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figur 1. Utdrag ur ekonomiska kartans blad 65F5bS . Den nya sträckningen för rv 51 passerar genom de undersökta fornlämningarna Ekeby 
96‒98 och Sköllersta 223 . På kartan har närmast belägna fornlämningar, övriga kulturhistoriska lämningar och bevakningsobjekt markerats . 
E står för Ekeby och S för Sköllersta . Skala 1:20 000 .
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Inledning

Inför planerad ny sträckning för väg 51 mellan Kvarntorpskorset i 
Ekeby socken, Kumla kommun och Svennevad i Svennevads socken, 
Hallsbergs kommun, Örebro län, utförde Jönköpings läns museum 
en arkeologisk undersökning av fornlämningarna RAÄ-nr Ekeby 
96‒98 i Ekeby socken och fornlämning RAÄ-nr Sköllersta 223 i 
Sköllersta socken under perioden maj–juni 2016 (figur 1) . 

Till grund för undersökningen låg en tidigare arkeologisk förun-
dersökning utförd av firman Arkeologikonsult hösten 2014 (Sillén 
2015) . Förundersökningen berörde nio fornlämningar och ett möj-
ligt förhistoriskt boplatsläge inom en 100 meter bred vägkorridor . 
Dessa hade påträffats vid tidigare arkeologiska etapp 1utredningar  
utförda av Riksantikvarieämbetet/UV-Mitt 2010 (Bondesson 2010) 
och stiftelsen Kulturmiljövård 2013 (Ählström 2013) .

Vid förundersökningen 2014 konstateras att åtta av fornlämning-
arna utgjordes av fossil åkermark: RAÄ-nr Ekeby 96–98, RAÄ-nr 
Sköllersta 223–224, 264 och 271 samt RAÄ-nr Svennevad 138, ett 
registrerat gravfält RAÄ-nr Sköllersta 181:1 och en möjlig stenål-
dersboplats kallad objekt KM17 . De undersökta röjningsröseom-
rådena tolkades som resultaten av återkommande svedjebruk där 
marken brukats igen och igen efter mellanliggande trädesperioder . 
Detta skulle gälla hela den tidsperiod som röjningsröseområdena 
huvudsakligen daterats till, det vill säga från tidig medeltid till mit-
ten av 1600-talet (Sillén 2015) . 

Resultaten från förundersökningen låg till grund för länssty-
relsen i Örebro läns beslut om fortsatta undersökningar eftersom 
fornlämningarna ansågs ha så pass stort vetenskapligt värde att en 
slutundersökning måste föregå ett borttagande . Dessutom skulle 
en undersökning bidra till den allmänna kunskapsuppbyggnaden 
kring fossil åkermark i Närke och Örebro län .

Den arkeologiska undersökningen inför vägbyggnationen be-
ställdes och bekostades av Trafikverket . Ansvarig för fältarbetena 
och rapportsammanställningen är antikvarie Kristina Jansson . Den 
historiska landskapsanalysen har utförts av antikvarie, fil .dr . Ådel 
Vestbö-Franzén som också författat detta kapitel i rapporten .

Omfattning
Den aktuella vägsträckan är ca 13 kilometer lång där den norra 
delen vid Kvarntorpskorset ligger ca 16 kilometer söder om Örebro 
och åtta kilometer öster om Kumla . I samråd med länsstyrelsen 
bestämdes att fyra av de åtta områdena med fossil åkermark skulle 
undersökas . De låg samlade längs en ca 4,5 kilometer lång sträcka 
utefter den planerade vägen och omfattade tillsammans 54 000 m2 .
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Bakgrund

Som ovan nämnts har den arkeologiska undersökningen föregåtts 
av tre arkeologiska etapp1 och etapp 2 utredningar samt en arkeo-
logisk förundersökning . Den första etapp 1 utredningen utfördes 
2010 och berörde norra delen av vägsträckan mellan Kvarntorp-
skorset–Pålsboda . Vid inventeringen registrerades 20 objekt varav 
sex klassades som fornlämningar, (objekt 7–9 i Ekeby socken och 
objekt 1,4 och 5 i Sköllersta socken), 10 som övrig kulturhistorisk 
lämning och tre som möjliga fornlämningar (Bondesson 2010) . 

Året efter utfördes en arkeologisk etapp 1 utredning av den 
södra delen av vägsträckan mellan Pålsboda och Svennevad . Vid 
den inventeringen identifierades 127 objekt där den dominerande 
kategorin utgjordes av röjningsrösen och fossil åker i form av röj-
ningsröseområden samt möjliga lägen för förhistoriska boplatser . 
Dessutom förekom fossila åkerytor av sentida karaktär (Holm 
2012) . 

År 2013 utfördes en kompletterande arkeologisk etapp 1 utred-
ning och en särskild etapp 2 utredning mellan Kvarntorpskorset‒
Svennevad . Den kompletterande etapp 1 utredningen berörde 
områden där arbetsområdet förändrats sedan utredningen 2010 
medan etapp 2 utredningen berörde sedan tidigare utpekade bo-
platslägen, platsen för ett torp, röjningsrösen och kolbottnar med 
oklar fornlämningsstatus . Utredningsgrävningarna resulterade inte 
i några boplatser . Det som påträffades var ett fynd vardera av bear-
betad kvarts på två boplatslägen (Ählström 2013) .

De samlade resultaten av de utförda arkeologiska utredningarna 
resulterade i en arkeologisk förundersökning 2014, vilken berörde 
nio fornlämningar samt ett objekt som utpekats som ett möjligt 
boplatsläge för en stenåldersboplats, KM17 . De fornlämningslokaler 
som då undersöktes var RAÄ nr-Ekeby 96–98, RAÄ-nr Sköllersta 
223–224, 264 och 271 samt RAÄ-nr Svennevad 138 . Samtliga är 
områden med fossil åkermark . I Sköllersta berördes även ett grav-
fält RAÄ-nr Sköllersta 181:1 omfattande fyra rösen samt ett antal 
röjningsrösen (Sillén 2015) . 

Av de fornlämningar som förundersöktes 2014 blev fyra aktuella 
för den arkeologiska undersökningen 2016: RAÄ-nr Ekeby 96–98 
och RAÄ-nr Sköllersta 223 . De valdes ut i samråd med länsstyrel-
sen i Örebro län för att de bedömdes ha störst potential att kunna 
ge ny kunskap om äldre markanvändning i denna del av länet . Vid 
slutundersökningen minskades också undersökningslokalernas om-
fattning; från förundersökningens 100 meter breda arbetsområde 
till en nu 40 meter bred vägkorridor .
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Syfte

Det övergripande syftet med den arkeologiska undersökningen så-
som det formulerades i länsstyrelsens förfrågningsunderlag var att 
den skulle bidra till ”den allmänna kunskapsuppbyggnaden inom ar-
keologin i Örebro län”, medan det specifika syftet var att ”undersöka, 
dokumentera och tolka ett urval av de spår av ett äldre landskapsut-
nyttjande som förekommer inom områdena med fossil åkermark Ekeby 
96–98, Sköllersta 223–224 och 271 och Svennevad 138” (Andersson 
2015) . Utifrån detta formulerades riktade frågeställningar kring 
markutnyttjande och landskapsförändringar över tiden . Här fung-
erade förundersökningsresultaten som utgångspunkt liksom tidigare 
erfarenheter av liknande lämningar i Småland; både fältarkeologiska 
och forskningsmässiga . 

Ytterligare ett syfte med frågeställningarna var att de skulle re-
sultera i ”ny och meningsfull arkeologisk kunskap om det förflutna”. 
Eftersom tidigare undersökningar av fossil åkermark i Närke fram-
förallt berört de västra och nordvästra delarna av närkeslätten, borde  
undersökningar i den sydöstra utkanten av närkeslätten kunna bidra 
till ny kunskap om det äldre agararlandskapet .

Målsättning
Resultaten från förundersökningen låg till grund för valet av del-
områden som skulle undersökas .Valet baserades på varje områdes 
potential att svara upp mot länsstyrelsens övergripande syften och 
kvalitetskrav, och vilka områden som hade de bästa förutsättning-
arna att generera ny kunskap . 

Ekeby 97
Förundersökningsresultaten visade att det i området finns sten-
strängar och röjningsrösen av olika karaktär . Här återfinns ett större 
ensamliggande röse omgivet av stenröjda ytor, områden med mindre 
röjningsrösen som avgränsar åkerytor och kluster av mellanstora 
rösen . Röjningsrösenas skiftande uppbyggnad, hägnadsvallarna och 
åkerytornas skiftande storlek kan tyda på att brukningsstrategierna 
förändrats . 

Reflektion: Är det stora röset ett resultat av att mindre och äldre 
rösen plockats bort och samlats till ett stort? Eller är detta röse äldre 
än de omkringliggande? Representerar de olika röjningsrösetyperna 
och deras lokalisering olika strategier för stenröjning? Vad beror 
dessa på i så fall? Hägnadsvallen antyder markindelning . Finns spår 
efter äldre markindelning dold under markytan? Dateringar före-
ligger från yngre stenålder, yngre järnålder, hög- och senmedeltid . 
Vad representerar dessa dateringar?
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Ekeby 96
Området skiljer sig markant från Ekeby 97 . Här finns visserligen 
en hägnad, ett par stenmurar och ett lika stort röjningsröse . Men 
det stora flertalet spridda, mindre röjningsrösena saknas och där-
med saknas tydligt avgränsade åkerytor . Istället finns spridda, något 
större rösen . 

Reflektion: Vad är det för odlings/röjningsstrategier som efterläm-
nat denna typ av rösen? Varför är det skillnad mellan Ekeby 97 och 
Ekeby 96? Vad finns dolt under marken i de öppna ytorna mellan 
röjningsrösena? Spridningen i tid från yngre stenålder till medeltid 
gäller även detta område . Kan det koppla samman de båda områ-
dena trots att karaktären på de agrara lämningarna är annorlunda?

Ekeby 98
Ekeby 98 skiljer sig också från Ekeby 97 och Ekeby 96 . Gemen-
samt är ett dominerande röjningsröse som dock är som allra störst 
här . I detta område återfinns dessutom många stora röjningsrösen, 
betydligt fler och större än i de andra områdena . De riktigt små 
röjningsrösena saknas helt . Hägnader finns även här . Området tyder 
på ytterligare en variant på strategier vad gäller röseuppläggandet: 
stora röjningsrösen som avgränsar stora åkerytor . 

Reflektion: Har de stora röjningsrösena en brukningsteknisk 
förklaring? Kan den bero på geologiska faktorer eller har det med 
brukningsintensitet att göra? Tillgång på arbetskraft? Koppling till 
bebyggelse? Folkliga föreställningar kring röseuppläggande? Vad 
finns dolt i åkerytorna? Dateringarna i området varierar mellan 
äldre bronsålder, högmedeltid och tidig modern tid . Vad avspeglar 
de skiftande dateringarna? 

Sköllersta 223
I Sköllersta finns spridda hägnader av annat slag än inom övriga 
områden . Över hela området finns koncentrationer med större 
rösen som tydligt ramar in åkerytor av olika storlek . Däremellan 
förekommer omfattande rösefria områden . 

Reflektion: Vad representerar dessa strukturer? Vad finns i de 
tomma ytorna? Varför är det betydligt glesare med rösen i norr än 
i söder? Området visar en spridning i tid med dateringar till äldre 
bronsålder, äldre järnålder, tidig medeltid, högmedeltid och tidig 
historisk tid . Vad förenar och vad åtskiljer markutnyttjandet i detta 
område från övriga områden?
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Metod

Övergripande utgångspunkter

De övergripande metodiska utgångspunkterna inför slutundersök-
ningen formulerade JLM enligt följande i förfrågningsunderlaget/
undersökningsplanen: ”Då de agrara lämningarna ofta är mycket 
ytstora är det i de allra flesta fall långt ifrån möjligt att undersöka 
hela den agrara lämningen eller ens alla de enskilda agrara objekt som 
omfattas av ett undersökningsområde. Istället får man använda andra 
utarbetade metoder anpassade till de förutsättningar som oftast råder 
vid undersökningar av agrara lämningar. De aktuella metoderna om-
fattar i stora drag fyra delar: Samtolkning av horisontell och vertikal 
stratigrafi, Omlandets lämningar, Historiska källor och Pollenanalyser 
av våtmarkssediment. Erfarenhetsmässigt har dessa metoder visat sig 
ge förutsättningar för rimliga tolkningar av hela den agrara lämning-
ens markanvändningshistoria. De har även visat sig användbara i de 
fall arkeologiska resultat endast finns från mindre delar av den agrara 
lämningen” (Engman mfl i Andersson FFU/UPL 2015) . 

Av dessa har alla metoder utom Omlandets lämningar använts i 
fält eftersom det inte fanns tid att inventera utanför arbetsområdena 
annat än för att avgränsa de aktuella röjningsröseområdena . Däre-
mot har olika lämningar som finns i omlandet, och som avtecknar 
sig i det historiska källmaterialet, tagits med som viktiga delar i den 
historiska landskapsanalysen .

Samtolkning av stratigrafi
Röjningsrösen liksom andra åkerelement har två stratigrafiska 
dimensioner; en vertikal som avspeglar individuell uppbyggnad 
och  en horisontell, rumslig som relaterar de olika åkerelementen 
till varandra och till omkringliggande miljö . I båda fallen påverkar 
bakomliggande tillkomstprocesser . Sålunda kan en vertikal strati-
grafi i ett röjningsröse visa om det byggts på ett äldre röse, om det 
påbyggts vid upprepad stenröjning och om stenröjning försigått 
runt hela röset eller bara från ett visst håll (figur 2) . Det vittnar om 
olika brukningsfaser som även kan fångas upp genom horisontell 
stratigrafi . 

Den horisontella stratigrafin kan också vittna om olika bruk-
ningsfaser; dels utgå från röjningsrösets relation till andra befint-
liga röjningsrösen/åkerelement, dels undersökas genom mindre 
ytavbaningar som kan frilägga dolda åkerstrukturer, till exempel 
stenansamlingar efter bortplockade röjningsrösen, stensatta åker-
avgränsningar och åkerindelningar . Tillsammans kan den vertikala 
och horisontella stratigrafin avspegla både äldre och varierande 
brukningshorisonter inom ett röjningsröseområde . För att avläsa 
den horisontella stratigrafin är det också viktigt att bestämma, av-
gränsa och dokumentera de agrara lämningarnas hela utbredningar, 

Figur 2. Exempel på vertikal stratigrafi genom röjningsröse 
A225 i Ekeby 98 . Den röda linjen visar ungefärlig gräns 
mellan en äldre och en yngre fas i röset .
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dokumentera deras ytkaraktärer (morfologi) samt analysera bakom-
liggande geologiska och naturgivna faktorer som kan ha påverkat 
uppbyggnad och förekomst .

Historiska källor
Kunskap om ett områdes markanvändningshistoria finns också i 
historiska källor som kartor och arkiv . Agrara lämningars förhål-
lande till historiskt kända gränser, bebyggelse och markanvänd-
ning framgår utifrån de historiska kartorna . Erfarenheten är att 
fördjupade, retrogressiva (= yngre källor använts vid analys av äldre 
förhållanden) kart- och arkivstudier som fokuserar på utveckling, 
markanvändning och bebyggelsemönster under historisk tid, kan 
kartlägga agrara lämningars förhållande till en mycket dynamisk 
bebyggelseutveckling under tidig medeltid och fram till idag . Det 
är förhållanden som till viss del framgår av historiska kartor men 
än mer kan framträda vid studie av arkiv som fokuserar på utveck-
ling, markanvändning, och bebyggelsemönster under historisk 
tid, till exempel Riksarkivet, Kammararkivet och Krigsarkivet . I 
dessa arkiv finns kamerala material som uppbördslängder, beskatt-
ningar, syneprotokoll m .m . Längder över årlig ränta och tionde ger 
upplysningar om försörjningsstrategier ur ett långtidsperspektiv; 
både regionalt och på gårdsnivå från 1500-talets mitt och framåt . 
Eftersom ett av syftena med undersökningen är att studera mark-
användning i området i ett längre tidsperspektiv, är en genomgång 
av dessa material viktiga . 

Ett annat viktigt spår att följa är det som fångades upp i samband 
med förundersökningen, nämligen de många indikationerna på 
svedjebruk . Exempel på det finns till exempel i kartmaterial från 
1700–1800-talen från Sköllersta socken som visar att man svedjat 
skogarna långt fram i modern tid (figur 3) . Att studera svedjandets 
omfattning och karaktär inom de aktuella undersökningsområdena 
och deras nära omland är av stort forskningsintresse, inte minst vad 
gäller svedjebrukets omfattning och historiska rötter i området (se 
Historisk landskapsanalys i denna rapport) . 

Pollenanalys
En pollenanalys av våtmarkssediment i torvmark med relativ när-
het till undersökningsområdena ger en bild av vegetationshistorien . 
Genom analys av lagerföljden kan komplexa markanvändnings-
förhållanden identifieras och dateras; något som ger kronologiskt 
ramverk åt områdets vegetationshistoria . Det kan i sin tur bidra 
till tolkningen av de daterade agrara lämningarna i närområdet . 
Vidare kan markpollen och vedart från valda lämningar jämföras 
med pollenstapelns stratigrafi och ge kompletterande tolkningar och 
dateringar av markanvändningen i röjningsröseområdena (figur 4) . 
Tolkningar av undersökta agrara lämningar i Jönköpings län har med 
hjälp av pollenanalys av våtmarkssediment och markpollen därför 

Figur 4. Kvartärgeolog Leif Björkman som ansvarat för 
pollenanalyserna . Här intill röjningsröse A207 i Ekeby 98 .

Figur 3. Uppgifter om uthuggning ur granskogen, vilket 
kan indikera svedjebruk, finns på storskifteskartan från 
Åkerby 1782 . Se även Historisk landskapsanalys s 90 . 
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kunnat fördjupas när resultaten från de undersökta lämningarna 
kunnat relaterats till det över tid förändrade landskapsrum som 
avspeglas i pollendiagrammet (Jansson & Ödéen 2016) .

Metoder i fält 
För att undersöka komplexiteten i både den vertikala och hori-
sontella stratigrafin användes metoder som länsmuseet praktiserat 
under senare år vid undersökningar av fossil åkermark (Engman 
m .fl 2015) . I fält innebär det att avgränsa, kartera och karakterisera 
fornlämningen, att med hjälp av grävmaskin dra långschakt genom 
minst två åkerelement och stratigrafiskt analysera profilerna, att 
vegetationsavbana utvalda ytor för att om möjligt se dolda mark-
strukturer, att samla in och analysera kolprover/vedartsprover och 
markpollenprover från utvalda anläggningar samt att planera för 
en sonderande pollenanalys utförd av extern expertis . 

Avgränsning, kartering och karakterisering
Utgångspunkten för samtliga fyra delområden var att de vid för-
undersökningen 2014 omfattade ett 100 meter brett arbetsområde 
(Sillén 2015) . Arbetsområdet var detsamma som det som utred-
ningsinventerades 2010 då de aktuella röjningsröselokalerna först 
registrerades (Bondesson 2010) . Det innebär att röjningsrösen och 
andra lämningar som förundersöktes ligger inom de arbetsområden 
som avgränsades som fornlämningar vid etapp 1 utredningen, det 
vill säga en slags byråmässig avgränsning som utgick från arbetsom-
rådets gränser . Dessa avgränsningar är inte desamma som röjnings-
röseområdenas avgränsningar, vilka är mer oregelbundet utformade  
beroende på skiftande topografiska, geologiska och naturgivna 
förhållanden . 

För att få en tydligare bild av röjningsröseområdenas karaktär, 
och omfattning, varför de ligger där de ligger och ser ut som de gör, 
inleddes undersökningarna med att samtliga röjningsröseområden  
karterades och avgränsades (figur 5) . Karteringen och avgränsning-
en tog sin utgångspunkt i vägområdets utbredning omfattande en 
40 meter bred vägkorridor . Utifrån röjningsrösena i vägkorridoren 
karterades röjningsröseområdenas mer exakta utbredning inom det 
tidigare 100 meter breda arbetsområdet=utrednings- och förun-
dersökningsområdet . Denna kartering kunde inledningsvis utföras 
inom Ekeby 96–98 men inte i Sköllersta 223 eftersom skogen inte 
avverkats . Det innebar att undersökningarna fick delas upp i två 
etapper där de tre röjningsröseområdena Ekeby 96–98 undersöktes 
först och Sköllersta 223 några veckor senare, då skogen fällts och 
området röjts från träd och ris . Därefter avgränsades och karterades 
också detta röjningsröseområde . 

Figur 5. Arkeolog Moa Lorentzon vid ett röjningsröse i 
Ekeby 98 beläget i röjningsröseområdets västra utkant .
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Långschakt och röseprofiler
Metoden med långschakt innebär att schakt med varierande längd 
dras mellan minst två utvalda åkerelement till exempel hägnads-
vallar, stensträngar, terrasser, röjningsröse eller åkerytor (figur 6) . 
Schaktdjupet kan variera men är alltid så djupt att gränsen mellan 
understa jordlagret och översta delen av undergrunden/moränen 
är tydlig . Utifrån en tolkning av schaktprofilerna väljs sedan de 
röjningsrösen/agrara strukturer   som ska undersökas, dokumen-
teras och provtas . 

De utvalda röjningsrösena rensas, fotograferas och dokumente-
ras på särskilda blanketter för undersökning av röjningsrösen som 
länsmuseet tagit fram . Rösena beskrivs och på blankettens baksida 
görs en profilskiss som också visar var olika prov tagits . Innan do-
kumentationen tolkas rösets uppbyggnad stratigrafiskt för att se om 
det är möjligt att urskilja olika faser . Den stratigrafiska analysen lig-
ger även till grund för provtagningen i rösena och för att upptäcka 
bakomliggande strategier vad gäller markanvändning och markröj-
ning . De röjningsrösen som inte dokumenteras på röseblanketten 
eller provtas fotodokumenteras .

Inom ramarna för den aktuella undersökning har sammanlagt 
14 långschakt grävts inom de fyra delområdena . Schakten har sam-
manlagt berört 18 röjningsrösen och tre hägnadsvallar/stenmurar 
förutom de mellanliggande åkerytorna . Av dessa lämningar har 
11 röjningsrösen och 1 hägnadsvall dokumenterats och provtagits 
medan resterande endast fotodokumenterats . 

Vegetationsavbaning
Selektiv vegetationsavbaning har utförts inom samtliga undersökta 
fornlämningsområden och innebar att att det översta torvlagret 
grävdes bort med maskin och att ytan sedan rensades manuellt med 
handredskap (figur 7) . De områden som valdes ut representerade 
generellt öppna ytor belägna mellan röjningsrösena . Att sådana 
områden valdes ut berodde på möjligheten att hitta dolda mark-
strukturer, t .ex äldre åkerformer, bedömdes som störst inom ytor 
som var tämligen sammanhängande och rösefria .  

Tyvärr påträffades inga dolda markstrukturer annat än ett flackt 
röjningsröse inom fornlämning Ekeby 97 och en mindre härd samt 
en ansamling med röjningssten/naturligt deponerad sten inom 
fornlämning Ekeby 98 . 

I en av de avbanade ytorna inom fornlämning Sköllersta 223 
påträffades en koncentration med kvartsbitar . Efter avslutad un-
dersökning skickades materialet till arkeolog, fil . dr Bo Knarrström 
för analys . Han konstaterade att materialet var bearbetat och bl .a 
utgjordes av en skrapa och ett avslag från en bipolär kärna . Detta 
fick till följd att länsstyrelsen i Örebro län äskade medel från 
Riksantikvarieämbetet för att bekosta en kompletterande för-och 
slutundersökning av sandplatån i Sköllersta . Medel beviljades och 

Figur 6. Långschakt genom röjningsröse A4 och intillig-
gande åkerytor i Sköllersta .

Figur 7 . Vegetationsavbanad yta längst i söder i Sköllersta .  
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undersökningen genomfördes hösten 2016 med syfte att avgränsa, 
datera och karakterisera platsen . 

Inom de fyra delområdena avbanades sammanlagt sju ytor som 
tillsammans uppgick till ca 1600 m2  . De inbördes ytorna varierade 
i storlek mellan 200–300 m2 .  

Analyser
14C och vedart: Datering genom 14C-analys genomfördes i syfte 
att fastställa karaktär och tidsställning på de undersökta lämning-
arna . Dateringarna gjordes också för att närmare kunna fastställa 
en stratigrafi i området och för att få en bild av de stratigrafiska 
förhållandena mellan olika lämningar inom ett område . Kolpro-
ver insamlades från så slutna kontexter som möjligt och från olika 
faser ifall sådana kunde identifieras . Vanligtvis innebar det ett till 
två kolprover från ett röjningsröse .

En vedartsanalys av insamlade kolprover utfördes med dubbla 
syften: dels för att hitta det ”bästa” provet för 14C-datering, det vill 
säga trädslag eller del av träd (gren/kvist) med förmodat låg egen-
ålder, dels för att tillsammans med markpollen och pollenanalyser 
av våtmarkssediment, närmare kunna beskriva områdets växtlighet 
och markanvändning över tid . 

Från de fyra undersökta områdena har sammanlagt 13 14C- och 
vedartsprover analyserats från 11 röjningsrösen, en hägnadsvall och 
en härd (Bilaga 2 och Bilaga 1)

Pollen: En sonderande pollenanalys planerades men kunde inte 
genomföras eftersom det inte fanns några lämpliga torvmarker i  
närheten av undersökningsområdena . Resurserna från den uteblivna 
pollenstapeln lades istället på att analysera fler markpollenprover 
från röjningsrösena . Totalt innebar det att 17 markpollenprover 
från 11 röjningsrösen och en hägnadsvall analyserades (Bilaga 3) . 
Markpollenen i kombination med vedartsanalysen användes som 
ovan nämnts för att ge en bild av områdets växtlighet och mark-
användning ur ett längre tidsperspektiv . Analys av markpollen 
och den bild av artsammansättningen som den gav för ett område 
kunde också matchas mot erhållna 14C-dateringar från undersökta 
lämningar . Det är en användbar relativ dateringsmetod eftersom 
den både kan komplettera- och problematisera 14C-dateringarna . 

Teknik och dokumentation
Karteringen av röjningsröseområdena har utförts med handdator 
med inbyggd GPS (Ekeby 96–98) och nätverks-RTK (Sköllersta 
223) . Inmätning av schakt, vegetationsavbanade ytor, påträffade 
anläggningar och fynd har gjorts med nätverks-RTK (figur 8) . 

Som tidigare nämnts har de röjningsrösen som utvaldes för 
grundligare undersökning dokumenterats på särskilt framtagna 
dokumentationsblanketter . Dessa och de röjningsrösen som endast 

Figur 8. Inmätning av långschakt genom hägnadsvallen 
A270 i Ekeby 98 .
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”snittats” har samtliga fotodokumenterats . I de röjningsrösen som 
utvaldes för provtagning har läget för proverna markerats med gula 
fyndstickor . I enstaka fall har längre långschakt genom åkerytor och 
röjningsrösen dokumenterats på ritfilm i A3 storlek .

Fokusområden och frågeställningar 
Utifrån förundersökningsresultaten från de fyra utvalda områ-
dena utkristalliserade sig tre fokusområden som den arkeologiska 
slutundersökningen tog sikte på: 1 . Datering och stratigrafi, 2 . 
Röjningsröseområdenas organisation och 3 . Delområdenas vege-
tationsutveckling .  

Datering och stratigrafi
Datering: För att få en tydligare bild av vad dateringarna från 
förundersökningen visar har ytterligare 14C-prover/vedartsprover 
insamlats och daterats från de undersökta fornlämningarna: totalt 
13 kolprover från 11 röjningsrösen, en hägnadsvall och en härd . 
Anledningen till det är att proverna från förundersökningen har stor 
spridning i tid och sträcker sig från yngre stenålder till 1800-talet 
e . Kr . Spridningen vad gäller dateringarna kan variera inom själva 
fornlämningen men också mellan de olika fornlämningarna . Av 
den anledningen behövdes fler prover för att tillsammans med 
dateringarna från förundersökningen ge ett bättre underlag för en 
diskussion kring röjningsröseområdenas ålder .

Stratigrafi: Förutom att resultaten från förundersökningen visar 
att de utvalda områdena Ekeby 96–98 och Sköllersta 223 är date-
ringsmässigt komplexa, visar de också att samtliga daterade prover 
antingen insamlats från jordlager under röjningsrösena eller från 
stratigrafiskt icke säkerställda odlings- eller svedjelager i schakt be-
lägna i åkerytorna . För att få en tydligare bild av anläggningarnas 
uppbyggnad görs en stratigrafisk analys innan provtagning och 
dokumentation . Det ger ett bättre dateringsunderlag eftersom kol 
samlas in från slutna och definierade kontexter . Ett säkrare date-
ringsunderlag underlättar också återkopplingen till kart-och arkiv-
materialet liksom till omkringliggande arkeologiska strukturer och 
till vegetationsutvecklingen (figur 9) .

Röjningsröseområdenas organisation
Kompletterande kartering: Hela röjningsröseområdenas utbredning 
och karaktär fastställdes eftersom det kan underlätta tolkningen av 
den rumsliga organisationen . Variationer inom ett röjningsröseom-
råde, och de olika åkerelement som de består av, säger något om 
hur områdena disponerats och brukats genom tiderna . 

Figur 9 . Profil genom röjningsröse A309 i Ekeby 97 . 
De gula pinnarna visar var de två markpollenproven och 
kolprovet samlats in . Av dessa har PP2 och kolprovet 
analyserats . Båda tänks representera tiden för rösets 
uppläggande och den vegetation som var rådande vid det 
tillfället . Båda analyserna har gett en samstämmig bild till 
hög-/senmedeltiden .
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Kompletterande ytavbaning: Vid förundersökningen grävdes schakt 
genom åkerelement som röjningsrösen, hägnadsvallar och åkerytor  
med fokus på odlings- och svedjelager . Förutom genom ytterligare 
schakt kompletteras dessa genom vegetationsavbaning inom utvalda 
områden . Detta för att om möjligt hitta dolda stenstrukturer som 
kan tydliggöra eventuella åkerstorlekar, åkerindelning, ägorättslig 
eller brukningsteknisk användning eller olika former för rumsliga 
förändringar inom områdena (figur 10) .

Kompletterande stratigrafisk analys av de undersökta röjningsrösena: 
Gör det möjligt att spåra förändrade strategier vad gäller röseupp-
läggande, till exempel ifall yngre röjningsrösen byggts på äldre 
åkerelement, om röjningsrösena kan uppvisa flera uppbyggnadsfaser 
eller om de förefaller vara uppbyggda av äldre, bortplockade rösen .

Delområdenas vegetationsutveckling
På mikronivå kan markpollenprover från utvalda lager i utvalda 
röjningsrösen visa vegetationsutveckling och markanvändning på 
den specifika platsen . Resultaten av markpollenanalysen kan sedan 
relateras till bilden av den övergripande vegetationsutvecklingen i 

Figur 10. Vegetationsavbanad yta inom Ekeby 97 . Längst 
till höger i bilden ses en ansamling med stenar som kan 
vara rester efter ett äldre bortplockat röjningsröse A316 .
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ett långtidsperspektiv . På övergripande nivå kan resultaten från en 
markpollenanalys relateras till, och ur ett vidare perspektiv förstås, 
ifall det är möjligt att jämföra med ett pollendiagram från en borr-
kärna i en närbelägen torvmark . En pollenanalys av våtmarkssedi-
ment ger en övergripande helhetsbild av vegetationshistorien för ett 
mer eller mindre stort område omkring de utvalda områdena . En 
sådan analys kan dessutom användas för datering och för att ge ett 
kronologiskt ramverk åt områdets vegetationshistoria . 

För att göra förundersökningens och slutundersökningens date-
ringar och grävresultat optimalt användbara, planerades inlednings-
vis för en sådan pollenanalys . Tyvärr var det inte möjligt att finna 
någon lämplig lokal för provtagning . Därmed försvann möjlighe-
ten att få en övergripande helhetsbild av vegetationsutvecklingen i 
området i ett långtidsperspektiv (se Björkman Bilaga 3) . Däremot 
har det varit möjligt att få en bild av den lokala vegetationen och 
markanvändningen tack vare analys av markpollen från flera röj-
ningsrösen och en stenhägnad . 

