderstad i Östergötlands län (Ericsson & Franzén 2005: 12).  

På Gotland utvidgade Dan Carlsson undersökningsområdet till att omfatta hela ön och 
kompletterade de kulturgeografiska undersökningarna med arkeologiska utgrävningar 
(Carlsson 1979). Carlsson behandlade inte endast övergången mellan blockparcellsystem 
(celtic fields, min anm.) och stensträngssystem under romersk järnålder utan även nästa 
stora omstruktureringsfas av det gotländska odlingslandskapet. Denna senare 
omstruktureringsfas inföll under folkvandringstid och fick till följd att stensträngarna och en 
stor del av husgrunderna övergavs. Carlsson kunde på ett övertygande sätt visa att 
övergivandet av husgrunder och stensträngssystem var del av en strukturförändring med 
bevarad bebyggelsekontinuitet och att det inte rörde sig om någon omfattande ödeläggelse. 
Carlsson konstaterade dock att det också skett en faktisk nedgång i antalet bebyggelselägen 
men att denna främst drabbat perifert belägna gårdar (Carlsson 1979: 154ff). 

Under 1980- och 1990-talet genomförde Jan-Henrik Fallgren inventeringar i Böda socken 
på Öland, där han påträffat exceptionellt välbevarade stensträngssystem med husgrunder. 
Jämfört med tidigare undersökningar har Fallgren här långt mer detaljerat kunnat 
rekonstruera markanvändning och bebyggelse. Fallgrens undersökningar pekar mot en mer 
begränsad åkerareal jämfört med vad Carlsson kommit fram till på Gotland och Östergötland 
(Widgren 1997: 42f). 

Fallgren anser det också uppenbart att hägnadssystemen varit av samma karaktär och 
haft samma funktion under vikingatid och tidig medeltid som tidigare, dvs. som hägnader i 
form av stenmurar som omgärdat individuella särhägnade åker- och ängsmarker. Under 
vikingatid och tidig medeltid har även nya stenmurar anlagts (Fallgren 2006: 181). 

I samband med en planerad ombyggnad av E4:an till motorväg mellan Väderstad och 
Stora Åby i Östergötland undersöktes ett stort stensträngsområde söder om Väderstad (Fig. 
4 och 5). Resultat från undersökningen har presenterats i två publikationer, dels i den 
arkeologiska rapporten Hägnadsmurar och rydskogar (Ericsson & Franzén 2005), dels i 
avhandlingen Djurhållning och betesdrift (Petersson 2006). 
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Ericsson och Franzén medger att stensträngar är svåra att datera men menar att det mest 
sannolika är att deras aktiva tid som hägnader infallit under äldre järnålder. 
Stensträngssystemet i Väderstad är, enligt Ericsson och Franzén, som allra mest utvecklat 
under slutet av romersk järnålder eller under folkvandringstid. Detta mogna stadium är 
också, paradoxalt nog, slutstadium för hägnadssystemet, vilket faller ur bruk mot 
övergången till yngre järnålder. Under yngre medeltid, dvs. efter ett ca 400 år långt avbrott, 
inleds på nytt brand- och stenröjningar, s.k. rydskogar, och det kan inte uteslutas att de 
gamla stensträngarna ingått i nya agrara sammanhang, dock utan belagd hägnadsfunktion 
(Ericsson & Franzén 2005: 125f). 

Enligt Ericsson och Franzén byggdes murarna som ett led i en omstrukturering av ett 
existerande odlingslandskap och de menar att man rentav kan tala om två kronologiskt 
skilda strukturer, vilka är tillkomna inom ramen för ett kontinuerligt brukande. De menar 
vidare att hägnadsmurarna ingick i formerandet av ett nytt odlingslandskap och att en sådan 
förändring, i någon mening, hänger ihop med ett nytt samhälle (Ericsson & Franzén 2005: 
126). 

På grund av stensträngssystemens komplexa tillkomsthistoria anser Maria Petersson i sin 
avhandling att det innebär stora svårigheter att använda dem för detaljerade analyser av 
förhistorisk och medeltida markanvändning. Vissa delar i stensträngssystemet söder om 
Väderstad kan, menar Petersson, dateras till äldre järnålder. Enligt Petersson finns det också 
viktiga strukturer i form av exempelvis fägator och långa stensträngar i nord-sydlig riktning 
som förefaller ha samband med yngre järnålders bebyggelsestruktur. Den huvudsakliga 
tillkomstperioden för de här fägatorna och långa stensträngarna har emellertid, anser 
Petersson, varit medeltiden (Petersson 2006: 252). 

Stensträngssystemen i västra Östergötland, inklusive Väderstadssystemet, är, menar 
Petersson, framförallt ett uttryck för en intensiv djurhållning. De inhägnade ytorna har 
sannolikt fungerat som ängsmarker liksom beteshagar. Det äldre inslaget i 
stensträngssystemen talar för att denna markanvändning kan ha sitt ursprung vid tiden för 
Kristi födelse. Enligt Petersson verkar det inte ha inneburit någon förändring av 
markutnyttjandet i området i samband med att de spridda bebyggelselägena övergavs under 
yngre järnålder och bebyggelsen flyttade mot de historiskt kända bytomterna. 
Stensträngssystem kan också ha modifierats för att passa en ändrad bebyggelsestruktur 
(Petersson 2006: 253). 

I Kerstin Cassels avhandling Från grav till gård står den stengrundsbebyggelse som 
uppträder på Gotland i mitten av romersk järnålder i fokus. Detta innebär att stengrunder 
och stensträngar utgör kärnan i materialanalysen. Cassels frågeställningar kretsar kring vilka 
skeenden och behov som låg bakom stengrundsbebyggelsens uppkomst och för att kunna 
svara på dessa frågeställningar jämför hon tiden både före och efter förändringen i 
byggnadsskick (Cassel 1998: 12). 

Tvärtemot många tidigare uppfattningar anser Cassel att det i de flesta fall går att 
konstatera boplatskontinuitet under övergången mellan äldre och yngre romersk järnålder. 
Den stengrundsbebyggelse som börjar anläggas vid den här tiden, och som överlagrar ett 
äldre byggnadsskede, ska inte ses som ett brott med det föregående skedet, utan ska i stället 
ses som en förstärkning av bebyggelsestrukturen. Genom att bygga i sten, dvs. ett varaktigt 
material, har man enligt Cassel markerat gårdens närvaro i landskapet (Cassel 1998: 174). 
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Figur 5. Stensträngsområdet söder om Väderstad i Östergötlands län (Ericsson & Franzén 2005: 64).  

Under yngre romersk järnålder börja även stensträngar anläggas. De ringlar genom 
landskapet, markerar gränser och binder ihop gårdar med gravar och länkar, enligt Cassel, på 
så sätt samman både rummet och tiden. Hon menar att man i detta perspektiv kanske ska se 
stensträngarna som ett väldigt nät av släktlinjer utlagda i landskapet och där stenen leder 
längs mystiska vägar. Man har även gravlagt de döda i stensträngen och detta kan, enligt 
Cassel, tolkas som ytterligare ett sätt att överkomma motsättningen mellan liv och död. 
Förfäderna blev i och med detta verkligen en del av gården (Cassel 1998: 175f).  

Cassel menar att de förändringar som sker under övergången mellan äldre och yngre 
romersk järnålder, och som främst kommer till uttryck genom stensgrundsbygden, inte ska 
tolkas som att en ny samhällsorganisation framträder. Det som skedde var istället att den 
”gamla” släktbaserade samhällsstrukturen, som vilade på jordbruk och boskapsskötsel och 
därmed tillgången till mark, ”hotades” av förändringar både inom och utanför samhället. I 
denna maktkamp, menar Cassel, användes stengrunder och stensträngar både för att låsa 
landskapets form och bevara organisationen kring släkten, hon skriver: ”Genom att bygga 
hus och hägnader i sten försökte man frysa den rådande ordningen. Stengrunder och 
stensträngar skulle alltså kunna tolkas som en materiell förändring som uppstod för att 
hindra en samhällelig förändring.” (Cassel 1998: 180). 

I slutet av folkvandringstid upphör stengrundsbebyggelsen. Detta kan enligt Cassel vara 
ett tecken på att det inte längre fanns ett behov av den argumentering som stengrunderna 
och stensträngarna representerade eftersom människans världsbild hade förändrats (Cassel 
1998: 181f). 
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5.3 Bandparceller 
 
Under 1970-talet inleddes i vissa delar av landet en andra fas av fornminnesinventeringen 
och som tidigare nämnts kom inventeringarna under 1970- och 1980-talet att drastiskt 
förändra kunskapsläget om järnålderns odlingslandskap. 1975 upptäckte Lennart Klang ett 
omfattande område med bandparceller i Lenhovda i östra Småland. Fältundersökningar 
visade att åkrarna röjts kring tiden för Kristi födelse men att de fått sin form under perioden 
700-1050 e.Kr. Fortsatta undersökningar på en annan lokal – Granhult – visade att 
bandparcellering förekommit redan under äldre järnålder (Widgren 1997: 36). 

Resultaten från de här undersökningarna gick stick i stäv med tidigare uppfattningar där 
bandparcellering framför allt satts i samband med införandet av två- och tresäde under 
vikingatid och medeltid, dessutom var Småland ett landskap som under historisk tid präglats 
av ensäde (Widgren 1997: 36). 

Bandparceller förekommer, förutom i Småland, även i södra Västergötland, till viss del i 
samma områden som där röjningsrösen återfinns. De kännetecknas av att landskapet delats 
upp i ett antal långsmala former (parceller), vilka avgränsas av stenmurar eller låga 
jordvallar. Inom parcellerna finns både åker och betesmark, de kan därmed snarare 
betraktas som ägoparceller än brukningsparceller. Det förekommer även uppfattningar, 
stödda på kulturgeografiska fältarbeten, att bandparcellerna kan dateras till århundradena 
runt och efter Kristi födelse (Widgren 1997: 38).  

Fortsatta undersökningar av bandparcellområden och röjningsröseområden i södra 
Västergötland, men även i Halland, har bedrivits av Catharina Mascher. De av Mascher 
undersökta röjningsröseområdena har daterats till perioden 800 f.Kr. till 400-talet e.Kr., 
medan bandparcellområden daterats till perioden 400-talet e.Kr. till tidigmedeltid. Mascher 
menar att röjningsröseområdena innehållit flera boplatser och brukats kollektivt. Markerna 
har sedan delats upp i bandparceller mellan de deltagande brukarna. Förklaringen till den 
här uppdelningen ser Mascher i en resursknapphet avseende tillgång till åkermark. 
Bandparcelleringen, med en reglering av markanvändningen, har, enligt Mascher, även 
underlättat ett mer intensivt utnyttjande av marken (Mascher 1995: 45ff). 

Undersökningarna visade att bandparcellernas form saknade allt samband med 
redskapsbruket och flera av områdena kan t.o.m. ha varit brukade med hacka. Inuti de breda 
bandparcellerna identifierade man svagare odlingsspår i form av hak och terrasser vilka 
avgränsat oregelbundna eller kvadratiska brukningsparceller. Bandparcellerna utgör således, 
som ovan nämnts, snarare ägoparceller än brukningsparceller. Man har vidare antagit att 
bandparcellerna brukats i någon form av samfällighet och att parcellindelningen snarare 
återspeglar sociala förhållanden än redskapsbruket (Mascher 1995: 48ff). 

Åkrarna var även utlagda med ett konsekvent måttsystem och detta tolkades som så att 
de breda bandparcellerna återspeglade markrättigheter i en byliknande samfällighet. I 
princip utgjorde bandparcellerna således ett tegskifte av liknande slag som det medeltida 
tegskiftet. En alternativ tolkning, som anknyter till resultaten från stora fossila åkerområden 
i Danmark, är att de olika boplatsområdena representerar en inom åkerområdet 
kringflyttande bebyggelse (Mascher 1995: 48 ff). 
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Figur 6. Fossil åkermark med bandparceller i Läggared och Veka, Hillared socken, Västra Götalands län (Mascher 1993: 50).  
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6 Analys 
 
6.1 De från sten röjda ytorna – åkrar, slåttermark, betesmark 
 

 
Figur 7. En stenröjd yta med ett övertorvat röjningsröse (alt. stensträng) till höger (8 m. långt, 2 m. brett, 0,3-0,5 m. högt, 
vinklat i ca 45°) inom område med fossil åkermark, RAÄ 208: 1, Östra Ed socken, Småland. Området är beläget ca 500 m. NV 
om gården Skärkullen. Foto: Peter Njord-Westerling 2013. 
  
6.1.1 Järparyd 
Inom Järparydslokalen finns det få eller inga spår av enskilda åkerytor (Fig. 8). Varken 
terrasskanter eller tydliga åkerhak, stensträngar eller jordvallar är synliga. Denna avsaknad 
av tydliga avgränsningar är emellertid inte speciellt för Järparydslokalen, utan är ett generellt 
drag inom både små och stora lokaler med röjningsrösen i Norge och Sverige (Pedersen & 
Jönsson 2003: 45). Avsaknaden av tydliga avgränsningar föranledde att man initialt ställde 
sig frågan om röjningsröseområden representerade en annan typ av åkermark än den man 
kände till sedan tidigare, framförallt systemen med celtic fields. Inom systemen med celtic 
fields är, som tidigare nämnts, varje åkerparcell synlig tack var breda vallar och skålade ytor. 
Inom röjningsröseområden är det endast röjningsrösen och den från sten röjda humösa 
jorden samt pollen av sädesslag som visar att stenröjningen hänger samman med åkerodling 
(Pedersen & Jönsson 2003: 45f). 

En förklaring till att åkerformer inte bildats kan vara att områdena brukats i ett flyttande 
odlingssystem med röjningsgödsling och långa trädesperioder där buskar och skottskog växt 
upp mellan odlingstillfällena (Pedersen & Jönsson 2003: 46). Jordbearbetningen inom 
Järparydslokalen kan emellertid inte beskrivas som extensiv. Redan på ett tidigt stadium 
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iakttogs nämligen företeelser som inte stämde med bilden av ett flyttande odlingssystem 
med röjningsgödsling. Åkerjorden mellan rösen var mycket distinkt, homogen och stenfri och 
detta tyder på att den bör ha bearbetats mycket väl. I samband med detaljinmätning 
observerades också på flera platser svaga konturer i markytan vid rösena vilka visade sig vara 
delar av terrasskanter, minimala åkerhak, förhöjningar och punktbrinkar (Pedersen & 
Jönsson 2003: 46). 