Frågeställningar

Lämningarnas inre stratigrafi
• Kan en kronologisk skiktning ses i områdena? 14C-analyser från 
förundersökningen tyder på ett markutnyttjande under flera tids-
perioder . Kan de olika tidsskikten närmare beskrivas? 

• Inom flera områden finns stenhägnader . Vilken funktion har de 
haft? Är det frågan om ägoindelningar, åkerbegränsningar eller 
åtskiljande av olika markslag . Är de samtida med röjningsrösena? 

• Finns markindelning som inte är synlig ovan mark? (jmf . Sanglert 
& Engman 2007 och Ödeén 2009) . Kan indelningar återfinnas och 
därmed visa på åkerstorlekar? Finns strukturer som kan kopplas till 
en ägorättslig eller en brukningsteknisk indelning; exempelvis belagt 
i samband med förundersökningar 2016 i Hultet, Nässjö kommun?

Lämningarnas relation till omkringliggande fornlämningsmiljö
• Hur ska områdena relateras till närliggande bebyggelseenheter och 
övriga spår av markanvändning? Är de en del av ett utmarksbruk  
eller äldre inägor till bebyggelse som försvunnit?

• Skiljer sig områdena åt och vad beror det i så fall på?

• Kan ett historiskt svedjande inom eller i närområdet beläggas 
och beskrivas? Förundersökningsresultaten pekade på att röjnings-
röseområdena skulle ha utnyttjats för svedjeodling före 1600-talet, 
men inte därefter om man får tro kartmaterialet från 1700-talet  då 
områdena anges som skogsmark .  
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Topografi 

De fyra fornlämningarna som undersöktes ligger utefter en ca 5 
km lång sträcka i den norra delen av planerad ny sträckning för 
väg 51 . I den nordligaste delen, vid Kvarntorpskorset, angränsar 
vägområdet till den flacka och bördiga Närkeslätten medan den 
södra delen ligger i skogsmark . Terrängen är till största delen flack 
med inslag av småkuperade partier, framförallt i den södra delen 
med nivåerna ungefär 100 meter över havet (figur 11) . 

I den norra delen är terrängen flackare och ligger på nivåer runt 50 
meter över havet . Vägområdet domineras av skogsbevuxen mark 
men på sina ställen ligger öppen åkermark och betesmarker helt 
nära den nya vägen, t . ex vid Ekeby 96 och Sköllersta 223 . Skogen 
består av såväl barrskog som lövblandskog där dominerande trädslag 
varierar från område till område . Ett utmärkande drag inom alla 
områden är inslag av mer eller mindre vattensjuka marker (figur 

12) . Många gånger kan det vara sådana som avgränsat de olika röj-
ningsröseområdena från varandra och som påverkat deras utform-

Figur 11. Nordligaste delen av undersökningsområdet i 
Sköllersta i södra delen av den blivande vägsträckan . I 
bildens bakgrund ses en uppstickande bergknalle - en av 
de högsta punkterna i terrängen .

Figur 12. Björkslyridå i sankmarken mellan röjnigsröse-
områdena Ekeby 96 och Ekeby 97 .
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ning och utbredning . Som tydligast kommer det till uttryck i Ekeby 
96 och Ekeby 97 men även Ekeby 98 har påverkats av sanka och 
vattensjuka marker .

Ser vi till de geologiska förutsättningarma utgörs berggrunden 
från Kvarntorpskorset till Sköllersta 223 av sedimentära bergarter 
i form av sandsten, alunskiffer, lerskiffer och kalksten . Söder om 
Sköllersta vidtar äldre graniter (se Björkman Bilaga 3) .Berggrunden 
täcks av lösa jordarter som helt domineras av morän som omväx-
lande är sandig, siltig, lerig eller blockrik . Sistnämnda är den visuellt 
mest påtagliga moräntypen och utmärker samtliga fornlämningar 
genom de meterstora eller större block som ligger spridda i ter-
rängen (figur 13) .

Förutom inlandsisens materialdepositioner har öppet vatten 
påverkat området . Högsta kustlinjen i området, alltså så högt i ter-
rängen som vattnet gått en gång i tiden, ligger omkring 140 meter 
över havet . Det innebär att hela undersökningsområdet tidigare legat 
under vatten och täcktes av det s .k . Yoldiahavet för ca 11600–10 
700 år sedan (se Björkman Bilaga 3) . Yoldiahavet var ett av flera 
stadier i Östersjöns utveckling och samtliga har genom årtusendena 
påverkat undersökningsområdena . Helt över vattenytan hamnade 
de antagligen först för ungefär 7000 år sedan genom den alltjämt 
pågående landhöjningen .

Fornlämnings- och kulturmiljö
Detta kapitel hänvisar också till förundersökningsrapportens avsnitt 
”Fornlämningsbild och historiska kartor” samt däri förekommande 
figurer (Sillén 2015) . I tillägg vad gäller omgivande fornlämnings- 
och kulturmiljö kan nämnas att FMIS med all tänkbar tydlighet 
visar att kulturlämningarna runt de aktuella lokalerna utgörs av 
områden med röjningsrösen, fossil åkermark, stenhägnader och 
torplämningar . De flesta röjningsröseområden har klassificerats som 

Figur 13. Exempel på storblockig morän från undersök-
ningsområdet Ekeby 97 .
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övrig kulturhistorisk lämning men några också som fornlämning, 
t .ex röjningsröseområdet Ekeby 70:1 beläget omedelbart sydväst 
om Ekeby 96, och Sköllersta 224 som undersöktes i samband med 
förundersökningen men som inte prioriterades i slutundersökningen 
(se Figur 1) .

Mycket vanliga är också de övriga kulturhistoriska lämningar som 
i dagligt tal kallas torplämningar och norr om Ekeby 97 finns ett 
par torplämningar fortfarande kvar: Karlstorp, Ekeby 49:1 och Jord-
anstorp, Sköllersta 87:1 . Ett par torplämningar kan tyckas magert 
men bilden blir mer rättvisande om man studerar äldre kartmaterial 
från 1700–1800-talen . Av kartorna framgår tydligt att det funnits 
enstaka torp/gårdar från 1600-talet men desto fler torp, jordetorp 
och backstugor från 1700–1800-talen runt röjningsröseområdena 
i Ekeby och Sköllersta (se vidare s . 80, Historisk landskapsanalys) . 

Av förhistoriska lämningar ska framförallt RAÄ-nr Sköllersta 
181:1 nämnas, ett gravfält bestående av fyra större vällagda rösen 
omgivna av mindre rösen tolkade som röjningsrösen . Gravfältet 
ligger i den sydvästra delen av Sköllersta 223 . Tre av de mindre 
rösena förundersöktes 2014 då det konstaterades att det handlade 
om röjningsrösen från högmedeltiden och senmedeltid/historisk 
tid (figur 14) . 

Söder och öster om Sköllersta 223 ligger ett par fornborgar . Den 
mindre av dem RAÄ-nr Sköllersta 28:1 ligger på en bergknalle kallad 
Omhällsberg omedelbart sydöst om Sköllersta (figur 15) . 

Figur 14 . Ett av gravrösena inom gravfält RAÄ-nr Sköl-
lersta 181:1 .

Figur 15 . Utsikt mot norr från fornborgen RAÄ-nr Sköl-
lersta 28:1 på Omhällsberget .
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Nära borgen finns också ett par gravar markerade med stenblock 
RAÄ-nr Sköllersta 78:1–2 . Den andra fornborgen Tarsta berg, RAÄ-
nr Sköllersta 27:1, ligger likaledes i krönläge men är betydligt mer 
omfattande . Ingen av borgarna har undersökts .

Förutom fornborgarna och gravfältet Sköllersta 181:1 är det 
förekomsten av runda stensättningar som sticker ut vad gäller forn-
lämningsbilden . De kan vara ensamliggande men vanligtvis ingår 
de i mindre gravgrupper eller gravgruppsliknande koncentrationer 
omfattande 2–3 stensättningar . Närmaste exempel på det finns syd-
väst om Sköllersta 223 där gravgruppen RAÄ-nr Sköllersta: 180:1–2 
och stensättningarna RAÄ-nr Sköllersta 218, 219, 220 och 222 
ligger . Tillsammans med fornborgen och de båda stenblocksmarke-
rade gravarna ingår de i ett koncentrerat område med förhistoriska 
lämningar drygt 500 meter från Sköllersta 223 .

 Den andra koncentrationen med runda stensättningar grupperar 
sig runt Sköllerstakorsningen, ca 1‒2 km öster om undersöknings-
områdena Ekeby 96–98 . Här finns också spridda ensamliggande 
stensättningar, t .ex RAÄ-nr Sköllersta 22:1, RAÄ-nr Sköllersta 39:1 
och RAÄ-nr Sköllersta 92:1 samt gravgruppen RAÄ-nr Sköllersta 
40:1–3 som tillsammans med RAÄ-nr Sköllersta 39:1 ligger i ett 
område med röjningsrösen och en hägnadsvall . På så vis påmin-
ner detta område om  RAÄ-nr Sköllersta 181:1 som ju också lig-
ger i ett område med röjningsrösen . Förutom gravgruppen med 
stensättningar finns också en gravgrupp med ett par högar, Raä-nr 
Sköllersta 17:1–2 och i omedelbar närhet den ensamliggande högen 
RAÄ-nr Sköllersta 17:3 . 

Förutom ovan nämnda gravar finns också mindre gravfält med 
enbart runda stensättningar, RAÄ-nr Sköllersta 18:1 och RAÄ-nr 
Sköllersta 20:1 (fem stensättningar vardera), eller stensättningar 
tillsamman med högar . Här kan nämnas de båda gravfälten RAÄ-nr 
Sköllersta 23:1 (en hög och 12 stensättningar) och RAÄ-nr Sköl-
lersta 113:1 (en hög och nio stensättningar) . Norr om dessa ligger 
de största gravfälten i området, RAÄ-nr Sköllersta 115:1 (26 högar 
och 16 runda stensättningar) och RAÄ-nr Sköllersta 6:1 (en oval 
hög, 12 runda högar och 37 runda stensättningar) . 

Sistnämnda gravfält ligger tillsammans med RAÄ-nr Sköllersta 
23:1 och RAÄ-nr Sköllersta 113:1 parallellt med den nord–sydliga 
vägen mellan dagens Sköllersta och Pålsboda, och längre söderut 
ligger Tarsta fornborg . En inte alltför långsökt tanke är att denna 
vägsträcka har rötter tillbaka i förhistorisk tid och att det var en 
transportled av betydelse . De många fornlämningarna skulle knap-
past ha orienterat sig på detta viset om så inte varit fallet . 

Rent generellt ger fornlämningstyperna små rösegravfält, fornbor-
gar, gravar markerade med resta stenblock och runda stensättningar; 
antingen ensamliggande, i grupper eller på gravfält med eller utan 
inslag av högar, intryck av järnåldersbygd . Det utesluter inte äldre 
rötter; t .ex finns skärvstenshögen RAÄ-nr Sköllersta 31:1 som kan 
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tyda på bronsålder samt mindre rösen som de på gravfältet RAÄ-
nr Sköllersta 181:1 vilka kan vara svårdaterade liksom de runda 
stensättningarna . Med detta sagt talar dock det mesta för att de 
icke agrara fornlämningarna i området huvudsakligen härrör från 
äldre- och yngre järnålder . 

Tidigare undersökningar

Ny sträckning väg 51
Innan det blev aktuellt med de nu utförda undersökningarna av 
Ekeby 96–98 och Sköllersta 223 hade hela vägsträckan fältrekog-
noscerats inom ramarna för ett par etapp 1 utredningar . År 2010 
inventerades norra delen av vägsträckan mellan Kvarntorpskorset 
– Pålsboda och 2011/2012 den södra delen mellan Pålsboda–Sven-
nevad (Bondesson 2010 och Holm 2012) . Vid utredningstillfällena 
upptäcktes ett flertal nya fornlämningslokaler, främst röjningsrö-
seområden . Fyra av dessa lokaler belägna i vägsträckningens norra 
del undersöktes 2016 . 

År 2012 blev det aktuellt att följa upp etapp 1 utredningarnas 
resultat med en etapp 2 utredning omfattande provschaktning och 
rutgrävning inom utvalda lokaler . Dessutom utfördes komplette-
rande etapp 1 utredningar utanför några av de tidigare inventerade 
områdena runt Ekeby 96 och Ekeby 97 . Anledningen till det var 
att vägområdet justerats något sedan 2010 . Utredningen resulte-
rade i att ytterligare röjningrösen kunde konstateras inom de båda 
områdena (Ählström m . fl . 2012) . Inga grävinsatser 2012 berörde  
något av de nu aktuella röjningsröseområdena . 

De områden som undersöktes 2016 och ytterligare fyra röj-
ningsröseområden, ett rösegravfält och en möjlig stenåldersboplats 
undersöktes däremot år 2014 i samband med en förundersökning 
av fornlämningarna i vägsträckningen . Vid förundersökningen 
undersöktes några rösen inom gravfältet Sköllersta 181:1 vilken 
visade att det rörde sig om röjningsrösen från medeltiden . Inom 
samtliga röjningsröseområden undersöktes ett antal röjningsrösen 
och provschakt drogs i åkerytorna inom det då 100 meter breda 
arbetsområdet . Röjningsrösen och odlingshorizonter i schakten 
har huvudsakligen 14C-daterats till medeltiden fram till mitten av 
1600-talet . Äldre dateringar till mellanneolitikum, senneolitikum, 
äldre bronsålder, romersk järnålder och folkvandringstid/vendeltid 
förekommer också liksom enstaka dateringar yngre än 1600-talet . 
Generellt tolkades förundersökningsresultaten som att extensivt 
odlande präglat den förhistoriska tiden och att återkommande sved-
jebruk efter perioder av träda präglat brukningen under medeltiden 
fram till 1600-talets mitt . Därefter sker en successiv omläggning av 
områdena till betesmarker som med tiden beskogas då brukningen 
ånyo ändrade karaktär (Sillén 2015) .
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Andra röjningsröseområden

Innan för- och slutundersökningarna 2014 och 2016 hade inga 
områden med röjningsrösen undersökts i just dessa trakter . Däre-
mot finns undersökta röjningsröseområden väster om Örebro och 
på andra platser i Hallsbergs och Kumla kommuner . 

År 2001 undersöktes röjningsröseområden av ålderdomlig karak-
tär, det vill säga låga, flacka och kraftigt övertorvade små röjningsrö-
sen vid Örebro flygplats och Örebro golfklubb vid Lanna . De båda 
områdena låg ca 18 km respektiver 12 km sydväst om Örebro och 
ungefär lika långt nordväst om röjningröseområdena Ekeby 96–98 . 
I båda fallen fanns ett gravröse bland röjningsrösena och i båda fal-
len påträffades spridda härdar från äldre järnåldern . På platsen för 
flygplatsens utvidgning påträffades även en pilspets av flinta med 
urnupen bas . Inga pollenanalyser finns från undersökningarna . Da-
teringarna från flygplatsområdet tyder på olika brukningsfaser under 
järnålder, medeltid och 1600–1700-talen respektive medeltiden 
och 1800–1900-talen från Lanna (Johannessen & Westin  2002) . 

I samband med ny sträckning för E 18 väster om Örebro förun-
dersöktes 2004 röjningröseområden väster om Vintrosa; RAÄ-nr 
Hidinge 88:1 vid Äspsätter och RAÄ-nr 52:1–2 vid Västra Via . 
Områdena ligger ca 25 km nordväst om Ekebylokalerna . 

Vid Äspsätter påträffades åkerytor, stora röjningsrösen, vallar 
som antagligen utgjort markindelning under medeltiden och järn-
ålderstida bebyggelselämningar . Röjningsrösena varierade i storlek 
där några var 10 meter i diameter . Dessa har byggts på vid uppre-
pade tillfällende och dateringarna visar en spridning i tid från äldre 
järnålder till medeltid . Förutom de mer monumentala röjningsrö-
sena fanns även betydligt mindre, flacka och mycket övertorvade 
röjningsrösen som verkade vara anlagda vid ett tillfälle . Dessa har 
daterats till tidig medeltid respektive 1500–1600-talen . Odlingen 
tycks ha upphört under loppet av 1600-talet–1700-talets mitt och 
sedan ställts om till äng och skogsmark . 

I Västra Via inträffade en ny jordbruksexpansion under 1800-ta-
let då de äldre röjningsrösena på platsen byggdes på så att några av 
dem fick monumentala proportioner: de största närmare 14 meter 
i diameter . Några av de större röjningsrösena har daterats till hög-
och senmedeltid men troligtvis är den äldsta stenkärnan i dessa 
rösen äldre . Också här finns betydligt mindre, flackare och mycket 
övertorvade röjningsrösen men till skillnad från Äspsättra kunde 
dessa dateras till äldre järnålder och vikingatid . Inga yngre date-
ringar gjordes och det förefaller som om jordbruksomläggningen 
inträffat redan under 1500–1600-talen i detta område . Slutligen 
kan nämnas att ryggade, senmedeltida åkrar påträffades inom båda 
fornlämningsområdena (Westin 2005) . 

Några röjningsröseområden har också undersökts i Hallsbergs 
kommun, närmare bestämt RAÄ-nr Hallsberg 210:1–212:1 som 
för- och slutundersöktes 2008 och 2009 (Pettersson & Appelgren 
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2011) . Områdena, som ligger ca 14 km sydväst om Sköllersta, un-
dersöktes p .g .a utvidgning av bergtäkten Dalaberget sydväst om 
Hallsberg . De tre områdena varierade i storlek, från 45×20 meter 
som minst till 100×50 meter som störst . Totalt fanns 23 röjnings-
rösen inom dessa områden . De flesta var mycket övertorvade, van-
ligtvis 2–5 meter stora och 0,2–0,5 meter höga även om enstaka 
större rösen också förekom . Av äldre kartmaterial från 1770-talet 
framgår att området tidigare tillhört Tomta by och nyttjats som be-
tad utmark . Röjningsrösena föreföll sålunda vara äldre än 1700-talet . 

Resultatet av undersökningarna visar att områdena nyttjats under 
lång tid med dateringar från äldre järnålder fram till tidig historisk 
tid . Markanvändningen kunde delas upp i tre faser: äldre järnålder, 
vikingatid–tidig medeltid och senmedeltid–efterreformatorisk tid . 
Tillsammans med 11 analyserade markpollen från åtta röjnings-
rösen tolkades dateringarna från de båda yngre periderna som att 
områdena då utgjordes av skogsmark där bete och viss odling av råg 
och korn förekommit, och att även den äldre järnålderns nyttjande 
varit av liknande slag  . Namnet Tomta finns skriftligt belagt från 
1500-talets början men antas utifrån namnet vara äldre och antyda 
en ödetomt och plats för övergiven bebyggelse . Fornlämningsbilden 
skulle därmed indirekt kunna visa på förekomst av äldre bebyggelse . 
Noteras skall i sammanhanget att röjningsrösena från de olika tids-
perioderna morfologiskt var helt likartade .

Undersökningsresultat

Ekeby 97
Undersökningsområdet som berörde fornlämning Ekeby 97 i väg-
sträckningens nordligaste del ligger söder om Kvarntorpskorset, och 
omfattade en ca 280×40 meter lång sträcka . Området är flackt och 
bevuxet med gles björkskog och björksly . I vägkorridoren och runt 
det finns glest liggande stora moränblock som i vissa fall kan vara 
över två meter stora . I den nordöstra delen finns ett sankmarksstråk 
som till stor del berörde undersökningsområdet och som också 
haft betydelse för röjningröseområdets utbredning . Partier med 
små sankmarkshålor förekommer för övrigt spritt och har medfört 
att röjningsrösena ligger mer eller mindre samlade på väldräne-
rade, torrare moränholmar omgivna av mer vattensjuk mark . Den 
dominerande björkskogen förstärker bilden av ett tämligen sankt 
område (figur 16) . 

I samband med förundersökningen 2014 berördes 41 karterade 
röjningsrösen varav två röjningsrösen, A105 och A114 samt en 
hägnadsvall A107:2 undersöktes . Av det äldre kartmaterialet från 
1700-talet framgår att hägnadsvallen och den västra gränsen för en 
ovalformad hage sammanfallit och att den antagligen anlades när 
hagen kom till (Sillén 2015) . Dessutom drogs nio schakt av varie-

Figur 16. Del av undersökningsområdet Ekeby 97 domi-
nerat av sankmarker med stort inslag av björksly .
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rande storlek . I ett av schakten 1009 påträffades två gropar som 
tolkades som stenlyft . Fyllningen flotterades och i en av groparna 
fanns ett fragmenterat skalkorn 14C-daterat till 430–650 e . Kr, alltså 
övergången folkvandringstid/vendeltid . De båda röjningsrösena da-
terades till 2140–1880 f . Kr . (A105) och 1320–1610 e .Kr (A114) 
och odlingslager i ett par av schakten till 2580–2340 f .Kr (schakt 
1001) respektive 1390–1490 e . Kr (schakt 1007) .

Av fyrtiotalet röjningsrösen ligger 10 röjningsrösen och två 
låga hägnadsvallar inom vägområdet . Av dessa undersöktes år 
2016 röjningsröse A120=A309 och den ena av hägnadsvallarna 
A107:2=A288 . Dessutom vegetationsavbanades en ca 215 m2  stor 
yta nordväst om A309 och i dess östra del låg ett mycket flackt röj-
ningsröse A316 under torven . I övrigt påträffades inte några andra 
dolda strukturer under marken (figur 17 och bilaga 4) .

Långschakt genom hägnadsvall A107:2=A288
Hägnadsvallen och schaktet låg precis i gränsen mellan flack ter-
räng och åt norr svagt sluttande terräng som i högre grad påverkat 
den norra hägnadsvallsdelen A107:1 . Som tidigare nämnts ligger 
hägnadsvallarna i ett område som på 1700-talet var hagmark, men 

Figur 17. Översiktsplan över undersökningsområdet 
Ekeby 97 . Dubbelnumrerade anläggningar anger både 
förundersökningens- och slutundersökningens anlägg-
ningsnummer . Se även Bilaga 4 .
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som nu utgörs av vattensjuk brunsvart mylla bestående av  kraf-
tigt nedbrutet organiskt material . Det framgick tydligt genom de 
djupa hjulspår som skogsmaskiner lämnat efter sig i samband med 
tidigare utförd gallring, men också genom vegetationsavbaningen 
och de schakt som grävdes . Området saknar också röjningsrösen .

Schaktet genom den södra hägnadsvallen hade öst–västlig orien-
tering och var ca 8×2 meter långt och 0,6 meter djupt . Ett schakt 
hade tidigare dragits genom den i samband med förundersökningen 
men eftersom en närmare beskrivning av dess uppbyggnad sakna-
des drogs ett kompletterande schakt . Dessutom var hägnadsvallen 
den enda agrara lämningen i undersökningsområdet som inte var 
ett röjningsröse vilket också var en anledning till att den snittades  .

Hägnadsvall A107:1‒2 var övertorvad, hade nordnordostlig–syd-
sydvästlig orientering, var mycket flack, ca 3 meter bred, 0,5 meter 
hög och totalt uppskattningsvis ca 60 meter lång; dock uppdelad i 
två delar med ett tio meter stort mellanrum mellan delarna (figur 

18) . Den norra delen A107:1 var flackare än den södra och svår att 
urskilja .  Därför drogs ett nytt schakt genom A107:2=A288 något 
norr om det tidigare schaktet . Detta visade att hägnadsvallen var 
mycket flack i denna del, 2,7 meter bred och ca 0,2 meter hög och 
uppbyggd av 2–3 skift med stenar i centrum av ca 0,1–0,25 meter 
stora stenar med mycket stor jordinblandning mellan stenarna . 
Stenarna låg i ett 0,2 meter tjockt lager med gråbrun sandig humös 
silt över den naturliga undergrunden bestående av sandig morän . 
Profilen genom hägnadsvallen har fotodokumenterats .

Figur 18. Profil genom hägnadsvall A107:2=A288 .
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Långschakt genom röjningsröse A120=A309
Röjningsröset och schaktet låg precis som hägnadsvallen i gränsen 
mellan flack, väldränerad terräng i den västra delen och svagt slut-
tande terräng i öster som utgörs av vattensjuk mark bestående av  
kraftigt nedbrutet organiskt material . Detta förhållande avteckade 
sig mycket väl i profilen . Omedelbart norr om schaktet och röj-
ningsröset låg ett nyupptäckt flackt övertorvat röjningsröse A316 
som påträffades i samband med ytavbanigen av den tämligen sten-
fria och stenröjda marker i nordväst . Schaktet genom röjningsröset 
hade öst–västlig orientering och var ca 11×2,5 meter långt och 1 
meter djupt (figur 19) . 

Röjningsröse A120=A309 var övertorvat med mycket flack yta, 
rund till formen, ca 10 meter i diameter och med totalhöjd 0,3–0,6 
meter . Eftersom den västra delen av röset låg högre beläget än den 
östra delen som sluttade något ner mot sankmark, var stenpack-
ningen mer samlad i den västra delen än i den östra där stenmate-
rialet var glesare . I den västra delen var stenmaterialet också större 
och det var tydligt att stenröjningen skett från den vegetationsav-
banade delen i väst och stenarna lagts upp i rösen vid randen mot 
sankmarken i öster . 

Till sin uppbyggnad utgjordes röset av en blandad stenpackning 
bestående av 0,15–0,5 meter stora stenar där stenar 0,15–0,25 meter 
stora stenar var vanligast . Stenarna låg blandade omvartannat utan 
tydliga skikt och med hög grad av jordinblandning av sandig humös 
silt med inslag av organiskt material . I den östra delen hade jorden 
avvikande karaktär och tydlig gräns mellan å ena sidan sandig, siltig, 
torr brunaktig jord, å andra sidan fuktig svartbrun jord bestående 
av kraftigt nedbrutet organiskt material . Under jordlagren vidtog 
naturlig undergrund bestående av stenig, siltig morän .

Från botten av stenpackningen insamlades ett 14C-prov/ved-
artsprov liksom två markpollenprover varav det ena har analyserats . 

Figur 19. Profil genom röjningsröse A120=A309 . De gula 
pinnarna visar var markpollenprover och kolprov tagits .



27ARKEOLOGISK RAPPORT 2017:09 •

Pollenprovet är tänkt att visa vilken typ av markanvändning som 
varit rådande då röjningsröset anlades, och kolprovet att datera tiden 
för rösets anläggande . Vedartsanalysen visar att det daterade provet 
är gran och 14C-analysen att provet med  95,4 % säkerhet (2 sigma) 
kan dateras till 1290 e .Kr .–1400 e .Kr . (Ua-54228) .

Pollenprovet speglar den brukningsfas då röset började anläggas . 
Andelen mikroskopiska träkolspartiklar i provet är hög vilket kan 
bero att de ansamlats och fragmenterats till följd av röjningsbränning 
och markbearbetning vid odling . Antalet pollentyper uppgår till 33 
där pollen från björk, tall och obestämbara gräs dominerar . Tillsam-
mans utgör de 73 % av den totala pollensumman . Fyra pollenkorn 
har bestämts till sädesslag varav ett kunnat artbestämmas till vete . 
Materialet är mycket begränsat men visar att det odlats på platsen . 
Det som talar för det är det faktum att vete är självpollinerande och 
därför producerar få pollen . Förekomst av vetepollen bör därför ha 
en stark anknytning till platsen där de avsatts . Förutom pollen från 
sädesslag vittnar även pollen från andra växter och ogräs om befint-
lig åkermark i området . För odlad mark talar också fyndet av ett 
pollenkorn från hampa som i äldre tid odlades för reptillverkning .

Den övergripande bilden av vegetationen på platsen är att det rört 
sig om ett mosaikartat landskap med inslag av skogsmark, öppna 
gräsbevuxna betesmarker, hagmarker med björkdungar, hasselsnår 
och äldre ekar och lindar samt åkrar . Skogen dominerades av björk 
med inslag av tall och gran . Även ek, lind och hassel förekom om 
än i ringa grad . 

Granpollen förekommer rikligt (ca 8 %) . Förutom att granen 
avspeglar vegetationen kan den liksom förekomst av vissa lövträd 
användas som relativ dateringsmetod och komplement till 14C-da-
teringen . Granen förmodas inte ha funnits i området i någon större 
omfattning före vår tideräknings början . Förekomst av granpollen 
i provet visar således att röjningsröset är yngre än 2000 år . Detta i 
kombination med liten pollenfrekvens för lind och hassel tyder på 
att röjningsröset bör vara yngre än tidig medeltid . Utifrån pollen-
spektrumet dateras röjningsrösets inledande brukningsfas till hög-
medeltid/senmedeltid; något som också styrks av 14C-dateringen . 

Den vegetationsavbanade ytan
Förutom schakten genom hägnadsvallen A107:2=A288 och röj-
ningsröse A120=A309 vegetationsavbanades ett drygt 200 m2 stort 
område omedelbart väster om A309 . Anledningen till att detta om-
råde valdes var för att ytan representerade en större röjningsrösefri 
yta som föreföll vara stenröjd . Med stor sannolikhet ligger mycket 
av den bortröjda stenen just i A309 . I övrigt begränsas ytan av tre 
andra rösen som tillsammans med A309 ramar in ytan . 

Inom den vegetationsavbanade ytan grävdes ett tunt torvskikt 
bort med grävmaskin och under vidtog ett tunt skikt med grå ur-
lakningsjord över steril sandig, grusig morän . Jordtäcket var med 
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andra ord relativt tunt . Inga dolda markstrukturer påträffades men 
däremot en enskiktad stenpackning A316 i den sydöstra delen av 
ytan, helt intill A309 . Stenpackningen tolkades som ett mycket 
flackt oregelbundet röjningsröse, 5 meter i diameter, 0,1–0,2 me-
ter högt och uppbyggt av ett blandat stenmaterial huvudsakligen 
bestående av 0,15–0,3 meter stora stenar . Enstaka 0,5–0,7 meter 
stora stenar förekom också vilka låg i rösets ytterkanter (figur 20) .

Ekeby 96 
Undersökningsområdet som berörde fornlämning Ekeby 96 låg ca 
100 meter söder om Ekeby 97 och omfattade en ca 220×40 meter 
lång sträcka . Det ligger också vid foten av en lång östsluttning som i 
princip sträcker sig från Alaborgsjön och röjningsröseområdet Ekeby 
70:1 i väster ner mot de öppna åker och betesmarkerna öster om 
undersökningsområdet (figur 21) . Här är undersökningsområdet 
flackt och utmärks av blandskog med dominans för granar . I om-
rådets norra del vidtar ett omfattande sankstråk med ormbunkar 
och björksly och det är detta sankstråk som åtskiljer Ekeby 97 från 
Ekeby 96 . 

Inom Ekeby 96 finns också ett sankt område i den norra delen 
och det är anledningen till att röjningsröseområdet tudelats vid den 
avgränsande karteringen . Det lilla området i nordost utgörs av ett 

Figur 20. Möjlig röjningsrösebotten A316 intill lång-
schaktet genom röjningsröse A120=A309 . Stenansam-
lingen påträffades i samband med vegetationsavbaningen .
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fåtal röjningsrösen belägna på en liten moränholme omgiven av 
vattensjuk mark . I vägkorridoren finns enstaka spridda stenblock 
men inte av samma kaliber som de i Ekeby 97 . Ett av röjningsrö-
sena inom detta lilla område, A209, undersöktes i samband med 
förundersökningen och har 14C- daterats till 1310–1450 e . Kr . 
(figur 22 och bilaga 4) . 

Vid förundersökningen 2014 berördes 25 karterade röjnings-
rösen och tre stenmurar . Tre av röjningsrösena undersöktes varav 
ovan nämnda A209 var ett av dem . Övriga två var A201 och A207 . 
Dessutom undersöktes stenmuren A226 . Utifrån en skifteskarta 
från 1780-talet framgår att denna sammanfaller med en skiftes-
gräns . Stenmuren kan alltså vara från 1700-talet . Den kan också 
vara yngre eftersom gränsen mellan ägorna är densamma idag . 
Bara några meter söder om denna ligger en annan stenmur A225 
parallellt med A226 och det har föreslagits att de två tillsammans 
skulle kunna vara rest efter en fägata från historisk tid . Oavsett om 
den haft den funktionen eller ej har den fått sin långsträckta form 
i samband med stenröjning av åkern intill . Denna togs antagligen 
i bruk under 1800-talet (Sillén 2015) . 

Figur 21 . Östra delen av undersökningsområdet ner mot 
öppen brukningsmark .

Figur 22. Översiktsplan över undersökningsområdet 
Ekeby 96 . Dubbelnumrerade anläggningar anger både 
förundersökningens- och slutundersökningens anlägg-
ningsnummer . Se även Bilaga 4 .
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Förutom de undersökta anläggningarna drogs nio schakt med va-
rierande längd . I schakt 1014 14C-daterades kol i odlingsjord till 
2880–2570 f . Kr, alltså mellanneolitikum . De båda röjningsrösena 
daterades till 1190–1300 e . Kr . (A201) och 1310–1450 e .Kr (A209) . 

Inom vägområdet som undersöktes 2016 ligger sex av röjnings-
rösena och den längsta stenmuren A226=A326 . Ett röjningsröse 
A215=A334 har detaljundersökts och provtagits och ett schakt 
drogs också genom A226=A326 . En ca 310 m2 stor yta mellan röj-
ningsröse A207 och A215=A334 vegetationsavbanades utan spår 
efter äldre markstrukturer .

Långschakt genom röjningsröse A215=A334
Schaktet genom röjningsröset hade nord–sydlig orientering och var 
ca 12×2 meter långt och 1 meter djupt . 

Röjningsröse A215=A334 var övertorvat med mycket flack yta, 
rund till formen, 4,5 meter i diameter och med totalhöjd 0,75 meter 
(figur 23) . Stenmaterialet varierar något där stenarna i rösets övre 
del huvudsakligen var 0,1–0,2 meter stora och utgjorde en något 
luftig stenpackning med löst liggande stenar, vilka omgärdades av 
ett löst sammansatt humöst lager med inslag av torv, rötter och 
annat nedbrutet organiskt material . Stenarna i rösets nedre del var 
något större, ca 0,25–0,35 meter stora och låg i ett 0,2 meter tjockt 
gråbrunt lager med sandig humös silt . Troligtvis representerar detta 
lager den äldsta odlingshorizonten och det nedersta stenskiktet 
den äldsta fasen i rösets uppbyggnad . Det betyder att röjningsröset 
byggts upp successivt och att två huvudfaser kan skönjas; en nedre 
med större stenar där stenpackningen satt sig och en övre med min-
dre och lösare stenpackning . Röset var något nedsjunket eftersom 
marken var mjuk i denna del av området . Under det äldsta jord-
lagret vidtar naturlig undergrund bestående av stenig, siltig morän .

Från botten av stenpackningen insamlades ett 14C-/vedartsprov 
liksom två markpollenprover varav det ena har analyserats . Pol-

Figur 23 . Profil genom röjningsröse A215=A334 .
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lenprovet är tänkt att visa vilken typ av markanvändning som varit 
rådande då röjningsröset anlades, och kolprovet att datera tiden för 
rösets anläggande . Vedartsanalysen visar att det daterade provet är 
gran och 14C-analysen att provet med  95,4 % säkerhet (2 sigma) 
kan dateras till 1280 e .Kr .–1400 e .Kr . (Ua-54227) .

Pollenprovet speglar den brukningsfas då röset började anläggas 
eller möjligtvis vegetationen på platsen innan det lades upp . An-
delen större mikroskopiska träkolspartiklar i provet är hög, vilket 
återspeglar att eld använts i samband med röjningar eller för att 
föryngra betesmarkernas gräsvegetation . 

 De dominerande pollentyperna är björk och al som tillsam-
mans utgör 60 % av den totala pollensumman . Tre pollenkorn 
har bestämts till sädesslag varav två kunde artbestämmas till råg . 
Tillsammans med pollen från bl .a diverse ogräs tyder det på åker-
mark och att odling bedrivits på platsen eller i dess närhet . Ett av 
dessa åkerogräs är blåklint som tidigare var ett typiskt åkerogräs i 
framförallt rågåkrar .

Vidare indikerar artsammansättningen att här funnits en mosaik-
artad vegetation med skogsmark i form av dungar med björkinblan-
dad blandskog eller rena björkdungar . I skogen fanns även rikligt 
med gran och ett visst inslag av tall, ek, hassel och lind . Insprängda 
bland skogsdungarna låg också hagmarker med inslag av träd och 
buskar, gräsdominerade betesmarker och åkrar .

Granpollen förekommer också relativt rikligt (ca 5 %) . Det ska 
ställas mot pollenfrekvensen för ek, lind och hassel; samtliga trädslag 
som minskat när granen börjat etablera sig . Dessa relationer kan som 
tidigare nämnts användas som relativ dateringsmetod och komple-
ment till 14C- dateringarna . Provet i A334 visar på många pollenkorn 
från hassel men färre från lind vilket skulle kunna ”pollendatera” 
markanvändningen och rösets äldsta fas till tidig medeltid . Som vi 
tidigare sett har röset 14C-daterats till högmedeltid/senmedeltid - 
något senare än vad vegetationsbilden antyder men ändå med relativt 
god överensstämmelse mellan de båda dateringarna . 

Långschakt genom stenmur A226=A326
Schaktet genom stenmuren hade nordvästlig–sydostlig orientering 
och var ca 8×2 meter långt och 0,6 meter djupt . Anledningen till 
att sökschaktet drogs genom stenmuren, trots att den bedömdes 
vara från historisk tid, var för att studera uppbyggnaden och för 
att säkerställa att den till synes sentida muren inte byggts på en 
äldre kärna . 

Stenmuren A226=A326 var ca 2 meter bred och uppbyggd av del-
vis mossbelupna stora stenblock, vissa mycket skarpkantade, 0,3–1 
meter stora, ömsom samlade till en meterbred stenrad i den östra 
delen, ömsom till två till tre smalare stenrader . De största meterstora 
blocken bildade den enradiga delen av stenmuren medan de något 
mindre blocken i den västra delen utgjorde den flerradiga delen . 
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Generellt låg de största blocken i ytterkanten av muren (figur 24) . 
Stenarna låg hopsamlade mot varandra med luftfickor mellan sig 

och saknade tydligt uppbyggd struktur . Höjden i den östra delen 
uppgick som mest till ca 0,8 meter medan den västra delen var 
något flackare och delvis en smula utrasad . Stenarna i botten låg i 
ett ca 0,3 meter tjockt humöst lager över moränen . Ingen tillstym-
melse till äldre kärna fanns varför tolkningen att det rör sig om en 
stenmur från 1700-talet eller senare förefaller trolig . Profilen genom 
stensträngen har fotodokumenterats .

Få röjningsrösen ligger i den flacka östsluttningen norr om sten-
muren och marken närmast den förefaller röjd på sten; troligtvis 
den sten som ligger i själva muren . Marken runtomkring var fuktig 
med rikligt inslag av blåbärsris och ormbunkar samt björksly ner 
mot åkrarna . Troligtvis är det den fuktiga miljön längst i öster, där 
terrängen dessutom är som lägst, som gjort att röjningsrösena hu-
vudsakligen ligger i väster, högre upp på sluttningen där marken 
är mer väldränerad . 

Den vegetationsavbanade ytan
Förutom schakten genom stenmuren A226=A326 och röjningsrö-
set A215=A334 vegetationsavbanades ett drygt 310 m2 stort om-
råde mellan detta röjningsröse och röjningsröset A207 (figur 25) . 
Liksom i Ekeby 97 valdes denna yta för att den utgjorde en större 
sammanhängande stenröjd yta . Inom den vegetationsavbanade ytan 
grävdes ett tunt torvskikt bort med grävmaskin och under vidtog 
ett fett, 0,2–0,25 meter tjockt lerigt, siltigt humuslager med inslag 
av feta daggmaskar . Tjockleken på lagret kan möjligtvis förklaras 
av att det ligger vid foten av den svaga östssluttningen, och att jor-
den transporterats och ackumulerats här genom den brukning som 
försiggått längre upp i backen . I övrigt var det tydligt att marken 
röjts på sten och att större jordfasta block fått ligga kvar . Inga dolda 
markstrukturer påträffades inom den avbanade ytan .

Ekeby 98
Undersökningsområdet som berörde Ekeby 98 ligger ca 600 meter 
söder om Ekeby 96 och omfattar en ca 260×40 meter lång sträcka . 
Röjningsrösena ligger huvudsakligen centralt i området, över en  
svagt utbildad moränrygg med nord–sydlig orientering (figur 26) . 
Från denna sluttar marken något åt väster, öster och söder . Väster 
om undersökningsområdet finns flera spridda partier med små 
sankmarksområden varav några med synlig vattenspegel . Några av 
dessa berörde också själva undersökningsområdet .

Undervegetationen i området utmärks av blåbärsris och mossor 
och växter som trivs i lite fuktigare marker . Trädbeståndet domineras 
av tall och granskog med inslag av björk . Förnaskiktet är tunt och 
under det finns ett tydligt urlakningsskikt . Över området ligger 
spridda större stenblock i dagen . De är huvudsakligen koncentrerade 

Figur 24 . Profil genom stenmuren A226=A326 .

Figur 25. Vegetationsavbanad yta mellan röjningsrösena 
A207 och A215=A334 .
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till den centrala platån men finns även i den östra delen, ner mot 
öppen mark som tar vid där röjningsröseområdet har sin östra be-
gränsning . Spridda över dessa öppna fält finns ett stort antal mycket 
stora stenblock vilka även avtecknar sig som spridda punktobjekt 
på en LIDAR- karta över området .

Vid den tidigare förundersökningen berördes 30 karterade 
röjningsrösen och två stenhägnader; dels en längre i sydväst med 
fornlämningsnummer Ekeby 69:1, dels en i norr uppdelad i två 
delar A331:1 och A331:2 . Sistnämnda undersöktes 2016 och be-
nämndes då A270 . Av de trettitalet röjningsrösen som berördes av 
förundersökningen 2014 undersöktes tre: A305, A322 och A326 . 
Dessutom påträffades en härd A336 i ett sökschakt .

Förutom schakten genom de tre röjningsrösena drogs sex schakt 
med varierande storlek . I schakt 3001 14C-daterades kol i odlingsjord 
till 1050–1280 e . Kr; inom tidsspannen dock med troligast  datering 
till 1150–1280 e .Kr . Under det största röjningsröset i området A326 
påträffades ett kolbemängt lager som daterades till 1890–1620 f . 
Kr ., alltså äldre bronsålder . Ytterligare ett röjningsröse, A322, har 
daterats till 1480–1800 e .Kr; inom tidsspannet troligast 1480–1670 
e .Kr . Den enda härden A336 daterades till ungefär samma tid, det 
vill säga 1460–1650 e .Kr . 

Inom det aktuella vägområdet som undersöktes 2016 ligger 16 
av de karterade röjningsrösen och de båda hägnadsvallarna . Två 
röjningsrösen A320=A225 och A312=A207 och en stenhägnad 
A331:2=A270 har detaljundersökts och provtagits . Ett ca 250 m2 
stor område vegetationsavbanades . I den norra delen låg en liten 

Figur 26. Sydöstra delen av moränryggen där röjnings-
rösena återfinns . I bakgrunden ses öppen mark öster om 
röjningsröseområdet Ekeby 98 . 
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härdrest A277med enstaka skärvstenar och i den södra delen låg en 
större anhopning jordfasta block kring vilka enstaka röjningsstenar 
deponerats . I övrigt fanns inte några spår efter äldre strukturer dolda 
under marken (figur 27 och bilaga 4) .

Långschakt genom röjningsröse A320=A225
Schaktet genom röjningsröset hade nordvästlig–sydostlig orientering 
och var ca 13×4 meter långt och 1 meter djupt . 

Röjningsröse A320=A225 var övertorvat med välvd profil, relativt 
jordfyllt, rund till formen, 5 meter i diameter och med totalhöjd 0,7 
meter . Stenmaterialet varierar något där stenarna i rösets västra del 
huvudsakligen var 0,1–0,15 meter stora och utgjorde en utpräglad 
småstenspackning omgärdad av jord bestående av sandig, grusig 
humus (figur 28) . Under stenarna fanns ett ca 0,1 meter tjockt 
urlakningslager . Stenarna i den östra delen var större, ca 0,15–0,4 
meter stora och de låg i ett 0,1 meter tjockt mörkbrunt till svart, 
fett, förmultnat humuslager . I denna del av röset ligger de minsta 
stenarna över de större som närmast kommit att utgöra en central 
kärna i röjningsröset . Troligtvis representerar denna del en äldre fas 

Figur 27. Översiktsplan över undersökningsområdet 
Ekeby 98 . Dubbelnumrerade anläggningar anger både 
förundersökningens- och slutundersökningens anlägg-
ningsnummer .Se även Bilaga 4 . 
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i röset . Vid en senare fas har det äldre röset byggts på och utvidgats 
åt väster med ett utpräglade småstensmaterialet . Under det äldsta 
jordlagret vidtar naturlig undergrund bestående av sandig, stenig 
morän .

Från botten av stenpackningen i rösets äldre fas insamlades ett 
14C-prov/vedartsprov för att få en datering på när primärröset kan ha 
anlagts . Från botten av stenpackningen i de båda faserna insamlades 
också var sitt markpollenprov: PP2 från den yngre fasen och PP 
1 från den äldre . De båda pollenproverna är tänkta att visa vilken 
typ av markanvändning som varit rådande då röjningsröset först 
anlades respektive då det byggdes på och utvidgades .

 Vedartsanalysen visar att det daterade provet är gran och 14C-
analysen att provet med  95,4 % säkerhet (2 sigma) kan dateras till 
1165–1270 e .Kr . (Ua-54229) .

PP1 speglar troligtvis den brukningsfas då röset anlades eller möj-
ligen vegetationen på platsen dessförinnan . Andelen mikroskopiska 
träkolspartiklar i båda provera är höga, som störst i PP2 . Generellt 
återspeglar det att eld använts i samband med röjningar och att fö-
rekomsten i prov 2 kanske kan bero på ökad grad av fragmentering 
i samband med odling eller att eld använts i större omfattning för 
att föryngra betesmarkernas gräsvegetation . Man kan också fundera 
på om kolet har med äldre svedjebruk att göra? 

 Pollensammansättningen mellan de olika proverna varierar . I PP1 
dominerar till exempel pollen från maskrosor och fibblor medan de 
i det närmaste saknas i PP2 . Av trädslag är tall och björk vanligast 
där björk dominerar i PP2 . Ett pollenkorn från ett icke artbestämt 
sädesslag påträffades i vardera provet . Materialet är litet men visar 
på odling i närområdet om än inte så omfattande . 

Artsammansättningen i de båda proverna tyder på ett öppet 
landskap med gräsbevuxen betesmark med inslag av blandskog, 
hagmarker och åkrar . Möjligtvis var betestrycket större under den 

Figur 28. Profil genom röjningsröse A225 . Till vänster i 
bilden ses rösets påbyggnad i form av en småstenspackning .
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yngre rösefasen eftersom rikligare förekomst av låsbräken och före-
komst av mjölkört i PP2 tyder på lågvuxen hårt brukad gräsmark 
I PP2 finns även gott om pollen från stensöta vilket avspeglar en 
miljö med stenig och blockrik mark . Det kan tala för att det redan 
fanns röjningsrösen på platsen när A225 påbyggdes och utvidgades  
under den yngre fasen .

Granpollen förekommer i båda proverna medan förekomst av pol-
len från hassel och lind är låg . Det skulle indikera en brukningsfas 
senare än tidig medeltid; förslagsvis senmedeltida eller från tidig 
modern tid . Dateringen av de båda brukningsfaserna utifrån pol-
lenspektrumen ger alltså yngre dateringar än vad 14C-dateringen 
av rösets äldsta fas visar . Möjligtvis kan avvikelsen bero på att det 
är en äldre, för röjningsröseuppläggandet icke- representativ kolbit 
som daterats, eller så måste förklaringen sökas någon annanstans .

Långschakt genom röjningsrösena A312=A207 och A313=A216 
Schaktet genom röjningsrösena hade nordvästlig–sydostlig oriente-
ring och var ca 20×3 meter långt och 0,6 meter djupt . 

Röjningsröse A312=A207 var övertorvat, sluttade åt öster och var 
tämligen jordfyllt . Det hade flack profil, var oval till formen, 7×6 
meter stort och med totalhöjd 0,6 meter . Stenmaterialet varierade i 
storlek mellan 0,1–0,5 meter stora stenar . De största stenarna låg i 
rösets västra del även om knytnävsstora stenar också förekom . Även 
i rösets östligaste del finns entaka större stenar även om denna del av 
röset klart domineras av ett småstensmaterial med 0,1–0,15 meter 
stora stenar . Småstenspackningen ger sken av att en påbyggnad av 
röset skett från detta håll . Det skulle kunna tyda på att röset likt 
A225 påbyggts och utvidgats under en senare fas, och att denna 
inneburit att det framförallt var knytnävsstora stenar som röjdes 
bort . I den östra delen finns även ett meterstort jordfast block som 
småstensmaterial lagts kring (figur 29) . 

Stenmaterialet i röjningsröset ligger i och omgärdas av jord be-
stående av gråbrun humös silt förutom i röstes östligaste del, öster 
om stenblocket, där det består av svartbrun siltig humus . Under 
jordlagren i röset vidtar naturlig undergrund bestående av stenig, 
siltig morän .

Från botten av stenpackningen i rösets östra del insamlades ett 
14C-prov/vedartsprov för att få en datering på när röset anlades, alltså 
den älde fas som representeras av det större stenmaterialet i nedere 
delen av röset . Intill kolprovet insamlades också ett markpollenprov 
PP2 . Dessutom togs ett markpollenprov PP1 under stenpackningen 
i rösets västra del där de största stenarna låg . Vedartsanalysen visar 
att det daterade provet är tall och 14C-analysen att provet med  95,4 
% säkerhet (2 sigma) kan dateras till 1490–1670 e .Kr . (Ua-54230) .

De båda pollenproven speglar troligtvis den brukningsfas då röset 
anlades . Andelen mikroskopiska träkolspartiklar i båda provera är 
höga, som störst i PP2 . Generellt återspeglar det att eld använts i 
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samband med röjningsbränning och markbearbetning i samband 
med odling . Möjligtvis kan kolet avspegla tidigt svedjebruk i om-
rådet? 

Pollensammansättningen mellan de olika proverna varierar något 
vad gäller artförekomst och antal pollen och är generellt större i PP1 
än i PP2 . Sammantaget visar de på en mosaikartad vegetation på 
platsen när röset anlades med inslag av skogsdungar, hagmarker, 
betesmarker och åkrar . Belägg för det är de totalt 23 pollenkorn 
från sädesslag som påträffats varav åtta artbestämts till råg och två 
till vete . Rågpollen finns i båda proverna liksom vetepollen . Före-
komsten tyder på att det odlats på platsen och att odlingen varit 
tämligen intensiv med tanke på antalet pollenkorn som hittats . 
Framförallt är det råg som odlats . 

Artsammansättningen vad gäller övriga växter speglar öppna 
hagmarker och gräsdominerade betesmarker . Gräsvegetationen var 
antagligen låg och hårt betad . Liksom för röjningsröse A320=A225 
visar förekomst av stensöta att det fanns äldre röjningsrösen på 
platsen när röset A312=A207 anlades . 

Granpollen förekommer i båda proverna men är betydligt högre 
i PP1 än i PP2, vilket indikerar att det även finns en relativ ålders-
skillnad var gäller röseuppläggandet inom rösets äldre fas . Möjligtvis 
är det så att den första röjningen representeras av stenmaterialet 
runt det stora stenblocket i rösets östra del . Sedan påbyggs röset åt 
väster genom att större stenar slängs upp mot det redan befintliga 
röset kring stenblocket . Stenpackningen i denna del av röset är inte 
lika omfattande som i den östra delen, vilket skulle kunna bero på 
att den tillkommit något senare . Vid ett senare skede tillkommer 
så den yngsta fasen som utgörs av det knytnävsstora stenmaterialet 
som lagts på de större stenarna i botten .

Figur 29. Profil genom röjningsröse A207 . I östra delen av 
röset till vänster i bilden ses en betydande småstenspack-
ning .
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Förutom förekomst av granpollen är som tidigare nämnts pollen 
från hassel och lind också tidsmarkörer och de förekommer i mycket 
ringa utsträckning i de båda proverna . Det skulle kunna tyda på 
att PP2 från den östra delen avspeglar en tillkomst under senare 
delen av medeltiden och den västra delen, en senare påbyggnad 
och utvidgning under senmedeltiden eller tidig modern tid . Tolk-
ningen utifrån pollenspektrumet stämmer väl med 14C-dateringen 
från rösets östra del .

Röjningsröse A313=A216 låg ca fyra meter nordost om 
A312=A207 . Röset var övertorvat, sluttade svagt åt öster, var täm-
ligen jordfyllt med gråbrun humös sandig silt, hade flack profil, var 
oval till formen och även det 6×5 meter stort och med totalhöjd 
0,6 meter (figur 30) . 

Till skillnad från A207 dominerades stenmaterialet av större 0,3–
0,5 meter stora stenar även om ett småstensmaterial också förekom . 

Dock är mängden knytnävsstora stenar betydligt mindre och inte 
lika framträdande i detta röse . De större stenarna i röset hade lagts 
upp kring flera större jordfasta block; det största ca 1,6 meter stort . 

Stenarna ligger i ett 0,1 meter tjockt lager med gråbrun siltig hu-
mus och därunder vidtar naturlig undergrund bestående av stenig, 
siltig morän . Röjningsröset har dokumenterats men inte provtagits .

Långschakt genom hägnadsvallen A331:2=A270
Den norra delen av undersökningsområdet, tillika röjningsröse-
områdets nordligaste avgränsning, begränsades av en sammanlagt 
ca 120 meter lång hägnadsvall med ungefärlig öst–västlig riktning . 
Centralt i vallen fanns en ca 25 meter bred öppning vilken delar 
vallen i två delar . Vallen är till största delen relativt flack men på 
sina ställen mer välvd och tydlig, vilket beror på att större stenar 

Figur 30. Profil genom röjningsröse A216 .
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ingår i dessa partier . Genom den östra valldelens ena ytterände drogs 
ett ca 11×2 meter brett och 0,6 meter djupt schakt med ungefärlig 
nord‒sydlig orientering .

Hägnadsvallen A331:2=A270 var övertorvad, relativt flack där 
den snittades, ca 2,5 meter bred och med totalhöjd 0,4 meter . Den 
var delvis jordfylld i den nedre delen och uppbyggd av 0,05–0,25 
meter stora stenar där småstensmaterialet dominerar . Småstensma-
terialet låg huvudsakligen i vallens övre del och utgjorde en ”luftig” 
packning där stenarna låg med luftfickor mellan sig . Jordfyllningen 
bestod i övrigt av grå siltig sandig humus över den naturliga un-
dergrunden som här utgjordes av sandig, lerig morän (figur 31) . 

Från nedre delen av stenpackningen insamlades ett kolprov för 
14C-datering samt ett pollenprov . Vedartsanalysen visar att det 
daterade provet är gran och 14C-analysen att provet med  95,4 % 
säkerhet (2 sigma) kan dateras till 1460–1640 e .Kr . (Ua-54231) .

Pollenprovet från vallen liksom övriga pollenprover avspeglar 
vegetationen på platsen just innan eller i samband med att vallen  
anlades . Pollenkoncentrationen är hög medan andelen mikrosko-
piskt kol är mycket låg . Detta skiljer detta prov från de som tagits 
i de båda röjningsrösena . En annan intressant skillnad är att pol-
lentyperna domineras av lind och hassel som tillsammans utgör 67 
% av den totala pollensumman . Av sädesslag fanns ett pollenkorn 
från råg vilket är klent men visar ändå att det funnits åkermark i 
närheten . Pollen från olika ogräs förstärker det intrycket . 

Den samlade bilden av artsammansättningen visar på ett beskogat 
landskap med lövträden ek, lind, hassel och enstaka björkar men 
där det även finns inslag av mindre ytor med öppen gräsbevuxen-
betesmark och åker .

Granfrekvensen i provet ligger på mycket låga 1,1% och till-
sammans med den rikliga förekomsten av pollen från ek, lind och 
hassel talar det för att materialet i provet deponerats någon gång 
före medeltidens början . Förekomsten av ett rågpollen skulle dock 
kunna tyda på medeltiden eftersom råg började odlas mer frekvent 
då . Samtidigt kan råg också förekomma som åkerogräs i odlingar 
av andra sädesslag . 

Den samlade bedömningen utifrån pollenspektrumet är att det 
visar på markanvändning under romersk järnålder, sålunda ett helt 
annat landskap än det som var rådande under 1400-1600-talen då 
hägnadsvallen anlades enligt 14C-dateringen . Det som talar för att 
denna datering är trolig är att vallen till stora delar består av ett 
utpräglat småstenmaterial; något som också påträffades i det sam-
tida röjningsröset A207 och i den yngre fasen i A225 . Det skall 
dock tilläggas att detta avspeglar uppbyggnaden i just denna del av 
vallen . På andra ställen utgörs stenmaterialet av större stenar och 
liknar därmed uppbyggnaden av den södra hägnadsvallen RAÄ-nr 
Ekeby 69:1 . Det skulle kunna tyda på att hägnadsvallen/vallarna 
är av äldre datum och att småstenspackningen i delar av A270, likt Figur 31 . Profil genom hägnadsvallen A270 .
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småstenspackningen i till exempel A207 och A225, tillkommit i 
samband med senare markröjning under senmedeltiden (figur 32 
och figur 33) .

Långschakt genom röjningsrösena A325=A251 och A324=A258
Schaktet låg drygt 20 meter söder om hägnadsvallen och hade 
nordnordvästlig–sydsydostlig orientering, var ca 15×2 meter långt 
och 0,6 meter djupt . I den västra delen låg röjningsröse A251 och 
i den östra delen röjningsröse A258 . Dessa båda rösen har inte un-
dersökts utan endast fotodokumenterats (figur 34 och figur 35) .

Figur 32 och figur 33. I den övre bilden ses en del av 
hägnadsvallen A270 öster om profilsnittet uppbyggd av 
stora stenar och i den nedre bilden delar av hägnadsvallen 
RAÄ-nr Ekeby 69:1 .
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Den vegetationsavbanade ytan
Förutom schakten genom hägnadsvallen och utvalda röjningsrösen 
vegetationsavbanades ett drygt 250 m2 stort område beläget öster 
om röjningsröse A320=A225 . Liksom i Ekeby 96 och 97 valdes 
denna yta för att den utgjorde en större sammanhängande stenröjd 
yta . Inom den vegetationsavbanade ytan grävdes ett tunt torvskikt 
bort med grävmaskin ner till underliggande jordlager bestående av 
siltig humus över naturlig undergrund bestående av och blockrik, 
stenig morän . En del av den bortröjda stenen torde ha lagts upp i 
de röjningsrösen som ligger i närheten medan större jordfasta block 
lämnats . Inom en avgränsad yta i det vegetationsavbanade områdets 
södra del påträffades en ansamling med större stenar, ca 0,5–0,9 
meter stora . Vissa utgjordes av markfasta block medan övriga var 
ditlagda . Det steniga området var mycket flackt och gav inte intryck 
av ett regelrätt röjningsröse; snarare en slags dumpyta för delvis 
bortröjd sten blandat med en ansamling naturliga block . Denna 
del av området sluttar något åt öster och tjockleken på jordtäcket 
var större här än längre åt väster . Det har inneburit att stenområdet 
överlagrats av tjockare jord och därmed kanske inte utgjort något 
hinder i samband med markanvändningen (figur 36) . 

Förutom denna stenansamling påträffades inte några dolda 
markkonstruktioner . Däremot en mindre härd A277 i den vegeta-
tionsavbanade ytans norra del . Härden var rektangulär till formen, 
0,7×0,3 meter stor och 0,05–0,1 meter tjock med inslag av enstaka 
små skärvstenar . Vedartsanalysen visar att det daterade provet är asp 
och 14C-analysen att provet med  95,4 % säkerhet (2 sigma) kan 
dateras till 1480–1650 e .Kr . (Ua-54232) .

Figur 34 och Figur 35. Den övre bilden visar profilsnittet 
genom röjningsröse A251 och den nedre bilden profilen 
genom röjningsröse A258 .

Figur 36. Den vegetationsavbanade ytan öster om röj-
ningsröse A225 . Centralt i bilden ses en ansamling stora 
stenblock . 
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Den östra delen av undersökningsområdet/röjningsröseområdet är 
generellt mer blockrikt än övriga delar av vägområdet och därtill 
kommer det stora antalet spridda, mycket stora stenblock som lig-
ger i den öppna marken öster om röjningsröseområdet . 

Kvartärgeolog fil . dr . Leif Björkman som utfört pollenanalyserna 
har även tittat på svallning och strandförskjutningar i Kumlatrakten . 
Högsta kustlinjen i dessa trakter ligger 140 meter över havet, vilket 
innebär att hela sträckningen för nya riksväg 51 en gång legat un-
der vatten . På de tidigare branterna är moränen ofta svallad vilket 
innebär att finare fraktioner fraktas bort med vattnet medan grövre 
blir kvar på platsen . Därmed blir ytskiktet på platsen blockrikare 
än vad som annars hade varit vanligt . På nivåer mellan ungefär 
75–60 meter över havet kan svallningen vara markant, särskilt 
inom områden som varit exponerade mot öppet vatten . På nivåer 
under 50 meter över havet är svallningen mindre påtaglig eftersom 
landområdena då var större och mer sammanhängande . Nivåer över 
56 meter över havet har påverkats av Ancylussjön; ett av Östersjöns 
många förstadier, med ungefärlig datering till tiden 7500–6000 f . 
Kr . Lägre liggande nivåer har påverkats av nästa östersjöstadium 
kallat Litorinahavet (Björkman 2016) .

Med tanke på att härden och området med den blockrika stenan-
samlingen ligger 56–57 meter över havet har antagligen Ekeby 98  
påverkats av Ancylussjön och kan därmed illustrera hur det tyngsta 
materialet blir kvar på platsen medan finare material transporterats 
bort med vattnet . 

Sköllersta 223
Det sydligast belägna undersökningsområdet Sköllersta 223 ligger 
ca 2,5 km söder om Ekeby 98 och omfattade en ca 600×40 m lång 
sträcka huvudsakligen dominerad av granskog . Det är det mest 
omfattande av de fyra områdena . Övergripande bjuder området 
på en varierad topografi med berg i dagen i den nordligaste delen 
som också utgör områdets högsta punkt . Från bergklacken sluttar 
terrängen både norrut och söderut, och i sluttningarna ligger röj-
ningsrösen och små hägnadsvallar . Norr om bergknallen återfinns 
röjningsrösen till synes liggande på rad med öst-västlig riktning på 
naturligt utformade blockrika avsatser . På så vis formar de en slags 
terrasser som avgränsar ett par åkerytor i nordsluttningen, ner mot 
det rösefria område som vidtar norr om Sköllersta 223 (figur 37) . 

Söder om bergklacken ligger ett tiotal röjningsrösen tillsammans 
med små delvis raka, delvis bågformade hägnadsvallar . Röjningsrö-
sen finns även i ett nordostligt–sydvästligt stråk söder därom och 
därefter övergår terrängen i ett något vattensjukt område med stora 
stenblock . Området utgörs av kraftigt nedbrutet organiskt mate-
rial som närmast kan beskrivas som kärrtorv och ger intryck av att 
utgöra en naturlig svacka i terrängen; särskilt i den södra delen där 
en slags avsats utbildats . Från denna och drygt 50 meter åt söder 
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utgörs området av en sandplatå . Därefter dominerar moränen åter 
resterande delen av undersökningsområdet; på nivå ca 65–70 me-
ter över havet . Morän är för övrigt den dominerande jordart som 
ställvis är mycket blockrik . 