I Järparyd höjdkarterades ett 50 x 50 meter stort område vilket resulterade i att man 
kunde identifiera hak, delar av minst fyra jordvallar samt flera svagt skålade ytor. Vallarna 
var 2-3 meter breda och 6-12 meter långa och sträckte sig mellan rösena. Inom det 
undersökta området finns spår av en äldre fas med extremt små och oregelbundna åkrar 
avgränsade av låga jordvallar. Dessa åkrar är sällan mer än 6-9 meter breda. I den här delen 
av det undersökta området ligger också rösena tätt och avståndet mellan rösena har 
påverkat åkrarnas storlek. Åkrarna kan ha bearbetats med årder men både storlek och form 
antyder att de kan ha brukats med handredskap eller möjligen plöjts i en riktning med årder. 
Dessa äldre åkrar kan ha varit delar av ett system baserat på flyttande åkerbruk i en ekonomi 
med större tonvikt på boskapsskötseln. (Pedersen & Jönsson 2003: 55ff)  

Systemet med de här små åkrarna och tätt liggande röjningsrösen har i ett senare skede 
avlösts av ett åkersystem med större, öppnare åkerytor, vilka är begränsade av distinkta 
åkerhak som bildar långa regelbundna linjer. Åkrarnas storlek kan emellertid endast 
uppskattas, men det kan förmodas att de är omkring 1000 kvadratmeter eller mer. Detta 
betyder att åkrarna i det yngre systemet, både i form och storlek, liknar åkrarna i områden 
med celtic fields. Övergången från det ena systemet till det andra måste ha inneburit en 
intensifiering av åkerodlingen, både när det gäller stenröjningen (större och färre rösen) 
samt ökning av den enskilda åkerytans storlek. Jönsson och Pedersen utesluter inte att 
denna intensifiering kan ha skett i samband med en expansionsfas vid mitten av yngre 
bronsålder (Pedersen & Jönsson 2003: 57f). 

I Järparydslokalen, men även inom andra lokaler, innehåller rösena huvudsakligen stenar 
som är 0,25 meter eller mindre. Praktiska försök har visat att en sådan sten kan kastas 4-6 
meter utan ansträngning. Detta betyder att om rösena ligger mindre än ca tio meter från 
varandra så ligger de i ett inbördes kastavstånd. Detta kan indikera en extensiv 
röjningsstrategi.  Om rösena däremot ligger mer än tio meter från varandra tyder detta på 
en intensiv röjningsstrategi. Man har i det senare fallet sett till att rensa större ytor från sten 
vilket skapat större utrymme mellan röjningsrösena (Pedersen & Jönsson 2003: 46f).  

Det olikartade röjningsmönstret kan ha flera förklaringar. Det kan vara ett resultat av att 
människorna med tiden har koncentrerat odlingen till vissa områden. De mer rösetäta 
ytorna skulle då, som tidigare nämnts, vara rester efter ett äldre åkersystem. Det olikartade 
röjningsmönstret kan också vara det synliga tecknet på att vissa delar av området uppfattats 
som mer lämpliga för odling än andra. De större öppna ytorna har i så fall redan från början 
röjts och odlats mer intensivt (Pedersen & Jönsson 2003: 47). 

Under perioden 200-650 e.Kr. utbreder sig i Järparyd en ljungvegetation som kan ha 
orsakats av ett allt starkare betestryck och att markerna överlag var överutnyttjade. 
Ljungens utbredning kan också haft naturliga orsaker (Lagerås, muntlig uppgift). De 
förändrade vegetationsförhållandena, där ljungen kom att dominera, kan ha fått till följd att 
bebyggelsen flyttades under folkvandringstid. Det kan emellertid inte uteslutas att 
bosättningen övergavs något senare, dvs. under vendeltid eller vikingatid (Pedersen & 
Jönsson 2003: 43ff). Efter röselokalens upphörande blev ett område i den västra delen av 
röseområdet, invid en myr, mer öppet än tidigare. Enligt Pedersen och Jönsson kan detta 
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tolkas som att bebyggelse och åkrar flyttade närmare myren under perioden 670-1030 e.Kr. 
Detta skulle innebära att det funnits kvar en brukningsenhet in i medeltid (Pedersen & 
Jönsson 2003: 45). 

 
Figur 8. Röjningsröseområdet i Järparyd (Pedersen & Jönsson 2003: 16).  

I Järparyd har odling förekommit i eller i närheten av området även under medeltiden, 
men den har varit av tillfällig karaktär. Åkrar har tagits upp i barrskogen men stenröjningen 
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har mer eller mindre upphört och man odlade mellan de gamla rösena. Under 1700-talet 
förekom svedjor i skogen  (Pedersen & Jönsson 2003: 20, 60). 

 
6.1.2 Norra Sandsjö 
Den stenröjning som inleds under sen bronsålder skulle, enligt Gren, kunna förklaras utifrån 
t.ex. ändrad mentalitet, nya sociala krav, nya symboliska handlingsmönster, skifte i 
brukningsteknik eller skifte i brukningsmiljö. Röjningsrösena skulle också kunna ses som 
uttryck för att man börjat betrakta mark som personligt ägd, vilket inneburit att man varit 
villig att investera mer arbete i landskapet. Man kan också ha velat ge en beständig 
markering av att marken varit tagen i anspråk (Gren 2003: 144). 

En annan förklaring till varför man börjat röja marken från sten kan, menar Gren, ha varit 
att man övergått från en vegetationstyp till en annan och börjat ta upp åkrar direkt i täta 
grässvålar. Detta innebar emellertid att markbearbetningen blev avsevärt mer 
arbetskrävande. Att dra en hacka eller ett årder genom en tät grässvål på en grund av 
odlingssten är, enligt Gren, nästan omöjligt. Hackan skulle hela tiden fastna och årdret skulle 
bli trubbigt av odlingssten och glida ovanpå. Övergången till att ta upp åker i tät grässvål 
skulle också innebära att man genomförde en sammanslagning av betesmarken och 
spannmålsodlingen till samma markslag (Gren 2003: 146f). 

När man övergått till att ta grässvålar på stenig mark i anspråk till odlad mark menar Gren 
att man i ett initialt skede markbearbetat de ytor som ska odlas med grävkäppar eller 
paddelspadar. I ”färdigröjda” röjningsröseåkrar skulle man däremot i princip kunna ha 
använt träårder. När årdret en bit in i järnåldern kom att utrustas med en järnskoning kunde 
man även på höglandet allmänt använda årder eftersom ett järnskott årder klarade att bryta 
grässvål i stenig mark (Gren 2003: 147f). 

Gren menar vidare att röjningsröseområdena generellt saknar synliga systematiska 
strukturer, t.ex. gärdesindelning eller bandparcellering, vilka skulle kunna tyda på ett 
samfällt bruk. Om det funnits fler ägare till åkrarna borde de varit mer uppdelade och 
systematiska. Det faktum att röjningsröseområdena ger ett ostrukturerat och organiskt 
framväxt intryck talar för att de avspeglar ett ”ensamgårdssystem”. Detta har inneburit att 
man inte har behövt ta hänsyn till grannar och rättviseuppdelningar, åtminstone inte på 
själva åkerytorna. Det faktum att röjningsröseområdena saknar övergripande strukturer i 
form av linjer eller fyrkantiga block talar dessutom mot nyttjandet av årder (Gren 2003: 129, 
145). 

I Norra Sandsjö är de stenar som röjdes högst 0,5 meter stora och de minsta är 0,1-0,2 
meter stora. De flesta stenarna är inte större än att ett barn skulle kunna ha röjt dem. Stenar 
som varit antingen större eller mindre än de ovan angivna måtten har lämnats kvar i åkern. 
Gren konstaterar att det normalt inte är nödvändigt att röja sten i extensiva odlingsformer. 
Röjningsröseodlingen har tydligen varit mer stationär än utpräglat extensiva odlingsformer 
under tidigare perioder och de skulle kunna ses som en ”felande länk” och ett steg mot 
permanenta stallgödslade åkrar (Gren 2003: 144). 

Enligt Gren är det osäkert om man överhuvudtaget kan tala om sammanhängande åkrar 
under röjningsrösetiden. Hackerörsbrukaren skulle i princip kunna ha nöjt sig med att röja 
upp lättåtkomliga fläckar och undvikit partier med mycket sten. Gren menar också att 
odlingen bör ha varit inhägnad och att den sannolikt varit cirkelrund eftersom en cirkelrund 
inhägnad ger störst inhägnad yta i förhållande till nödvändig hägnadslängd (Gren 2003: 138).  

I Norra Sandsjö är det tydligt att man undvikit även måttligt fuktig mark och att man i 
stället föredragit flacka väldränerade höjdpartier när man tagit upp sina åkrar under 
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röjningsrösefasen. Den forntida odlade arealen bör ha varit betydligt större än den stenröjda 
marken. Man har med andra ord sannolikt även odlat på sandig mark där det inte kunnat 
uppstå några odlingsrösen (Gren 2003: 129, 138). 

 
6.1.3 Röstorp 
Pollenanalyser från Röstorp visar att man börjat odla i området omkring 3000 f.Kr., dock 
under en relativt kortvarig fas. Från 2500 f.Kr. förekommer åkerbruk och boskapsskötsel i 
området. Under perioden 1000-500 f.Kr. intensifieras markanvändningen i form av åker och 
bete mot den sydvästra delen av röjningsröseområdet, som i detta sammanhang benämns 
Röstorp II. Detta kan, menar man, tyda på en högre grad av bofasthet. Från ca 200 f.Kr. sker 
en expansion av denna typ av markanvändning inom röjningsröseområdet. Från ca 500 e.Kr. 
sker en minskning av halterna kulturindikatorer. Detta kan tolkas som ett resultat av att 
bebyggelsen övergivits och att bebyggelsen nu, eventuellt, kan vara belägen invid ån Assman 
norr och nordväst om röjningsröseområdet. Under tidig medeltid ökar betestrycket vilket får 
till följd att det bildas en ljunghed (Connelid m.fl. 2003: 198f). 

Röjningsröseområdet i Röstorp omfattar en yta på drygt 150 hektar och har under 
historisk tid i sin helhet legat på utmarken till Röstorps by (Fig. 9). Inom detta område finns 
emellertid allt ifrån väl röjda partier till avsnitt som inte innehåller några rösen 
överhuvudtaget. Resultaten från inventeringarna visar ett mönster där ett större 
kärnområde kan urskiljas. Inom kärnområdet är arealen väl röjd åkermark stor samtidigt som 
frekvensen med röjningsrösen, gravar och boplatsytor är hög. I vissa avsnitt återfinns röjda 
ytor avgränsade av åkerhak. En fossil åkeryta kransas tydligt av stora röjningsrösen, medan 
små stensamlingar finns ute på själva åkermarken. Man har valt, åtminstone tills vidare, att 
betrakta hela röjningsröseområdet som en både rumslig och funktionell enhet, även om man 
är medveten om att ytan på 150 hektar kan bestå av flera separata områden (Connelid m.fl. 
2003: 176ff, 192). 

I Röstorp har C14-prover av träkol under bottenstenarna i två rösen, vilka båda bestått av 
både röjningssten och skärvsten, resulterat i vitt skilda dateringar. En kolbit har daterats till 
intervallet 6780-6620 f.Kr., en datering som man menar inte kan ha med den fossila 
åkermarken att göra. Ett annat prov gav en datering till tidsintervallet 2030-1870 f.Kr. Detta 
prov kan indikera att odling kontinuerligt bedrivits på platsen vid den här tiden. Man slår 
dock fast att så här tidiga brandröjningar (och stenröjningar?) inte hör samman med 
boplatslämningarna inom området. Ytterligare ett prov gav en datering till tidsintervallet 
540-360 f.Kr. Denna datering är den enda dateringen av en stenkonstruktion i Röstorp som 
ligger i fas med gängse uppfattningar om när röjningsröseområden började bildas på 
sydsvenska höglandet (Connelid m.fl. 2003: 190f). 

Inom röjningsröseområdet i Röstorp saknas i det närmaste totalt avgränsbara åkerytor 
eller markindelningar. De enda ovan jord synliga tecknen på jordbearbetning är ett par vaga 
åkerhak samt några enstaka låga terrasskanter. Det förekommer emellertid svagt skålade 
stenröjda ytor där man kan ana en ackumulation av matjord upp mot de kringliggande 
röjningsrösena. Man konstaterar att en viss jorddrift uppenbarligen ägt rum i samband med 
brukning på så gott som plan mark. De här svagt konkava åkerytorna indikerar ett årderbruk, 
dock har inga konkreta årderspår kunnat återfinnas. Man anser det också rimligt att man 
utöver årder använt sig av hackor, grävkäppar och spadar vid trädesbearbetning och 
nyröjning (Connelid m.fl. 2003: 193). 
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Makrofossilananalyser från Röstorp visar att korn är det sädesslag som dominerat och då 
framförallt skalkorn. Utöver skalkorn har man odlat vete, havre och råg. Bland ogräsen 
utmärker sig främst åkerspärgel och pilört samt målla och våtvarv. Åkerspergel och pilört är 
vanliga på dåligt dränerad mark medan målla och våtvarv är starkt kvävegynnade och brukar 
därför ses som indikatorer på gödslad mark. Ogräsens sammansättning ger således en 
flertydig bild av åkerbruket i Röstorp, dels har man odlat på sura och fuktiga jordar och dels 
har man gödslat åkerjorden (Connelid m.fl. 2003: 194). 

 

 
Figur 9. Den karterade delen (kärnområdet) av röjningsröseområdet i Röstorp (Connelid m.fl. 2003: 192).  

  
6.1.4 Hamneda 
I Hamneda har sannolikt den höglänta moränmarken, där röjningsröseområdena senare 
dyker upp, tagits i anspråk för bete, odling och bosättning i huvudsak under senneolitikum. 
Hällkistorna i området kan vara monument över denna agrara expansion. Avsaknad av 
boplatslämningar och odlingsspår, men även bronsåldersgravar, i området tyder dock på att 
området under bronsåldern endast utnyttjats för bete (Lagerås 2000: 210f). 

 Under förromersk järnålder fortsatte markanvändningen med bete i ett halvöppet 
landskap men det har antagligen också förekommit småskalig odling. Det är emellertid först 
under yngre romersk järnålder och folkvandringstid som röjningsröseområdena i Hamneda 
utnyttjats mest intensivt (Fig. 10).  Då fanns här ett relativt öppet beteslandskap med buskar 
av björk och hassel. Gräsmarkerna var till en början friska och örtrika, men efterhand kom de 
att få ett större inslag av ljung. Boplatslämningar tyder på en bebyggelseexpansion. Man har 
odlat brödvete och skalkorn och i samband med odlingen bedrevs stenröjning. Vid 
övergången till vikingatid sker en markant nedgång och allt tyder på att bosättning och 
odling i de områden som undersökts då upphör (Lagerås 2000: 211f). 
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Figur 10. Alla C14-dateringar från röjningsrösen inom Hamnedaprojektet. Dateringarna presenteras dels individuellt för 
varje undersökningsområde (överst), dels summerade i stapeldiagram (underst). Baserad på stapeldiagrammen är tidskalan 
indelad i fyra perioder (Lagerås 2000: 178).  

Lagerås menar att det är viktigt att diskutera om stenröjningen påbörjades och 
praktiserades enbart för att underlätta markberedningen och för att skona årder och hacka. I 
Hamneda finns ett tidsmässigt samband mellan introduktionen av rationell slåtter med lie 
och räfsa i Sydsverige under romersk järnålder och den påbörjade stenröjningen. Lagerås 
anser till och med att den utlösande faktorn bakom den påbörjade stenröjningen kan ha 
varit introduktionen av slåtter med lie. Stenröjningen kom sedan att motiveras av flera 
faktorer 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 faktor var att äldre åkerytor sekundärt kom 
att brukas för slåtter. Slåttermarkerna blev i och med stenröjningen stenfattiga och plana 
och väl lämpade för slåtter med lie (Lagerås 2000: 219ff). 