Väster om sandplatån och huvudsakligen utanför arbetsområdet 
låg den enda fornlämningen som inte är fossil åkermark; gravfält 
Sköllersta 181:1 bestående av fyra rösen av varierande storlek . Rö-
sena ligger på en liten förhöjning i terrängen omgivna av röjnings-
rösen . De är några av de totalt 87 röjningsrösen som tillsammans 
med fem hägnadsvallar karterades vid förundersökningen 2014 . Vid 
det tillfället konstatarades att röjningsröseområdet forsatte västerut, 
bortom arbetsområdet . Längre åt nordost indikerade dessutom 
LIDAR-data en hägnadsliknande struktur och flera punktobjekt 
vilka skulle kunna vara röjningsrösen (Sillén 2015) . Röjningsrö-
seområdets utbredning konfirmerades två år senare då området 
karterades och avgränsades .

Av de karterade röjningsrösena förundersöktes sex varav tre låg 
inom östra delen av fornlämningsområdet till gravfältet: A440, 
A443 och A446 . Övriga var A412, A417 och A480 samt hägnaden 

Figur 37 . Utsikt mot undersökningsområdets södra del 
från krönläget med röjningsrösen och bågformade häg-
nadsvallar i områdets norra del .



44 ARKEOLOGISK RAPPORT 2017:09•

A403 . Förutom schakten genom agrara element drogs även här flera 
schakt genom brukningsytorna över hela arbetsområdet, totalt ett 
tjugotal schakt av varierande längd och med varierande storlek . Från 
schakten 4006, 4007 och 4022 insamlades kolbitar för 14C-analys . 
I schakt 4006 14C-daterades kolet i odlingsjorden till 1470–1660 
e . Kr, i schakt 4007 till 1880–1610 f . Kr och i schakt 4022 till 
50–240 e .Kr . Under röjningsröse A443 inom gravfältsområdet 
14C-daterades kol till 1280–1410 e . Kr medan A440 daterats till 
1470–1660 e .Kr, A480 till 240–420 e .Kr ., A412 till 1020–1210 
e .Kr och slutligen A417 till 1280–1410 e .Kr . De olika dateringarna 
visar på stor spridning i tid . 

Inom det aktuella vägområdet som undersöktes 2016 ligger 30 
av de karterade röjningsrösen och de fem hägnadsvallarna . Av dessa 
har A488=A4, A493=A12, A426=A16, A476=A22, A478=A25, 
A470=A26 och A482=A30 detaljdokumenterats och provtagits 
(figur 38, figur 39, figur 40 och bilaga 4) . A22 endast provtagits 
och fotodokumenterats . 

Inom undersökningsområdet vegetationsavbanades också fyra 
ytor av varierande storlek, totalt ca 800 m2 . Inom den vegetations-
avbanade ytan längst i norr påträffades en mycket flack röjnings-

Figur 38. Översiktsplan över norra delen av under-
sökningsområdet i Sköllersta 223 . Dubbelnumrerade 
anläggningar anger både förundersökningens- och slut-
undersökningens anläggningsnummer . Se vidare Bilaga 4 .
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röseliknande stenansamling med ”svansliknande” utlöpare . Den 
vegetationsavbanade ytan centralt i undersökningsområdet utgjor-
des av den tidigare beskrivna sandplatån och inom ett ca 1×1 m 
stort område påträffades ett kvartsmaterial omfattande ett trettiotal 
bitar . Materialet har undersökts av arkeolog, fil .dr . Bo Knarrström 
som bedömde att merparten av materialet var bearbetat och att i det 
bl .a fanns en formell skrapa och en bipolär kärna/kantavslag bland 
bitarna . Materialet skulle kunna tyda på en slagplats för kvartsfö-
remål, antingen tillhörande en boplats eller fristående slagplats . 
Fynden gav senare upphov tilll en kombinerad arkeologisk för- och 
slutundersökning som utfördes hösten 2016 . Denna resulterade så-
väl i ett neolitiskt kvarts-och kvartsitmaterial som i tre mesolitiska 
anläggningar från ca 7000–6600 f . Kr (Jansson 2017) .  

Långschakt genom röjningsröse A488=A4
I den nordligaste delen av undersökningsområdet låg flera röjnings-
rösen på rad i nordnordvästlig– sydsydostlig riktning . Tillsammans 
med stenblock och i viss mån dumpad röjningssten bildade dessa 
en slags gräns mellan röjningsröseområdet och ett rösefritt område 
norr därom . Terrängmässigt låg rösena dessutom vid foten av en 
mindre sluttning utgående från den lilla bergknallen kring vilken 
röjningrösena i denna del av undersökningsområdet orienterar sig . 
Som tidigare nämnts utmärks röjningsrösena i den norra delen av 

Figur 39 och Figur 40. Översiktsplan över den centrala 
och den södra delen av undersökningsområdet i Sköllersta . 
Dubbelnumrerade anläggningar anger både förundersök-
ningens- och slutundersökningens anläggningsnummer .
Se även Bilaga 4 .
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undersökningsområdet av att de lagts upp på en slags naturliga av-
satser . På så vis har de kommit att bilda tre parallella terrassliknande 
stråk i terrängen med 15–35 meters mellanrum mellan varandra 
(figur 41) . Genom ett av dessa rösen A488=A4 drogs ett ca 17×1,5 
meter brett och 0,7 meter djupt schakt med nord‒sydlig orientering .

Röjningsröse A488=A4 var övertorvat, ovalt till formen, 6×5 meter 
stort och med totalhöjd 0,7 meter . Röjningsröset sluttade åt norr 
ner mot det rösefria området . Stenpackningen bestod av 0,15–0,6 
meter stora stenar där den vanligaste stenstorleken var 0,25–0,35 
meter även om mindre stenar också förekom . Stenmaterialet var 
enskiktat och olika faser i uppbyggnaden kunde inte urskiljas . 

Stenarna i röset låg med luftfickor mellan sig med nedsipprat 
organiskt material . I övrigt var jordinblandningen ringa . Stenarna 
låg i ett 0,1–0,15 meter tjockt fett något siltigt humuslager med 
inblandning av underliggande moränsand . Längst i norr var lagret 
dock något tjockare; ca 0,2–0,25 meter beroende på sluttningen . 
Under jordlagret utgörs naturlig undergrund av stenig, siltig mo-
rän (figur 42) . Från nedre delen av stenpackningen insamlades ett 
kolprov för 14C-datering samt ett pollenprov . Vedartsanalysen visar 
att det daterade provet är från trädslaget en och 14C-analysen att 

Figur 41. Två röjningsrösen ingående i den mellersta av 
tre terrassliknande avsatsen i den norra delen av undersök-
ningsområdet . På vardera sidan av röjningsrösena skymtar 
ett par mindre provschakt 
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provet med  95,4 % säkerhet (2 sigma) kan dateras till 1480–1645 
e .Kr . (Ua-54233) .

Pollenprovet avspeglar troligtvis en brukningsfas i samband med 
rösets tillkomst . Pollenkoncentrationen är låg men inte andelen 
mikroskopiskt kol . Det överensstämmer med flera andra prov och 
beror antagligen på att kol fragmenterats vid röjningbränningar 
och odling . Tecken på sistnämnda är bland annat 10 pollenkorn 
från sädesslag varav fyra kunnat bestämmas till råg och ett till vete . 
Mängden sädeskorn vittnar om åkrar där rågen varit den viktigaste 
grödan . 

Pollensammansättningen visar att landskapet varit mosaikar-
tat med inslag av björkdominerade skogsdungar, hagmarker med 
buskar och träd, gräsdominerad betesmark som på sina håll varit 
hårt betad samt åkrar . Granfrekvensen i provet är tämligen hög 
och tillsammans med låg förekomst av pollen från hassel och lind 
i kombination med pollen från råg och blåklint tyder pollenspek-
trumet på en senmedeltida datering . I detta fallet stämmer det väl 
överens med 14C dateringen . 

Långschakt genom röjningsrösena A493=A12 och A494=A13
Ungefär 50 meter söder om långschaktet genom A4, högre upp 
i sluttningen, grävdes ett ca 23×2 meter långt och 1 meter djupt 
schakt med nordnordvästlig–sydsydostlig orientering genom ett par 
röjningsrösen . I den östra delen av schaktet låg röse A493=A12 och 
i den västra delen röse A494=A13 . Detta röse har inte provtagits 
utan endast fotodokumenterats (Figur 43) . Dessutom vegetations-
avbanades ett par 3–5 meter långa provytor mellan de båda långs-
chakten för att studera den underliggande undergrundens karaktär .

Röjningsröse A493=A12 var övertorvat, ovalt till formen, 5×4 
meter stort och med totalhöjd 0,25 meter (äldre fas) och 0,7 meter 
(yngre fas) . Stenpackningen i röset bedömdes vara uppbyggt i två 

Figur 42. Profil genom röjningsröse A4 .

Figur 43 . Profil genom röjningsröse A13 . I bakgrunden 
skymtar en uppstickande bergknalle som utgör undersök-
ningsområdets högsta punkt .
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faser . Den äldre fasen utgjordes av ett något större stenmaterial be-
stående av 0,2–0,35 meter stora stenar liggande i ett 0,1–0,2 meter 
tjockt lager med brun, kompakt fet siltig humus . Utifrån profilen 
har detta uppskattningsvis varit ca 3 meter stort . Över den äldre 
stenpackningen låg en yngre stenpackning bestående av 0,1–0,3 
meter stora stenar med inslag av enstaka 0,4–0,5 meter stora stenar . 
Den övre delen av stenpackningen var ”luftig” och stenarna låg med 
luftfickor mellan sig där nedsipprat organiskt material samlats . I 
den södra delen av röjningsröset låg några meterstora stenblock som 
tycks ha utgjort den södra begränsningen för röset . I den nordvästra 
delen ligger dessutom ett nästan två meter stort block som röjnings-
stenen samlats kring . Det förefaller som om det är stenarna i rösets 
yngre fas som framförallt relateras till en påbyggnad kring de stora 
jordfasta blocken även om ett större block också kan relateras till 
den äldre fasen . Under jordlagren i de båda faserna vidtog naturlig 
undergrund av blockrik, stenig, grusig morän (figur 44) . 

Från nedre delen av stenpackningen i den äldre fasen insamlades 
ett kolprov för 14C-datering samt det ena pollenprovet PP 1 . Det 
andra pollenprovet PP2 insamlades från ett jordlager som kan relate-

Figur 44. Profil genom röjningsröse A12 . I botten på röset 
ses större stenar vilka utgjort rösets äldsta fas . På dessa har 
sedan mindre sten slängts upp vid senare tillfällen .
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ras till rösets yngre fas . Vedartsanalysen visar att det daterade provet 
är från björk och 14C-analysen att provet med  95,4 % säkerhet (2 
sigma) kan dateras till 1290‒1410 e .Kr . (Ua-54234) .

De båda pollenproven är tänkta att avspegla vegetationen unde de 
olika perioder de tillkommit, det vill säga PP1 det förhållande som 
rådde då primärröset anlades och PP2 vegetationen då det påbygg-
des .  Liksom i alla andra analyserade rösen är andelen mikroskopiskt 
kol högt vilket även här tolkas som fragmentering i samband med 
röjningsbränningar och odling . Bland pollen från diverse arter 
fanns  även i dessa prover från sädesslag . Flest påträffades i PP1 med 
fyra pollenkorn från råg och tre från vete . I PP2 fanns vardera ett 
pollenkorn från råg och vete . Dessa pollenkorn talar för odlingar 
på platsen, att dessa varit omfattande och diversifierade och att 
möjligtvis veteodlingarna varit mer omfattande än rågodlingarna .

Även här visar pollensammansättningen på en mosaikartad ve-
getation med barrblandskog och inslag av skogsdungar, hagmarker 
med trädbestånd, gräsdominerad betesmark och åkrar . Inslaget av  
stensöta kan tyda på att röjningsrösen fanns på platsen redan då 
det äldsta röset anlades . Det är dock en allmänt stenig terräng som 
alla rösena ligger i . 

Granfrekvensen i de båda proverna är tämligen hög och tillsam-
mans med låg förekomst av pollen från hassel och lind i kombination 
med pollen från råg och blåklint ( i PP2) tyder pollenspektrumet 
på en senmedeltida datering; i varje fall för rösets yngre fas . Den 
dateringen kan vara rimlig om man betänker att den äldre fasen 14C 
daterats till högmedeltid/början på senmedeltiden . 

Långschakt genom röjningsröse A427=A15 och A426=A16
Söder om det lilla bergskrönet och ansamlingen med röjningsrösen 
kring de små hägnadsvallarna grävdes ett långschakt genom ett par 
röjningsrösen vid foten av den lilla sydsluttningen . I den västra de-
len av schaktet låg A427=A15 och i den östra delen A426=A16 . Av 
dessa båda har A427=A15 endast fotodokumenterats (figur 45) . 
Schaktet hade nordnordostlig‒sydsydvästlig orientering och var ca 
18×1,5 meter långt och 0,7 meter djupt .

Röjningsröse A426=A16 var övertorvat, flackt, ovalt till formen, 
5×4 meter stort och med totalhöjd 0,55 meter . Stenpackningen var 
enskiktad, homogen och uppbyggd av 0,1‒0,4 meter stora stenar 
där de flesta var 0,2–0,25 meter stora . Stenarna låg väl samlade och 
packade mot varandra utan mellanliggande luftfickor . Däremot var 
jordinblandningen tämligen hög . Stenarna i röset låg i ett 0,1–0,2 
meter tjockt lager med fet siltig humus över undergrunden bestå-
ende av stenig, grusig sandig morän (figur 46) .

Från det siltiga humuslagret under stenpackningen insamlades 
ett kolprov för 14C-datering och helt intill detta det ena av de två 
pollenproverna PP2 . Det andra samlades in i nedre delen av sten-
packningen PP1 . Sistnämnda är tänkt att visa på vegetationen på Figur 45. Profil genom röjningsröse A15 .
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platsen då röset var under uppbyggnad medan PP2 visar vegetatio-
nen på platsen före rösets tillkomst . Vedartsanalysen visar att det 
daterade provet är från ek och 14C-analysen att provet med  95,4 
% säkerhet (2 sigma) kan dateras till 420‒600 e .Kr . (Ua-54235) . 
Eftersom kolprovet togs från jordlagret under stenpackningen, och 
dessutom är märkbart äldre än alla andra daterade rösen, har det 
knappast något med uppläggandet av detta röse att göra . Istället 
kan det avspegla andra och äldre aktiviteter på platsen . 

Pollenkoncentrationen är hög i båda proverna liksom pollen-
diversiteten . Däremot är det skillnad i mängden mikroskopiskt 
kol mellan proverna . Som störst är den i PP2 vilket skulle kunna 
indikera inledande röjningsbränningar . Den lägre andelen i PP1 
har tillförts då röset är på plats och kommer antagligen från den 
kolbemängda jorden runt röset då marken runt det brukats, och 
jorden blandats in bland stenarna . Något som också skiljer pollen-
sammansättningen i dessa prover från flertalet är att trädpollen från 
björk, al och hassel dominerar . Mängden alpollen är rätt likartad 
mellan de två proverna men i PP2 förekommer färre björkpollen 
och fler hasselpollen medan situationen är den omvända i PP1 . 
I PP2 finns dessutom fler ekpollen och lindpollen medan halten 
granpollen är större i PP1 .

När det gäller förekomst av pollen från sädeskorn påträffades 
fyra i PP2 och tre i PP1 . Av dessa har ett pollenkorn i PP2 och två 
pollenkorn i PP1 artbestämts till råg . Materialet är litet men visar 
att odlingar förekommit i närheten om än i begränsad omfattning . 

Pollensammansättningen visar att landskapet varit mosaikartad 
med inslag av skogsdungar, hagmarker, öppen gräsdominerad be-
tesmark och åkrar Skogsbeståndet i området utgjordes av lövskog 
med lind, ek och hassel eller björkdominerad blandskog med inslag 
av tall och gran . 

Baserat på pollenspektrumet och kombinationerna mellan antalet 
granpollen, lindpollen och hasselpollen har en datering till vikinga-

Figur 46. Profil genom röjningsröse A16 .
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tid eller tidig medeltid föreslagits för PP1 . Prov PP2 är stratigrafiskt 
äldre vilket också stämmer med pollensammansättningen . En da-
tering till folkvandringstid/yngre järnålder är därför fullt möjlig; 
något som också stämmer med den 14C-daterade ekbiten som togs 
helt intill PP2 .

Långschakt genom A475=A21 och A476=A22
Centralt beläget i den flacka delen av undersökningsområdet, nå-
got öster om gravfältet RAÄ 181:1, grävdes ett långschakt genom 
röjningsrösena A475=A21 i den norra delen och A476=A22 i den 
södra delen av schaktet . Båda rösena har fotodokumenterats och 
det större röset A22 dessutom provtagits (figur 47) . Detta röse 
var det största röjningsröset i vägområdet, ca 10 meter i diameter . 
Storleksmässigt liknar röset de båda mindre rösena i södra delen 
av gravfältet .  Schaktet genom rösena hade nordvästlig‒sydostlig 
orientering och var ca 30×1,5 meter långt och 0,7 meter djupt .

Röjningsröse A476=A22 var övertorvat, välvt i det närmaste runt 
till formen, ca 10 meter i diameter och 1,2 meter i totalhöjd . Sten-
materialet var omfattande och har säkert tillkommit successivt även 
om olika faser inte kunnat urskiljas . Stenarna är 0,05–0,6 meter 
stora där de största stenarna utgörs av jordfasta block . Dessutom 
låg ett meterstort jordfast block centralt i röset . Övrigt stenmaterial 
har lagts upp på och kring dessa block . Stenpackningen saknade 
jordinblandning och stenarna låg ”luftigt” i förållande till varandra 
med luftfickor mellan sig där organiskt material från ovanliggande 
torv sipprat ner . Utmärkande drag för detta röset förutom storle-
ken var det markanta inslaget med småsten, 0,05–0,1 meter stora . 
Stenarna i röset låg i ett 0,1–0,2 meter tjockt lager med sandig 
siltig humus över undergrunden bestående av stenig, grusig sandig 
morän (figur 48) .

Under stenpackningen i detta lager insamlades ett pollenprov 
i den västra delen PP2 och från den östra delen ett pollenprov 
PP1 och ett kolprov för 14C-datering . Vedartsanalysen visar att det 
daterade provet är från tall och 14C-analysen att provet med  95,4 
% säkerhet (2 sigma) kan dateras till 770‒970 e .Kr . (Ua-54236) . 

Figur 47 . Profil genom röjningsröse A21 .

Figur 48. Profil genom röjningsröse A22 med den mycket 
omfattande stenpackningen .
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Eftersom kolprovet togs från jordlagret under stenpackningen, och 
dessutom är äldre än de flesta daterade rösen, har det sannolikt inte 
med röseuppläggandet att göra, utan visar i likhet med A16 på ti-
digare aktiviteter på platsen . 

Pollenkoncentrationen är tämligen hög i båda proverna liksom 
pollendiversiteten . Mängden mikroskopiskt kol är hög i båda pro-
verna; dock allra störst i PP1 . Troligtvis är det inledande röjnings-
bränningar i samband med odling som genererat detta kol . Ser man 
till pollensammansättningen mellan proverna är den varierad . I PP1 
är pollen från björk, al, tall och gran vanligast medan björk och 
tallpollen är vanligast i PP2 . I PP1 finns dessutom rikligt med lind 
och hasselpollen vilka i det närmaste saknas i PP2 . 

När det gäller förekomst av pollen från sädeskorn påträffades 
sju i PP1 och tre i PP2 . Av dessa har ett pollenkorn i PP2 och fyra 
pollenkorn i PP1 artbestämts till råg . Materialet är litet men visar 
på rågodlingar och att dessa förefaller att ha varit något mer omfat-
tande under den tid som PP1 speglar . Sammantaget tyder de båda 
proverna på att råg varit den mest betydande grödan . 

Pollensammansättningen visar att landskapet varit mosaikar-
tatmed inslag av björkdominerad blandskog och barrblandskog, 
lövträdsdungar med lind, ek och hassel (”PP1-tid”), trädbevuxna 
hagmarker med björkar, hasselsnår och enstaka ekar, öppen gräsdo-
minerad betesmark och åkrar . Skogsbeståndet i området utgjordes 
av lövskog med lind, ek och hassel eller björkdominerad blandskog 
med inslag av tall och gran . 

Baserat på pollenspektrumet och kombinationerna mellan anta-
let granpollen, lindpollen och hasselpollen har en datering till tidig 
medeltid föreslagits för PP2 medan riklig förekomst av pollen från 
hassel och lind i PP1 placerar det provet i sen järnålder . Det är också 
en datering som mycket väl sammanfaller med 14C-dateringen från 
en kolbit insamlad helt intill PP1 .

Långschakt genom A470=A26 och A478=A25
I samma flacka del som långschaktet ovan och ungefär 40 meter 
söder om det grävdes ett långschakt uppdelat i två delar genom 
röjningsrösena A470=A26 och A478=A25 i den södra delen av 
schaktet . De båda schakten hade ungefärlig nordostlig–sydvästlig 
orientering och var 9‒10×1,5 meter långa och en meter djupa .

Röjningsröse A478=A25 beläget i det norra schaktet var övertor-
vat, välvt, runt till formen, ca 5 meter i diameter och 0,8 meter 
i totalhöjd . Stenmaterialet var blandat och låg väl samlat med ett 
stort jordfast stenblock i den norra delen . Inga klart synliga faser 
har konstaterats . Stenarna i stenpackningen var ca 0,01–0,4 meter 
stora . Stenpackningen saknade jordinblandning och stenarna låg 
”luftigt” i förhållande till varandra med luftfickor mellan sig där 
organiskt material från ovanliggande torv sipprat ner (figur 49) . 
Stenarna i röset låg i ett 0,2 meter tjockt fett lager bestående av 
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siltig humus över undergrunden bestående av grusig, siltig morän .
I detta lager, i nedre delen av stenpackningen, insamlades ett pollen-
prov och ett kolprov för 14C-datering . Vedartsanalysen visar att det 
daterade provet är från björk och 14C-analysen att provet med  95,4 
% säkerhet (2 sigma) kan dateras till 1290–1410 e .Kr . (Ua-54237) .  

Pollenprovet från röset visar på en tämligen hög pollenkoncen-
tration liksom mängden mikroskopiskt kol . Ånyo är det inledande 
röjningsbränningar i samband med odling som tänks ha genererat  
kolet . Pollensammansättningen i provet domineras av pollen från 
björk, tall och al . Hassel förekommer i mindre utsträckning medan 
granpollenförekomsten är rikligare . 

När det gäller pollen från sädesslag påträffades fyra varav ett kun-
nat bestämmas till råg . Materialet är litet men visar att rågodlingar 
funnits på platsen . Vidare visar pollensammansättningen att land-
skapet varit mosaikartat med inslag av skogsdungar, gräsdominerade 
betesmarker och åkrar . 

Det relativt rikliga inslaget av granpollen i relation till avsaknad 
av lindpollen och få pollen från hassel tyder på en hög- eller sen-
medeltida datering . Med tanke på 14C dateringen till högmedeltid 
sammanfaller de båda dateringarna väl .

Röjningsröse A470=A26 i det södra schaktet var också övertorvat 
men skiljde sig i övrigt mycket från A25 . Det var mycket flackt,  runt 
till formen, ca 3 meter i diameter och 0,5 meter i totalhöjd . Sten-
materialet var begränsat med enskiktad stenpackning där stenarna 
låg relativt glest och med hög grad av jordinblandning (figur 50) . 

Stenarna har lagts på ett meterstort jordfast block i den västra 
delen . Inga klart synliga faser har konstaterats . Stenarna i stenpack-
ningen var ca 0,01–0,4 meter stora och låg i ett 0,2 meter tjockt 
lager bestående av grusig humus över undergrunden bestående av 
grusig morän .

Figur 49. Profil genom röjningsröse A25 .
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I detta lager, i nedre delen av stenpackningen, insamlades ett 
pollenprov och ett kolprov för 14C-datering . Vedartsanalysen visar 
att det daterade provet är från björk och 14C-analysen att provet 
med  95,4 % säkerhet (2 sigma) kan dateras till 1290‒1410 e .Kr . 
(Ua-54238) . 

Pollenprovet från röset visar på en tämligen hög pollenkoncen-
tration liksom mängden mikroskopiskt kol . Som i alla andra fall är 
det även här inledande röjningsbränningar inför stenröjning och 
odling som lämnat dessa spår . Liksom i A25 domineras pollenbil-
den av pollen från björk, tall och al . Hassel förekommer i mindre 
utsträckning men dock något mer än i A25 . Däremot är andelen 
granpollen färre än i A25 . 

När det gäller pollen från sädesslag påträffades fem pollenkorn 
varav tre kunde bestämmas till råg . Materialet visar att råg odlats 
på platsen och antagligen varit den viktigaste grödan . Vidare visar 
pollensammansättningen att landskapet varit mosaikartat med inslag 
av dungar med björkdominerad blandskog med inslag av tall och 
gran . Hassel, ek och lind förekom också men i ringa omfattning . 
Förutom skog fanns även hårt betade gräsdominerade betesmarker 
och åkrar . 

Inslaget av granpollen i relation till få lindpollen och lite hassel 
tyder liksom för A25 på en hög- eller senmedeltida datering . Med 
tanke på den identiska 14C dateringen till högmedeltid sammanfal-
ler de båda dateringarna väl också i detta röse .

Långschakt genom A482=A30 och A483=A31
I undersökningsområdets sydligaste del drogs det sista långschaktet 
beläget ca 110 meter söder om schakten ovan . Detta långschakt be-
rörde röjningsrösena A482=A30 i den norra delen och A483=A31 
i den södra delen av schaktet . Av dessa har A31 endast fotodoku-

Figur 50 . Profil genom röjningsröse A26 .
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menterats (figur 51) . Schaktet genom rösena hade i det närmaste 
nord‒sydlig orientering och var ca 25×1,5 meter långt och 0,8 
meter djupt .

Röjningsröse A482=A30 var övertorvat, välvt, runt till formen och 
ca 5 meter i diameter med totalhöjd 0,7 meter . Stenmaterialet var 
omfattande, blandat och låg väl samlat . Det har säkert tillkommit 
successivt även om flera faser inte kunnat urskiljas . Stenarna var 
0,1‒0,6 meter stora; merparten dock 0,1‒0,2 meter . Småstens-
materialet dominerade stenpackningen trots inblandningen av de 
något större stenarna . Stenpackningen saknade jordinblandning 
och stenarna låg ”luftigt” i förhållande till varandra med luftfickor 
mellan sig där organiskt material från ovanliggande torv sipprat 
ner . Stenarna i röset låg i ett 0,1‒0,2 meter tjockt lager med sandig 
humus över undergrunden bestående av grusig morän (figur 52) .
I botten på stenpackningen i detta lager, helt intill varandra, insam-
lades ett pollenprov och ett kolprov för 14C-datering . Vedartsanaly-
sen visar att det daterade provet är från björk och 14C-analysen att 
provet med  95,4 % säkerhet (2 sigma) kan dateras till 770–970 
e .Kr . (Ua-54239) . 

Pollenprovet från botten av stenpackningen kan även här för-
knippas med en brukningsfas i samband med rösets tillkomst . 
Pollenkoncentrationen i provet är låg men även i detta röse är 
mängden mikroskopiskt kol högt . Även här är det inledande röj-
ningsbränningar i samband med odling som antas ligga bakom kol-
förekomsten . Ser man till pollensammansättningen är den relativt 
varierad . Pollen från björk, al, tall och i viss mån gran är vanligast 
tall . Dessutom finns en hel del hasselpollen . 

När det gäller förekomst av pollen från sädesslag påträffades tre 
varav ett gått att bestämma till råg . Materialet är litet men visar 
på rågodling om än i mindre skala . Pollensammansättningen visar 
att landskapet varit mosaikartat med inslag av björkdominerad 
blandskog med tall och gran . Dessutom fanns lind, ek och hassel 

Figur 51. Profil genom röjningsröse A31 .

Figur 52. Profil genom röjningsröse A30 .
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om än i ringa omfattning . I hagmarkerna förekom glesa bestånd 
med björk, hassel och enstaka ekar . Dessutom öppna betade gräs-
marker och åkrar . 

Baserat på pollenspektrumet och kombinationerna mellan anta-
let granpollen och hasselpollen (relativt rikligt) och lindpollen (få) 
har en datering till tidig medeltid föreslagits . Det är en något yngre 
datering än vad 14C-dateringen visar . Troligtvis har en kolbit från 
äldre aktiviteter blandats in i jorden som röset lagts upp i .

Den vegetationsavbanade ytan
Förutom schakten genom röjningsrösen vegetationsavbanades totalt 
fyra områden i undersökningsområdet; ett norr om bergklacken i 
den norra delen och övriga söder därom .

Den nordligaste ytan omfattade ca 210 m2 och lades i ett röse-
fritt området mellan två parallella rader med röjningsrösen (figur 

53 och figur 38) . Inom denna ytan grävdes torvskiktet bort med 
grävmaskin ner till underliggande jordlager, vilket utgjordes av ett 
0,2–0,25 meter tjockt lager med fet siltig humus . Lagret var som 
tjockast i den norra delen av den avbanade ytan . I detta lager och 
över hela den avbanade ytan låg stora mängder sten, ca 0,2– 0,35 
meter stora, även om både mindre och större stenar också förekom . 

Figur 53. Den vegetationsavbanade ytan i norra delen av 
Sköllersta är belägen inom en ”tegliknande” yta mellan två 
röjningsröserader . Centralt i bilden, till vänster om stub-
ben, ligger stenkoncentrationen som omnämns i texten .
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Förutom dessa stenar fanns även spridda jordfasta stenblock 0,7–1 
meter stora . Kring dessa block fanns tendenser till att stenar ansam-
lats och det är tänkbart att de ska uppfattas som en slags mycket 
flacka ansamlingar med röjningssten; dock utan att kunna betraktas 
som regelrätta röjningsrösen . Möjligen skulle en av de större stenan-
samlingarna med ett ”svansliknade” utskott samlat kring ett större 
stenblock kunna kvalificera sig som ett mycket flackt, enskiktat 
röjningsröse .  Antagligen är det det tjocka jordtäcket över stenarna 
som gjort att de till stor del fått ligga kvar i marken eftersom de 
inte utgjort påtagliga odlingshinder . Förutom det rikhaltiga sten-
materialet och de små flakliknande stenansamlingarna påträffades 
inga dolda markstrukturer .

Några meter söder om detta avbanades ett par mindre ytor för 
att underliggande jordlager skulle kunna studeras . Båda ytorna 
låg i sluttningen nedanför bergknallen och berörde var sin ”teg-
liknande,” långsmal åkeryta (se figur 41) . Det nordliga av de båda 
ytorna visade att samma siltiga humuslager som påträffades inom 
den större ytan också fanns här . I denna del var jordlagret något 
tunnare, ca 0,15–0,2 meter tjockt, vilket kanske kan tillskrivas en 
viss jorderosion där jorden i större utsräckning ansamlats längre ner 
i sluttningen . I det sydliga schaktet var förhållandena annorlunda . 
Här var samma lager mycket tunt och i princip låg undergrunden 
bestående av grusig, stenig morän direkt under torven . Förklaringen 
är att den långsmala södra åkerytan ligger planare i terrängen och 
inte påverkats av nordsluttningen på samma sätt som den norra 
åkerytan . 