Ytterligare en förklaring som lanserats angående varför man börjat stenröja åkrarna är 
det antagna introducerandet av en ny skördeteknik under äldre järnålder där man börjat slå 
säden vid marken med lie. Denna tolkning står emellertid i kontrast till Janken Myrdals 
uppfattning att man under förhistorisk tid och under större delen av medeltiden nöjde sig 
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med att skörda säden (med skära, min anm.) och att lien endast användes för slåtter 
(Lagerås 2000: 219f). 

Troligen har man i samband med övergivandet av röjningsröseområdena på 
moränhöjderna flyttat till lågt liggande silt-och sandjordar i den intilliggande Lagadalen. 
Regressionen (tillbakagången, min anm.) i röseområdena kring övergången mellan vendeltid 
och vikingatid speglar därmed, enligt Lagerås, snarare en omstrukturering av landskapet och 
bebyggelsen än en regional regression. Denna landskapsförändring i Hamneda bör, anser 
Lagerås, sättas i samband med den allmänna agrara expansionen under yngre järnålder och 
tidig medeltid (Lagerås 2000: 212, 221, 223). 

Betestryck och röjningsbränningar inom Hamnedalokalerna fick till följd att ljungen 
började sprida sig i betesmarkerna redan under den intensiva brukningsfasen under yngre 
romersk järnålder och folkvandringstid. Det var emellertid först under omstruktureringen 
under tidig vikingatid som den höglänta terrängen utvecklades till öppna ljunghedar. 
Orsakerna bakom ljunghedarnas utbredning var en kombination av hårt betestryck, 
regelbundna röjningsbränningar och ett fuktigare klimat. För att få bort den grovvuxna 
ljungen anlade man bränder. På kort sikt hade de här ljungbränningarna positiv effekt på 
betet, men på längre sikt gynnades ljungen av bränningen allt eftersom marken utarmades. 
De här ljunghedarna kom sedan att karaktärisera den historiska bygdens utmarker (Lagerås 
2000: 212). 

 
6.1.5 
Hovshaga, Fylleryd, Samarkand, Räppe, Gårdsby och Sånnestorp 
I sin avhandling Vardagens landskap (Skoglund 2005) diskuterar och sammanfattar Peter 
Skoglund ett antal arkeologiska undersökningar av fossil åkermark kring Helgasjön norr om 
Växjö i Kronobergs län.  

Det första exemplet är Hovshaga strax norr om Växjö. I området har man undersökt sex 
långhus som daterats till yngre bronsålder. 100 meter söder om boplatsen har en 
skärvstenshög daterats till äldre bronsålder. Pollenanalys från närområdet av den fossila 
åkermarken i Hovshaga visar att ett öppnare beteslandskap introducerades omkring 2000 
f.Kr. Under perioden 1700-1400 f.Kr. stenröjdes marken för åkerbruk. Det är emellertid först 
omkring 1000 f.Kr. som det går att belägga sädesodling i området.  Under perioden 1300-
1200 f.Kr. började björken expandera på bekostnad av hassel och lind, vilket indikerar att 
röjningar påbörjades vid denna tid. Skoglund menar att stenröjningen inte ska ses som ett 
isolerat fenomen, i stället har röjningen gått hand i hand med att skogens sammansättning 
förändrades och att landskapet blev öppnare (Skoglund 2005: 70, 73). 

Det andra exemplet kommer från Fylleryd strax öster om Växjö. I området finns ett röse 
och ett tiotal stensättningar. Tidigare har här även funnits ett större område med fossil 
åkermark. C14-dateringar från röjningsrösena visar att området stenröjts kontinuerligt från 
äldre bronsålder till tidig medeltid, men med ett möjligt avbrott under folkvandringstid och 
vendeltid (Skoglund 2005: 74). 

Det tredje exemplet kommer från Samarkand i Växjö. I området finns tre hällkistor och 
tidigare har det funnits en kantvallsstensättning, vilken undersökts arkeologiskt. 
Stensättningen har daterats till perioden äldre bronsålder till romersk järnålder. I Samarkand 
kan ett äldsta stenröjningsskede eventuellt dateras till övergången mellan senneolitikum och 
bronsålder (Skoglund 2005: 74). 



35 
 

Ett fjärde exempel är Räppe, strax väster om Växjö. Här har man undersökt fossil 
åkermark i anslutning till en hällkista. Dateringarna visar att åkermarken i huvudsak har 
stenröjts från äldre bronsålder fram till förromersk järnålder (Skoglund 2005: 74). 

Ett femte exempel är Gårdsby strax norr om Växjö. I området har en hällkista, ett röse och 
en stensättning daterats till senneolitikum, bronsålderns period II, respektive 
folkvandringstid. Dateringarna från röjningsrösena i området fördelar sig relativt jämnt från 
äldre bronsålder och fram till historisk tid. En enstaka datering är från senneolitikum 
(Skoglund 2005: 74). 

Det sjätte och sista exemplet kommer från Sånnestorp nära Helgasjön. I närheten av 
undersökningsområdet finns fler rösen och stensättningar. Inom den fossila åkermarken har 
två röjningsrösen undersökts och daterats. En datering är från mesolitikum, en från äldre 
bronsålder och två från förromersk järnålder (Skoglund 2005: 74). 

Från de här genomgångna undersökningarna av sex olika röjningsröseområden 
sammanställer Skoglund 99 dateringar. Fyra dateringar är från mesolitikum och han slår fast 
att dessa knappast kan representera röjningar i syfte att odla. Tre dateringar är från 
övergången mellan mesolitikum och neolitikum. Skoglund anser att de här dateringarna kan 
representera röjningar i syfte att skapa öppna ytor för bete och odling. Det ringa antalet 
dateringar kan dock inte tas som intäkt för att man stenröjt marken (Skoglund 2005: 74f). 

Under senneolitikum ökar antalet dateringar och Skoglund menar att det är möjligt att 
den första stenröjningen ska dateras till den här perioden, men han anser det ändå tveksamt 
om de, trots allt, relativt få dateringarna det rör sig om verkligen daterar stenröjning. Antalet 
dateringar från äldre bronsålder är betydligt fler och Skoglund konstaterar att äldre 
bronsålder framstår som den period då stenröjning började praktiseras i större skala i 
trakten kring Helgasjön (Skoglund 2005: 75). 

Skoglund diskuterar möjligheten att introduktionen av stenröjda åkrar speglar en ny 
brukningsteknik och ett nytt agrartekniskt komplex. Han slår dock fast att tidpunkten för 
avgörande jordbrukstekniska förändringar inte sammanfaller med introduktionen av 
stenröjda åkrar under äldre bronsålder i Växjötrakten. I ett jordbrukstekniskt perspektiv är 
det i stället yngre bronsålder som är en innovativ period. Skoglund väljer ändå att koppla 
stenröjningen under äldre bronsålder till en agrarteknisk förändring i form av introduktionen 
av ett årderbruk. (Skoglund 2005: 77). 

Skoglund konstaterar emellertid att det finns argument både för och emot att 
röjningsröseområden brukades med årder. Ett argument emot användande av årder är att 
mängden sten i marken varit så stor att årdret inte varit ett rationellt brukningsredskap. I 
stället har man föreslagit att man använt sig av grävkäppar och hackor. Skoglund menar att 
argumentet är tveksamt då även den historiska åkermarken brukats med årder trots att den 
var bemängd med sten och översållad av röjningsrösen. Ett argument för användandet av 
årder är de enskilda rösenas utseende och sammansättning. Generellt är röjningsrösena låga 
och flacka, vilket är en fördel vid årderbruk eftersom dragdjuren kan gå upp på rösen då 
årdret ska vändas (Skoglund 2005: 78f). 

 
6.1.6 Kölbygärde, Öggestorp och Farstorp 
I Kölbygärde söder om Kalmar har de äldsta spåren av stenröjning daterats till perioden 
1220-760 f.Kr., dvs. till bronsålder, och från och med denna tid har åkrar förekommit över 
hela området. Man har i första hand odlat korn och vete. Åkerbruket har inte varit 
permanent eller långvarigt på samma ställe, utan de odlade ytorna har roterat inom 
området. I pollendiagrammen framträder ett landskap alltmer präglat av betesdjur och där 
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björken blivit det dominerande inslaget i skogsbilden. Under perioden 730-360 f.Kr. 
fortsätter man att anlägga röjningsrösen samtidigt som äldre rösen byggs på. Vegetationen 
öppnas alltmer och når ett maximum under denna period. Ljungen börjar visa sig och öka 
mot slutet av perioden (Ring m.fl. 2001: 65f, 68).  

Mellan 360 f.Kr. och 780 e.Kr. finns varken spår av bebyggelse eller odling inom 
undersökningsområdet. Gårdsbebyggelsen flyttar och odlingsland blir betesmarker där 
ljungen breder ut sig. Under perioden 780-1230/1305 e.Kr. sker en omfattande nyröjning, 
framförallt under periodens sista del, med intensifierad stenröjning där de nya stenarna 
läggs i kanterna och delvis ovanpå de äldre rösena. Även tillfälliga odlingar har stenröjts 
ordentligt (Ring m.fl. 2001: 66ff).  

Undersökningsområdet i Kölbygärde har varit röjt så gott som överallt men förutom några 
små åkrar och en mycket låg terrasskant förekommer inga klara åkerbegränsningar. Däremot 
förekommer det i två fall att rösen ligger som pärlor på ett band omkring en yta, och man 
konstaterar att det knappast kan uppfattas som annat än en markering av en gräns för en 
enskild åkeryta (Ring m.fl. 2001: 52). 

I Öggestorp har pollenanalyser avseende odling och bete tolkats olika. Enligt en tolkning 
(här benämnd tolkning A) har ingen odling förekommit i området under äldre och stora delar 
av yngre järnålder. Området har istället tolkats som framförallt betat. Enligt den andra 
tolkningen (tolkning B) sker en betesmarks- och odlingsmarksexpansion under samma 
tidsperiod. Under den sista delen av romersk järnålder och folkvandringstid sker enligt 
tolkning A ingen nämnvärd förändring. Enligt tolkning B sker en regression under perioden. 
Bete och odling upphör inte helt men minskar markant i omfattning.  Under vendeltid och 
början av vikingatid ökar betestrycket enligt tolkning A medan tolkning B pekar på lågt 
betestryck och fåtaliga odlingsindikationer, åtminstone under vendeltid. Enligt tolkning A går 
både betes- och odlingsindikerande pollen ner drastiskt under vikingatid och äldsta 
medeltid. Detta tolkas som att odlingsytor och betesmarker flyttas. Under högmedeltid ökar 
dock markutnyttjandet. Enligt tolkning B sker däremot en agrar expansion under vikingatid 
eller medeltid, en expansion som bör ha skett före 1100 e.Kr. (Häggström 2005: 108f). 

Det är framförallt skalkorn man odlat i Öggestorp, vilket är ett kvävegynnat sädesslag, 
men man har även odlat brödvete, emmer eller speltvete. Förekomsten av kvävegynnad 
gröda men också kvävegynnade ogräs, som t.ex. målla, talar för att det under åtminstone 
romersk järnålder förekom gödslade åkrar i Öggestorp. Enligt Häggström har åkerlagren från 
förromersk järnålder sådan mäktighet att de bör ha tillkommit med ett kraftfullt 
jordbearbetningsredskap, dvs. med årder. Hackan, menar Häggström, har använts som ett 
komplement (Häggström 2005: 134, 142). 

I Öggestorp finns få spår av ängsmarksindikerande växter och i de fall de förekommer har 
de daterats till romersk järnålder. Det är således först under romersk järnålder som det finns 
indikationer på viss förekomst av höskörd. Häggström tolkar detta som att lövtäkt från 
hamlade träd kan ha haft större betydelse som vinterfoder än hö/halm. De hamlade träden 
har stått på ängsmarkerna och åkrarna (Häggström 2005: 140, 148). 

I Farstorp är markanvändningen inom röjningsröseområdet mångfacetterad och omfattar 
såväl odling som bete och fodertäkt, vilka kan kopplas till kända expansionsfaser som 
romersk järnålder, 1000-talet och tidig medeltid samt 1400-1600-talet. Inga röjningsrösen 
har daterats till äldre järnålder, men man bedömer ändå att marken tas i anspråk och röjs på 
sten under denna fas. Ingen boplats från äldre järnålder har dock kunnat lokaliseras. Under 
1000-tal och tidig medeltid sker en mindre expansion i området. De flesta röjningsrösena har 
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emellertid daterats till 1400-1600-tal, vilket man konstaterar är en annan känd 
expansionsfas (Sjölin 2013: 20ff, 44). 

Fragment av örtstammar i nästan samtliga jordprov (makrofossilanays) tyder på att både 
bete och fodertäkt varit en stor del av markanvändningen då örter gynnas av bete och 
slåtter (Sjölin 2013: 24).   
  
6.2 Odlingssystem 
 
6.2.1 Röstorp  
I Röstorp har man skapat en modell av hur landskapet utnyttjades under den sista 
bosättningsfasen, dvs. under förromersk-romersk järnålder. Som framgått ovan räknar man 
med att det kan ha existerat 4-5 samtida gårdar och att det funnits ca 50 hektar odlingsbar 
mark i hela röjningsröseområdet. Detta innebär att varje gård haft tillgång till ca 10-12,5 
hektar åkermark. Denna mark har sannolikt utgjorts av både intensivt och extensivt 
utnyttjad åkermark, där man i det senare fallet inte stenröjt och bearbetat jorden i samma 
omfattning. Detta innebär att tidigare framförda hypoteser om ett utpräglat extensivt 
åkerbruk med långa trädesperioder av typen röjningsgödslingsbruk med skottskogar måste 
överges för Röstorps del, åtminstone avseende slutfasen av bosättningen i kärnområdet 
(Connelid m.fl. 2003: 200).  

Vad som talar mot ett utpräglat extensivt åkerbruk är således den omfattande 
stenröjningen på den intensivt odlade åkermarken, vilken måste ses som en investering för 
ett mer stadigt och rumsligt definierat åkerbruk, samt det faktum att det finns indikationer 
på mer välröjda terrängavsnitt där åkermarken gödslats. Det anses t.o.m. att det är ställt 
utom allt tvivel att medveten gödsling förekommit i Röstorp samtidigt som detta inte hindrar 
att vissa delar av marken kan ha lämnats ogödslad eller tillförts näring sporadiskt (Connelid 
2003: 200f).  

Utöver detta anses också att den areal som varje gård haft tillgång till inte varit tillräcklig 
för ett röjningsgödslingsbruk. Med 10-12,5 hektar, till viss del, gödslad åkermark till 
förfogande per gård bör det även ha funnits ett stort behov av ängs- och betesmarker. 
Ängsmarker bör ha funnits i rikliga mängder norr och nordväst om röjningsröseområdet 
utmed Assman. Det anses vidare att det behöver undersökas om det existerat bosättningar 
utmed ån som varit samtida med bosättningarna inom röjningsröseområdet i syfte för att 
kunna rekonstruera markanvändningen i ett vidare perspektiv (Connelid m.fl. 2003: 203).  

Avsaknaden av välavgränsade åkerytor inom Röstorpslokalen talar emot ett allt igenom 
intensivt åkerbruk. Ytterligare faktorer som talar emot ett intensivt åkerbruk är det över 
stora ytor relativt homogena matjordslagret, avsaknaden av gödselindikatorer i makrofossil- 
och fyndmaterialet, röjningsröseområdenas vidsträckta arealer samt mängden odlingsbar 
mark per gård. Det konstateras således att det är uteslutet att hela röjningsröseområdet 
någonsin varit i bruk enligt ensädesprincipen. I Röstorp råder i stället en situation och en typ 
av åkerbruk som uppvisar flera gemensamma drag med den ovan nämnda s.k. 
gräsmarksmodellen. Gräsmarksträda inrymmer stor dynamik och flexibilitet i 
markanvändningen och gynnas sannolikt av att resursområdet är så pass stort (Connelid 
m.fl. 2003: 201).  

Ett gräsmarkssystem finns beskrivet från 1600-talets Jylland. Här rör det sig om ett 
gräsmarksbruk där ungefär halva arealen mark besås årligen, medan den övriga marken 
ligger i träda i 4-5 år. Detta gräsmarksbruk karaktäriseras också av att hägnader runt enstaka 
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gärden eller åkerstycken saknas, dock är själva inägomarken vanligen avgränsad med någon 
typ av hägnad mot utmarken (Connelid m.fl. 2003: 201). 

Om ett liknande gräsmarksbruk förekommit i Röstorp skulle detta innebära att varje 
enhet haft 5-6 hektar åkermark i årligt bruk. Man medger att denna areal kan anses alltför 
stor med tanke på att den gängse uppfattningen kring järnåldersgårdens årligen uppodlade 
areal ofta hamnar runt 1-2 hektar. Den relativt stora arealen kan ändå förklaras på så vis att 
gräsmarksbruket inte nödvändigtvis byggt på regelbunden trädesläggning, i stället kan vissa 
ytor periodvis ha odlats mer intensivt och under längre tid. Vidare anses det att är den goda 
tillgången på odlingsbar mark och stora utmarksområden som har skapat förutsättningar för 
ett oregelbundet gräsmarksbruk. Detta gräsmarksbruk har varit baserat på en kombination 
av gödslade åkerytor, gräsmarksträdor och eventuellt extensiv utmarksodling. Man utesluter 
dock inte möjligheten att flera komponenter från skilda odlingssystem kan ha använts sida 
vid sida under olika perioder (Connelid m.fl. 2003: 201f). 

Ett odlingssystem som liknar ett infield-outfield-system är ett annat möjligt alternativ till 
röjningsröseområdet i Röstorp. (Ett infield-outfield-system kan sägas bestå av mer intensivt 
brukad och inhägnad inägomark (åker och äng) nära boplatsen och mer extensivt brukade 
åkrar på utmarken, min anm.) Connelid m.fl. ställer sig frågan om inte den uppdelning av 
röjningsröseområdet i ett kärnområde och en storyta  de facto avspeglar en rumslig 
organisation av typen infield-outfield? Något som anses tala mot detta är den närmast totala 
avsaknaden av hägnader kring tänkbara gärden eller enskilda åkrar. Det kan emellertid inte 
uteslutas att landskapet kan ha markerats med trä- eller rishägnader. I Röstorpslokalen har 
det emellertid påträffats en ca 30 meter lång stensträng som kan representera en hägnad 
mellan förhistorisk inägo- och utmark. Om så varit fallet har det antagligen rört sig om stora 
arealer inägomark som inhägnats samt att markslagen bör ha utgjorts av åker-, ängs- och 
betesmark. Variationen mellan de olika markslagen har sannolikt varierat inom ramen för ett 
gräsmarksbruk. Den faktiska avsaknaden av hägnader, frånsett stensträngen, kan emellertid 
avspegla ett infield-outfield-system där ”inägogärdet” inte behöver ha varit permanent eller 
ens rumsligt definierat. Ytterligare ett faktum som dock talar emot ett infield-outfield-system 
är förekomsten av små, väl röjda, områden över hela röjningsröseområdet, där marken 
uppvisar samma karaktär som i kärnområdet (Connelid m.fl. 2003: 201f). 

 
6.2.2 Hamneda 
I Hamneda förespråkar Lagerås ett odlingssystem från romersk järnålder till tidig vikingatid 
som inneburit att ett röseområde i sin helhet aldrig brukats vid en och samma tid. I samband 
med att nya odlingsytor har skapats har gamla övergivits. Röseområdenas nuvarande storlek 
speglar därmed snarare ett mobilt odlingssystem än en mycket omfattande odling. Modellen 
får stöd i träkolsdateringar som visar att röjningsbränningar förekommit regelbundet genom 
hela användningsperioden. Modellen får också stöd i pollenanalyserna som visar att gräs- 
och buskmark dominerat i röseområdet samt att odlingen legat på en jämn nivå och med 
begränsad omfattning genom hela perioden (Lagerås 2000: 213f).  

Lagerås anser vidare att röseområdena i Hamneda bär spår av ett mer intensivt 
odlingssystem som ändå haft en grad av mobilitet. Systemet kan beskrivas som ett 
ensädesbruk som skiftade läge med förslagsvis några decenniers intervall, kanske i samband 
med att en ny generation tog över gården. I och med att ett och samma område brukats 
under flera decennier faller det sig också naturligt, menar Lagerås, att odlingsjorden 
stenröjts. På den mark som under en viss period utgjorde odlingsmark kan såväl 
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korttidsträda som kreatursgödsling ha praktiserats. Några säkra belägg för gödsling finns 
dock inte från Hamneda (Lagerås 2000: 214ff).  

En anledning till att stenröjda och intensivt brukade odlingsytor till slut ändå övergavs kan 
vara att jorden på längre sikt, trots gödsling, utarmades på lättillgänglig mineralnäring. En 
annan anledning, anser Lagerås, kan ha varit att man genom en viss mobilitet kunde odla 
upp välgödslade äldre boplatsytor. Det kan också ha varit så att utarmning av åkermarken 
överhuvudtaget inte varit något problem. Kontinuerlig gödsling kan istället ha resulterat i en 
gradvis förbättring av bördigheten. Den viktigaste drivkraften bakom mobiliteten har, menar 
Lagerås, antagligen varit ogräsplågan. Trots god tillgång på näring har det till slut ansetts mer 
lämpligt att ta upp nya åkrar istället för att kämpa vidare med de gamla åkrarna som allt mer 
blivit koloniserade av åkerogräs (Lagerås 2000: 214). 

 
6.2.3 Norra Sandsjö 
Enligt Gren har man inte odlat mer än en viss del av de större röjningsröseområdena årligen. 
Röjningsröseområdena utgör således en kontinuerligt återupptagen långtidsträda i ett 
cirkulationsbruk. Ett viktigt problem för förståelsen är att bedöma hur stor yta som kan ha 
varit en årlig yta. En årligt odlad yta på tre hektar anser Gren vara för mycket eftersom ett 
hushåll bör ha haft svårt att röja en så stor yta. Detta talar för mindre årsarealer på kanske 
1,5 till 2 hektar och samtidigt längre odlingscykler som kan ha varierat mellan 30 och 40 år 
(Gren 2003: 143). 
 
6.2.4 Öggestorp 
 
Under romersk järnålder bedrivs odlingen i Öggestorp på tre sätt: 1) Extensiv odling på ytor 
som inte gödslats. 2) Odling i ensäde där marken tveklöst gödslats. 3) Begränsad 
trädgårdsodling av särskilda grödor på små och noga bearbetade och ogräsrensade ytor 
(Häggström 2005: 143).   

Häggström slår fast att det antagligen var djurhållningen som var den ekonomiskt 
viktigaste delen av den agrara produktionen i områden som Öggestorp (dvs. i 
röjningsröseområden, min anm.). I Öggestorp har emellertid endast identifierats ben från 
nöt, gris och hund. I Öggestorp har inga stalldelar eller fähus identifierats. Detta betyder att 
en mängd djur har fått gå ute året om. Under vintertid har djuren stödfodrats vid behov. 
Utfodringen har troligen främst utgjorts av lövfoder, men till viss del även av hö. Stallningen 
har, menar Häggström, sannolikt endast gällt en liten och mycket värdefull del av 
djuruppsättningen, till exempel hästar i de fall de förekommit (Häggström 2005: 137f, 143).  

 
6.3 Röjningsrösen 
 
6.3.1 Järparyd 
I Järparydslokalen kan rösena vid en första anblick antas vara relativt jämnt spridda över 
ytan. Så är dock inte fallet utan det finns ett differentierat spridningsmönster inom området. 
Rösena förefaller emellertid vara mycket enhetliga i form, profil och stenmaterial (Pedersen 
& Jönsson 2003: 46). 

Alla rösen behöver inte primärt ha tillkommit för att befria åkerytor från sten. Det kan i 
många fall också ha rört sig om röjning för ett nytt hus eller för andra aktiviteter som har 
krävt en jämn yta. Det mest troliga är dock att de flesta rösena har bildats i samband med 
röjning av åkern (Pedersen & Jönsson 2003: 46). 



40 
 

I Järparydslokalen, men även inom andra lokaler, innehåller rösena huvudsakligen stenar 
som är 0,25 meter eller mindre. Praktiska försök har visat att en sådan sten kan kastas 4-6 
meter utan ansträngning. Detta betyder, som tidigare nämnts, att om rösena ligger mindre 
än ca tio meter från varandra så ligger de i ett inbördes kastavstånd. Detta kan indikera en 
extensiv röjningsstrategi.  Om rösena däremot ligger mer än tio meter från varandra tyder 
detta på en intensiv röjningsstrategi. Man har i det senare fallet sett till att rensa större ytor 
från sten vilket skapat större utrymme mellan röjningsrösena (Pedersen & Jönsson 2003: 
46f).  
 
 

 
Figur 11. Delvis övertorvat runt röjningsröse (4 m. i diameter och 0,6 m. högt) inom område med fossil åkermark, RAÄ 208: 
1, Östra Ed socken, Småland. Foto: Peter Njord-Westerling 2013.    

De rösen inom Järparydslokalen som hade en större höjdskillnad än omgivande mark, 
punktbrink, en rak sida eller en påfallande anhopning av sten åt ett håll, bildade 
sammanhängande linjer i terrängen. Linjerna är inte beroende av terrängens huvudsluttning, 
vilket stärker uppfattningen att linjerna kan vara åkerkanter (Pedersen & Jönsson 2003: 50). 

Detaljinmätning av rösena i Järparyd har visat att de ofta har en högst asymmetrisk form. 
Samtidigt har flera rösen en sida som är närmast rak eller mjukt inbuktad. Det finns också 
rösen på rad som har samma raka kant åt samma håll. Detta kan tyda på att de raka 
kanterna har anpassats till ett draget redskap (Pedersen & Jönsson 2003: 50). 
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6.3.2 Norra Sandsjö 
Som nämnts tidigare kan den stenröjning som inleds under sen bronsålder kunna förklaras 
utifrån t.ex. ändrad mentalitet, nya sociala krav, nya symboliska handlingsmönster, skifte i 
brukningsteknik eller skifte i brukningsmiljö. Röjningsrösena skulle också kunna ses som ett 
uttryck för att man börjat betrakta mark som personligt ägd, vilket inneburit att man varit 
villig att investera mer arbete i landskapet. Man kan också ha velat ge en beständig 
markering av att marken varit tagen i anspråk (Gren 2003: 144).  

Det finns även uppfattningar att anläggandet av röjningsrösen har ingått i symboliska 
handlingsmönster kring begreppspar som liv och död, eller man och kvinna (Varenius 1994: 
59f). Det som enligt Gren talar emot att röjningsrösena skulle vara uppförda av sociala eller 
symboliska skäl är det faktum att det finns gravmonument som sannolikt är samtida och som 
uppenbarligen är avsedda att mer påtagligt förmedla innebörder. Gravarna vore med andra 
ord överflödiga om man i röjningsrösesamhällena gav de enskilda odlingsrösena 
symbolvärden som i sig motiverade deras uppförande. Röjningsrösen är, anser Gren, primärt 
säkerligen en brukningsteknisk fråga. Detta hindrar inte att de sekundärt kan ha fått olika 
symbolvärden utöver röjning och odling (Gren 2003: 144). 

 
6.3.3 Röstorp 
Röjningsröseområdet i Röstorp omfattar drygt 150 hektar. Inom denna yta förekommer 
variationer vad gäller rösenas utformning och täthet samt åkerytornas röjningsgrad. Det 
handlar således inte om ett homogent område. Inom röjningsröseområdets kärnområde, 
vilket täcker ca 35 hektar och som är lokaliserat till en flack moränhöjd, finns de största 
röjningsrösena och här ligger även rösena mycket tätt. Som framgått tidigare är det även här 
man finner den mest välröjda åkermarken och i vissa avsnitt går röjda ytor avgränsade av 
åkerhak att återfinna. En fossil åkeryta kransas tydligt av stora röjningsrösen, medan små 
stensamlingar återfinns ute på själva åkermarken. Utanför kärnområdet finns flera mindre 
avsnitt med tätt liggande och vällagda rösen samt tydligt röjda ytor (Connelid m.fl. 2003: 
192).              

Flertalet röjningsrösen i Röstorp är kraftigt övertorvade och har flacka profiler. Det 
förekommer även rösen som är betydligt högre. Vid närmare kontroll har det visat sig att ett 
stort antal av de högre rösena innehåller skärvsten och en del har kunnat definieras som 
regelrätta skärvstensrösen. Röjningsrösen har regelmässigt uppkastats kring jordfasta 
stenblock, vilket visar att man utnyttjat improduktiv mark för upplag av sten (Connelid m.fl. 
2003: 193). 

 
6.4 Gravar och skärvstenshögar/skärvstensrösen  
 
6.4.1 Gravar 
I den forskningsöversikt som gjorts i Kronobergs län framgår det att 17,5 % av alla 
röjningsröseområden i länet innehåller en eller flera förhistoriska gravar respektive gravfält. 
Översikten visar också att 35 % av alla förhistoriska gravar i Kronoberg återfinns i de här 17,5 
procenten röjningsröseområden. Utökas arealerna för den fossila åkermarken med en 100 
meter bred zon blir resultatet att 46 % av alla förhistoriska gravar och gravfält i länet ligger i, 
eller i anslutning till, fossil åkermark (Jönsson 2008: 36ff). 

Enligt Gren har gravar i Norra Sandsjö fungerat som gränsmarkeringar mellan olika 
revir/territorier. I de fall när två grannar har haft överlappande och omstridda reviranspråk 
har det förekommit en dragkamp om marken med hänvisning till gammal hävd. Den 
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historiska rätten till marken har då symboliserats med markeringar i form av ensamliggande 
gravar som stensättningar och rösen. I några fall skär de av Gren antagna territoriegränserna 
rakt genom röjningsröseområden. Gren konstaterar också att flertalet gravlokaler är belägna 
relativt nära sentida traktgränser, eller by- och gårdsgränser, vilket kan betyda att de sentida 
gränserna går tillbaka till den tid då marken uppdelades i territorier. Detta talar för att man 
varit mycket konservativa och återhållsamma med gränsändringar, kanske ända sedan 
bronsålder. Gren konstaterar vidare att det i Norra Sandsjö i flera fall är svårt att skilja 
röjningsrösen från gravar (Gren 2003: 131ff, 150).    