Nästa större yta som vegetationsavbanades lades också i ett rö-
sefritt område omedelbart söder om en omfattande naturlig bas-
sängliknande svacka i terrängen, och omedelbart öster om gravfältet 
RAÄ-nr Sköllersta 181:1 . Innan avbaningen var det möjligt att se att 
det fanns sand under torven vilket berodde på markskador orsakade 
av de skogsmaskiner som tidigare kört i området i samband med 
avverkningen . Detta bekräftades också sedan en ca 300 m2 stor yta 
avbanats  . Precis under torven vidtog nämligen sand som omfattade 
hela ytan . Inga dolda markstrukturer påträffades men däremot en 
fyndplats för kvarts i den södra delen . Inom en kvadratmeterstor 
yta påträffades som tidigare nämnts ett bearbetat kvartsmaterial, 
vilket senare föranledde en utökad för- och slutundersökning av 
platsen hösten 2016 (figur 54) .  

Vidare avbanades en mindre yta, ca 30 m2 stor, söder om röjnings-
röse A476=A22 för att se om möjligen något mindre röse på platsen 
bortplockats för att istället ingå i ett större: A22 . Inga tecken fanns 
dock på det . I den sydligaste delen av området vegetationsavbana-
des också ett ca 250 m2 stort område där undergrunden utgjordes 
av grusig avsättningar . Inga dolda markstrukturer kunde påvisas .
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Fynd
I röjningsröse 30 i Sköllersta 223 hittades ett klackjärn bland ste-
narna i stenpackningen . Då detta bedömdes vara sentida har det 
inte sparats . Övrigt fynd som påträffades var det trettiotal kvartsbitar 
som låg samlade inom ett kvadratmeterstort område inom en av de 
vegetationsavbanade ytorna i Sköllersta 223 (Figur 55 och Figur 56) . 
Platsen för-och slutundersöktes hösten 2016 genom medel från 
Riksantikvarieämbetet vilket bl .a resulterade i att ytterligare ca 270 
kvarts- och kvartsitbitar påträffades . Av praktiska skäl och för att det 
är viktigt att materialet från denna plats hålls samman presenteras 
det inte närmare i denna rapport utan i utgrävningsrapporten över 
stenåldersgrävningen (Jansson 2017, under utarbetande) .

Fyndmaterialet liksom foton och arkivmaterial kommer att för-
varas hos Jönköpings läns museum i väntan på beslut och besked 
om var det slutgiltigt ska förvaras .

Figur 54. Arkeolog Anna Ödeén rutgräver inom det 
vegetationsavbanade området Sköllersta 223 där kvarts-
fyndigheten påträffades våren 2016 .

Figur 55 och Figur 56 . Några av fynden i  kvadratmeter-
rutan: ett avslag med retusch och skrapegg till vänster och 
radialfragment från en bipolär kärna till höger . Föremålen 
är ca . 3–5 cm stora .
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Områdesanalys 

För att kunna leva upp till huvudsyftet med undersökningen, näm-
ligen att bidra till kunskapsuppbyggnaden vad gäller arkeologin i 
Örebro län, analyseras i det följande de undersökta röjningsröselo-
kalerna utifrån undersökningsplanens frågeställningar och formule-
rade fokusområden: Datering och stratigrafi, Röjningsröseområdenas 
organisation och Vegetationsutvecklingen inom röjningsröseområdena. I 
korthet innebär analysen att förhålla sig till den daterade fossila åker-
marken och att se hur olika åkerelement, främst röjningsrösen och 
odlingsytor, disponerats inom olika delar av undersökningsområdet, 
och hur de förhållit sig till varandra (anläggnings/brukningstid, 
horisontell stratigrafi och rumslig organisation) . Vidare att se hur 
de varit uppbyggda, om olika faser i uppbyggnad och utnyttjande 
kunde skönjas och relationen mellan den fossila åkermarken och 
andra lämningar-kända ovan mark eller dolda under mark (anlägg-
ning/brukningstid, vertikal stratigrafi och rumslig organisation ) . 
Till detta kommer pollenanalysens bild av vegetationen i den fossila 
åkermarkens närmiljöer, vilken framförallt presenteras och diskute-
ras i det landskapshistoriska kapitlet och i Bilaga 3 .

Ekeby 96–98
Ekeby 97 längst i norr är det näst största området av de tre och det 
som ligger högst i terrängen . De flesta röjningsrösena är koncen-
trerade till en flack, väldränerad höjdrygg med undergrund präglad 
av grusig, stenig morän . Hela röjningsröseområdet har en något 
oregelbunden form beroende på att det vuxit och formats utifrån 
naturliga faktorer i terrängen . På sina ställen inom vägområdet 
och även utanför det finns spridda sankmarkspartier av skiftande 
storlek . Ett av de större berör röjningsröseområdets östra del och 
det är mycket tydligt att röjningsrösena rumsligt organiserats så att 
de förhåller sig till sankmarksområdena: inga rösen ligger i dessa . 
Istället ligger de som en slags gränsmarkörer och buffertar på randen 
av dessa områden . I dessa zoner finns även partier med utspridda 
röjningsstenar liksom större dumpade stenblock .

Här framgår tydligt att man haft en mycket medveten strategi 
vad gäller röseuppläggandet . Röjningsrösen läggs inte där det är 
för sankt eller där man av andra anledningar inte planerar att odla . 
Röjningsrösen läggs i den väldränerade brukningsmarken; dels i 
den, dels mellan den och terrängavsnitt som inte röjts och odlats . 
Röjningsröseområdet ”skräddarsys” på så vis utifrån de naturliga 
terrängförhållandena (figur 57 och bilaga 4) . 

Det kan synas paradoxalt att man valt att låsa delar av den bruk-
ningsbara marken med röjningsrösen istället för att deponera så 
mycket sten som möjligt i områden som inte skulle odlas . Förutom 
den rent praktiska aspekten att det säkert var önskvärt att inte behöva 
bära/transportera röjningsstenarna så långt kanske röjningsrösena 
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var meningsbärande i sig själva: som markörer av sedan länge häv-
dad mark, som tecken på gårdens status och tillgång till arbetskraft, 
som uttryck för rituell mening kopplad till röjning och god äring 
eller för att de hade någon form av positiv funktion för åkrarna? 
Med andra ord är antagligen de bakomliggande strategierna för 
stenröjning komplexa . Att bara se röjningsrösen som meningslösa 
restprodukter tillkomna i samband med markröjning och odling 
ger antagligen en alltför snäv bild av dem, och av människorna 
som lade upp dem . 

Förutom naturgivna förhållanden och skiftande bakomliggande 
tankar kring röseuppläggandet har också geologiska förutsättningar 
påverkat den rumsliga spridningen . Det kan handla om att ter-
ränghinder som jordfasta block av varierande storlek utnyttjats vid 
röseuppläggandet . Alla har dock inte utnyttjats utan bara vissa vilket 
också visar att röseuppläggandet inte skett hur som helst (figur 58) .

Ser man till de individuella röjningsrösena och deras fördelning 
framträder vissa mönster om man utgår från det fyrtiotal röjnings-
rösen som karterats inom det tidigare arbetsområdet . I samman-
hangen ska det nämnas att röjningsrösena inom den västra delen av 
röjningsröseområdet, vilka ligger utanför det gamla arbetsområdet, 

Figur 57 . Översiktsplan över delar av röjningsröseområdet 
Ekeby 97 inom undersökningsområdet . Planen illustrerar 
dels hur röjningsrösena förhåller sig till sankare, röjnings-
rösefria områden, dels hur de lagts upp så att de ringat in 
större rösefria ytor . De röda markeringarna visar exempel 
på sådana rösefria ytor . 
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inte detaljkarterades i samband med avgränsningen av röjningsrö-
seområdet . Vid detta tillfälle konstaterades dock att de har samma 
karaktär som de rösen som tidigare karterats inom arbetsområdet .

Röjningsrösena inom Ekeby 97 kan delas upp i tre kategorier 
utgående från storlek och rumslig spridning . I den södra delen lig-
ger ett relativt ensamt större röse A309, ca 10 meter i diameter . I 
den norra delen grupperingar av 5–7 meter stora rösen belägna i 
ett stråk avgränsande den icke röjda sankmarken . I den södra delen 
finns också mindre, 2–4 meter stora röjningsrösen, upplagda på 
relativt likartade avstånd från varandra . Dessa fördelar sig runt det 
största röset på ca 10–20 meters avstånd från detta . På liknande 
sätt fördelar de sig sedan ut mot sankmarksområdena i nordost 
och sydväst liksom mot den mer väldränerade marken i nordväst . 

Rösena i den södra delen har därigenom kommit att inrama vad 
som förefaller vara rösefria och stenröjda ytor med skiftande form 
och storlek; några mer eller mindre ovala, ca 50‒55×20‒50 meter 
stora och någon annan mer långsmalt oval, ca 100×45 meter stor . 
För att se om det största röset kunde vara resultatet av ev bort-
plockade äldre rösen vegetationsavbanades en ca 215 m2 stor ytan 
intill det . I samband med det påträffades en rösebotten, ca 4 meter 

Figur 58. Exempel på större stenblock utan ditlagd 
röjningssten . Stenblocket ligger inom de torrare morän-
partierna där röjningsrösena återfinns .
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i diameter omedelbart intill det stora röset . Det är alltså möjligt att 
detta röse plockats bort ifall röjningsstrategierna eller de bakom-
liggande brukningsprocesserna ändrats . Vid någon tidpunkt blev 
kanske det mest funktionella att samla röjningsstenen från ett större 
stenröjt område till ett riktigt stort röse vid randen av sankmarken . 
Och på samma sätt sedan röja upp större ytor men istället placera 
mindre röjningsrösen på relativt jämna avstånd från varandra runt 
dessa . Att lägga ett stort röjningsröse intill sankmarken och inte 
flera små i de väldränerade ytorna innebar också att förlusten av 
brukningsbar jord minimerades (figur 59) . 

När det största röset undersöktes 2016 konstaterades att stenma-
terialet i det var mycket blandat, saknade tydlig skiktning och var 
jordfyllt . Det är en fullt logisk materialsammansättning ifall sten-
packningen delvis byggts upp av stenar från ett annat bortplockat 
röse . Stenarna i röset var 0,1–0,5 meter stora, de flesta 0,15–0,25 
meter . Det borde betyda att dessa varit till mest besvär när marken 
skulle brukas . Besvär i detta sammanhang kan vara löst liggande 
stenar som inte ligger fast . Det talar för att marken bearbetats med 
hacka eller årder . Det är brukningsmetoder som inneburit att mar-
ken kunde brukas även om den var rik på större stenar och block 

Figur 59. Det störste rösen A309 beläget vid randen av det 
större sankmarksområdet i undersökningsområdets östra 
del . Notera det kraftigt nedbrutna svarta lagret öster om 
röjningsröset, ner mot sankmarken .
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eftersom de kunde kringärjas . Däremot var ett rörligt stenmaterial 
som ”rullat runt” besvärligt samt stenar i alltför stor mängd .  

För att återgå till det bortplockade röjningsröset skulle det hy-
potetiskt dels kunna antyda förekomst av äldre rösen i området, 
dels att de kanske plockats bort i samband med förändrad mark-
användning eller att den brukade marken omstrukturerats . Att det 
finns ett tidsdjup vad gäller de agrara lämningarna i Ekeby 97 visar 
exempelvis den tudelade hägnadsvallen . Denna ligger delvis i den 
sanka miljö som saknar röjningsrösen och tycks inte ha samhörig-
het med röjningsröseområdet . Mer troligt relaterar den på ett eller 
annat vis till en annan hägnadsvall med samma orientering belägen 
utanför vägområdet ca 120 meter österut . I en äldre karta från 1741 
framgår att den tudelade hägnadsvallen sammanfaller med gränsen 
för en hage . Det bekräftar intrycket att hägnadsvallen är yngre än 
röjningsrösena och vittnar om en annan brukningshistoria; områ-
dets förvandling till betad utmark .

Frågan är då om det går att finna ett tidsdjup i de undersökta röj-
ningsrösena? Vid förundersökningen 2014 daterades ett odlingslager 
i ett schakt och ett röjningsröse till yngre stenålder medan ett annat 
odlingslager och ett röjningsröse daterades till 1390–1490 e . Kr 
respektive 1320–1610 e . Kr . Dessutom har ett skalkorn i en liten 
grop daterats till 400‒600-talen . Stenåldersdateringarna kan man 
bortse ifrån eftersom de knappast har med röjningsröseområdet 
att göra . De medeltida dateringarna är mer relevanta eftersom det 
största röset som undersöktes och analyserades 2016 också visade 
sig vara medeltida, daterat till 1290‒1400 e . Kr . Att marken brukats 
under hög- eller senmedeltiden visar också markpollenanalysen från 
samma röse . Inga dateringar till järnåldern föreligger från den fos-
sila åkermarken och det fanns inte något i pollenspektrumet som 
antyder ett järnålderslandskap . Dock har ett skalkorn hittats och 
daterats till järnåldern vilket visar att odling förekommit i området 
för mer än 1500 år sedan . 

De rösen som daterades och undersöktes 2014 och 2016 har 
tillhört en gård . Däremot är det osäkert om det rört sig om gårdens 
inägomark eller till gården mer perifert belägna brukningsmarker . 
Tydligt är dock att de visar på ett varierat markutnyttjande med 
dynamik mellan odlingar och betesmarker under perioden hög-
medeltid ‒ senmedeltid . Få rösen har undersökts vilket innebär 
att man inte kan utesluta möjliga äldre faser i vissa - kanske från 
järnåldern? Det generella intrycket utifrån rösenas uppbyggnad, 
rumsliga fördelning, dateringar och vegetationsbild är att dock att 
röjningsröseområdet huvudsakligen är medeltida med dragning åt 
senmedeltiden . Inom området har det med tiden säkerligen skett 
förändringar där röjningsröseområdets storlek förändrats och kanske 
omstrukturerats ifall äldre rösen plockats bort . Hypotetiskt skulle 
det relativt homogena och strukturerade intryck röjningsröseom-
rådet ger kunna tolkas som att ianspråktagande av marken var väl-
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organiserat och kanske utförd i större skala vid ett samlat tillfälle, 
alltså att det fanns en tydlig plan för hur marken skulle röjas och 
brukas . Därefter kan naturligtvis befintliga rösen ha påbyggts och 
nya anlagts allteftersom .

Ekeby 96 är egentligen den sydliga förlängningen av Ekeby 97 där 
ett betydande sankmarksområde med stående vatten och tät björksly 
är det som åtskiljer de båda röjningsröseområdena från varandra .
Några små röjningsrösen har lokaliserats till en liten moränholme 
omgärdad av sankmark utanför vägområdet och i förlängningen av 
sankmarken återfinns övriga röjningsrösen . Precis som i Ekeby 97 
ligger rösena så att de gränsar mot sankare marker i öster och mer 
väldränerade marker i väster (figur 60 och bilaga 4) . 

Där upphör dock likheterna för där de individuella röjnings-
rösena inom Ekeby 97 uppvisar mönster och strukturer, visar 
röjningsrösena i Ekeby 96 en något mer disparat och mindre sam-
manhållen bild vad gäller röjningsrösenas lokalisering . I den norra 
delen av röjningsröseområdet ligger de fyra största röjningsrösena, 
5‒9 meter stora; samtliga utom A334 utanför vägområdet . Mellan 
de fyra röjningsrösena i norr finns större rösefria ytor liksom söder 

Figur 60 . Översiktsplan över röjningsröseområdet Ekeby 
96 . Planen illustrerar dels hur röjningsrösena förhåller 
sig till sankare, röjningsrösefria områden, dels hur de 
lagts upp så att de omgärdat större rösefria ytor . De röda 
markeringarna är tänkta att hypotetiskt illustrera hur dessa 
åkerytor kan se ut . Se även Bilaga 4 .
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om dem där antalet röjningsrösen är mycket få och ligger glest . Att 
större röjda, rösefria ytor skapats runt ett fåtal större rösen liknar 
situationen runt det största röset i Ekeby 97, och kan möjligen ses 
som att liknande röjningsstrategier varit rådande inom de båda 
områdena . Förutom de större rösena finns också ca 10 mindre rö-
sen, 2‒4 meter stora, belägna utefter det nord‒sydliga sankstråket 
längst i öster, ut mot den öppna jordbruksmarken . Också detta 
liknar situationen i Ekeby 97 . Sammantaget kan det visa att röj-
ningsstrategierna varit desamma inom de båda områdena, men att 
uttrycket för röjningsrösenas rumsliga spridningen varierat . Troligast 
är att det är naturliga orsaker som påverkat spridningsbilden, alltså 
förhålllandet mellan mer väldränerad mark i den västra delen och 
sankare mark i den östra delen .

Röseantalet i Ekeby 96 är för magert för att någon kategoriklassi-
ficering ska kunna göras även om enstaka individuella representanter 
finns, till exempel i gruppen stora rösen . Rösena ligger utspridda 
och på mycket varierande avstånd från varandra . Strukturen är 
därför en annan än den i Ekeby 97 där röjningsrösena inramat 
flera stenröjda åkerytor . Däremot finns stora rösefria ytor med få 
röjningsrösen och vill man hårddra det hela skulle man kunna säga 
att hela Ekeby 96 utgörs av ett enda stort rösefritt område omgivet 
av glest liggande röjningsrösen . 

Eftersom röjningsröseområde Ekeby 96 inte var lika välstrukture-
rat ovan jord som Ekeby 97, fanns alltid möjligheten att det  kunde 
finnas dolda strukturer eller bortplockade äldre röjningsrösen under 
mark . Kunde till exempel det största åtkomliga röset i vägområdet 
A334 vara resultatet av något bortplockat röse intill, och därmed 
likna situationen i Ekeby 97? Inga rösebottnar eller andra dolda 
markstrukturer fanns dock men marken var tydligt stenröjd och 
stenarna upplagda i de näraliggande rösena (figur 61) . 

Figur 61. Inga äldre markstrukturer eller rösebottnar 
påträffades i den vegetationsavbanade ytan mellan röj-
ningsrösena A334 och A207 i Ekeby 96 . I bakgrunden 
skymtar lövträdsridån och de öppna marker som markerar 
röjningsröseområdets östra begränsning .
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Däremot visade undersökningen av det större röset att sten-
packningen var skiktad och omfattade minst två tydliga faser . I 
den nedre delen en äldre fas med jordinblandade 0,25–0,35 me-
ter stora stenar och över dessa, en yngre fas bestående av en luftig 
stenpackning med 0,1–0,2 meter stora stenar . Röjningsrösen med 
tydligt urskiljbara faser visar dels den inledande anläggningsfasen 
men också att brukningen varit kontinuerlig och återkommande . 
Samt att stenmaterialet under de återkommande faserna inte är det 
samma som vid primärfasen . Det är nu ett mindre stenmaterial 
som läggs upp; inte sällan bestående av ett stort antal tätt liggande 
knytnävsstora stenar . 

Skillnaden i stenmaterial skulle kunna relatera till de bruknings-
metoder och brukningsredskap som användes . Med tanke på att 
det även här torde röra sig om handredskap eller årder måste dock 
skillnaden i stenmaterial som röjts undan bero på något annat . En 
tanke är att det är en kombination av moränens sammansättning 
och brukningsintensiteten som avspeglas . Har moränen stort in-
slag av mindre stenar är det inte konstigt om de återfinns i rösena, 
och är det så att man återkommit till åkrarna med viss periodicitet 
har de mindre stenar varje gång hamnat ytligt genom frostvand-
ring . Det är möjliga funktionella förkaringar till förekomsten men 
för den skull ska man inte utesluta att småstensröjningen kan ha 
varit betydande på andra plan . Kanske var den förknippad med 
folkliga föreställningar kring nödvändiga ritualer och rutiner som 
måste utföras för att odlingsföretaget skulle bli lyckosamt? I andra 
sammanhang är det till exempel känt att mindre stenar lades på 
platser där något hemsk inträffat och att alla som passerade måste 
ett sådant offerkast måste lägga på en sten för att inte själva drab-
bas av olycka (Hagberg 1937) . Att lägg sten på sten kan sålunda 
ha många skiftande meningar - och säkert också förenas i samma  
praktiska handling .

Att flera faser konstaterats i det undersökta röset visar liksom  
Ekeby 97 att det finns ett tidsdjup i området . Mest påtagligt är 
det i den sydligaste delen där ett par stenmurar från historisk tid, 
1700–1800-talen ligger intill dagens öppna åkermarker . När det 
gäller röjningsrösena har vi två dateringar från förundersökningen 
och en från slutundersökningen att tillgå . Dessutom en datering 
från odlingsjord i ett schakt daterat till mellanneolitikum, vilket likt 
övriga stenåldersdateringar berättar en annan historia än den som 
har med röjningsrösena att göra . Intressant är att samtliga daterade 
röjningsrösen kan dateras till medeltid . Från förundersökningen 
daterades det nordligaste röjningsröset till 1310–1450 e .Kr och det 
sydligaste till 1190–1300 e .Kr ., medan den äldsta fasen i det röse 
som undersöktes 2016 daterats till 1280–1400 e . Kr . 

Att marken brukats under medeltiden visar också markpollen-
analysen från detta röse . Pollenanalysen har många likheter med 
det daterade provet från Ekeby 97 men innehåller mer hasselpollen 
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vilket kan tyda på en tidigmedeltida datering . Röset har en något 
senare datering men det finns belägg för tidigmedeltida odling tack 
vare det daterade röset längst i söder . Sammantaget visar det att vi 
kan belägga röjning och markbearbetning från tidig medeltid, att 
brukningen och antalet rösen kanske intensifierades under hög-
medeltiden och att man kommit tillbaka till platsen under loppet 
av senmedeltiden/efterreformatorisk tid: manifesterat i den yngre 
småstenspackningen i det undersökta röset . I sammanhanget kan 
också noteras att de största och troligtvis påbyggda röjningsrösena 
återfinns i den norra delen . Möjligtvis skulle det kunna tolkas som 
att den norra delen representerar en utvidgning av röjningsröseom-
rådet i början av senmedeltiden? 

Ekeby 98 är det sydligast belägna området av de tre i vägsträckning-
ens norra del och liksom i Ekeby 97 är röjningsrösena koncentrerade 
till en väldränerad, långsträckt något välvd moränrygg . Röjnings-
röseområdet är tydligt avgränsat av stenhägnader i den norra och 
sydvästra delen, och genom ett blockrikt stråk i den östra delen 
gränsande mot öppen mark . Den tydliga yttre avgränsningen ge-
nom hägnader skiljer detta röjningsröseområde från övriga . Likt är 
däremot att den inre rösestrukturen påverkats av naturliga faktorer i 
terrängen, framförallt inslagen av större och mindre sankstråk . Dessa 
berör huvudsakligen röjningsröseområdet västligaste del men i viss 
mån även röjningsrösena i det tidigare förundersökningsområdet . 
Precis som i övriga områden är alltså en dimension av den rumslig 
rösespridningen orsakad av naturliga faktorer, i detta fall förekom-
mande sankmarksområden (figur 62) . 

En annan dimension relaterar till själva brukningstrategin, det 
vill säga valet av platser för röseuppläggandet på de väldränerade 
marker man avsett att odla . Om röjningsrösen vid randen av sank-
marksområden varit ”passiva” markörer för stenröjning kring icke-
röjd mark har röjningsrösen i röjda brukningsmarker haft en mer 
”aktiv roll” . Med det menas att de på ett annat sätt blivit del av 

Figur 62. Exempel på sankmarksområde inom röjnings-
röseområdet .



68 ARKEOLOGISK RAPPORT 2017:09•

själva brukningsprocessen och påverkats av odlingsförloppens dy-
namik . Därför avspeglar de rimligtvis en medveten strategi där de 
som röjde marken på kort och lång sikt planerade för stenröjning-
brukning-stenröjning- brukning o .s .v . Allt detta påverkar röjnings-
rösena på platsen .

En viktig del i struktureringen av ett planerat röjningsröseom-
råde är att organisera själva röseuppläggandet och marken som ska 
röjas . Studerar man hur de individuella röjningsrösena i Ekeby 98 
fördelar sig framträder liksom i Ekeby 97 vissa mönster bland de 
trettiotal röjningsrösen som karterats inom det tidigare förunder-
sökningsområdet (figur 63 och bilaga 4) . Precis som i Ekeby 97 
ska det påpekas att röjningsrösena väster om arbetsområdet/förun-
dersökningsområdet inte detaljkarterades när röjningsröseområdet 
avgränsades . Vid detta tillfälle konstaterades dock att de hade samma 
karaktär som övriga rösen men att riktigt stora rösen saknades .

Röjningsrösena inom Ekeby 98 kan också delas upp i grupper; i 
detta fall fyra olika grupper utifrån parametrarna form, storlek och 
rumslig spridning . I den nordligaste delen återfinns flera större ovala 
rösen på rad med öst‒västlig orientering, ca 8–15 meter stora . I den 
östra delen ligger flera mindre, 2–5 meter stora rösen som på ett 

Figur 63 . Översiktsplan över delar av röjningsröseområdet 
Ekeby 98 inom undersökningsområdet . Planen illustre-
rar dels hur röjningsrösena förhåller sig till sankare eller 
blockrika terränginslag, dels hur de lagts upp så att de 
ringat in större rösefria ytor . De röda markeringarna är 
tänkta att hypotetiskt illustrera hur dessa åkerytor kan se 
ut . Se även Bilaga 4 . 
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pärlband och bildar tillsammans med naturligt avsatta större sten-
block röjningsröseområdets östra begränsning . Dessa sammanfaller 
längst i söder med en gruppering med mycket tätt liggande större 
rösen, 5–8 meter stora och slutligen, också i den norra delen, ett 
ensamliggande ca 15 meter stort röse . 

Tillsammans tycks röjningsrösena inrama två parallella stenröjda 
brukningsytor med öst–västlig orientering, vilka följer efter varandra 
i nord–sydlig riktning i de centrala delarna av röjningsröseområdet .  
Ytan längst i norr är uppskattningsvis ca 20–40 meter bred och 
minst 100 meter lång och definieras av hägnadsvallen och de på rad 
liggande ovala röjningsrösena . De i sin tur ingår tillsammans med 
rösena i den östra begränsningen i nästa större ovala stenröjda yta, 
ca 40–70 meter bred och minst och 120 meter långt . De mindre 
rösena ingår i sin tur i en ca 60×40 meter stor oval yta som begrän-
sas av gruppen med lite större rösen längst i söder . Ytterligare en ca 
60×40 meter stor oval yta finns söder om detta rösekluster ner mot 
den södra hägnadsvallen .

Det största röset snittades i samband med förundersökningen 
men ingen yta avbanades runt det . Därför går det inte att säga om 
det tillkommit genom att äldre röjningsrösen på platsen plockats 
bort och istället lagts upp i ett stort röse . Utifrån fotot på det un-
dersökta röset i förundersökningsrapporten skulle det kunna vara 
möjligt eftersom stenmaterialet förefaller vara mycket blandat . Det-
samma gäller för de lika stora ovala röjningsrösena 30 meter längre 
norrut, alltså att de skulle kunna vara uppbyggda av material från 
bortplockade äldre röjningsrösen . Det behöver nu inte vara så utan 
de större rösena i denna del av området kan lika gärna vara resultatet 
av intensiva röjningar . Kanske var det medvetet och kanske berodde 
det på att man föredrog färre men större rösen på längre avstånd 
från varandra - allt för att få så stora och öppna ytor som möjligt? 

För att bättre kunna undersöka förekomst av dolda markstruk-
turer och kanske bortplockade rösen, vegetationsavbanades ca 250 
m2 inom samma stenröjda yta med resultat att en härd A277 och en 
dumpzon med röjningssten påträffades . Det gav inte någon klarhet 
kring eventuell omstrukturering och brukande av marken, däremot 
av andra aktiviteter som försiggått . 

Aktiviteter av olika slag kan indikera tidsdjup liksom olika an-
läggningar utgående från lokalisering och utformning . I Ekeby 98 
har vi att förhålla oss till stenhägnader, olika typer av röjningsrösen 
och en härd . Sistnämnda har daterats till senmedeltid/efterrefor-
matorisk tid, 1480–1650 e . Kr . (figur 63, 64 och bilaga 2) . Det är 
intressant att en härd också påträffades i det sydligaste sökschakten 
i samband med förundersökningen, och att den härden har näs-
tan exakt samma datering som den som hittades 2016 . De båda 
härdarna representerar specifika aktiviteter på platsen vilka visat 
sig vara samtida med den norra hägnadsvallen och ett av de date- Figur 64 . Norra delen av den vegetationsavbanade ytan 

runt röjningsröse A225 . I den nordligaste delen hittades 
en mindre härd A277 .
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rade röjningsrösena A207 ingående i röseklustret i södra delen av 
röjningsröseområdet . Dessa båda lämningar har daterats till 1460 
–1640 e . Kr . respektive 1490–1670 e . Kr . 

Av detta ser vi att marken fortfarande brukats och att härdarna 
anlagts av de som brukat platsen: kanske herdar som vallat boskap 
utanför den inhägnade åkermarken? Arkeolog Maria Petersson har 
föreslagit att ensamliggande härdar i områden med röjningsrösen 
utan koppling till bebyggelse skulle kunna vara härdar anlagda av 
människor som temporärt vistats i området, till exempel för att 
vakta boskap på bete . Hennes resonemang utgår från förhistoriska 
anläggningar men det finns inte något som motsäger tolkningen 
att det också kan gälla medeltida förhållanden (Petersson 2011) .

Ett pollenprov och ett kolprov tagna intill varandra från samma 
lager visar att bl .a stensöta förekommit när röse A207 i det södra 
klustret lades upp, vilket i sin tur tyder på att det redan fanns äldre 
röjningsrösen på platsen eftersom stensötan trivs i steniga miljöer 
(figur 65) . I övrigt speglar artsammansättningen huvudsakligen 
en senmedeltida vegetationsbild vilket överensstämmer med 14C-
dateringen av röjningsröset . Det gör den däremot inte vad gäller 
pollenanalysen från ett jordlager under stenpackningen i hägnads-
vallen A270 som snarast speglar ett landskap från äldre järnålder 
med stort inslag av lövträd som ek, lind och hassel och litet inslag 
av gran . Dessutom finns rågpollen . Det visar att marken brukats 
för mer än 2000 år sedan även om inte några röjningsrösen kunnat 
beläggas från denna tid . Hägnadsvallens betydligt yngre datering 
får dock bedömas som trovärdig eftersom den tydligt relaterar till 
röjningsröseområdet och utgör en del av dess avgränsning . Häg-
nadsvallen kan dessutom ha funnits tidigare under medeltiden och 
sedan byggts på med framförallt ett småstensmaterial .

Indikation på äldre och yngre faser konstaterades också när en 
äldre fas i nedre delen av det andra undersökta röjningsröset A225 
daterades till 1165–1270 e . Kr . Röset tillhör ett av de större och 
ingår tillsammans med flera andra rösen som inramat den största rö-
sefria brukningsytan . Kärnan i den äldre fasen utgjordes av 0,15–0,4 
meter stora stenar som i sin tur överlagrats av ett småstensmaterial, 
framförallt i den norra delen som tycks representera en utvidgning 
av röset under en yngre fas . Denna yngre fas kan mycket väl vara 
samtida med den som kunde beläggas genom de båda härdarna, den 
daterade hägnadsvallen och det daterade röjningsröset i röseklustret 
längst i söder . Bilden av vegetationen på platsen utifrån artsamman-
sättningen från pollenproven i röse A225 talar för en senmedeltida/
tidig historisk datering - trots den äldre 14C-dateringen .

Dateringarna kompletterar de från förundersökningen 2014 då 
ett odlingslager i ett av de sydligaste schakten med största sannolik-
het kan dateras till 1150–1280 e .Kr (=den äldre brukningsfasen), 
och ett röjningsröse beläget i den sydligaste av de tre större stenfria 
brukningsytorna troligtvis dateras till 1480–1670 e . Kr (=den yngre 
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fasen) . En tredje datering från ett kolhaltigt lager under det största 
röjningsröset har givit en datering till bronsåldern som knappast har 
med röjningsröseområdet att skaffa . Liksom dateringarna från yngre 
stenålder i Ekeby 96 och Ekeby 97 vittnar de om andra händelser 
på platsen . Det kan röra sig om kol från gamla skogsbränder men 
det ska inte uteslutas att det också kan handla om röjningskol från 
äldre förhistoriska röjningsbränningar och markberedning, vilka 
försiggått utan att lämna spår efter sig i form av röjningsrösen .  
Om så varit fallet hade det antagligen visat sig i en pollenkärna 
från lämplig våtmark nära röjningsröseområdet, och det är bara att 
beklaga att någon sådan inte lokaliserades vid sonderingstillfället .