I Järparyd finns fyra gravar, tre rösen och en stensättning, som inte undersökts men man 
anser det ändå mest sannolikt att de anlagts i yngre bronsåldern. Man anser det också mest 
sannolikt att gravarna uppförts i nära anslutning till bebyggelse och odlingsmark. Marken 
runt gravarna är jämn och stenfri och man konstaterar att gravarna uppenbarligen är byggda 
av sten från den närmsta omgivningen (Pedersen & Jönsson 2003: 14, 61).  

Den centrala delen av röjningsröseområdet i Röstorp (kärnområdet) omramas på ett 
tydligt sätt av gravar. Gravarna ligger i cirkel runt kärnområdet utom i söder där 
begränsningen utgörs av ren mossmark. Flera gravar belägna utanför själva kärnområdet har 
också påträffats. I Röstorp antar man vidare att stora gravrösen anlagts i 
röjningsröseområdet under hela dess nyttjandetid, och kanske t.o.m. efter det att 
brukningen upphört (Connelid m.fl. 2003: 174, 177). 

I Hamneda har nio anläggningar undersökts, vilka förmodats vara gravar. I Arkeologi och 
paleoekologi i sydvästra Småland (Svanberg 2000) redogör Fredrik Svanberg för 
undersökningarna av dessa. Det som särskilde dessa nio anläggningar var storleken och att 
de föreföll vara mer vällagda med ett mer enhetligt stenmaterial i jämförelse med 
röjningrösena (Svanberg 2000: 123). 

Två av anläggningarna utskilde sig från de sju övriga. I båda anläggningarna förekom vad 
som tolkats som brandlager. Stenpackningarna i dessa anläggningar bör, anser Svanberg, 
också ses som mer medvetet konstruerade. Ingen av de två anläggningarna hade större 
markfasta stenblock i stenpackningen, vilket annars var vanligt förekommande hos 
odlingsrösena i området. Några säkra spår av begravda människor saknas emellertid. Båda 
anläggningarna har daterats med hjälp av C14-analys. Den ena anläggningen har fått en 
datering till folkvandringstid eller vendeltid (ca 400-800 e.Kr.). Den andra anläggningen är 
enligt Svanberg svårare att bedöma men dateringarna här tycks peka mot yngre romersk 
järnålder eller folkvandringstid (ca 200-550 e.Kr.) Dessa dateringar talar för att de två 
anläggningarna är samtida med odlingen samt boplatsaktiviteterna inom röjnings-
röseområdet (Svanberg 2000: 124f, 130f). 

De två anläggningarna saknar anknytning till gravfält, vilket enligt Svanberg talar emot att 
de är gravar. Han utesluter dock inte att ensamliggande anläggningar kan finnas och 
konstaterar också att mycket få röjningsröseområden med eventuella ensamma gravar har 
undersökts.  Svanberg utesluter inte att anläggningarna kan vara kenotafer. Ett annat 
alternativ är att de avlidna bränts på annan plats och att man dessutom tänt bränder på 
platsen för anläggningarna. Ytterligare ett alternativ är att de båda anläggningarna bär spår 
efter järnålderns kultiska bruk (Svanberg 2000: 130f). 

De övriga sju anläggningarna saknar tydlig inre konstruktion och samtliga utom en var 
uppbyggda kring markfasta stenblock. Svanberg anser det rimligast att tolka alla dessa sju 
anläggningarna som odlingsrösen (Svanberg 2000: 124). 

Svanberg diskuterar i sin artikel även andra uppfattningar kring gravar i 
röjningsröseområden. Han är bl.a. kritisk till den av Björn Varenius framförda uppfattningen 
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att röjningsrösets funktion inte främst skulle vara praktisk utan i stället vara en del av en 
ritual. Svanberg ställer här motfrågan: ”måste man ha tänkt just så? Kan man inte precis lika 
gärna ha resonerat på andra sätt?” (Svanberg 2000: 121). 

I Hamneda har inga gravfält av äldre järnålderskaraktär påträffats inom eller i anslutning 
till de undersökta röjningsröseområdena. En förklaring kan vara att man begravt de döda på 
gravfält som inte ligger i anslutning till bebyggelseenheterna. En annan förklaring kan vara 
att synliga gravar undgått upptäckt. En tredje förklaring kan vara att man gravlagt sina döda 
utan synliga konstruktioner ovan mark (Cronberg m.fl. 2000: 161).  

Peter Skoglund diskuterar i sin avhandling om det ofta nära rumsliga sambandet mellan 
gravrösen och röjningsrösen även indikerar ett funktionellt samband mellan de båda 
fenomenen. Han ställer även frågan: ”Uppfördes gravrösena av sten fån röjningsrösen?” Han 
kommer fram till att det är mest rimligt att betrakta rösebyggandet i ett utpräglat lokalt 
sammanhang och att det bör undersökas om inte stenen i gravrösena ursprungligen kan ha 
legat i röjningsrösen, vilka varit placerade i åkermark inom den enskilda bebyggelseenheten 
(Skoglund 2005: 96ff).  

Skoglund konstaterar att de undersökta gravrösena i Värend, i den sydvästra delen av 
Kronobergs län, är daterade till bronsålderns period I och II och att detta sammanfaller med 
stenröjningens introduktion i området kring Helgasjön. Ytterligare ett förhållande som kan 
tyda på ett funktionellt samband mellan gravrösen och röjningsrösen är det faktum att det i 
vissa fall är påfallande tomt på röjningsrösen i direkt anslutning till gravrösen. Detta 
förhållande, menar Skoglund, indikerar att röjningssten kommit till användning då man byggt 
gravrösen.  Han menar vidare att stenen på så vis hade en biografi som band samman 
gravröset med åkern och att röset var placerat i ett lokalt kulturlandskap (Skoglund 2005: 98, 
234). 

Skoglund uppmärksammar även att det generellt existerar en skillnad i stenarnas storlek i 
röjningsrösena respektive gravrösena. I gravrösena är stenarna något större och han menar 
därför att det är ett urval av röjningsstenen som använts i gravkonstruktionerna. Vidare 
menar han att stenar av olika storlek och karaktär kan ha placerats i olika delar av röset 
(Skoglund 2005: 99). 

Om rösena, till skillnad från övriga gravar, uppfördes av sten från åkrar som ingick i ett 
mobilt odlingssystem skulle detta, menar Skoglund, medföra att gravrösena fick ett säreget 
spridningsmönster. Han konstaterar att hällkistor är belägna på långa avstånd från varandra 
och att detta stämmer väl med antagandet att hällkistorna har en nära koppling till samtida 
boplatser. Gravrösena, däremot, är ofta placerade ca 200-400 meter från varandra. Detta 
förhållande, menar Skoglund, beror sannolikt på att de byggdes av röjningssten från åkrar 
som successivt försköts inom bebyggelseenheten samt det faktum att det krävdes sten från 
många röjningsrösen för att bygga ett gravröse. Gravrösenas spridningsmönster är enligt 
Skoglund därmed en logisk rumslig konsekvens av det funktionella sambandet mellan 
gravrösen och åkermark (Skoglund 2005: 99f). 

Med stensättningar är det ofta så att de ligger nära varandra. Hälften av stensättningarna 
inom undersökningsområdet Tjureda socken i Kronobergs län, vilket är ett av 
undersökningsområdena i Skoglunds avhandling, ligger mindre än 100 meter från närmaste 
stensättning. Det har således varit vanligt att anlägga nya stensättningar i anslutning till 
redan befintliga stensättningar. En förklaring till detta fenomen, menar Skoglund, är den att 
mängden sten i en stensättning är avsevärt mindre än i ett gravröse och den mängd sten 
som behövts till en stensättning skulle enkelt kunnat samlas in oavsett om det funnits 
röjningsrösen i närheten eller inte (Skoglund 2005: 100). 
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I artikeln Rösen i södra Västergötlands inland (Artelius & Hennius 2003) diskuterar Tore 
Artelius och Andreas Hennius anläggningstiden för gravtyperna rösen och stora, flacka, 
stensättningar i regionen. Artelius och Hennius konstaterar i inledningen av sin artikel att 
röset blivit synonymt med en tidsålder och att gravtypen tjänar som ”ledfossil” för indirekta 
dateringar till bronsåldern. Detta synonyma förhållande kan också sägas vara 
utgångspunkten i deras artikel och en fråga de ställer sig är: ”Vad händer om rösena är från 
samma period som bosättningen från äldre järnålder?” (Artelius & Hennius 2003: 22, 25). 
Artikelns fokus är riktat mot röjningsröselokalen Röstorp och de undersökningar som utförts 
inom Röstorpsprojektet.  

Under åren 1999-2001 genomfördes arkeologiska undersökningar i fem gravmonument i 
Röstorps röjningsröseområde. Det rörde sig om tre stensättningar, ett röse och en 
domarring. Domarringen bör, menar man, dateras till yngre romersk järnålder – 
folkvandringstid (Artelius & Hennius 2003: 28).  

Det undersökta röset, vilket antogs vara det först anlagda i miljön, innehöll ca 2 hg brända 
ben av människa samt keramik. Kremationen har ägt rum på platsen. Artelius och Hennius 
slår fast att gravskicket och den vågbandsornerade keramiken indikerar att begravningen ägt 
rum under romersk järnålder. Man gjorde också bedömningen att röjningssten tillförts röset 
(Artelius & Hennius 2003: 30). 

På samma gravfält som röset undersöktes också en stensättning, vilken antogs vara den 
senast anlagda på gravplatsen. Materialet i fyllningen bestod till stor del av skärvig och 
eldpåverkad sten. Detta, menar Artelius och Hennius, kan tolkas som att man återanvänt 
sten från de många röjningsrösen som sedan länge funnits i närområdet. Centralt i 
stensättningen påträffades brända ben efter människa och ett enda keramikfragment. I den 
norra delen av stensättningen invid kantkedjan fanns ytterligare en koncentration av brända 
ben, vilken tolkades som en sekundärgrav. Brandlagret i den centrala delen av 
stensättningen har med hjälp av C14-prov daterats till perioden 130-540 e.Kr. medan 
sekundärgraven i kantkedjan daterats till perioden 220-570 e.Kr. (Artelius & Hennius 2003: 
30). 

På ett annat gravfält undersöktes ytterligare en stensättning. Även här hade röjningssten 
samt en del eldpåverkad skärvsten kastats upp på graven. I den centrala delen av 
stensättningen kunde en koncentration av brända ben urskiljas. Övriga fynd var bl.a. en 
malsten, järnslagg samt enstaka keramikbitar av äldre järnålders karaktär. Under 
stensättningen påträffades ett äldre gravmonument som tolkats som spåren av en 
skelettgrav (Artelius & Hennius 2003: 31ff).  

Man undersökte också en stensättning som tidigare inte varit upptagen i RAÄ:s 
fornminnesregister. I stensättningens centrala del hade röjningssten tillförts. I mitten av 
stensättningen fanns under stenpackningen ett omfattande sotlager och under detta 
framkom ett eldpåverkat, rött och sandigt lager. De båda lagren bör, menar Artelius och 
Hennius, rimligen vara rester av en kremation som ägt rum på platsen. Gravskicket 
tillsammans med fynd av keramik av äldre järnålders karaktär pekar på en datering till äldre 
järnålder (Artelius & Hennius 2003: 33f). 

Artelius och Hennius konstaterar att dateringarna av gravmonumenten indirekt indikerar 
ett intensivt utnyttjande av området under främst romersk järnålder. Inga spår av gravar 
från perioden 500-1000 e.Kr. har påträffats inom området. Inte heller har sekundärgravar 
från sen järnålder påträffats i monumenten. Detta, menar man, stödjer antagandet att 
miljön av olika skäl övergivits som bebyggelseområde under folkvandringstid (Artelius & 
Hennius 2003: 34). 
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Undersökningarna visar även att gravplatserna under romersk järnålder finns i direkt 
relation till byggnader och åkrar, dvs. att gravplatserna finns i boplatsytorna. De olika 
grupperna av gravar i det centrala röjningsröseområdet kan tolkas som delvis samtidigt i 
bruk. De kan därför, menar Artelius och Hennius, anses representera olika samtidigt 
fungerande gårdsenheter i miljön under äldre järnålder (Artelius & Hennius 2003: 34). 

Artelius och Hennius diskuterar i sin artikel även gravundersökningar och dateringar i ett 
större geografiskt perspektiv. De påpekar att i Tanum har endast ett röse kunnat dateras till 
bronsålder. De menar att situationen är liknande även i andra regioner och att detta också 
blir tydligt när man tittar närmare på tidigare utförda undersökningar av rösen och stora 
flacka stensättningar i södra Västergötland (Artelius & Hennius 2003: 35). 

I Tranemo och Svenljunga kommuner i södra Västergötland har några rösen och stora 
stensättningar undersökts från 1970-talet och framåt. I flera fall har det visat sig att gravarna 
är anlagda senare än bronsålder och då framförallt i romersk järnålder. Undersökningarna 
har visat att det i denna region anlagts rösen i markerade krönlägen även under romersk 
järnålder. Artelius och Hennius konstaterar att det endast är vid två tillfällen som 
undersökningar i regionen tydligt styrkt antagandet att rösen och stora stensättningar 
anlagts i bronsålder (Artelius & Hennius 2003: 35). 

Artelius och Hennius slår fast att resultaten av undersökningarna av gravar i Röstorp samt 
i regionen visar att det inte är lämpligt att generalisera kring rösens och stensättningars 
ålder. De anser att bortsett från de riktigt stora monumenten är det knappast möjligt att 
påstå att rösen är från bronsåldern. I stället visar undersökningsresultaten att monumenten 
ofta kan dateras till äldre järnålder. Undersökningarna visar vidare att till det yttre helt 
likformigt utformade gravmonument uppförts på moränryggars krön och avsatser under 
både bronsålder och äldre järnålder. Monumenten återfinns också intill varandra i samma 
fornlämningslokaler. Artelius och Hennius anser att det är den kontext som 
gravmonumenten återfinns i som ger oss möjlighet att säga något om dessas ålder och 
bebyggelserelation  (Artelius & Hennius 2003: 36f). 

Artelius och Hennius menar att de utifrån resultaten kan visa på tvivelaktigheter i hur 
bebyggelsens utveckling skildrats i södra Västergötland under perioden bronsålder och äldre 
järnålder. De påpekar även det faktum att de stora röjningsröseområdena i Västergötlands, 
Smålands och Hallands inland är allt annat än enkla agrara produktionsområden. De är i 
stället hela sammansatta bygder med välbevarade system av bosättningar bestående av 
boplatser, gravplatser och produktionsplatser, och allt på samma yta. Gravplatsen var en 
helt naturlig del av boplatsen där förfädernas gravar var en självklar komponent. Under 
bronsåldern saknas däremot detta direkta och omedelbara förhållande helt mellan gravens 
och byggnadernas plats (Artelius & Hennius 2003: 37). 

Artelius och Hennius anser att det omedelbara närhetsförhållandet som existerar mellan 
grav och bostad under romersk järnålder i profan mening kan tolkas i linje med att ägandet 
under perioden kom att individualiseras i allt högre grad. I romersk järnålder, anser de, blev 
det mer viktigt att kunna påvisa genealogiskt kända förfäder på en hushålls- och gårdsnivå. 
De anser vidare att samma närhetsförhållande i sakral mening också kan ses som ett tydligt 
stärkande av kulten av de genealogiskt kända förfäderna i specifik mening och av de döda i 
mer generell mening under perioden (Artelius & Hennius 2003: 39). 