Det äldsta röset som daterades och undersöktes i Ekeby 98 kan 
tyda på att här funnits inägomark till en närliggande gård som i ett 
senare skede av medeltiden flyttat ut och markutnyttjandet föränd-
rats (se Historisk landskapsanalys s . 80) . I ett sådant scenario kan 
man tänka sig att den till senmedeltiden daterade hägnadsvallen 
har en äldre kärna och att röjningröseområdet och odlingsmarken 
tidigt hägnats in . I likhet med så många röjningsrösen har den senare 
byggts på med ett småstensmaterial då området delvis kommit att 
brukas på ett annat sätt . 

Figur 65. Ett av de många röjningsrösena ingående i 
röseklustret i undersökningsområdets södra del .
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Även i Ekeby 98 har få rösen undersökts vilket innebär att man inte 
kan utesluta förekomst av ännu äldre rösefaser än de som kunnat 
beläggas till tidig medeltid . Det generella intrycket utifrån rösenas 
uppbyggnad, rumsliga fördelning, dateringar och vegetationsbild 
är att röjningsröseområdet etableras - och kanske inhägnats - under 
övergången tidig medeltid/högmedeltid och sedan brukats fram 
till övergången senmedeltid/efterreformatorisk tid . Det är en lång 
period omfattande flera hundra år och självklart har förändringar 
skett inom området under den tiden . Tydligt är att ett mindre 
stenmaterial röjts bort under den yngre fasen och att dessa små-
stensmantlar i varierande grad sedan fått täcka äldre röjningsrösen 
och hägnadsvallarna . Möjligtvis kanske sistnämnda byggdes på för 
att hålla betande djur från odlingarna? Utifrån dateringen av häg-
nadsvallen och det påtagliga småstensinnehållet i stenpackningen 
kan denna strukturförändring ha inträffat under den yngre fasen, 
alltså under senmedeltid/efterreformatorisk tid .

Sköllersta 223
Undersökningsområdet i Sköllersta skiljer sig en smula från de tre i 
Ekeby eftersom terrängen är mer varierad och för att sankmarksom-
råden inte påverkat rösespridningen i lika hög grad som i de övriga 
områdena . Det betyder för den skull inte att röseuppläggandet inte 
förhållit sig till terrängen . Norr om en uppstickande bergknalle 
sluttar marken som dessutom är mycket blockrik . I sluttningen 
har en slags långsträckta naturformationer i öst–västlig riktning 
utbildats vilka utnyttjats vid röseuppläggandet . Det har resulterat 
i tre parallella rader med rösen som ligger ungefär 20–30 meter 
från varandra och som till formen liknar ett par tegar . I denna del 
av röjningsröseområdet framstår den rumsliga organisationen som 
tydlig och välstrukturerad, och där naturliga terrängförhållanden 
och medvetna strategier kring rösefördelning sammanflätats på ett 
medvetet sätt (figur 66 och bilaga 4) . 

Förflyttar man sig söder om bergknallen är rösefördelningen en  
annan och här finns dessutom avgränsande åkerelement . Det rör sig 
om några på rad liggande korta stenhägnader med ungefärlig nord–
sydlig orientering . Tillsammans med ett par röjningsrösen belägna i 
samma längdriktning förefaller de avgränsa röjningsröseområdet åt 
väster . Öster om de raka hägnadsvallarna, och med spridning över 
hela det platåliknande området vid bergknallens fot, ligger ett par 
bågformade stenhägnader med okänd funktion . Runt dessa ligger 
sedan en rösekoncentration bestående av ett drygt tiotal runda och 
ovala röjningsrösen, 3–9 meter stora . Merparten av rösena ligger i 
ett stråk med ungefärlig öst–västlig orientering och söder om dessa 
finns ytterligare en gruppering med några 4–6 meter stora rösen 
liggande i ett nord–sydligt stråk . Tillsammans med de öst–västligt 
liggande rösena bildare de en slags rösekrans mellan platån och en 
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sydsluttning som vidtar nedanför platån, ner mot en något bas-
sängliknande försänkning med kärrtorv . 

Röjningsrösenas rumsliga fördelning i denna del av röjningsrö-
seområdet förefaller på så vis mer organisk och inte lika välstruk-
turerad som rösena norr om bergknallen . Det behöver dock inte 
vara på det sättet . Utgår man ifrån att det finns en bakomliggande 
tanke kring brukningsstrategier och brukningsmetoder vad gäller 
stenröjningen, kan utformningen bero på de naturliga förhållan-
dena . Med andra ord skulle samma bakomliggande strategier kunna 
utmynna i rumsliga rösestrukturer med skiftande form .

Samma tendens gäller för de relativt tätt liggande röjningsrö-
sena som utgör röjningsröseområdets centrala del . Röjningsrösena 
i denna del är runda eller ovala till formen och huvudsakligen 3–6 
meter stora . Merparten grupperar sig utmed en kärrtorvssvacka 
söder om bergknallen och ett mindre gravfält RAÄ 181:1 beläget 
omedelbart väster om undersökningsområdet (figur 67 och 68) . 
Området där de ligger utgör en slags långsträckt väldränerad mo-
ränkorridor med stort inslag av sand . I den norra delen, norr om 
gravfältet, omgärdar några av rösena en ca 60×30 meter stor rösefri 
brukningsyta med oval form . Liknande ovala rösefria brukningsy-

Figur 66 . Översiktsplan över norra delen av röjningsröse-
området i Sköllersta inom undersökningsområdet . Planen 
illustrerar hur röjningsrösena förhåller sig till terrängen på 
vardera sidan om en bergknalle . Norr om denna bildar de 
rader utefter naturliga avsatser och söder om den ett sam-
manhållet kluster tillsammans med raka- och bågformade 
hägnadsvallar . 
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tor omgärdade av röjningsrösen finns också sydöst om gravfältet . 
Geologiskt utmärks också dessa av sandavlagringar och det var i en 
av dessa ytor som  kvartsförekomsten påträffades i samband med 
vegetationsavbaningen (figur 68 och bilaga 4) . 

I samma område som de rösefria ytorna finns precis som i Ekeby 
96–98 ett dominerande ca 10 meter i diameter stort röse A22 beläget 
något sydöst om gravfältet (figur 68) . Och precis som i Ekeby är 
området närmast detta tämligen fritt från andra rösen . Frågeställ-
ningen kring detta var densamma som för övriga, det vill säga om 
det representerade en rumslig förändring där äldre, mindre rösen 
plockats bort för att istället återuppstå i ett större samlat röse . En 
mindre vegetationsavbaning i närheten tydde dock inte på det och 
inte heller den stratigrafiska analysen av rösets uppbyggnad . Däre-
mot att det byggts på i omgångar eftersom en äldre och en yngre 
fas kunde iakttagas .

Söder om detta röse, ner mot undersökningsområdets sydligaste 
del, är rösespridningen mer strukturerad i så måtto att rösena lagts 
ut så att de omgärdar fem större eller mindre rösefria brukningsytor 
med skiftande form . 

Figur 67 . Den gula linjen visar ungefärlig utbredning för 
kärrtorvssvackan mellan bergknallen i undersökningsom-
rådets norra del och en sandplatå i den centrala delen . 
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Den minsta av ytorna ligger söder om brukningsytan med det 
största röset och är ca 30×25 meter stor . Den största ytan är ca 
80×50 meter stor och belägen i röjningsröseområdets sydöstligaste 
del (figur 69 och bilaga 4) . 

Sammantaget ger Sköllersta intryck av ett mycket välorganiserat 
och rumsligt väldisponerat röjningsröseområde med tydlig intention 
att lägga upp rösen så att större brukningsytor skapades omgärdade 
av rösen med olika form och storlek . På vissa ställen har det inte varit 
möjligt beroende på de naturliga förutsättningarna . I sådana fall har 
den överordnade strukturen fått modifieras och spridningsbilden 
blivit mer organisk . Det är framförallt tydligt runt kärrtorvssänkan 
och bergknallen i norr .

Förutom de rumsliga strukturerna är frågan om tidsställning rele-
vant . Som tidigare nämts har vegetationsavbaningar förekommit på 
olika ställen inom undersökningsområdet . Det övergripande syftet 
med dessa har varit att se om dolda, äldre markstrukturer kunde 
finnas . Förutom kvartsfyndigheten påträffades dock inte några så-
dana . Att det finns ett tidsdjup i området är dock klart vilket kan 
beläggas genom den stratigrafiska analysen av undersökta rösen, 
14C-dateringar och pollenanalysen . 

Figur 68. Översiktsplan över centrala delen av röjnings-
röseområdet i Sköllersta . Planen illustrerar dels hur 
röjningsrösena lokaliserats mellan en bassängliknande 
kärrtorvssvacka och rösegravfältet RAÄ-nr 181:1, dels 
hur de på sina ställen lagts upp så att de omgärdat rösefria 
åkerytor . Förslag på deras utbredning har markerats med 
röda linjer . Förkortningen GR står för grav .
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Vid förundersökningen 14C-daterades kol från odlingsjordar i tre 
sökschakt till yngre stenålder,1880–1610 f . Kr, äldre romersk järn-
ålder, 50–240 e . Kr och senmedeltid/efterreformatorisk tid,1470–
1660 e . Kr . De fem röjningsrösen som daterades har en nästan lika 
stor spridning i tid; från det äldsta längst i söder som daterats till 
yngre romersk järnålder, 240–420 e .Kr till det yngsta inom grav-
fältsområdet som daterats till senmedeltid/efterreformatorisk tid, 
1470–1660 e . Kr . Inom samma område har ett annat röse daterats 
till högmedeltid, 1280–1400 e . Kr . I den norra delen har ett röse 
daterats till tidig medeltid, 1020–1210 e . Kr och högmedeltid, 
1280–1400 e .Kr .

Förutom den tidigmedeltida dateringen överensstämmer övriga 
väl med de sex röjningsrösen som daterades i samband med slutun-
dersökningen . Fyra av dessa rösen har också daterats till högmedel-
tiden och till senmedeltid/efterreformatorisk tid . Tidsintervallerna 
överensstämmer helt med de från förundersökningen och tillsam-
mans visar de med all tänkbar tydlighet att området brukats under 
dessa perioder .

Figur 69. Översiktsplan över södra delen av röjningsrö-
seområdet i Sköllersta . Planen illustrerar hur röjningsrö-
sena lagts upp så att de omgärdat rösefria åkerytor med 
olika storlek . De röda linjerna visar hypotetiskt hur dessa 
åkerytor kan ha sett ut . 



77ARKEOLOGISK RAPPORT 2017:09 •

Vid den stratigrafiska analysen av röjningsrösenas uppbyggnad 
kunde man i vissa dessutom se att de byggts på vid olika tillfällen 
och att det sålunda fanns både en äldre och en yngre fas i dem . 
Precis som i de andra områdena avläses dessa som en äldre fas med 
större stenar i botten, ofta 0,2–0,4 meter stora . Dessa täcks sedan 
av ett mindre stenmaterial som ligger ”luftigt” och med luftfickor 
mellan sig . Att olika faser kan skönjas i uppbyggnaden tyder på åter-
kommande bruk av området . Däremot går det inte att arkeologiskt 
utläsa hur långa tidsintervallerna varit mellan varje röjningsperiod . 
Dessutom finns säkert en inre dynamik där man växelvis kan ha 
utnyttjat olika delar av området vid olika tillfällen .

Att de flesta dateringarna är från högmedeltiden kan möjligtvis 
tyda på att det är från slutet av 1200-talet och under 1300-talet som 
stenröjningen i området intensifieras för att sedan pågå mer eller 
mindre kontinuerligt fram till eftereformatorisk tid, då markutnytt-
jandet förändras . Frågan är om den övergripande rumsliga struktu-
reringen av marken manifesterad genom de många röjningsrösena 
också är högmedeltida, eller går längre tillbaka i tiden? Som vi sett 
finns en datering till tidig medeltid och båda undersökningarna 
visar dessutom på äldre belägg för markbearbetning; dels i form av 
höga halter mikroskopiskt kol i pollenproven, dels en artsamman-
sättning i några pollenprov som avspeglar ett annat landskap och 
annan vegetation än det medeltida landskapet . Dessutom finns tre 
14C-dateringar från järnåldern; dels den från förundersökningen 
till äldre romersk järnålder, dels ett par från slutundersökningen 
till folkvandringstid respektive vikingatid .

Ser man till det ”folkvandringstida” röjningsröset från slutunder-
sökningen A16 har kolprovet och det ena pollenprovet tagits helt 
intill varandra i ett jordlager under stenpackningen och speglar alltså 
en situation som är äldre än röjningsröset . Analysen av detta prov 
visar på hög grad av mikroskopiskt kol vilket tyder på att bruket 
med inledande röjningsbränningar också förekommit under denna 
tidsperiod . Vad gäller artsammansättningen är det lite granpollen 
men desto mer pollen från hassel, ek och lind . Dessutom förekom-
mer pollen från råg och vete . Det andra pollenprovet togs från nedre 
delen av stenpackningen och relaterar alltså till röset och brukningen 
runt röset då det låg på plats . Här är andelen mikroskopiskt kol min-
dre liksom mängden pollen från hassel, ek och lind . Pollen från vete 
och råg finns också i detta prov liksom en högre andel granpollen . 
Denna artsammansättning tyder på en vikingatida fas (figur 70) . 

Sammantaget visar dessa analyser att det finns ett odlingsskede 
där vete och råg odlats under 400‒600-talen respektive under vi-
kingatiden och där det går att belägga att röjningsrösen då fanns 
på platsen . Detta röjningsröse var för övrigt ett av de flackaste i 
området och uppbyggt av ett enskiktat och mycket jordinblandat 
stenmaterial bestående av 0,1–0,4 meter stora stenar där de flesta 
var 0,2–0,25 meter stora . 
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I det ”vikingatida” röjningsröset A22 togs pollenprover i den 
västra respektive östra delen av röset, just under stenpackningen . 
Intill provet i den östra delen insamlades också ett kolprov . Analysen 
av proverna visar att båda innehöll hög grad av mikroskopiskt kol . 
Båda proverna innehåller också pollen från gran - dock mer i det 
östra provet . I detta prov finns också ett större inslag av pollen från 
hassel och lind medan mängden hassel är mindre i det västra provet . 
I detta prov saknas också pollen från lind . Artsammansättningen 
i de båda proverna tyder på en vikingatida datering för det östra 
provet och en tidigmedeltida för det västra (figur 71) . 

Båda proverna kommer från kontexter tagna just under sten-
packningen i röset . Stenpackningen skiljer sig dock markant från 
A16 vars stenpackning var väl samlad, flack, enskiktad och mycket 
jordblandad . Stenpackningen i detta röse är välvt och över en me-
ter högt med ett utpräglad ”luftigt” stenpackning som utmärks av 
ett småstensmaterial . Röset är 10 meter i diameter och det största 
i området . Det är alltså tveksamt ifall det daterade kolprovet och 
dateringarna utifrån pollenspektrumet har något med den luftiga 
småstenspackningen att göra . Möjligtvis kan det finnas en äldre 

Figur 70 . Ett av de äldsta dokumenterade röjningsrö-
sena i Sköllersta . Pollenproven och  kolprovet från A16 
illustrerar en månghundraårig odlingshistoria med rötter 
i äldre järnålder .  
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kärna i botten på röset som inte avtecknar sig lika tydligt som i 
andra rösen med ett par synbara faser . Med detta sagt visar också 
analysresultaten från A22 att odling och röjningsbränningar före-
kommit under vikingatid och tidig medeltid .

Den samlade bilden av markutnyttjandet i Sköllersta skulle då 
bli att odling och röjningsbränningar kan beläggas tillbaka till åt-
minstone äldre romersk järnålder och sedan fram till senmedeltid/ 
efterreformatorisk tid . I dokumenterade tidsperioder rör det sig om 
200–400-talen, 400–600-talen, 700–900-talen, 1000–1200-talen, 
1300–1400-talen och 1400–1600-talen e . Kr . 

Hypotetiskt representerar järnåldersfasen ett röseuppläggande 
i mindre skala, möjligen inte så systematiskt strukturerat, medan 
det expanderande och välstrukturerade odlingslandskapet med 
öppna ytor omgärdade av röjningsrösen tagit sin början under tidig 
medeltid . Därefter har det fortsatt att brukas där nya rösen kan ha 
tillkommit och äldre rösen byggts på . Precis som i Ekeby 98 finns 
indikationer i det äldre kartmaterialet att röjningsröseområdet 
helt eller delvis skulle kunna utgöra inägomark till en medeltida 
gårdsenhet . 

Figur 71. Tillsammans med A16 utgör röjningsröse A22 
ett av de äldsta som undersöktes 2016 . Pollenproven och 
kolprovet antyder dateringar till vikingatid och medeltid . 
Den ”luftiga” småstenspackningen antas huvudsakligen 
ha tillkommit under loppet av senmedeltiden .
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Historisk landskapsanalys

Av Ådel Vestbö-Franzén

Den fossila åkermarken i ett historiskt-geografiskt 
perspektiv
I det följande kommer den fossil åkermarken Ekeby 96, 97 och 98 
samt Sköllersta 223 att analyseras utifrån ett historiskt geografiskt 
perspektiv där det viktigaste källmaterialet utgörs av äldre lantmä-
teriakter från Sköllersta socken, men där även kamerala källor kom-
mer att användas . Förutom en analys av den fossila åkermarkens 
rumsliga kontext på en storskalig nivå är ambitionen att försöka 
analyserade agrarhistoriska lämningarna i ett vidare perspektiv . 
Vad representerar röjningsrösen inom denna del av Närke? Kan vi 
genom den fossila åkermarkens dateringsprofil samt de pollenana-
lytiska rönen presentera en tolkning avseende odlingsteknik och 
brukningsförhållanden? Speglar den fossila åkermarken fasta åkrar 
eller tillfälliga odlingar?

Kartmaterialet och forskningsbakgrunden
Undersökningsområdet är rikt försett med kartor . Från ca 1637 
föreligger den geometriska jordeboken S1 där samtliga byar och 
gårdar i undersökningsområdenas närområde finns representerade . 
Dessa kartor har låg detaljeringsgrad men är synkrona vilket gör 
att man kan använda dem för att analysera en bygd, socken eller 
härads försörjningsstrategi kring sextonhundratalets mitt . Kartorna 
redovisar i bild endast inägomark medan en kortare notering om 
utmark och övriga tillgångar finns i Notarum Explicatio . 

Från sent 1600-tal och tidigt 1700-tal finns två småskaliga sock-
en- och häradskartor som sätter in undersökningsområdet i ett större 
landskapsmässigt perspektiv . Enstaka kartor finns från området i 
perioden mellan de geometriska jordeböckerna och storskifte . Där 
dessa kartor ger relevant information tas de med i analysen . Från 
perioden ca 1770–1810 finns ett närmat heltäckande kartmaterial 
över undersökningsområdet samt deras omland i form av storskif-
teskartor över byarna, Nybble, Kävsta med Bäcketorp, Norrtorp, 
Sörby, Sätterböl samt Åkerby med Bösebo . Det sammanhängande 
landskapsavsnittet gör att undersökningsområdet kan sättas in i en  
övergripande analys av den markanvändning som var förhärskande 
i området mellan ca 1640 och 1800 . 

Av tidsekonomiska skäl har undertecknad inte studerat Lagaskif-
teskartorna över det aktuella området, utan istället låtit den härds-
ekonomiska kartan representera området vid tiden för den agrara 
revolutionens senare fas .
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Den agrarhistoriska ramen

Det agrarhistoriska standardverket när det gäller denna del av Närke 
är David Hannerbergs ”Kumlabygden IV”, ett verk som i lika delar 
upplyst och förbryllat studenter i framför allt kulturgeografi (Han-
nerberg 1977) . Den är en ingång till en bred förståelse av agrarland-
skapets organisation inom Närkes jordbruksbygder från förhistorisk 
tid och framåt . Hannerberg var förutom kulturgeograf också ma-
tematiker och boken var ett barn av en tid när samhällsplanering 
handlade om att räkna sig fram till hur efterkrigsmänniskan ville 
bo, arbeta och konsumera . Det fanns en matematisk logik att följa 
inom samhällsplaneringen och denna borde även vara överförbar 
på det äldre agrarlandskapets planering . Landskapets utveckling: 
åkerareal, tomtstorlek, skattegrund och odlingssystem genomgick, 
enligt Hannerberg, ett antal nivåer som tar sin början redan under 
äldre järnålder och som når sin slutpunkt vid tiden för laga skiftet . 
Hannerberg använde samma metod på byar inom Ystadsområdet 
(Hannerberg 1984) . Problemen med Hannerbergs tolkning upp-
stod när byar och gårdar inte stämde med den på förhand skissade 
modellen . Hannerberg får ofta infoga ad hoc-hypoteser som kan 
förklara det ”avvikande” . 

Det fanns givetvis delningsgrunder i det äldre bondesamhället 
vilket alla skiftessystem: hammar-, sol- och bolskifte samt jordvär-
deringar i attungar och öresland vittnar om . Problemet uppstår 
när man ska applicera ett övergripande system för taxering, skiften 
och utvecklingssteg för en hel bygd, till exempel ett helt härad . 
Hannerbergs verk är mycket spännande när det gäller många av de 
geografiska tankarna, läge för åker, bebyggelse och äng, arrondering 
av landskapet vid de första kartornas tid, etc . Däremot kan man 
förgäves söka i Kumlabygden efter information om sädesslagen som 
såddes på 1500-1600-talet eller hur trädan användes – var det en 
brun eller grön träda? När började man så in klöver i trädan? Och 
andra relevanta frågor kring det äldre jordbruket .  

1980 kom Jan Brunius avhandling ”Bondebygd i förändring . 
Bebyggelse och befolkning i västra Närke ca 1300–1600” (Brunius 
1980) . Avhandlingen ingick som en del i det Nordiska ödegårdspro-
jektet och resultaten från Brunius undersökningar i Närke avviker 
från de dramatiska ödeläggelsesiffror som kunde påvisas i Värmland 
och framför allt nordöstra Småland . Med en ödeläggelse på endast 
11% under senmedeltid förefaller bebyggelseutvecklingen i västra 
Närke inte ha präglats av dramatiska svängningar . Nykolonisationen 
under 1500-talets senare hälft visar dock en omfattande nyetablering 
av gårdar och torp, dels till följd av hertig Karls nyodlingspolitiska 
åtgärder, dels som ett resultat av hemmansklyvning . Nykolonisa-
tionen som kan påvisas under 1500-talets senare del var mest på-
taglig i Närkes skogsbygder . Brunius kritik mot 1960–1980-talets 
kulturgeografiska trend att se 1600-talets kartbild som en spegling 
av medeltida förhållanden är viktig . Genom att studera hemmans-
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klyvning i slättbygden, till exempel i Kumla socken under 1500-talet 
kunde Brunius klart visa på de metodiska komplikationerna som 
Hannerbergs kontinuitetsmodell innebär .

Ett perspektiv på agrarhistorien som pendlar mellan aktör och 
överbyggnad är nödvändigt; vad var rationellt vid olika tidpunkter? 
Vad var påbjudet? Hur såg den materiella/Icke-materiella kulturen 
ut på lokal/regional nivå och vilka möjligheter och begränsningar 
fanns i de landskapliga/topografiska förutsättningarna? Hur påver-
kade detta landskapets dynamik? Vad som har kommit fram inom 
kulturgeografi och agrarhistoria sedan Hannerberg, Göransson och 
Helmfrids tid är att landskapet inte utvecklas från enkel till kom-
plicerat, från ensäde till tvåsäde och vidare till tresäde . Dynamiken 
i landskapsutnyttjandet är grunden, inte regelbundenheterna . Som 
ändå givetvis finns där för att underlätta för bonden liksom överhe-
ten . Det är regelbundenheter som förändras och omförhandlas över 
tid - omförhandlingar som ofta initieras underifrån, inte ovanifrån 
(Vestbö-Franzén 2004: 208–215) .  

Med detta som utgångspunkt kan de agrarhistoriska lämningarna 
studera i ett landskapshistoriskt perspektiv . Agrarlandskapet i Sköl-
lersta härad som gränsade till Kumla härad i öster, bör inte på något 
avgörande sätt avvika från de kulturgeografiska förhållandena som 
präglade det av Hannerberg och Brunius studerade Kumla härad . 

Förundersökningsområdet vid tiden för storskiftet
På en svag nord‒sydligt löpande platå öster om de fyra undersök-
ningsområdena låg bytomterna till Kävsta, Sörby och Åkerby på 
rad; Åkerby dock uppdelad i tre tomtlägen, varav det mellersta kom 
att avhysas efter 1865 (figur 72) . Väster om UO fanns även här 
ett höjdparti där byarna Norrtorp och Sätterböl grupperade sig . 
Centralt inom det analysområde som figuren visar framträder en 
bild av inägomark och hagar som knyter ihop byarna i öster och 
väster, medan skog och utmark vidtar åt nordväst samt söder om 
Åkerbys med Bösebo inägomark . Fägator från Kävsta och Bäcketorp 
som leder västerut samt Åkerbys fädrev åt söder visar riktningen 
för övergången mellan inägor och skogsmark . Hagarna intar i detta 
sammanhang en mellanställning . Områdena med fossil åkermark, 
Ekeby 96, 97, 98 samt Sköllersta 223 var under den tid kartanalysen 
täcker belägna inom hagmark och utmark . 

Det undersökta områdets byar och gårdar har huvuddelen av 
åkermarken fördelad på två gärden och fredningssystemet är regel-
bunden träda i ett tvågärdessystem . Åkerby som närmast företer en 
klungby med tre grupper av gårdstomter hade tvågärdesuppdelning 
inom varje klunga . På figuren har Bäckatorps inägor markerats med 
färgen för ospecificerad inägomark . En karta från 1722 redovisar 
Bäcketorps ägor och det visar sig att gården vid denna tid liksom 
övriga bebyggelseenheter praktiserar tvåsäde . Det är svårt att säga 
något säkert om odlingsrytmen inom tvågärdessystemet under 
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Figur 72. Renritning av kartor från tiden för storskiftet 
av gårdar och byar kring undersökningsområdena Ekeby 
96–98 samt Sköllerstad 223 . Heldragen linje markerar 
hägnad, streckad linje öppen gräns i inägomark mellan 
byar/gårdar .
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1700-talets senare hälft . Vid tiden för storskiftet hade bruket med 
att beså trädan med klöverväxter en tämligen stor utbredning, men 
huruvida detta var en realitet inom den undersökta bygden har inte 
kunnat fastställas inom föreliggande arbetsuppgift . För att få en 
säkrare bild av odlingssystemet vid denna tid borde Folke Lägnerts 
”Syd- och Mellansvenska växtföljder” ha konsulterats, men fjärrlån 
har inte hunnits med inom ramen för föreliggande arbete .

1700-talet var ett århundrade med ökande tryck på resursen skog . 
I ett landskap som Närke med många bruk och ett skriande behov av 
kol som troligen fick tillfredsställas genom nertagande av skog som 
med tiden låg allt längre från själva bruken, bör även södra delen 
av landskapet ha påverkats . Hur det såg ut i verkligheten speglas 
förnämligt i konceptet till storskifteskartan över Åkerby från 1784 . 
Skogen verkar ha mått utmärkt: ”Vacker granskog, något uthuggen”, 
”Ung lövskog och vacker tallholme” ”Bössebohultet med vacker 
växelig granskog”, ”God och växelig tallskog”, ”god tallskog” etc . 
är anteckningar i urval ur kartbilden . Inom undersökningsområdet 
förefaller det inte ha funnits någon skogsbrist att tala om under 
1700-talets senare del .

Förundersökningsområdet vid tiden för de geometiska 
kartornas upprättade, ca 1637
De tidigaste kartorna från ca 1637 över undersökningsområdet är 
intressanta . Enligt Hannerberg med flera befinner vi oss i tvåsädes-
land där åkermarken var uppdelad i två gärden och det ena låg i 
träda årligen . Så såg det också ut vid tiden för storskiftet omkring 
sekelskiftet 1800 . Vi kan dock omedelbart se att detta inte är fallet 
i de studerade byarna vid 1600-talets mitt . Inte bara små avgärda-
enheter som Bäcketorp uppvisar ett fredningssystemet med fyra 
åkergärden – karttexten kan bara tolkas som att fyrsäde praktiseras 
– även den stora byn Åkerby har fyrgärdessystem och högst sanno-
likt en årlig rotation enligt fyrsädets princip . Mitt mellan norra och 
Södra Åkerby (nedre och övre Åkerby vid Storskiftet) ligger en av 
Södra Åkerbys gårdar inklämda (Mellersta Åkerby vid Storskiftet) 
och beroende på hur man tolkar kartbilden kan det göras sannolikt 
att den mellesta gården praktiserar tvåsäde . Byarna Sörby, Norrtorp 
och Sätterböl har åkermarken indelad i fyra gärden . 

De fyra gärdena, med ganska jämna utsädesmängder, kan tolkas 
på två sätt . Antingen är det ett tvåsäde i fyra gärden där två gärden 
årligen besås med spannmål, det tredje med klöver eller andra kväve-
fixerande växter och det fjärde ligger i träda . Detta är ett modifierat 
tvåsäde (Jmf Leijonhuvud 2001) . Alternativet är att arronderingen 
av åkermarken i fyra gärden speglar ett regelrätt fyrsäde med tre gär-
den i säde och ett i träda årligen . Detta system återfinns inom flera 
av Vänerområdets bygder samt i nordöstra Småland vid 1600-talets 
mitt . Att det sannolikt är ett fyrsäde framgår av Notarum Explicatio 
i kartan över Åkerby att de individuella åkergärdena är ”räknat uti 
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råg hvart år” . Med modifierat tvåsäde borde utsädet från två gärden 
ha slagits ihop . Att varje gärde istället ses som en årgång stämmer bra 
med en rotation där korn, råg och träda skiftar årligen . Ett ensäde 
återfinns inom området, nämligen i Böseboda, den lilla avgärdaen-
het som är belägen söder om Åkerby . 

En snabb genomgång av kartorna över hela Sköllersta socken i 
den Geometriska jordeboken S1 från 1637 visar att byar och gårdar 
i socknen har åkermarken uppdelad i ett, två, tre och fyra gärden, 
där fyra gärden är det vanligaste . Särhägnade vretar förekommer 
men i ganska liten utsträckning . Jag tolkar det så att odlingsrytmen 
följde gärdesindelningen, att tre gärden speglar en odlingsrytm i 
tresäde och att fyra gärden speglar en odlingsrytm i fyrsäde . Från 
det av Hannerberg studerade Kumla härad finns inte lika många 
kartor från 1630-1640-talet men resultatet är det samma .  Ibland 
finns ojämna tresäden där det är uppenbart att två gärden såtts ena 
året och det tredje utgör årgång nummer två, alltså tvåsäde inom 
tre gärden, men det finns även exempel på fyra ojämna gärden där 
man helt klart har en tresädesrotation fast inom fyra gärden . 

I yngre kartor från sekelskiftet 1700 har tvågärdessystemet slagit 
igenom även här och ett regelrätt tvåsäde praktiseras . Vad vi ser i 
Kumla härad vid 1600-talets mitt är att tvåsäde inom två eller tre 
gärden fått ett större genomslag men att tresäde och fyrsäde prak-
tiseras parallellt . Den Hannerbergska regelbundenheten kan inte 
påvisas . Likaledes i Sköllersta . Tvåsädet som har slagit igenom på 
sockennivå redan kring år 1700 föregås av en-två- tre- och fyrgär-
dessystem på 1630-talet . 

Jämförelse mellan inägornas arrondering 1637, 1690 och vid 
storskiftet ca 1750–1810
Sköllersta är en stor socken . Lantmäteristyrelsens arkivs register 
listar 87 bebyggelseenheter, varav de flesta är ensamgårdar och små 
byar på 2-3 mantal, även om enstaka byar på 4-5 mantal finns . Det 
finns som ovan nämnts ett stort kartmaterial från socknen och ge-
nom att jämföra kartgenerationerna kan vissa saker slås fast . Kring 
1637 uppvisar byar och gårdar i Sköllersta socken en variation av 
fredningssystem där åkermarken är fördelad på mellan ett och fyra 
gärden . Regelrätta tvåsäden inom två gärden är ovanliga, det van-
ligaste fredningssystemet är fyra gärden . Det är sannolikt att en del 
av de byar som har åkern indelat i fyra gärden i realiteten praktiserar 
tvåsäde inom fyra gärden, men detta nämns aldrig explicit . Den 
logiska tolkningen blir att fyrsäde inom ett fyrgärdessystem var det 
som mest frekvent praktiserades . 
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Flera av byarna i Sköllersta socken karteras igen under 1690- talet . 
Genom kartbild och Notarum Explicatio kan tvåsäde explicit beläg-
gas och andelen byar och gårdar och som övergått till två gärden 
har ökat: 

• Två gärden: 15 byar och gårdar
• Fyra gärden: 4 byar och gårdar
• Tre gärden (2+1) 1 by

I de ca 50 storskifteskartorna som visar inägor till byar och 
gårdar i Sköllerstad socken upprättade mellan 1763 och 1824 är 
tvågärdessystemet genomfört på ca nittio procent av socknens be-
byggelseenheter . 

Det som kan utläsa ur kartorna är en successiv övergång från 
olika fredningssystem vid 1600-talets mitt till genomfört tvåsäde 
inom två gärden senast 1750 . Att det inte  handlar om en övergång 
från tvåsäde inom fyra gärden till tvåsäde inom två gärden kan il-
lustreras av byn Hälla, belägen tämligen långt söderut i Sköllersta 
socken (figur 73) . Mellan 1637 och 1699 ändras gärdessystemet 
från tre åkergärden till två . Utsädet i de tre gärdena 1637 är 4, 
respektive 3½ och 2½ tunnor . En utsädesdiskrepans som ligger 
helt inom det normala inom till exempel Småländska höglandets 
tresädesområden . En detalj som är slående på kartorna över Hälla 
är att man ser spåren efter två tregärdessystem, ett till varje gård, 
som vid tiden för karteringen till den geometriska jordebokskartan 

Figur 73. Hälla i kartorna från första respektive andra 
 hälften av 1600-talet . En övergång från tre till två gärden 
mellan de två karteringstillfällena speglar med all sanno-
likhet övergång från tre- till tvåsäde . En morfogenetrisk 
tolkning av kartorna (mest tydligt i kartan från 1699) 
antyder att de två gårdarna haft särhägnad åkermark 
inom tre respektive fyra gärden innan man övergått till att 
praktisera tegskifte inom ramen för ett gemensamt tresäde .
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har slagits ihop till ett gemensamt tregärdessystem för den lilla byn . 
Liknande observationer har gjort för gärdessystemensförändring på 
andra håll (Vestbö-Franzén 2004: 85–88) . 

Övergången från fyra gärden till två illustreras av (figur 74, s 

86) där byn Sätterböl, belägen söder om Ekeby 98, har ändrat inte 
bara gärdessystemet utan fredningssystem mellan de två karterings-
tillfällena .

Tidsramen för föreliggande analys tillåter inte ytterligare för-
djupningar i ämnet, men ett par slutsatser kan dras . Det ena är att 
man bör vara mycket försiktig med påståenden kring införandet 
av tvåsäde under tidigmedeltid i området . Det andra konklusionen 
som bör dras är att dynamik och inte statiskhet präglar det äldre 
odlingslandskapet . Analysen visar med önskvärd tydlighet att häg-
nadsdragning var dynamiska strukturer, liksom trädessystemen . 

Övergången till tvågärdessystem. Varför och vad har det för 
betydelse för den aktuella förundersökningen?
Det finns en uppenbar vinst med att minimera antalet hägnads-
meter . I ett landskap med brist på hägnadsvirke är det en avsevärd 
besparing att hägna in så litet som möjligt . Detta kan ha varit en av 
de viktigaste orsakerna till övergången från tre eller fyra gärden till 
två . Icke desto mindre: en blick på figur 72 visar att borttagandet 
av hägnader i åker och äng har ersatts med inhägnade beteshagar . 
Dessutom är kartorna som upprättas mellan ca 1680 och 1800 rika 
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på vegetationsupplysningar som inte antyder att det finns brist på 
skog till hägnadsvirke, se ovan .  

En övergång från tre- eller fyrsäde till tvåsäde med bibehållen 
åkerareal medför dessutom en minskning av årlig besådd åker . En 
övergång till tvåsäde bör medföra en nyodling som kompenserar 
för ökningen av trädesarealen . Den totala åkerarealen för byarna 
och gårdarna i området ökar förvisso kraftigt mellan 1640 och 
1750, men den kunde även ha ökat inom befintligt gärdessystem . 
Hägnadslag mellan byarna underlättas av tvåsäde; kedjorna mellan 
åkergärden i säde och i träda mellan byar ingående i hägnadslaget 
samt samordningen av betet har klara vinster . Beroende på om man 
studerar konceptkartan eller renovationen över storskifteskartorna 
kring UO finns det antydan till hägnadslag i området . I koncepten 
är gränserna öppna mellan Norrtorps och Sätterböls gärde (stängd 
med hägnad i renovationen) samt mellan Nedre Åkerby (i norr) 
och Mellersta Åkerby . Däremot är gränsen mellan Nedre Åkerby 
och Sörby stängd i både koncept och renovering . Mellan Sörby och 
Kävsta går en väg som försvårar hägnadslag mellan dessa två byar .

Figur 74 . Sätterböl, beläget i anslutning till UO, i kartorna 
från ca 1637 och 1778 . Fyra åker- och ängsgärden har 
blivit två åkergärden och ett ängsgärde . Byn praktiserade 
1637 gärdeslag mot Norrtorp .
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Problemet är bara det att gärdeslag går att identifiera i lika stor 
utsträckning i de geometriska jordebokskartorna från 1637, vilket 
jämförelsen mellan Sätterböl 1637 och 1778 i figur 74 visar . Här 
är gränserna öppna 1637 men till största delen slutna vid storskif-
tet . Inte minst gäller detta också det hägnadslag som förefaller ha 
funnits i ängsmarken åt öster mellan Sätterböl och Åkerby . Behovet 
av hägnadslag förefaller således inte heller förklara övergången till 
ett tvågärdessystem . 

Bilden av byn Hälla 1637 och 1699 kan ge en ingång till en 
tolkning av bebyggelse- och odlingsutveckling inom bygden i ett 
perspektiv som kan dras tillbaka till åtminstone 1500-talets mitt . 
Hällas norra gärde visar en tidigare situation med tre åkrar avskilda 
av renar och en vret (Figur 73) . De tre åkrarna är ungefär lika stora 
och speglar högst troligt ett tidigare tresäde på gårdsnivå . Det södra 
gärdet speglar med sina tre eller fyra åkrar ett tidigare tre- eller fyr-
säde . Bytomten på 1637 års karta är så att säga ”intagen” av åker-
marken . En hypotes är att två gårdar med särhägnade inägor (eller 
åtminstone åkermark) flyttar till en gemensam bytomt och reglerar 
in åkermarken i tegskifte, såsom framgår av kartan över Hälla från 
1637 . Vid sammanslagningen regleras åkermarken i tresäde såsom 
man tidigare brukat sin åker var för sig, men så småningom, framåt 
sekelskiftet 1700, kommer en omläggning till tvåsäde att ske . 

Denna hypotes innebär att en kraftig dynamik knuten till bebyg-
gelse och odlingssystem har funnits . Att den skisserade utvecklingen 
inte har tagits ur luften framgår om man studerar landskapsutveck-
lingen inom norra Småland vid samma tid . Här kan en liknande 
process påvisas på flera ställen (Vestbö-Franzén 2004: 83–84) . Här 
kommer inte ett allmänt påstående om bebyggelseutvecklingen 
inom sköllerstadbygden att presenteras; det som skisseras är en möj-
lig utvecklingstendens kring bebyggelse och odlingsmark som kan 
anas genom närstudiet av ett fåtal kartor . Däremot gör detta att en 
analys av landskapsutvecklingen måste bygga på en underliggande 
förståelse för dynamiska strukturer, snarare än statiska . 

Det som kan slås fast är dock att införandet av tvåsäde inom 
ett tvågärdessystem är en process som förefaller vara avslutad ca 
1700-1750 och att detta odlingssystem kommer att stå sig långt 
in på 1800-talet . 

Svedjandet och skogen i Förundersökningsområdet
Lantmätare Gabriel Thoring skriver om Sköllersta härad år 1688 
att ”Allmänningar befinnes ej från byskogarna ifrånskilda ehuru det 
stora skogar och utmarker finnes” (Brukat och byggt i Örebro län, 
2003:88) . Skog och utmark var således tillräckliga för byarnas behov .
Ovan har framgått att skogsresurserna i området vid tiden för stor-
skiftet beskrivs som goda . Upplysningar i kartorna om att skogen 
skulle vara otillräcklig saknas . Skogsbeståndet spänner över både 
barr och lövskog och i kartorna finns flera namn på ägor, framför 
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allt hagar och ängar som pekar mot en omfattande svedjeverksam-
het . Framför allt gäller det ägonamn med suffixet -fallen, -fallet. 
Om fall dialektalt skall förstås på annat sätt än som nerfälld skog 
för svedje i Närke har jag inte kunnat se . I de Rietz dialektlexikon 
och i SAOB är -fall som beteckning för en företeelse i landskapet 
knutet till fällande av skog . Inom skånskt område kan fall också 
betyda åkergärde, men när begreppet används om skogsmark, hag-
mark och även ängsmark bör det kopplas till fällning av träd . Inom 
Sköllersta socken finns gårdar vid namn som Fall och Falla och i 
storskifteskartan till Åkerby övre- och mellangård finns följande 
namn som indikerar fällning av skog:
- Hagmark: Stubbhagen . 
- Skog och utmark: Torkfallet, Stora fallet, Södra fallet, Bösebofallet, 
Åmhällsfallet, Skottsfallslotterne och Skottfallsbäcken . 

Vid fornborgen Åmhäll, som både i koncept och renovation till 
storskifteskartan från 1784 är snyggt avbildad med texten ”Amunds 
Hall, Gammal skans”, finns i kartan texten ”Uthuggen mark, tjänlig 
till uppodling” . Området i stort präglas av ”Små granskog” (Figur 

75) . Det är uppenbart att man så sent som vid 1700-talets slut 
nyodlar genom fälle och svedjande och på den häradsekonomiska 
kartan från 1860-talet har torpet Åmhällstorp etablerats . Här har 
man fällt för permanent uppodling, men som -fallet efterlederna i 
hagmark och utmark antyder har man också fällt/svedjat för tillfäl-
liga odlingar eller för att förbättra gräsväxten .  

Figur 75 . Fornborgen Åmhäll återgiven i storskifteskartan 
från Åkerby 1782 som ”Amunds hall . Gammal skans” . 
Intill finns uppgifter om uthuggning av granskogen och 
att området är tjänligt till uppodling och något söderut 
finns texten ”Vacker granskog . Något uthuggen” .
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En svedjecykel i södra Sverige, både vad gäller barr- och lövskogs-
svedjandet, bestod av ett par års utsäde av råg och rovor varefter 
ytan kunde slås ett par år för att till slut läggas ut till betesmark eller 
stängslas in som hagmarksbete . Det pågår för närvarande en diskus-
sion kring huruvida man röjde sten i samband med svedjandet och 
här är sista ordet inte sagt . Inom delar av norra Småland förefaller 
en hel del av röjningsrösena i skogsmark ha lagts upp i samband 
med svedjandet (Larsson, Tollin & Vestbö-Franzén in prep) . Med 
en cykel på ca 30-40 år mellan varje svedjetillfälle inom en relativt 
stenrik morän och ett bortröjande av stenar som så att säga låg i 
vägen snarare än ett regelrätt rensande av en yta för sten, kom röj-
ningsrösen att successivt pålagras med mera sten . 

Den fossila åkermarken i en landskapshistorisk kontext. 
Utifrån 14C-dateringar, pollenanalyser och landskapshistoriska ana-
lyser kan ett antal slutsatser dras . För det första att en omfattande 
odlingsverksamhet, dels på tillfälliga, dels på fasta åkrar har bedrivits 
under framför allt perioden 1100-1450 e . Kr . För det andra att en 
ny markant odlingsfas inträffar under tidig efterreformatorisk tid . 
Pollenanalysens resultat avviker ibland från 14C-dateringen och jag 
väljer att ”lita” mest på den vegetationshistoriska analysen och den 
”tolkade åldern” i detta fall (se Bilaga 3) . Medan 14C-prover kan 
vara kontaminerade eller det som dateras kan ha hög egenålder, ser 
jag pollenavlagringarna som mer säkra preparat . Någon stor avvi-
kelse blir det i vilket fall inte . Det är odling från framför allt tidig 
medeltid till ca 1600 vi ser i förundersökningsområdet .

Det landskap Leif Björkman mejslar fram är ett mosaikartat land-
skap med hagmark, ibland hårt brukat genom bete, ängsmark och 
åkrar, såväl tillfälliga som fasta . Åkerogräs vittnar om åkrar som fasta 
strukturer medan den rikliga förekomsten av mikroskopiskt träkol 
speglar ett landskapsavsnitt där elden hela tiden är närvarande . Det 
som beskrivs är ett hävdat landskap som översatt till en landskaps-
bild måste ha bestått av flera inhägnade ytor i form av hagar, åkrar, 
ängar, alltså inte så olikt det vi ser i de äldsta kartorna som tillkom-
mer endast några årtionden senare än de yngsta 14C-dateringarna . 

Ekeby 98
Ekeby 98 ligger inom byn Norrtorps ägor . I kartan från ca 1637 
består Norrtorp av två gårdar samt en kyrkoutjord, en ”kyrkotomt”, 
belägen i ängen strax söder om bytomten . Denna sägs ”bergas till 
Fiskemannstorpet” en gård i samma socken . I årlig ränta nämns 
ingen utjord under Norrtorp 1554, men 1560 anges att Per i Norr-
torp av en kyrkotomt betalar två öre, medan årlig ränta från 1573 
visar att Bengt i Norrtorp skattar för kyrkoutjorden, men att det 
detta år inte utgår någon skatt, den är kameralt öde .

Ekeby 98 är en av de lokaler där de karterade strukturerna, 
stensträngar och röjningsrösen, mest påtagligt speglar en inägo-
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marksituation . Inslaget av spannmålspollen, både de som kan be-
stämmas till råg och vete samt obestämbara, är högt i förhållande 
till lokalerna Ekeby 96 och 97 . Stensträngarna i sydväst och norr 
inramar ett område där själva åkerytorna kan rekonstrueras med 
tämligen stor säkerhet . Enligt pollenanalyser och 14C-dateringar kan 
den första odlingen i området beläggas kring 1150 och den sista 
odlingsfasen till tiden för den första karteringen . I kartan från ca 
1637 är området för Ekeby 98 beläget utanför inägomarken, men 
med Norrtorps syrlänta äng i väster och en mossvallsäng i öster . 
Kilen mellan ängarna, där den fossila åkermarken, Ekeby 98, är 
belägen beskrivs i kartan från 1782 som ”skog med vacker gran 
beväxt” . Ängen i öster, den som 1637 är mossvallsäng beskrivs i 
samma karta som ”Bäckehagen, hårdvall a 1 lass på tunnlandet . 
Nyttjas efter gammalt” . Vad det senare avses måste tolkas, men det 
bör rimligen avse förhållanden som går tillbaka i tiden .

Det är inte orimligt att se Ekeby 98 som åkermark till en bebyg-
gelseenhet som innan 1600-talets mitt lagts öde eller flyttats . Det 
är dock tveksamt om Ekeby 98 kan knytas till den ovan beskrivna 
utjorden under Norrtorp, eftersom denna omtalas redan 1560 . 
Norrtorp har så kallade grästomter (Ersson 2001:60-61) belägen 
strax söder om bytomten . Det är sannolikt att utjordens tomt av 
kamerala orsaker har reglerats in bland grästomterna vid något 
tillfälle; den beskrivs som kyrkotomt i årlig ränta . Däremot kan 
man högst hypotetiskt tänka sig en utveckling för Norrtorp som 

Figur 76 . Enkel tidsgeografisk modell som visar den 
landskapliga kontexten för Ekeby 98 . Läget efter ca 1637 
är belagt genom kartor, medan utvecklingen under 1500-
tal har hypotetisk karaktär .
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den som skisseras ovan, där två gårdar med samma namn flyttat in 
till en gemensam bytomt och reglerat in åkermark och ängsmark 
i ett tegskifte . I såfall skulle Ekeby 98 kunna vara resterna av åker-
marken till den en av gårdarna, åker som övergick till hagmark i 
och med regleringen av bebyggelse och odlingsmark . Att det 1782 
växer vacker granskog på platsen för Ekeby 98 antyder att området 
sedan länge haft utmarkskaraktär (figur 76) .
Den vegetationshistoriska analysen visar också att spannmålsodling 
skett redan under äldre järnålder, dock utan att detta har resulterat 
i uppläggandet av röjningsrösen . 

Sköllersta 223
Tre 14C-dateringar av sju hamnar inom spannet 1290-1410, en inom 
spannet 1480-1650 och tre har dateringar till folkvandringstid/
vendeltid . För de tre senare gäller dock att vegetationssamman-
sättningen i proverna snarare pekar mot vikingatid/tidigmedeltid . 
Pollenanalysen från Sköllersta 223 visade att tre av de undersökta 
röjningsrösena innehöll en större mängd identifierbara och icke-
identifierbara sädespollen . I övriga rösen fanns enstaka pollen av 
säd . Bland de definierbara typerna dominerade råg över vete .

I det följande skall prövas om Sköllerstad 223 är resterna efter 
en medeltida gård, en gård som läggs öde under den senmedeltida 
agrarkrisen .

Utifrån de historiska källorna, framför allt ”Årlig ränta” ur Närkes 
landskapshandlingar, är området där Sköllersta 223 är beläget ett 
koloniseringsområde under 1500-talets mitt . I Årlig ränta från 1554 
nämns inga av de avgärda enheterna Ansebo, Bösebo eller Segås-
lyckan (Lyckan) . År 1556 tas Segåslyckan med som en utjord, ett 
”ängestycke”, under Sörby som skattlagd enhet (Närkes handlingar 
1556 .1, bild 101) . Ansebo och Bösebo etableras någon gång före 
ca 1600 . Av tidsskäl har vidare excerpering av jordeboksmaterialet 
inte hunnits med, men samtliga tre avgärda gårdar finns karterade 
ca 1637 . Att de tre enheterna etablerades mellan ca 1550 och 1600 
stämmer bra med den bebyggelseutveckling under 1500-talet som 
Jan Brunius kan se i sitt material (Brunius 1980) .

 Området där Sköllersta 223 är beläget präglas i de äldre kartorna, 
till exempel sockenkartorna från 1688 och 1704 av utmarkskaraktär 
och en karta från 1742 betecknar området något väster om UO 
som ”Munslätt, Segås och Sätterböhls samfällte byaskog och utmark 
med dess aprate slåtter och beteshagar” . Inom utmarksområdet 
finns således inhägnade ytor som hävdas som äng eller beteshage . 

Vid storskiftet har utmarken där Sköllerstad 223 är belägen, skif-
tats mellan Åkerby, Anstorp, Segåslyckan och Bösebo . Sköllersta 223 
tvärar över dessa ganska sent etablerade utmarksskift . Sköllersta 223 
kan på goda grunder tolkas som inägomarksåkrar till en enhet som 
fanns här från vikingatid till ca år 1400 . Gårdsenhetens inägomark 
sugs under senmedeltid upp av den allmänningsmark som fanns till 
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byarna och gårdarna Åkerby, Munslätt, Segås och Sätterböl . Inom 
allmänningen etablerades tre avgärdahemman mellan ca 1550 och 
1600, varav Segålalyckan var det första . Detta etablerades strax 
väster om området för Sköllerstad 223 .  Enligt lantmätare Thoring 
fanns inga allmänningar i socknen under sent 1600-tal . Men det är 
uppenbart att samfälld utmark till gårdarna och avgärdahemmanen 
fanns fram till tiden för storskiftet, vilket inte minst speglas i kartan 
från 1742 då flera beteshagar och inhägnade ängar redovisas inom 
den samfällda utmarken som givetvis blivit bra mycket trängre ge-
nom etableringen av avgärdatorpen .

Leif Björkman understryker landskapets mosaikartade karaktär 
under den tid pollenanalysen omfattar, en bild som verifieras i kartan 
från 1742 som talar om ”aparta slåtter och beteshagar” . Utjords-
hypotesen kan även ifrågasättas . Borde inte pollen från spannmål 
ha dominerat än mer om fasta åkrar som odlats kontinuerligt fun-
nits på platsen? Från två av de rösen som uppvisar flest sädespollen 
finns även mycket stora mängder mikroskopiskt träkol . Kartorna 
från storskiftet visar på att området svedjats; ägonamn som Stora 
Fallet och Skottfallsbäcken avspeglar att träd fällts för att möjlig-
göra odling . 

Träkolet kan dock troligen knytas till etableringsfasen för den 
vikingatida/medeltida gårdsenheten . En vikingatida nyetablering 
skedde med största sannolikhet genom en inledande röjningsbrän-
ning, en åtgärd som i någon mån bör ha underlättat för den påföl-
jande stubbrytningen .  Svedjeanteckningarna i kartan över Åkerby 
vid tiden för storskiftet speglar troligen en senare svedjeverksamhet 
i området och understryker att upptagandet av tillfälliga fällor i ut-
marken förekom sida vid sida om de fasta åkerbruket i inägomarken .   
Den tidigmedeltida enheten var dock inte den första etableringen 
i området . Gravfältet RAÄ-nr Sköllersta 181:1 indikerar tidigare 
hävd av området och den vegetationshistorisk analys visar på spann-
målsodling odling i området under perioden när gravarna anlades 
(uppskattningsvis under äldre järnålder), men att denna odlingsfas 
inte har resulterat i stenröjning och uppläggande av röjningsrösen . 
Sköllersta 223 är svårtolkad men källorna: De historiska, geogra-
fiska, vegetationshistoriska och arkeologiska förefaller ge en bild av 
ett område där röjningsrösen successivt läggs upp mellan vikingatid 
och senmedeltid varefter odling på fasta åkrar upphört men där man 
troligen fortsatt att slänga stenar på rösena under de århundraden 
man har praktiserat fälle/svedjeodling i området (figur 77) .

I övrigt: En analys av kartan över Åkerby från 1784 ger ytterli-
gare uppslag när det gäller att hitta övergivna enheter, men då i ett 
område öster om Bösebo . Ägonamnet Jämsevadshultet strax sydöst 
om Bösebos inägor skulle kunna gå tillbaka på en bebyggelseenhet 
vid namn Jämsevad . Ingen gård vid detta namn finns dock inom 
Örebro län visar en sökning i Arkivsök . En utjord antecknas under 
Jöns i Åkerby år 1554 . Utjorden är marklandstaxerad vilket gör det 
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rimligt att den legat mer centralt, åtminstone inom Åkerbys inägor . 
Det är möjligt att en systematisk genomgång av områdets kartor 
skulle kunna resultera i flera ödelagda gårdar än de Jan Brunius kan 
belägga i sitt material .

Ekeby 96 och 97
Endast två dateringar finns från Ekeby 96 och 97, båda faller inom 
spannet 1280-1400 e . Kr .  Äldre kartmaterial från dels tidigt 1700-
tal, dels från storskiftet visar att de två områdena var belägna i en 
utmarkskontext . I kartan över avgärdatorpet Bäcketorp från 1722 
redovisas även den västra utmarken till Kävesta (på vars marker 
Bäcketorp är upptagen) . Utmarken beskrivs som bestående av ”Sid-
ländig mark med ung granskog beväxt, dock mycket avbrukad” .  Åt 
norr vidtog Nybbles utmark . Inom båda utmarksområdena fanns 
hagar intagna och längre österut inom Kävesta och Nybbles utmark 
fanns ett soldattorp och en backstuga . Liksom fallet var med Sköl-
lersta 223 har utmarksområdet krympt, först genom etableringen 
av avgärdatorpet Bäcketorp på Kävestas mark och senare genom 
etableringen av soldattorp och backstugor förutom inhägnaden av 
hagar till Nybble . Utmarkskaraktären var dock fortfarande tydlig 
på den ekonomiska kartan från 1955 där skogsmark helt domine-
rade området för Ekeby 96 och 97 förutom en flik av en sentida 
upptagen åker som tangerar Ekeby 96 .  

Den vegetationshistoriska analysen antyder ett mosaikartat 
landskap som framför allt betats . Antalet sädespollen är mycket 
få vilket tyder på att åkrarna har varit av tillfällig karaktär eller att 

Figur 77. Tidsgeografisk modell över den landskapshis-
toriska utvecklingen av området kring Sköllersta 223 . 
Den fossila åkermarken förefaller ha ett ursprung i en 
gårdsenhet som lagts öde under senmedeltid, varefter 
området kommer att läggas som allmänning till Segås 
och Åkerby med flera, innan nyetablering sker under 
perioden 1550-1600 . 
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eventuellt åkerbruk i området har varit av kortvarig karaktär . Vid 
den arkeologiska undersökningen kunde en eventuell avgränsning 
av minst fyra röjda ytor identifieras . De två dateringarna omspänner 
en tidsperiod om ca 120 år och endast sex sädespollen påträffades 
vilket är få i jämförelse med antalet sädespollen på de övriga loka-
lerna . Det är sannolikt att Ekeby 96 och 97 speglar fasta åkrar som 
odlats under en kortare tid och att de kan knytas till en bebyggels-
enhet som funnits någonstans i närområdet . I allt väsentligt speglar 
pollenanalysen en hårt betad miljö vilket visar att den omgivande 
miljön präglats av skog- och hagmark .  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att samtliga fyra områ-
den med fossil åkermark som undersökts har en dateringsprofil som 
i huvudsak speglar odling under historisk tid . För att sätta in den 
fossila åkermarken i en landskaplig kontext måste historiska källor, 
såsom äldre kartor och kameralt material tas med i analysen . Då 
växer ett landskap fram präglat av dynamik med avseende på bebyg-
gelsestruktur och åkerbruk . I detta anas dels en bebyggelseförtätning 
under ca 1500-talet till de bytomter som visas i det äldsta kartorna 
från 1637, dels konturerna av en senmedeltida ödeläggelseprocess . 

Tolkningarna ska ses som just tolkningar, eller rimliga hypoteser 
utifrån sammanvägningen av olika källor såsom 14C-dateringar, ve-
getationshistoriska källor, äldre kartmaterial samt kameralt material 
som endast översiktligt har excerperats .   

Slutord
Som tidigare nämnts i denna rapport var det övergripande syftet 
med dessa undersökningar att de skulle bidra till den arkeologiska 
kunskapsuppbyggnaden i Örebro län . Så frågan såhär i slutskedet 
är: Har de gjort det? För att svara på frågan måste de enskilda rösena 
transformeras från individuella objekt till sammanhållna objekt, från 
delen till helheten . I fält har ett urval röjningsrösen från varje lokal 
grävts, dokumenterats och provtagits vilket ökat kunskapen om 
vart och ett av dem . För att resultaten ska vara meningsfull måste 
dock informationen från varje undersökt röjningsröse adderas och 
summeras, och dessutom kompletteras med de naturgivna förutsätt-
ningarna på varje plats, och med resultaten från förundersökningen . 
Tillsammans med pollenanalysen och kart- och arkivstudierna kan 
då resultaten ligga till grund för en vidare diskussion kring mark-
användning i dessa områden i ett långtidsperspektiv . I det följande 
skissas en bild av markutnyttjandet såsom det framträder utifrån 
undersökningsresultaten .

Yngre stenålder och äldre bronsålder
Från undersökningarna 2016 finns inte några undersökta anlägg-
ningar eller dateringar från dessa perioder . Däremot föreligger ett 
begränsat kvartsmaterial från yngre stenåldern från en kvadratme-
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terstor ruta i Sköllersta 223, vilket påträffades i samband med vege-
tationsavbaning av en yta belägen i vägområdet öster om gravfältet 
RAÄ-nr Sköllersta 181:1 . Sedermera grävdes platsen ut hösten 2016 
vilket resulterade i ett huvudsakligt kvartsbaserat material omfat-
tande ca 270 bitar i de rutor som grävdes och sållades . Bland fynden 
kan nämnas flera skärredskap och en pilspets med urnupen bas i 
flinta . Under det fyndförande sandlagret påträffades dessutom ett 
par härdar och en kokgrop från mesolitikum, ca 7000–6600 f .Kr 
(Jansson 2017) .

Från förundersökningen 2014 föreligger dock dateringar till 
dessa tidsperioder . Från lokalerna Ekeby 96–97 finns 14C-dateringar 
till mellanneolitikum, ca 2900–2300 f . Kr och senneolitikum, ca 
2100–1900 f . Kr från odlingslager i ett par schakt samt i jordlager 
under ett röjningsröse . Från Ekeby 98 och Sköllersta 223 finns 
samstämmiga dateringar till äldre bronsålder, ca 1800–1600 f . Kr . 
från odlingsjord i ett schakt respektive under ett röjningsröse . Vad 
dessa dateringar representerar är svårt att säga; rör det sig om kol 
från gamla skogsbränder och/eller kol från röjningsbränningar i 
samband med jordbruk? 

Hade det funnits lämpliga torvmarker att borra i hade antag-
ligen en pollenanalys av vegetationsutvecklingen från stenåldern 
till historisk tid kunnat svara på dessa frågor och dessutom givit 
en bild av vad som odlats och hur marken brukats . Tyvärr fanns 
inte några sådana lokaler varför vi får nöja oss med att konstatera 
att kvartsfyndigheten från Sköllersta visar att människor vistats i 
dessa områden under yngre stenåldern (och även äldre stenåldern) . 
Troligtvis gäller detsamma för perioden äldre bronsålder .

Äldre järnålder
Den första förhistoriska perioden som låter avteckna sig lite tydli-
gare vad gäller markutnyttjande är den äldre järnåldern . Inte heller 
från denna tidsperiod finns några undersökta anläggningar från 
slutundersökningen . Däremot finns andra indikationer på odling, 
i detta fall ett pollenprov från ett jordlager under den nordöstra 
hägnadsvallen A270 i Ekeby 98 . Till skillnad från de andra mark-
pollenproven var andelen mikroskopiskt kol lågt vilket dels kan 
tyda på att röjningsbränningar förekommit i begränsad omfatt-
ning, dels att det inte fragmenterats i någon nämnvärd omfattning . 
Båda tolkningsförslagen har det gemensamt att de talar för ett äldre 
brukningsskede . För det talar också vegetationens sammansättning 
där lind och hassel tillsammans står för 67 % av den totala pol-
lensumman . Till detta kommer den mycket låga förekomsten av 
granpollen, 1,1 % samt att det även förekommer pollen från ek 
och lind . Leif Björkman menar att detta speglar en vegetation och 
markanvändning under romersk järnålder, 0–400-talen e . Kr . Av 
sädesslag hittades ett bestämbart pollenkorn från råg vilket visar att 
rågodlingar förekommit i området eller i dess närhet .
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I Sköllersta 223 har kol från odlingsjord i ett schakt daterats 
till äldre romersk järnålder, ca 500–200-talen e . Kr . och kol från 
ett jordlager under ett röjningsröse till yngre romersk järnålder, ca 
200–400-talen e . Kr . I Sköllersta ligger också ett mindre rösegrav-
fält RAÄ-nr Sköllersta 181:1 omfattande fyra rösena av varierande 
storlek . Det finns inte något som motsäger att det skulle kunna 
vara från den äldre järnåldern och i så fall förstärks intrycket av 
ianspråktagande av platsen från tiden runt Kristi födelse . Samtidigt 
finns inte heller något som motsäger att dessa rösen - eller något av 
dem - skulle kunna vara från bronsåldern; signalerande samma sak 
men utifrån andra utgångspunkter .