I artikeln Åkern och evigheten behandlar Lotta Högrell frågor kring röjningsrösen som 
monument och vilken roll gravarna spelade i åkermarken. Undersökningsområdet är beläget 
i Gårdsby socken i Kronobergs län och utgörs av ett område med fossil åkermark som även 
innehåller gravar i form av hällkistor, monumentala rösen, stensättningar och små rösen. 
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Resultat från undersökningen visar att röjningsrösen har uppförts i området från 
senneolitikum/äldre bronsålder fram till romersk järnålder/folkvandringstid. Sedan följer ett 
avbrott fram till historisk tid då röjningsrösen åter börjar uppföras. Inom 
undersökningsområdet påträffades dock inga boplatser (Högrell 2002: 12f, 15).    

I artikeln påpekar Högrell att det i gravarnas närområde ofta saknas röjningsrösen och 
hon ställer frågan om detta kan bero på att man sett gravarnas närområde som sakralt eller 
om det finns en mer funktionell förklaring till fenomenet? Hon konstaterar även att det 
verkar råda en samtidighet mellan gravarna och röjningsrösena i deras närhet. För att 
undersöka om sten från röjningsrösen utnyttjats som byggmaterial vid uppförandet av 
gravar avbanades ett stort område i anslutning till en av gravarna i undersökningsområdet. 
Ett röjningsröse var synligt innan avbaning. Efter avbaning påträffades rester av fyra 
borttagna röjningsrösen på nära avstånd från graven. Man kunde också konstatera att alla 
typer av stenmaterial brukats vid uppbyggnaden av gravarna (Högrell 2002: 13ff). 

 
6.4.2 Skärvstenshögar/skärvstensrösen 
Inom den centrala delen av röjningsröseområdet i Röstorp visade sig ett stort antal 
röjningsrösen innehålla skärvig sten i ytan. En mer noggrann inventering i den södra delen av 
kärnområdet resulterade i att man fann skärvsten i ett femtiotal rösen. Man konstaterar att 
siffran kan betraktas som ett minimivärde och innebär att Röstorpslokalen ensam har 
betydligt fler skärvstenrösen än vad som tidigare noterats för hela Älvsborgs län (Connelid 
m.fl. 2003: 177). 

I ett av skärvstensrösena har det deponerats ca 30 kg keramik. I övriga rösen, frånsett ett 
röse som innehöll ett (1) kilo keramik, påträffades endast enstaka skärvor av keramik. Den i 
huvudsak grova keramiken förefaller vara av enklare vardagskaraktär och har tolkats som 
kasserade förvarings- och matlagningskärl. Skärvstensrösena visade sig också bl.a. innehålla 
järnslagg, avslag av flinta samt harts och sädeskorn. De flesta skärvstensrösena har varit 
relativt jämnstora med en diameter på 4-6 meter (Connelid m.fl. 2003: 186). 

Anders Kaliff utesluter inte att skärvstenshögarna kan vara offerplatser. Det som i 
historiska skrifter kallas för harg skulle, menar han, kunna vara skärvstenshögar, eller att 
skärvstenshögar i varje fall kan ha utgjort ursprunget till de kultanläggningar som benämns 
harg under yngre järnålder (Kaliff 1997: 57f, 73). 

I den undersökningslokal han utgår från, grav- och kultön vid Ringeby i Kvillinge socken 
och Östergötlands län, har det påträffats fyra distinkta skärvstenshögar. Några av 
skärvstenshögarna förefaller innehålla spår efter offerhandlingar, vilket enligt Kaliff inte 
behöver stå i motsatsförhållande till att de haft annan funktion. Funktionerna kan också ha 
samspelat beroende på strukturella likheter som inte är uppenbara för oss idag. Framförallt 
två av skärvstenshögarna samt anläggningar i anslutning till dessa (stenblock, härdar och 
keramikdepåer) kan ha fungerat som offeraltare av något slag eller som en plats för offer 
och olika ritualer (Kaliff 1997: 57f). 

Michael Dahlin utgår från Misterhults socken i östra Småland när han diskuterar 
skärvstenshögars placering i landskapet i artikeln Skärvstenshögar i Misterhults socken – en 
analys av deras placering, datering och kontext (Dahlin 2008). Det är dock endast en 
skärvstenshög som undersökts arkeologiskt.  

Dahlin konstaterar att skärvstenhögarna ligger inom bronsåldersmiljöerna, men även i 
nära anslutning till historisk ängs- och odlingsmark. Sjutton av trettio kända skärvstenshögar 
har direkt anknytning till gravar. Huvuddelen av dessa ligger i höjdlägen eller i mer plana 
terränglägen och mestadels i skogsmark. Majoriteten av skärvstenhögarna uppvisade inga 
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spår av kantkedjor. Dahlin påtalar ändå den slående likheten mellan skärvstenshögar och 
gravar från yngre bronsålder och äldre järnålder och det faktum att skärvstenshögar 
bevisligen använts som gravar stärker bilden av en svårtydd anläggningstyp (Dahlin 2008: 
249f).  

Dahlin anser att huvuddelen av den skärvsten som producerats på en bronsåldersplats i 
huvudsak bör ha kommit från stenar som spruckit sönder i samband med matlagning. Han 
anser det därför rimligt att den undersökta skärvstenshögen har legat i nära anslutning till 
boplatsen. Att skärvstenshögar de facto indikerar platsen för en gård är, enligt Dahlin, det 
mest troliga, men det behöver inte alltid vara så. Han anser att: ”varje skärvstenshög måste 
studeras utifrån hur den ligger i landskapet och jämföras med sin övriga kontext” (Dahlin 
2008: 251). 

I Kölbygärde anlades under perioden 730-360 f.Kr. två skärvstenrösen i 
undersökningsområdet. Båda rösena låg i områden med förhöjda fosfatvärden, något som 
man menar stärker antagandet att skärvstensrösen är boplatsindikerande. Det ena röset är 
även beläget nära det kända boplatsläget inom undersökningsområdet. Det här 
skärvstensröset innehöll brända benrester av människa, men även keramikskärvor och 
enstaka porfyr- och flintavslag. Det andra skärvstensröset innehöll främst järnslagg men 
även föremål i form av keramik, dock inget benmaterial. Man konstaterar att 
skärvstensrösen kan ha en praktisk funktion som avfallshögar, men att det samtidigt finns 
flerfaldiga belägg för att anläggningstypen har anknytning till en rituell sfär samt att dessa 
båda funktioner inte behöver utesluta varandra. Man anser ändå att förekomsten av brända 
ben i det ena skärvstensröset talar för ett klart samband med begravningsritualer (Ring m.fl. 
2001: 66, 73).  

 
6.5 Boplatser 
 
Från yngre bronsålder till folkvandringstid har centralområdet av Järparydslokalen vid tre 
tillfällen hyst en boplats som efter ett tag har övergivits och inlemmats i åkermarken. Under 
perioden 300 f.Kr. till 300 e.Kr. fanns här fem till sex boplatslägen och mycket tyder på att 
boplatserna existerat samtidigt (Pedersen & Jönsson 2003: 49, 59). 

De förändrade vegetationsförhållandena inom Järparydslokalen, där ljungen kom att 
dominera, kan ha fått till följd att bebyggelsen flyttades under folkvandringstid. Det kan 
emellertid inte uteslutas att bosättningen övergavs något senare, dvs. under vendeltid eller 
vikingatid (Pedersen & Jönsson 2003: 43ff). Efter röselokalens upphörande blev, som tidigare 
nämnts, ett område invid en myr i den västra delen av röseområdet mer öppet än tidigare. 
Enligt Pedersen och Jönsson kan detta tolkas som att bebyggelse och åkrar flyttade närmare 
myren under perioden 670-1030 e.Kr. Detta skulle innebära att det funnits kvar en 
brukningsenhet in i medeltid (Pedersen & Jönsson 2003: 45). 

I Röstorp har man i samband med provgrävningar i områden med förhöjda fosfatvärden 
inom kärnområdet funnit spår av bosättning, bl.a. en stolphålsrad tillhörande ett långhus 
och en väggränna och två stolphål tillhörande ett annat hus samt en förmodad trösklada. 
Man har också funnit härdar och kokgropar. En härd i huset med väggränna daterades 
genom C14-analys till tidsintervallet 380 f.Kr.-200 f.Kr. Provgrävningarna visade också att 
fosfatkoncentrationerna avspeglar bosättning kopplat till olika sätt att deponera avfall, 
antingen i rösen, utspritt eller nergrävt i marken. Det är även i området med förhöjda 
fosfatkoncentrationer flertalet monumentala gravar återfinns (Connelid m.fl. 2003: 181ff).  
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Utifrån fosfatkoncentrationerna räknar man med att det i Röstorp med stor sannolikhet 
funnits fyra, kanske flera, samtida bosättningar under mellersta järnålder. Samtliga 
bosättningar återfinns i flacka terrängavsnitt och i relativa höjdlägen. Den relativa närheten 
mellan bebyggelseenheterna måste ha inneburit en intim samverkan. Storleken på 
bebyggelseytorna varierar emellertid mellan 2500 och 5000 m2. De större ytorna, menar 
man, kan avspegla ett tidigare ianspråktagande och/eller en längre användningstid. Det kan 
även tänkas att bebyggelseytorna avspeglar olika funktioner, där vissa ytor innehållit 
byggnader för bostadsändamål medan andra ytor hyst byggnader för andra aktiviteter 
(Connelid m.fl. 2003: 189).  

Man har också funnit en liten smidesgrop och en bit av ett blästermunstycke, vilket 
bevisar att man bedrivit järnsmide i området. En härd belägen ett stycke från smidesgropen 
daterades till 90-220 e.Kr. Utöver detta har man funnit förkolnade sädeskorn, huvudsakligen 
skalkorn, ben efter tamboskap (får) men även efter hare, vilket visar att man också nyttjat 
skogens produkter (Connelid m.fl. 2003: 181ff). 

I Hamneda har man funnit stolphål efter två treskeppiga långhus som delvis överlagrar 
varandra (Fig. 12). Man antar att husen direkt avlöst varandra i tid, vilket tyder på varaktig 
bosättning. Det ena huset har varit 9 meter långt och 5,5 meter brett medan det andra varit 
10 meter långt och 6 meter brett. Husen har daterats till romersk järnålder-folkvandringstid. 
Inom ett begränsat område väster om husen påträffades fynd med anknytning till 
järnframställning och smide. Man antar att mindre hus också funnits inom gården, som t.ex. 
stacklador och visthusbodar, men belägg för sådana saknas. Undersökningarna av 
gårdstomten tyder även på att denna brukats som odlingsyta innan den togs i bruk som tomt 
och sannolikt har boplatsytan brutits upp för odling efter boplatsens upphörande (Cronberg 
m.fl. 2000: 150ff, 164). 

Gården har sannolikt varit självförsörjande på spannmål och animalieprodukter och 
pollen- och makrofossilundersökningar visar att man framförallt odlat brödvete och korn. I 
det osteologiska materialet finns betesdjur som får/getter och nötkreatur belagda (Cronberg 
m.fl. 2000: 158). 

Cronberg m.fl. diskuterar även boplatsens livslängd och man konstaterar att det föreligger 
flera alternativ. Man redogör för två alternativ som kan betraktas som ytterlighetsfall. Det 
ena alternativet är att de två husen representerar ett relativt kortvarigt utnyttjande av 
platsen motsvarande en generation följt av ett kontinuitetsbrott där man bott inom någon 
annan del av röjningsröseområdet. Det andra alternativet representerar ett kontinuerligt 
nyttjande av boplatsen under yngre romersk järnålder och folkvandringstid där husen, 
eventuellt, cirkulerat inom ett snävt område (Cronberg m.fl. 2000: 162). 

Det konstateras ändå att helhetsintrycket är att mobiliteten inte varit så stor och att det 
sannolikt funnits relativt stabila gårdslägen inom röjningsröseområdena. De två ovan 
nämnda husen som bevisligen avlöst varandra samt att så få huslämningar påträffats är, 
menar man, ett huvudargument för detta (Cronberg m.fl. 2000: 162). 

I Kölbygärde etableras en boplats under perioden 1220-760 f.Kr. i samband med att 
stenröjning och odling påbörjas, dock har man inte funnit några spår av huskonstruktioner. 
Ett tjockt kulturlager inom en specifik del av undersökningsområdet (krönet) tolkar man som 
ett resultat av en eller flera långvariga perioder av permanent bosättning. Från denna period 
har man även funnit spåren av en boplats i den norra delen av området. Även under den 
följande perioden, 730-360 f.Kr., har en eller kanske två boplatser funnits på den högre 
delen av undersökningsområdet. Under perioden 360 f.Kr. – 780 e.Kr. inträder en lång 
period utan vare sig spår av bebyggelse eller odling och man konstaterar att 
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gårdsbebyggelsen flyttar under denna period. Under vikingatid och tidig medeltid inleds en 
ny fas av nyodling med intensiv stenröjning i området, dock utan att någon boplats etableras 
i röjningsröseområdet. Däremot kan den här nyodlingsfasen kopplas samman med 
tillkomsten av gården Kölbygärde, på vars utmark röjningsröseområdet ligger (Ring 2001: 
65ff, 75). 

 
 

 
Figur 12. Hus och övriga boplatslämningar (gråskrafferade) samt stenar och omgivande röjningsrösen inom RAÄ 66, 
Hamneda socken, Kronobergs län (Cronberg m.fl. 2000: 151).  

I Öggestorp finns en boplatsyta med minst sex huslämningar, vilka daterats till romersk 
järnålder. Det kan röra sig om lämningar efter en gård, men det kan inte uteslutas att 
lämningarna representerar två samtida gårdar. Man vet heller inte hur många av 
byggnaderna som varit i bruk samtidigt. Inget av husen har kunnat beläggas som fähus och 
man har heller inte kunna identifiera någon stalldel i något av boningshusen. I Öggestorp 
ligger bebyggelse och gravläggningar sida vid sida (Häggström 2005: 115ff).  
 
6.6 Stensträngar  
I Norra Sandsjö finns det på flera håll kortare partier med stensträngar inom 
röjningsröseområdet. I en del fall utgör stensträngarna åkeravgränsningar mot sankmark, 
men det vanliga är att de löper utan särskild topografisk anknytning inom 
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röjningsröseområdet. Gren anser att stensträngarna kan ha utgjort hägnader till åkerskiften. 
Vissa av stensträngarna i området har karaktären av hägnadsvall, i övrigt är de inte så 
framträdande (Gren 2003: 138). 
 

 
Figur 13. Övertorvad stensträng (alt. stensatt terrass) mellan två röjda ytor inom område med fossil åkermark, RAÄ 208: 1, 
Östra Ed socken, Småland. Foto: Peter Njord-Westerling 2013.  

Någon närmare undersökning av stensträngarna har inte gjorts i Norra Sandsjö men det 
är troligt att de är samtida med röjningsrösena och att de avspeglar en uppdelning i olika 
åkerparceller. Stensträngarna bildar emellertid inte några sammanhängande figurer, vilket 
kan tyda på att hägnaderna delvis utgjorts av förgängligt material, dvs. trä (Gren 2003: 138). 

I Öggestorp finns en stensträng som Häggström antar är anlagd i övergången mellan 
yngre romersk järnålder och folkvandringstid. Stensträngen har, enligt Häggström, troligen 
haft ett flertal funktioner. Den kan ha fungerat som ägorättslig avgränsning mellan ett par 
gårdar. Det är också tydligt att den fungerar som en avgränsning mellan storblockig morän 
och mer lättodlad mark, vilket kan betyda att den fungerat som avgränsning mellan utmark 
och inäga (Häggström 2005: 131).  

 
6.7 Bandparceller  
 
I den norra delen av röjningsröseområdet i Norra Sandsjö finns ett område med 
bandparceller (Fig. 14). Här finns bl.a. en åkerterrass som undersökts. Två C14-prover gav 
dateringar till 678 e.Kr. samt 891 e.Kr. och de, menar Gren, bör avspegla en av de äldsta 
röjningsfaserna. Bandparcelleringen skulle med andra ord ha kunnat tillkomma i samband 
med den första odlingen i just detta område. Inom området med bandparceller har det även 
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uppmätts höga fosfatvärden, vilket skulle kunna indikera gödsling av åkrarna. 
Bandparcellfasen kan under medeltid ha följts av en fas med åkergärden och fägata i den 
mellersta delen av röjningsröseområdet.  (Gren 2003: 134, 151, 155). 

Den bandparcellerade fossila åkermarken som återfinns på den historiska byn Röstorps 
inägoområde har inte inventerats i detalj. Man har ändå observerat att bandparceller 
återfinns på impediment och i beteshagar inom större delen av Röstorps inägoområde. 
Parcellerna är dels avgränsade av kraftiga terrasskanter, dels av stensträngar och 
långsträckta röjningsrösen. Formen och utbredningen är direkt jämförbar med de 
bandparcellsystem som tidigare dokumenterats i regionen. Storskifteskartan över Röstorps 
by från 1758 avslöjar också att delar av åkermarken och ängsmarken under historisk tid varit 
av bandparcellerad typ. Detta är, menar man, typiskt för södra Västergötland där det 
påtagligt ofta förekommer spår av äldre markindelningar i inägomarken.  Man frågar sig 
också om uppkomsten av bandparceller kan kopplas till övergivandet av 
röjningsröseområdet eller om bandparcellerna istället hör samman med förändringar inom 
bosättningar som funnits närmare ån Assman norr och nordväst om röjningsröseområdet. På 
dessa frågeställningar ger man dock inga svar (Connelid m.fl. 2003: 176, 178f). 

 
6.8 Symbolik och ritual 
 
Relationen mellan boplatslämningar (härdar, kokgropar etc.), gravar och röjningsrösen under 
bronsålder och äldre järnålder behandlas av Björn Varenius i artikeln Monument och 
samhällelig reproduktion (Varenius 1994). Lokalerna som Varenius utgår från är dels 
Öggestorp i Öggestorps socken samt Axlarp i Forserums socken, båda belägna i norra 
Småland (Varenius 1994: 56). 

Enligt Varenius bör röjningsrösen, liksom alla andra fornlämningar, förstås som 
intentionella på så vis att planform, profil, storlek och eventuella övriga yttre kvalitativa 
attribut, som t.ex. kantkedja och vällagdhet, måste uppfattas som uttryck för enskild vilja 
eller referens till en tradition. Varenius konstaterar också att den slående likheten mellan 
röjningsrösen och stensättningar inte är något som kommit att tillmätas någon särskild 
innebörd i kulturhistoriskt avseende (Varenius 1994: 62).  

Varenius anser att röjningsrösets funktion inte främst ligger på det praktiska planet utan 
som en del av en ritual, som en garanti för åkergrödans återväxt. Varenius anser vidare att 
röjningsröset och den runda stensättningen har snarlika formspråk, eller som han formulerar 
det: ”besläktad rituell syntax” (Varenius 1994: 63). Röjningsrösen och stensättningar 
appellerar därmed till samma konnotativa associationsbanor: urtid < > pånyttfödelse, nytt liv 
ur gammalt. Det som enligt Varenius skiljer röjningsrösen från stensättningar är att hos de 
förra har röseläggningsritualen upprepats och detta sannolikt under mycket lång tid. Detta 
har, menar Varenius, inneburit att man med tiden alltmer sett röjningsrösen som en 
väsentlig beståndsdel av själva markens förnyelsekraft, ett symboliskt ”gödsel” (Varenius 
1994: 63). 

Varenius anser emellertid att det vore ett misstag att ur ett samtidsperspektiv tolka 
rösebyggandet som symboliskt eller utomfunktionellt. Så behöver det inte ha varit, eller som 
han uttrycker det: ”Snarare kan ansträngningarna på ett mycket pragmatiskt sätt ha 
uppfattats som nödvändiga för ett gott resultat (Varenius 1994: 63). 
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Figur 14. Norra Sandsjöområdet med agrarhistoriska formelement. I den norra delen av röjningsröseområdet förekommer 
bandparceller (Gren 2003: 137).  

 
I artikeln Röjningsrösen som transitionsmonument (Kraft 2003) diskuterar Anders Kraft 

röjningsrösen och gravar och relationen mellan dessa. Geografiskt utgår han från sydsvenska 
höglandet. Kraft menar att det bland röjningsrösen döljer sig gravar som: ”utifrån en 
medveten tanke och med rituella eller symboliska syften höljts med röjningssten, vilket har 
gjort gravformen diffus i våra ögon.” Han förklarar emellertid att detta antagande är rent 
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spekulativt och att det kanske kommer att bryta mot tidigare teorier kring fenomenet 
röjningsrösen (Kraft 2003: 96). 

Kraft ställer vidare frågan om det kan finnas en slags gråzon i röjningsröseområden, där 
gränsen mellan gravområde och röjningsröseområde är så diffus att det inte går att med 
exakthet säga var gravarna slutar och röjningsrösena börjar. Han konstaterar att normalt 
brukar frekvensen av röjningsrösen avta i närheten av gravar eller gravområden. Kraft menar 
att man kanske ska betrakta denna gråzon, eller transitionszon, som en medveten 
konstruktion i den kosmologiska/religiösa världen. Detta, menar han, skulle innebära att 
komponenterna röjningsröse – grav utgjorde en form av symbiotiskt kretslopp som även 
kunde markeras än starkare genom att kombinera grav med röjningsröse. Enligt Kraft blev 
anläggningen i och med detta ett transitionsstadium mellan liv och död. Genom att på detta 
sätt ”bygga in” förfäderna i röjningsröse/-gravmonument stärks banden mellan levande och 
döda ur religiös synpunkt. Förfäderna kan, menar Kraft, ur ett sådant perspektiv påverka 
naturens avkastning och fertilitet och de utgör en direktlänk mellan det gudomliga och den 
mark som brukas (Kraft 2003: 96f, 109). 

Anders Kaliff konstaterar i sin avhandling Grav och kultplats (Kaliff 1997) att det i många 
kulturer finns en koppling mellan jordbruk, mänsklig fruktbarhet och kulten av de döda. Bl.a. 
anser Kaliff att människans liv och död kan betraktas i analogi med insamlandet och 
bearbetandet av årets skörd. De här föreställningarna kring åkerns gröda, den mänskliga 
fortplantningen och kulten kring förfäderna kan ha blivit så nära sammanbundna att de med 
tiden växte samman till ett och samma föreställningskomplex. Det ofta nära geografiska 
sambandet mellan grav och boplats/åker är ytterligare ett faktum som talar för detta 
antagande (Kaliff 1997: 76). 

Kaliff anser vidare att jordbruk och jordbruksteknik i sig kan betraktas som ett system av 
”ritualer”, vilka både förbättrar och styr livet och återväxten i naturen. Jordbrukets rituella 
karaktär grundar sig enligt Kaliff på det faktum att man handskas med själva principen för liv 
och växande: ”Genom att bruka jorden hjälper människan moder jord, eller annan 
fruktbarhetsgudom, att bli befruktad” (Kaliff 1997: 76). 

Svanberg diskuterar i sin artikel kring gravar i röjningsröseområden Anders Kaliffs 
betoning av ”strukturella likheter” mellan röjningsrösen och gravar och mellan 
röjningsbränning och kremering samt Kaliffs slutsats att man kan se röjningsområden som 
”kultplatser” och röjningsrösen som ”kultobjekt”. Svanberg anser emellertid att det faktum 
att röjningsrösen och gravkonstruktioner kan se mycket lika ut inte behöver betyda att man 
måste ha tänkt likadant då de konstruerades: ”Strukturella likheter förutsätter inte 
idémässiga likheter” (Svanberg 2000: 121).  

I artikeln Åkern och evigheten hävdar Högrell att stenen, utöver att vara 
byggnadsmaterial, också är en del av själva åkerjorden och hon menar att man kan prova 
tanken att ”stenen ÄR åker i överförd form” (Högrell 2002: 20). På så vis vilar 
gravmonumentet i dubbel bemärkelse i åkern: det placeras i åkermarken och det byggs av 
delar, dvs. stenar, från samma mark. Förklaringen till varför gravmonumenten placeras i just 
åkermarken, anser Högrell, är starkt kopplad till främst fruktbarhetskulten. Hon föreslår att 
de människor som fått monument resta efter sig haft sakral funktion och därmed god 
kontakt med gudarna. Högrell föreslår vidare att stenröjning kan ha varit kopplad till 
kalendariska riter för fruktbarhet och gröda, åtminstone till vissa delar av dessa ceremonier. 
(Högrell 2002: 20f). 

Hon diskuterar även frågan om vi kanske bör ge en mening till röjningsrösena. Deras 
gravlika utseende skulle kunna innebära att de uppförts som en rituell begravning av 
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resterna efter röjning med tydliga paralleller till begravningsceremonier. Hon konstaterar 
även i artikeln att uppförandet av gravmonument var synnerligen ovanliga händelser och att 
det var något som förekom i samband med begravningsceremonier kanske vart hundrade år. 
Högrell menar då att röjningsrösena i sig kan ha fyllt det behov som gravmonument fyllt i 
andra delar av landet (Högrell 2002: 21f). 

 
   

7 Diskussion och slutsatser 
 
• När och varför uppträder röjningsrösen och röjningsröseområden och under vilka 

tidsperioder förekommer de? När och varför överges röjningsröseområden? 
Förekommer kontinuitet av röjningsröseområden från järnålder och in i medeltid? 
Tillkommer nya röjningsröseområden under medeltid? 

          
Utifrån de undersökningar och den litteratur som behandlats i analysen är det svårt att säga 
något definitivt om när och varför man börjar stenröja och uppföra röjningsrösen. De 
föreslagna dateringarna varierar från äldre bronsålder till romersk järnålder. Förklaringar 
som föreslås är bl.a. introduktionen av årderbruk under äldre bronsålder, det faktum att 
man börjat betrakta mark som personligt ägd under sen bronsålder samt introduktionen av 
rationell slåtter under romersk järnålder. En utveckling man skulle kunna tänka sig är att 
stenröjning börjat praktiseras under bronsåldern, kanske redan under äldre bronsålder, men 
att stenröjningen blivit mer intensiv under romersk järnålder i samband med introduktionen 
av rationell slåtter. 

Det är i första hand Bosse Jönsson/Ellen Anne Pedersen, Per Lagerås, Leif Häggström samt 
Cecilia Ring som diskuterar när och varför röjningsröseområden överges. Jönsson/Pedersen 
och Lagerås är eniga om att markerna blivit överutnyttjade genom ett allt starkare 
betestryck med utbredd ljungbildning som följd. Lagerås föreslår också röjningsbränningar 
och ett fuktigare klimat som orsak till ljungbildningen. Ring konstaterar endast att det sker 
en utökad ljungbildning. De här förklaringarna förefaller rimliga och får anses sannolika.  

Uppfattningarna skiljer sig däremot när det gäller dateringen. Ring placerar övergivandet i 
förromersk järnålder, Jönsson/Pedersen samt Connelid m.fl. vill placera detsamma i 
framförallt folkvandringstid, medan Lagerås menar att den mest markanta nedgången skett 
under vikingatid. Enligt Lagerås har man i Hamneda i samband med övergivandet flyttat till 
lågt liggande silt- och sandjordar i den intilliggande Lagadalen. Det rör sig således snarare om 
en omstrukturering av landskapet än en regression. För Öggestorp (Häggström) finns skilda 
tolkningar där en tolkning vill göra gällande att röjningsröseområdet överges under 
vikingatid och äldsta medeltid. En annan tolkning, vilken överensstämmer med Lagerås 
tolkning, vill placera nedgången under framförallt vendeltid, vilken sedan följs av en agrar 
expansion under vikingatid eller tidig medeltid. Utöver dessa uppfattningar och tolkningar 
finns uppgifter på att stenröjning inom vissa lokaler pågått in i nyare tid, dvs. fram till 1500- 
och1600-talen. 

Det man kan slå fast är att de flesta röjningsröseområden dock förefaller att överges 
under perioden folkvandringstid t.o.m. vikingatid och att orsaken bakom övergivandet 
sannolikt varit ett allt starkare betestryck. Det starkare betestrycket har sedan fått som 
konsekvens att marken utarmats med utbredd ljungbildning som följd. Inom vissa lokaler 
fortgår emellertid stenröjning in i tidig medeltid, men även in i nyare tid. Den stenröjning 
som sker under historisk tid bör emellertid inte förknippas med det jordbruk och 
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odlingssystem som praktiserades inom röjningsröseområden under förhistorisk tid utan ska 
istället ses som en del av det historiska jordbruket. 

 
• Vilka slutsatser dras utifrån undersökningar av de från sten röjda och odlade ytorna? 

Vilka redskap användes i samband med jordbearbetning? Förändrades 
redskapsbruket över tid? Har gödsling förekommit? 

 
Spåren efter det jordbruk som praktiserades inom röjningsröseområden är ytterst diffusa 

och det saknas systematiska strukturer som t.ex. gärdesindelning. Det är framförallt i 
samband med detaljinmätningar som bl.a. terrasskanter och åkerhak framträder. Detta talar 
för att röjningsröseområden brukats med handredskap, vilka inte förorsakat så tydliga spår. 
Det går dock inte att utesluta att ett årderbruk förekommit. Ytterligare en förklaring till att 
spåren efter jordbruket är diffusa kan vara att områdena brukats i ett flyttande/mobilt 
odlingssystem.  

Många röjningsrösen har en rak kant åt samma håll och detta kan tyda på att de raka 
kanterna anpassats efter ett draget redskap, dvs. efter ett årder. En tänkbar utveckling kan 
vara att man gått ifrån att använda handredskap, såsom hackor och spadar, initialt till att 
succesivt alltmer använda sig av årder i jordbearbetningen. I Järparyd finns exempelvis spår 
av en äldre fas med extremt små och oregelbundna åkrar där även rösena ligger mycket tätt. 
Man antar att dessa åkrar brukats med handredskap, men man utesluter heller inte 
möjligheten att de plöjts i en riktning med årder. Systemet med de här små åkrarna och tätt 
liggande röjningsrösen har i ett senare skede avlösts av ett åkersystem med större, öppnare 
åkerytor, vilka är begränsade av distinkta åkerhak som bildar långa regelbundna linjer. 
Åkrarna i det yngre systemet liknar, både i form och storlek, åkrarna i områden med celtic 
fields, vilka brukades med årder. I Röstorp förekommer svagt skålade stenröjda ytor, vilka 
anses indikera ett årderbruk. Några konkreta årderspår har emellertid inte kunna återfinnas i 
röstorp. 

Den av Lagerås föreslagna introduktionen av rationell slåtter med lie under romersk 
järnålder kan ha fått som konsekvens att stenröjningen intensifierades under den här 
perioden. I Röstorp, Hamneda och Öggestorp finns belägg för att åkrarna gödslats. 
 

• Vilket eller vilka odlingssystem har använts inom röjningsröseområden? Vilken 
betydelse har boskapsskötseln haft? 

    
 Tolkningarna varierar kring vilket odlingssystem som praktiserats inom 
röjningsröseområden. Det troliga är ändå att röjningsröseområden brukats i ett system som 
innehåller både intensiva och extensiva inslag. Ett exempel på detta är det odlingssystem 
som föreslås av Per Lagerås, vilket innebär ett ensädesbruk som skiftat läge med kanske 
några decenniers intervall. I den här tolkningen talar den intensiva stenröjningen för ett 
intensivt inslag, medan röjningsröseområdenas storlek samt avsaknaden av tydliga åkerytor 
tyder på extensiva inslag.  

Liknande odlingssystem som det i Hamneda föreslås i Öggestorp, Norra Sandsjö och 
Kölbygärde samt, i viss mån, även i Röstorp. I Öggestorp föreslår Leif Häggström att 
odlingssystemet innehållit både intensiva och extensiva inslag. Det odlingssystem som 
föreslås av Leif Gren i Norra Sandsjö liknar också till stor del det i Hamneda. I Norra Sandsjö 
har det generella mönstret varit att endast en del av de större röjningsröseområdena odlats 
årligen och enligt Gren utgör röjningsröseområden en kontinuerligt återupptagen 
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långtidsträda i ett cirkulationsbruk. I Kölbygärde konstateras att åkerbruket inte varit 
permanent eller långvarigt på samma ställe. De odlade ytorna har istället roterat inom 
området. I Röstorp anser man att avsaknaden av välavgränsade åkerytor, det över stora ytor 
relativt homogena matjordslagret samt avsaknaden av gödselindikatorer talar emot ett 
alltigenom intensivt åkerbruk. De extensiva inslagen i det jordbruk som praktiserades inom 
röjningsröseområden har således varit många. Det mest karaktäristiska intensiva inslaget 
kanske varit just den omfattande stenröjningen.  

Boskapsskötseln och de aktiviteter som hör samman med denna, t.ex. slåtter, lövtäkt och 
bete, uppmärksammas endast i ett fåtal av de undersökningar som behandlas i analysen. Det 
är framförallt i samband med undersökningarna i Hamneda, Öggestorp och Farstorp som 
detta görs.  Med tanke på att djurhållningen kanske varit den ekonomiskt viktigaste delen av 
den agrara produktionen under bronsålder och äldre järnålder, samt det faktum att de ytor 
som ofta benämns ”åkrar” lika ofta (troligen oftare) fungerat som slåtter- och betesmark, 
kan detta synas lite märkligt. En förklaring till detta är antagligen att djurhållningen inte 
lämnat några tydliga spår i landskapet. Spåren efter odling är otydliga men efter djurhållning 
är de ännu otydligare. Det kanske heller inte kan uteslutas att odlandet av marken 
forskningshistoriskt av någon anledning ansetts vara mer intressant än djurhållningen. 

 
• Vad karaktäriserar ett röjningsröse? Hur förklarar man gravar och skärvstensrösens 

förekomst inom röjningsröseområden? 
 
Utifrån de i analysen behandlade undersökningarna framgår det tydligt att röjningsrösen 
ofta placerats på platsen för jordfasta stenblock, man har således utnyttjat improduktiv mark 
för upplag av sten. Det blir också tydligt att röjningsrösen omgärdat fossila åkerytor, i vissa 
fall som sammanhängande linjer som kan ha fungerat som åkerkanter.  

De flesta röjningsrösen är i dagsläget övertorvade och de har en flack profil. 
Detaljinmätningar av röjningsrösen i Järparyd har visat att de ofta har en högst asymmetrisk 
form. De rösen som är lite högre har ofta visat sig innehålla skärvsten och vissa har kunnat 
definieras som regelrätta skärvstensrösen.  

Röjningsrösen förefaller i första hand bestå av stenar som är 0,25 meter eller mindre. När 
rösen ligger mindre än ca tio meter från varandra så ligger de i ett inbördes kastavstånd. 
Detta kan enligt Bosse Jönsson och Ellen Anne Pedersen indikera en extensiv 
röjningsstrategi. Om rösena däremot ligger mer än tio meter från varandra kan detta, menar 
de, tyda på en intensiv röjningsstrategi. I det senare fallet har man således lagt ner mer 
arbete på att få större ytor fria från sten.   

Gravar inom röjningsröseområden är vanligtvis belägna i närheten av boplatserna. Detta 
kan tala för att gravar under järnåldern kom att markera ett alltmer utvecklat 
individualiserat ägande av mark, men kan också tyda på en förstärkt förfäderskult under 
perioden. Att gravar i vissa fall kan ha fungerat som gränsmarkeringar kan heller inte 
uteslutas. Undersökningar visar också att anläggningar som initialt förmodats vara gravar 
inte behöver vara det. Ofta visar det sig att de förmodade gravarna är röjningsrösen, men 
det kan heller inte uteslutas att de fyndtomma ”gravarna” är kenotafer. 

Det råder delade uppfattningar kring dateringen av vissa gravtyper. Skoglund vill datera 
gravrösen av ”bronsålderstyp” i den sydvästra delen av Kronobergslän till bronsålderns 
period I och II. Artelius och Hennius hävdar däremot att i södra Västergötland är den här 
typen av gravrösen anlagda under framförallt romersk järnålder. De olika dateringarna 
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kanske kan förklaras utifrån regionala skillnader. Traditionen att begrava de döda i rösen 
kanske levt kvar längre i södra Västergötland jämfört med andra regioner.  

Det förefaller ha varit vanligt förekommande att sten från röjningsrösen använts vid 
uppförandet vid gravar. Ibland konstateras endast att så varit fallet medan det i andra fall 
läggs in symboliska tolkningar av fenomenet och man menar att sten från röjningsrösen 
använts till uppförandet av gravar i rituella/symboliska syften. Tolkningar som inbegriper 
inslag av ritual och symbolik ska naturligtvis inte avfärdas men en praktisk och funktionell 
förklaring till detta fenomen får nog anses som mest sannolik.  

Skärvstenshögar är uppenbart en svårtydd anläggningstyp. Det förefaller som att 
skärvstenshögarna ofta kan kopplas samman med matlagning och avfallshantering och att 
de på så vis kan indikera platsen för en gård. Skärvstenshögar har således fyllt en praktisk 
funktion. Undersökningen i Kölbygärde, där det ena röset innehöll brända ben av människa, 
talar emellertid för att skärvstensrösen, åtminstone i vissa fall, kan kopplas samman med 
begravningsritualer. Kaliffs åsikt att skärvstenshögar kan ha fungerat som offerplatser och 
utgöra ursprunget till de kultanläggningar som benämns harg under yngre järnålder ska 
heller inte avfärdas, även om den kanske får anses vara av det mer spekulativa slaget. 

 
 
• Vad är känt om boplatser och bebyggelse inom röjningsröseområden?  

 
De flesta dateringarna av boplatser är från järnålder. Utifrån de undersökningar och 
tolkningar som gjorts förefaller det inte ha varit ovanligt att fyra till fem bosättningar funnits 
samtidigt inom ett och samma röjningsröseområde. En fråga man dock kan ställa sig är om 
det inte i stället rör sig om en eller två bosättningar/gårdar som flyttar runt inom området.  
Detta scenario stämmer också bättre överens med det odlingssystem som beskrivits ovan 
och som kan anses mest sannolikt. Detta skulle i så fall betyda ett inslag av mobilitet både 
avseende bosättning och odling. I Hamneda hävdas emellertid att mobiliteten sannolikt inte 
varit så stor och att det sannolikt funnits relativt stabila gårdslägen. 

I de fall lämningar efter boningshus påträffats är dessa i form av långhus. I Hamneda har 
man även kunnat belägga att långhusen varit treskeppiga. Inte i någon av de undersökningar 
som behandlats i uppsatsen har någon stalldel kunnat beläggas inom långhusen. Detta kan 
bero på att lämningarna efter husen är diffusa, men det kan även tyda på att få djur stallades 
vintertid.   
 

• När och varför uppträder stensträngar inom vissa röjningsröseområden samt när och 
varför utvecklas dessa formelement i många fall till bandparceller? Vad skiljer och 
förenar röjningsröseområden och celtic fields? 

 
 Stensträngar förekommer ofta i röjningsröseområden. I undersökningarna utvecklas sällan 
några teorier kring när de tillkommit och vilken funktion de haft. En uppfattning är att de 
fungerat som hägnader mellan åkerskiften. En annan uppfattning är att de kan ha fungerat 
som ägorättslig avgränsning mellan gårdar men att de också kan ha fungerat som 
avgränsning mellan utmark och inäga. 

Det kan nog inte uteslutas att stensträngar bildats i samband med stenröjning. Ibland har 
röjningen av sten resulterat i röjningsrösen och ibland i stensträngar. Det här skulle betyda 
att en stor del av de stensträngar som finns kvar idag aldrig varit några hägnader i form av 
murar utan de har i mångt och mycket sett ut som de gör idag. Vissa av stensträngarna, i 
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form av de tydliga linjeelement de är, kan med tiden ha fungerat som ägorättsliga 
avgränsningar mellan gårdar på samma vis som Mascher menar att bandparcellerna gjort.   

Diskussionen kring bandparceller är liknande den för stensträngar. Det föreslås inga 
direkta förklaringar till varför de dyker upp, däremot ges förslag på dateringar. Gren anser 
t.ex. att bandparcelleringen i Norra Sandsjö är samtida med den första odlingen i den del av 
röjningsröseområdet där bandparcelleringen återfinns. I Röstorp antar man att 
bandparcelleringen kan hänga samman med övergivandet av röjningsröseområdet eller att 
parcellerna hör samman med bosättningar norr och nordväst om röjningsröseområdet. 
Maschers åsikt att bandparcellerna bildats från och med 400-talet e.Kr. som en följd av att 
tidigare kollektivt brukade röjningsröseområden delats upp i parceller mellan de deltagande 
brukarna uppmärksammas inte i någon större utsträckning.  

Röjningsröseområden har sällan jämförts med system med celtic fields, trots att det 
förefaller finnas många likheter mellan de båda systemen som t.ex. storleken på områdena, 
dateringen, varför områdena överges samt odlingssystemet och kanske även 
redskapsbruket. Det faktum att röjningsröseområden till stor del består av röjningsrösen och 
stensträngar verkar ha fått till följd att de två systemen uppfattats som två olika system med 
olika typer av jordbruk. Frågan är emellertid om inte de båda systemen representerar ett i 
stort gemensamt odlingssystem med fler inslag som förenar än som skiljer dem åt. De båda 
systemen har dock yttrat sig på olika vis beroende av vilken mark de förekommer på: celtic 
fields, vilka förekommer på sandiga jordar, yttrar sig i form av tydliga åkeravgränsningar av 
typen vallar, medan röjningsröseområden, vilka förekommer på stenrika moränhöjder, 
framförallt yttrar sig i form av stora mängder röjningsrösen.   

 
• Råder någon generell skillnad mellan arkeologer och kulturgeografer i deras 

förklaringar och tolkningar?  Är det så att man inom arkeologin i många fall vill 
betona det symboliska och rituella inslaget medan kulturgeografer istället betonar 
det funktionella och praktiska?  

 
Frågor kring exempelvis datering av röjningsrösen och gravar, orsaker till varför 
röjningsröseområden uppträder och försvinner, spår efter åkrar och att hitta boplatser har 
sysselsatt både kulturgeografer och arkeologer sedan 1980-talet. När inslaget av symbolik 
och ritual inom det jordbruk som praktiserades inom röjningsröseområden diskuteras görs 
detta däremot så gott som uteslutande av arkeologer. Man är inspirerade av idéer hämtade 
från postprocessuell arkeologi där idéer kring symbolik och ritual är viktiga inslag. 

Varenius anser att röjningsrösets funktion i första hand inte är praktisk utan funktionen 
ska i stället ses som en ritual med syftet att skapa god återväxt. Han anser vidare att 
röjningsrösen måste uppfattas som uttryck för enskild vilja eller som referens till en 
tradition. Kraft föreslår att det kan finnas en transitionszon i gränsen mellan gravområde och 
röjningsröseområde. Kraft, men även Högrell, menar att gravar kan ha höljts med 
röjningssten utifrån en medveten tanke och med rituella eller symboliska syften. Högrell 
menar att stenen, utöver att vara byggnadsmaterial, också kan ha betraktats som en del av 
åkerjorden. Kaliff menar att det ofta nära geografiska sambandet mellan grav och 
boplats/åker är ett faktum som talar för att föreställningar kring åkerns gröda, den mänskliga 
fortplantningen och kulten kring förfäderna blivit så nära sammanbundna att de med tiden 
växt samman till ett och samma föreställningskomplex.  

De här tolkningarna får nog anses som spekulativa och svåra att bevisa. De ska ändå inte 
avfärdas helt, inslaget av ritual och symbolik har utan tvekan varit viktiga inslag i brons- och 
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järnålderns samhälle, inklusive jordbruket. Det kanske ändå finns en risk att överdriva 
inslagen av ritual och symbolik. Precis som vatten i vissa sammanhang kan vara helgat kan 
det i andra sammanhang fungera som en törstsläckare med enda uppgift att just släcka 
törsten. Kanske ska vi se på stenen på samma vis. I vissa sammanhang kan den ha ansetts 
inneha någon form av innebörd. I andra sammanhang kanske den endast varit till förtret, 
t.ex. när man ärjade sina åkrar med årder.  

När man tog sten från röjningsrösen till uppbyggnad av gravar var kanske röjningsrösena 
inget annat än lämpliga stensamlingar med stenar helt utan innebörd eller laddning, jag vill 
personligen tro att det kan ha varit så. I samband med att stenen placerades på en grav 
förändrades antagligen situationen och stenen, som en del av graven, kom att få en annan 
betydelse och innebörd för människorna. En sten från en grav var kanske inte något man 
flyttade på i första hand utan rädsla för att komma i onåd hos högre makter, den begravda 
eller andra människor.  

Men, som sagt, jag tror att det finns en risk att vi kanske överdriver inslagen av ritual och 
symbolik och jag väljer att avsluta med att citera Fredrik Svanberg som skriver: ”Man kan 
inte förutsätta att förhistoriens människor var fanatiskt uppfyllda av ett ständigt 
symboltänkande och såg alla handlingar som delar av riter, ”kult” eller dyrkan av diverse 
gudomar. Att i första hand se röjningsröseområden som ”kultplatser” och själva röset som 
”kultobjekt” innebär en inskränkt syn på förhistoriens människor som religiösa grubblare. 
Denna syn är enligt mitt förmenande minst lika snäv och obalanserad som ett perspektiv 
som förutsätter ett strängt ekonomiskt nyttotänkande” (Svanberg 2000: 121f).  
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