Folkvandringstid–Vendeltid
Också från mellersta järnåldern, ca 400–600-talen e . Kr . finns 
nedslag som indikerar fortsatt markanvändning i området . Vid 
förundersökningen påträffades ett skalkorn (ett slags vete) i en grop 
i ett provschakt i Ekeby 97 och i Sköllersta 223 har ett 14C-daterat 
lager under ett röjningsröse A16 daterats till denna tidsperiod . Från 
samma lager finns också ett analyserat markpollenprov som Leif 
Björkman menar kan spegla vegetationen och markutnyttjandet 
under tidsskedet folkvandringstid/vendeltid .  För det talar före-
komsten av pollen från ek liksom hög andel pollen från lind och 
hassel samt få granpollen . Andelen mikroskopiskt kol tycks också 
ha ökat vilket kanske kan tyda på ökad grad av röjningsbränningar? 
Av grödor som odlats har råg kunnat beläggas genom förekomst av 
enstaka identifierbara rågpollenkorn .

För Sköllerstas del går det sålunda att belägga att den äldre 
järnålderns markanvändning har kontinuitet in i yngre järnålder . 
Om detta också gäller för Ekebylokalerna vet vi inte eftersom in-
dikationerna är färre . Det är fullt möjligt men det kan också finnas 
lokala skillnader mellan områdena . Att framförallt Sköllerstaloka-
len påvisar en kontinuitet som kanske bottnar i en tidigt etablerad 
jordbruksbygd vittnar också fornlämningar som till exempel forn-
borgarna Omhällsberg och Tarsta berg . De är inte undersökta så 
dateringarna är osäkra . Det finns dock inte något som motsäger att 
de skulle kunna vara från folkvandringstid . Inte långt från Sköl-
lersta 223 finns dessutom grupperingar med runda stensättningar, 
antingen ensamliggande eller ingående i gravgrupper . De runda 
stensättningarna är svårdaterade då de förekommer under flera 
förhistoriska perioder . På det stora hela är dock det huvudsakliga in-
trycket att de framförallt speglar en järnåldersbygd -något som också 
skulle passa in i bilden utifrån undersökningsresultaten i Sköllersta .
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Vikingatid
Det förefaller som om den järnåldersbygd som börjat utkristallisera 
sig i Sköllersta redan under loppet av den äldre järnåldern, och som 
tycks ha kontinuitet in i den yngre järnåldern, också har det under 
vikingatiden . För det talar 14C-dateringar till ca 800–900-talen e . 
Kr . och markpollen från tre röjningsrösen, A16, A22 och A30 (?) . 
Ett av röjningsrösena A16 har tidigare nämnts nämligen det där ett 
kolprov och ett pollenprov visat att röset ligger på mark som brukats 
redan under den yngre järnåldern, ca 400–600-talen e . Kr . Från 
den nedre delen i stenpackningen i röset analyserades ett markpol-
lenprov vars pollensammansättning tyder på att det skulle kunna 
spegla vikingatida förhållanden - eller möjligtvis tidigmedeltida . 
Också i detta skikt påträffades pollen från råg som tycks ha varit 
den viktigaste grödan i dessa trakter under järnåldern . 

Rågpollenkorn fanns även i det till vikingatiden 14C-daterade 
jordlagret som stenpackningen i A22 låg i . Här fanns även gott om 
mikroskopiskt kol som kan tolkas som spår efter inledande röjnings-
bränningar - kanske något som ökat under loppet av yngre järnålder/
vikingatid i takt med att odlingsintensiteten ökade? I provet fanns 
även rikligt med pollen från hassel och lind vilket tillsammans med 
kolprovet stärker intrycket av enn vikingatida odlingsfas .

Samma datering som A22 har också röjningsröse A30 men här  
ger pollenspektrumet en annan bild av vegetationen än vad det 
gjorde i röse A22 . Andelen mikroskopiskt kol är hög så det liknar 
A22 men det är mer granpollen . Andelen hasselpollen är relativt 
hög medan mängden lindpollen är ringa . Enligt Björkman kan 
det avspegla tidigmedeltida förhållanden . Så diskrepansen mellan 
14C-dateringen och ”pollendateringen” är egentligen inte så stor .

Kopplar vi samman spåren efter jordbruksaktiviteterna i Sköller-
sta med fornlämningsbilden i trakten finns som tidigare nämnts de 
daterringsmässigt svårgreppbara runda stensättningarna, antingen 
ensamliggande eller ingående i mindre gravgrupper, vilka  förekom-
mer under hela järnåldern . Förutom dessa finns också gravfält med 
enbart runda stensättningar, gravfält med både runda stensättningar 
och högar samt gravgrupper med högar . Förekomsten av gravfälten 
tyder i än högre grad på en stabil bygd där investeringar i markröj-
ning och ökad grad av markutnyttjande förefaller rimlig, och där 
tidigare röjda och brukade marker fortsatt att utnyttjas och antag-
ligen också expanderat .
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Tidig medeltid
Den intensifiering av markutnyttjandet som skissats för vikingatiden 
har antagligen sin naturliga fortsättning under tidigmedeltiden, ca 
1050–1250 e . Kr . Som tidigare nämnts visar pollenanalysen från 
A30 på en artsammansättning som pekar mot tidigmedeltid och det 
gör även det andra pollenprovet som togs i A22 . Till skillnad från 
det provet finns mer granpollen i det andra liksom färre pollen från 
hassel och lind; dock tillräckligt för att Björkman ska tolka det som 
tecken på vegetationen på platsen under tidig medeltid . Förutom 
dessa pollen förekommer också råg vilket visar att detta sädesslag 
fortfarande varit det dominerande . Förutom dessa båda daterades 
också ett röjningsröse från förundersökningen till perioden .

Förflyttar vi oss norrut, till Ekeby 98, finns också spår efter ett 
tidigmedeltida markutnyttjande . Ekebylokalerna uppvisar annars 
inte samma långa odlingskontinuitet som i Sköllersta 223 och forn-
lämningsbilden vad gäller gravar och gravfält är inte densamma . Det 
avspeglar troligtvis en skillnad mellan dessa platser där ökad grad 
av markanvändning i Ekeby huvudsakligen tar sin början under 
tidig medeltid . Belägg för det är det är ett kolprov från odlingsjord 
i ett sökschakt från förundersökningen i Ekeby 98 som daterats till 
1000–1200-talen . Från samma lokal har också ett röjningsröse A225 
14C-daterats till 1100–1200-talen . Ett litet frågetecken finns dock 
för den dateringen eftersom ett pollenprov från samma jordlager 
som kolbiten snarast ger en senmedeltida vegetationsbild utifrån 
ökat inslag av granpollen i kombination med få pollen från hassel 
och lind . Möjligtvis kan det röra sig om en äldre kolbit som blivit 
inblandad i jordlagret . I lagret fanns också pollenkorn från sädesslag 
som inte gick att artbestämma .

Som vi kunnat se av kartanalysen finns indikationer som talar för 
att röjningsröseområdet i Ekeby 98 skulle kunna vara en rest efter  
inägomarker; kanske tillhörande en gård som funnits på platsen 
under medeltiden och som övergivits eller flyttat före 1600-talets 
mitt? Gården med sina inägor kan mycket väl ha funnits här under 
hög- och senmedeltiden fram till 1650‒ talets mitt . Och det kan inte 
uteslutas att gården, om den funnits, kan ha etablerats redan under 
tidig medeltid . Det som stärker intrycket av äldre inägomark är att 
det finns tydliga hägnadsvallar i den norra och den södra delen . Ett 
parti av den norra delen har daterats till 1400–1600-talen men den 
har uppfattats som en senare påbyggnad och sålunda yngre fas av en 
på platsen redan befintlig, äldre hägnadsvall . Den äldre fasen skulle 
mycket väl kunna representera en första inhägnad av marken då 
gården först etablerats, förslagsvis under loppet av tidigmedeltiden .

I Ekeby 96 finns ett röjningsröse från förundersökningen som 
daterats till 1190–1300 e . Kr . och från slutundersökningen ett 
röjningsröse A334 som ”pollendaterats” till tidig medeltid . Precis 
som i övriga fall är det relationen mellan granpollen och lind- och 
hasselpollen som huvudsakligen ligger till grund för den analysen . 
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I detta prov finns också pollen från råg . Från jordlagret finns även 
en 14C-daterad kolbit som placerar röset i övergången högmedel-
tid/senmedeltid, ca 1300–1400-talen, alltså marginellt senare än 
föreslagen datering utifrån pollenspektrumet . 

Högmedeltid/Senmedeltid
Både Sköllersta och Ekebylokalerna uppvisar kontinuitet från tidi-
gare perioder men det är först under loppet av högmedeltiden och 
början av senmedeltiden, ca 1250–1450-talen som intensifieringen 
vad gäller markutnyttjandet i områdena blir som mest tydlig . För 
det talar samstämmigt 14C-dateringarna, pollenanalysen och kart-
analysen från de båda områdena . 

Börjar vi i Ekeby 97 längst i norr finns en samstämmig daterings-
bild av röjningsröse A309 till perioden utifrån en 14C-datering till 
1290 –1400 e .Kr ., och ett pollenspektrum som visar på större in-
slag av granpollen än under tidigare perioder samtidigt som pollen 
från hassel och lind minskat . Bland pollenkornen finns också några 
från obestämbara sädesslag samt ett pollenkorn från vete . Förutom 
skalkornet från en grop i ett av schakten i undersökningsområdet 
daterat till yngre järnålder, är detta första gången som vete avtecknar 
sig som odlad gröda utifrån pollenanalysen . 

Från Ekeby 96 lite längre söderut finns också ett röjningsröse 
som daterats till ungefär samma tidsperiod som A309, 1310–1450 
e . Kr . Dessutom röjningsröse A334 med i princip samma datering 
som A309 - men där pollenanalysen som tidigare nämnts drar åt 
tidig medeltid . 

Från Ekeby 98 finns inte några dateringar från perioden . Genom 
retrospektiv analys av det historiska kartmaterialet kan man dock 
ana närvaron av en äldre medeltida gårdsenhet som övergivits el-
ler flyttat före 1600-talets mitt . Möjligtvis har gården tillsammans 
med ytterligare en gårdsenhet flyttat till en plats söder om bytom-
ten Norrtorp, och möjligtvis utgör Ekeby 98 reminiscenser av den 
ena gårdens åkermarken som senare övergick i betade hagmarker . 
Ett tydligt tecken på långvarig brukning och områdeskontinuitet 
är de återkommande röjningarna av ett småstensmaterial som lagts 
upp på äldre rösen och på hägnadsvallarna . Troligtvis har också nya 
röjningsrösen tillkommit under perioden . 

Också i Sköllersta 223 har markanvändningen intensifierats yt-
terligare under perioden . Två röjningsrösen från förundersökningen 
har daterats till 1280–1410 e . Kr . I det närmaste samma datering 
har också röjningsröse A12 . Från detta röse föreligger också ett par 
pollenprov som genom relationerna mellan förekomst av granpol-
len, hasselpollen och lindpollen ger en senmedeltida landskapsbild . 
I båda proven finns dessutom pollen från både råg och vete som nu 
uppträder för första gången i Sköllerstamaterialet . Förutom A12 har 
också röjningsrösena A25 och A26 daterats till 1290–1410 e .Kr, 
det vill säga exakt samma datering som för A12 . Pollenanalysen av 
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proverna från de båda rösena pekar också på hög- eller senmedelti-
den med rikligt inslag med granpollen, få pollen från hassel och få 
eller inga pollen från lind . Liksom i övriga prover finns också pollen 
från råg . Och liksom i övriga prover är andelen mikroskopiskt kol 
högt i proverna . Det tyder på att bruket av inledande röjningsbrän-
ningar fortsatt att vara praxis i samband med att marken brukades 
- huruvida vi ska betrakta dessa röjningsbränningar som svedjor 
eller ej får vara en öppen fråga . 

Utifrån kartmaterialet i Sköllersta 223 kan man precis som i 
Ekeby 98 utläsa att röjningsröseområdet, i alla fall delar av det, 
kan ha utgjort inägor till en medeltida gårdsenhet som antagligen 
övergivits under början av senmedeltiden . Eventuellt i samband 
med en flyttning av gårdstomten . Gården kan dessutom ha rötter i 
vikingatiden med tanke på de belägg som finns för vikingatida åker-
bruk i undersökningsområdet . De rösen som anlagts under hög- och 
senmedeltiden har antagligen inneburit en röseförtätning i relation 
till de rösen som redan fanns på platsen, och dessutom ökade både 
antalet rösen och omfattningen av de brukade markerna . Efter det 
att gården övergivits, eller flyttat till annan plats, har inägomarken 
under senmedeltiden successivt övergått i flera intilliggande byars 
allmänningsmarker . 

Senmedeltid/efterreformatorisk tid
Den expansion som kunnat påvisas under loppet av högmedeltiden 
och början av senmedeltiden har fortsatt under hela senmedeltiden 
och in i historisk tid . Det är då vi tydligt kan se att landskapsut-
nyttjandet förändrats . Det avtecknar sig framförallt i det äldre 
kartmaterialet som från 1600-talets mitt och framåt dels indikerar 
att äldre gårdsenheter med medeltida rötter övergivits eller flyttat, 
dels hur markanvändningen i de forna inägomarkerna förändrats 
och inte sällan uppgått i de historiska byarnas allmänningsmarker . 

Innan de övergripande förändringarna inträffade visar undersök-
ningarna i Ekeby och Sköllersta 223 att det tidigare markbruket 
fortsatt . I Ekeby 97 finns odlingsjord från ett av förundersökning-
ens schakt som daterats till ca 1400–1500-talen e . Kr . samt ett 
röjningsröse som daterats till 1300–1600-talen e .Kr . Från Ekeby 
96 finns inte några dateringar från denna period men däremot från 
Ekeby 98 . Från förundersökningen har ett röjningsröse daterats till 
1480–1800 e .Kr och en härd till 1460–1650 e . Kr . Från slutun-
dersökningen har ett röjningsröse A207, en yngre fas i hägnadsval-
len A270 och en härd A277, daterats till ungefär samma tid som 
härden från förundersökningen . Pollensammansättningen i A207 
visar på hög förekomst av gran och liten förekomst för hassel och 
lind . Den visar också att både råg och vete odlats . Förutom A207 
har det till tidig medeltid daterade röjningsröset A225 också en 
pollensammansättning som talar för att det kanske snarast hör 
hemma i senmedeltiden .
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Från förundersökningen i Sköllersta 223 har både ett röjnings-
röse och odlingsjord i ett schakt daterats till 1470‒1660 e . Kr . och 
från slutundersökningen ett röjningsröse A4 till ungefär samma 
tid . Pollenanalysen från röset vittnar också om en senmedeltida 
artsammansättning vad gäller vegetationen samt att både råg och 
vete odlats .

De tidigare nämnda kartanalyserna för Ekebylokalerna och Sköl-
lersta 223 vittnar också om odlingskontinuitet - särskilt för Ekeby 
98 och Sköllersta - men också om ödeläggelse och förändringar i 
takt med samhällets successiva omvandling och nya behov; från 
provinsiell bondebygd till europeisk stormakt .

Sammanfattning 
Med anledning av Trafikverkets planer på ändrad sträckning för 
riksväg 51 mellan Kvarntorpskorset/Kumla kommun i norr och 
Svennevad/Hallsbergs kommun i söder, utförde Jönköpings läns 
museum en arkeologisk slutundersökning under maj–juni 2016 . 
Inom den ca 13 km långa sträckan, belägen ca 16 km söder om 
Örebro och 8 km öster om Kumla, finns flera fornlämningsområ-
den med äldre brukningsmarker i form av fossil åkermark; främst 
röjningsröseområden med inslag av stenhägnader av olika slag . Nio 
av dessa fornlämningar belägna inom en 100 meter bred vägkorridor 
förundersöktes av Arkeologikonsult hösten 2014 

Av dessa blev fornlämningarna Ekeby 96-98 och Sköllersta 223 
aktuella för slutundersökningen . Omfattningen var densamma som 
vid förundersökningen med den skillnaden att bredden begränsades 
till 40 meter, vilket motsvarade aktuellt vägområde . Totalt omfat-
tade de fyra områdena ca 54 000 m2 belägna utmed en ca 4,5 km 
lång sträcka av den planerade vägen . 

Inom de tre Ekebylokalerna visade undersökningarna att de 
befintliga röjningsrösena lagts upp utifrån en bakomliggande pla-
nering där vissa bärande huvudprinciper påverkat den rumsliga 
fördelningen; anpassning till naturgeografiska förhållanden, ett 
rationellt nyttjande av marken och rådande ägande/brukningsför-
hållanden . Inom alla tre lokalerna kan man se hur röjningsrösena 
och brukningsytorna lokaliserats till de väldränerade moränpartierna 
och där röjningsrösen och röjningssten ofta lagts upp som buffertar 
i gränszonerna mellan icke-röjd sankmark och röjd brukningsmark . 
Där så varit möjligt tycks det eftersträvansvärda ha varit att lägga 
upp röjningsrösena så att de kommit att inrama öppna, rösefria ytor 
av varierande form och storlek . I Ekeby 98 har dessutom ett sådant 
röjningsröseområde inhägnats vilket tydligt markerar ägande; i detta 
fallet antagligen inhägnad inägomark tillhörande en medeltida 
gårdsenhet . Inhägnaden kan också ha haft en funktionell betydelse 
och utestängt betande djur från åkerarna .
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Utifrån samtliga dateringar och pollenanalysen från slutunder-
sökningen går det att belägga att råg (Ekeby 98) och vete (Ekeby 
97) odlats under äldre respektive yngre järnålder . Sedan finns inga  
tydliga tecken på markanvändning och röjning förrän från tidig 
medeltid då man kan belägga att råg odlats i ett mosaikpräglat 
landskap med åkerlappar, hagmarker, betade gräsmarker och sko-
gar med varierat artbestånd . Därefter nyttjas markerna under hela 
medeltiden fram till senmedeltid/tidig historisk tid då omfattande 
förändringar framförallt kan avläsas i kartmaterialet; den medeltida 
gårdsenheten försvinner och de tidigare inägomarkerna kommer 
istället att ingå i en utmarkskontext .

Sköllerstalokalen längre söderut uppvisar delvis en annan bild än 
Ekebylokalerna, framförallt för att den tycks ligga i ett område med 
tydligare kontinuitet längre tillbaka i tiden . Här finns fornborgar, 
gravar, gravgrupper och gravfält varav de äldsta mycket väl kan vara 
från äldre järnålder . De äldsta röjningsrösena har daterats till yngre 
romersk järnålder och vikingatid och från tiden emellan finns date-
rade lager som visar på ett lövträdsdominerat mosaikartat landskap 
med inslag av hagmarker, betesmarker och åkrar där råg odlats . 

Sannorlikt etableras här en gård under loppet av vikingatiden 
som sedan finns kvar till senmedeltidens början då den ödeläggs 
och kanske som i Ekeby 98, flyttar någon annanstans . Under lop-
pet av medeltiden tillkommer successivt fler och fler röjningsrösen 
i takt med att de brukade markerna expanderar . Den kontinuerliga 
markröjningen under senmedeltiden tycks framförallt ha innebu-
rit att ett småstensmaterial röjts bort och lagts på äldre, befintliga 
rösen . Detsamma kunde konstateras i Ekebylokalerna . Annars har 
principerna för den rumsliga dispositionen av röjningsrösen och 
odlingsmarker varit densamma som i Ekeby; rösefria ytor med röj-
ningsrösen runtom tycks ha varit det eftersträvansvärda . Där det inte 
varit möjligt, till exempel beroende på naturtopografiska förhållan-
den, har, röjningsrösenas spridningsbild blivit mer organisk . Man 
kan förmoda att det var människorna på gården som bestämde hur 
röjningsröseområdet skulle struktureras; utifrån landskapet, tradi-
tionerna, erfarenheterna, behoven och de ekonomiska resurserna .

Sammantaget har undersökningarna resulterat i en tydligare 
bild av markutnyttjandet i denna del av Närke från äldre järn-
ålder till historisk tid . Detta förlopp har inte varit helt synkront 
eller av samma omfattning på alla ställen . Röjning, etablering och 
brukningskontinuitet är exempelvis både tidigare och tydligare i 
Sköllersta än i Ekeby, vilket kan förklaras av Sköllerstas läge i en 
trakt som utifrån fornlämningsbilden ger intryck av järnålderstida 
centralbygd . Detta saknar Ekebylokalerna som snarast ger intryck 
av medeltida expansionsmarker utan långvarig kontinuitet bakåt 
i tiden . Resultaten kan jämföras med andra undersökta röjnings-
röseområden i Närke, till exempel de vid bergtäkten Dalaberget 
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utanför Hallsberg . Dessa röjningsröseområdens utformning och 
brukningshistoria liknar i mångt och mycket de som undersöktes 
2016, framförallt avseende Sköllersta 223 .  

Undersökningarna har också resulterat i ett kartmaterial som 
underlättat förståelsen för vad röjningröseområdena representerar; 
i ett par fall lämningar efter medeltida inägomarker tillhörande 
övergivna gårdsenheter . De har även visat hur olika brukningsstra-
tegier präglar röjningsröseområdena, och att dessa är att betrakta 
som uttryck för medvetna handlingar och inte tillkomna ”hipp som 
happ” utan mening . 

Åtgärdsförslag 
Eftersom ett bearbetat kvartsmaterial påträffades i en av de vegeta-
tionsavbanade ytorna i Sköllersta, var det önskvärt att en komplet-
terande undersökning utfördes inom området för att försöka utröna 
omfattning och fyndspridning, vad materialet representerade, 
platsens funktion och tidsställning . Efter avslutad grävning blev 
det också beslutat och en kombinerad för-och slutundersökning 
utfördes hösten 2016, vilken bekostades av länsstyrelsen i Örebro 
län genom medel från Riksantikvarieämbetet .  
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Administrativa uppgifter

Länsstyrelsens dnr:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 431-4849-2015
Länsstyrelsens beslutsdatum:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2016-04-28
Jönköpings läns museums dnr:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 188/15
Beställare:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Trafikverket
Rapportansvarig:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kristina Jansson
Kart- och arkivansvarig:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ådel Vestbö Franzén
Fältansvarig:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kristina Jansson
Fältpersonal:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kristina Jansson, Moa Lorentzon 

och Anna Ödeén
Fältarbetstid:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2016-05-16‒2016-06-17
Län:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Örebro län
Kommun:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Hallsberg och Kumla
Socken:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ekeby och Sköllersta
Fastighetsbeteckning:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ekeby-Nybble 5:3, 1:21 och 

1:22, Kävesta 5:2 och 2:19, 
Norrtorp 5:1, Segås 1:5 och 
Åkerby 2:7 och 2:8 . 

Belägenhet:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65F5bS
Koordinater:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . N6554162/E5165245
Koordinatsystem:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SWEREF 99 TM
Undersökningsyta:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5,4 hektar
Fornlämningsnummer:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . RAÄ Ekeby 96‒98 och Sköllersta 

223
Fornlämningstyp:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fossil åkermark
Tidsperiod:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Järnålder, medeltid, historisk tid
Fynd:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fynden förvaras hos Örebro läns 

museum
Tidigare undersökningar:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . FU Arkeologikonsult 2014 . 

Rapport 2015:2751 .
Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv .
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VEDLAB 
     Vedanatomilabbet 
 
Vedlab rapport 1652     2016-09-02 
 
Vedartsanalyser på material från Örebro län, Ekeby, Raä 96-98 och Sköllersta, Raä 223. 
 
Uppdragsgivare: Kristina Jansson/Jönköpings läns museum 
 
Arbetet omfattar tretton kolprov från en undersökning av röjningsröseområden i Örebro län. 
Proverna innehåller kol från sex olika trädslag, asp, björk, ek, en, gran och tall.  Proverna är små och innehåller 
inte så mycket kol men man kan ändå ana en skillnad mellan de två områdena Ekeby (prov 1-6) med mycket 
barrträd och Sköllersta (prov 7-13) med mer lövträd. 
Gran, tall och ek kan ge hög egenålder vid datering. Aspkolet i prov 6 kommer att ge en tillförlitlig datering av 
härden och aktiviteter knutna till den. 
 
Analysresultat  
 
Anl. ID Anläggnings- 

typ 
Prov-  
mängd 

Analyserad  
mängd 

Trädslag Utplockat 
för 14C-dat. 

Övrigt 

334 1 Röjningsröse 1,4g 1,4g 4 bitar Ek 2 bitar 
Gran 1 bit 
Tall 1 bit 

Gran 17mg  

309 2 Röjningsröse <0,1g <0,1g 3 bitar Gran 2 bitar 
Bark/Näver 1 bit 

Gran 8mg  

225 3 Röjningsröse 2,0g <0,1g 2 bitar Gran 2 bitar Gran 17mg  
207 4 Röjningsröse 0,6g <0,1g 6 bitar Tall 6 bitar Tall 18mg  
270 5 Stensträng 0,3g 0,3g 1 bit Gran 1 bit Gran 94mg  
277 6 Härd 8,2g 1,1g 2 bitar Asp 1 bit 

Gran 1 bit 
Asp 129mg  

4 7 Röjningsröse 0,1g <0,1g 1 bit En 1 bit En 13mg  
12 8 Röjningsröse 1,0g 0,1g 5 bitar Björk 2 bitar 

Gran 3 bitar 
Björk 23mg  

16 9 Röjningsröse 0,1g 0,1g 1 bit Ek 1 bit Ek 55mg  
22 10 Röjningsröse <0,1g <0,1g 2 bitar Tall 2 bitar Tall 19mg  
25 11 Röjningsröse 0,1g <0,1g 5 bitar Björk 5 bitar Björk 14mg  
26 12 Röjningsröse <0,1g <0,1g 2 bitar Björk 2 bitar Björk 13mg  
30 13 Röjningsröse <0,1g <0,1g 1 bit Björk 20mg Björk 20mg  

 
 
Erik Danielsson/VEDLAB 
Kattås 
670 20 GLAVA 
Tfn: 0570/420 29 
E-post: vedlab@telia.com 
www.vedlab.se 
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De här trädslagen förekom i materialet 
Art Latin Max 

ålder 
Växtmiljö Egenskaper och användning Övrigt 

Asp Populus 
tremula 

120 år Inte så kräsen vad gäller 
jordmån 

Lätt och porös ved. Lätt att 
klyva. Tålig mot röta. 
Stängselstolpar, båtar takspån 

För lövtäckt och barkbröd. 

Björk 
Glasbjörk 
 
Vårtbjörk 

Betula sp. 
Betula 
pubescens 
Betula 
pendula 

300 år Glasbjörken är knuten till 
fuktig mark gärna i närhet till 
vattendrag. Vårtbjörken är 
anspråkslös och trivs på torr 
näringsfattig mark. Båda 
arterna är ljuskrävande. 

Stark och seg ved. Redskap, 
asklut, träkol. Ger mycket glöd. 

Glasbjörk bildar även 
underarten Fjällbjörk. 
Förutom veden har nävern haft 
stor betydelse som råmaterial 
till slöjd.  

Ek Quercus 
robur 

500-
1000 
år 

Växer bäst på lerhaltiga 
mulljordar men klarar också 
mager och stenig mark. Vill ha 
ljus, skapar själv en ganska 
luftig miljö med rik 
undervegetation med tex 
hassel. 

Hård och motståndskraftig mot 
väta. Båtbygge, stängselstolp, 
stolpar, plogar, fat. 
Energirik ved ger mycket glöd. 

Ekollonen har använts som 
grisfoder. Trädet har ofta 
ansetts som heligt och kopplat 
till bla Tor. Man talar ofta om 
1000-års ekar men de är sällan 
över 500 år. 

En Juniperus 
communis 

2000 
år 

Anspråkslös, gärna soliga 
växtplatser 

Veden seg och motståndskraftig 
mot röta. Stängselstolpar, kärl 

Den aromatiska veden har 
använts till rökning av kött och 
fisk. Den höga åldern uppnås 
bara i undantagsfall. 

Gran Picea abies 350 år Trivs på näringsrika jordar. 
Tål beskuggning bra och 
konkurrerar därför lätt ut 
andra arter 

Lätt och lös men ganska seg 
ved. Ofta rakvuxen. Ganska 
motståndskraftig mot röta. 
Stolpar golvbrädor störar 
lieskaft, korgar 

Bark till taktäckning. Granbarr 
till kreatursfoder 

Tall Pinus 
silvestris 

400 år Anspråkslös men trivs på 
näringsrika jordar. Den är 
dock ljuskrävande och blev 
snabbt utkonkurrerad från de 
godare jordarna när granen 
kom 

Stark och hållbar. 
Konstruktionsvirke, stolpar, 
pålar, båtbygge, kärl (ej för 
mat) takspån, tjärbloss, träkol, 
tjärbränning 

Underbarken till nödmjöl, 
årsskott kokades för C-
vitaminerna. Även som 
kreatursfoder 

 
Uppgifter om maximal ålder, växtmiljö, användning mm är hämtade ur: Holmåsen, Ingmar Träd och buskar. 
Lund 1993. Gunnarsson, Allan Träden och människan. Kristianstad 1988. Mossberg, Bo m.fl. Den nordiska 
floran. Brepol, Turnhout 1992. 
 
 
 
 

Vedartsanalysen görs genom att studera snitt- eller brottytor genom mikroskop. Jag har använt stereolupp Carl Zeiss Jena, Technival 2 
och stereomikroskop Leitz Metalux II med upp till 625 gångers förstoring. Mikroskopfoton är tagna med Nikon Coolpix 4500. 
Referenslitteratur för vedartsbestämningen har i huvudsak varit Schweingruber F.H. Microscopic Wood Anatomy 3rd edition och 
Anatomy of European woods 1990 samt Mork E. Vedanatomi 1946. Dessutom har jag använt min egen referenssamling av förkolnade 
och färska vedprover. 
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Bilaga 2. Sammanställning 14C-analys
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Labnummer Prov Plats Anläggning 14C ålder BP 2 Sigma (95,4%) 
säkerhet

Ua-54227 1 Ekeby 96 A334 Röjningsröse 649±28 1280–1400 e. Kr.
Ua-54228 2 Ekeby 97 A309 Röjningsröse 618±28 1290–1400 e. Kr.
Ua-54229 3 Ekeby 98 A225 Röjningsröse 812±30 1165–1270 e. Kr
Ua-54230 4 Ekeby 98 A207 Röjningsröse 289±28 1490–1670 e. Kr.
Ua-54231 5 Ekeby 98 A270 Hägnadsvall 340±28 1460–1640 e. Kr.
Ua-54232 6 Ekeby 98 A277 Härd 322±27 1480–1650 e. Kr.
Ua-54233 7 Sköllersta 223 A4 Röjningsröse 318±29 1480–1650 e. Kr.
Ua-54234 8 Sköllersta 223 A12 Röjningsröse 618±31 1290–1410 e. Kr.
Ua-54235 9 Sköllersta 223 A16 Röjningsröse 1532±30 420–600 e. Kr.
Ua-54236 10 Sköllersta 223 A22 Röjningsröse 1152±30 770–970 e. Kr.
Ua-54237 11 Sköllersta 223 A25 Röjningsröse 598±29 1290–1410 e. Kr.
Ua-54238 12 Sköllersta 223 A26 Röjningsröse 598±29 1290–1410 e. Kr.
Ua-54239 13 Sköllersta 223 A30 Röjningsröse 1167±30 770–970 e. Kr

14C-tabell



BILAGA 3ARKEOLOGISK RAPPORT 2017:09 •

 1 

Pollenanalytisk undersökning av jordprover från röjningsrösen 
och en stensträng inom fornlämningarna Ekeby 96, 97 och 98 i 
Kumla kommun och Sköllersta 223 i Hallsbergs kommun 
 

 
 
Uppdragsgivare: Jönköpings läns museum, Jönköping 
Kontaktperson hos uppdragsgivaren: Kristina Jansson 
 
 
Uppdraget är utfört av: 
 
Leif Björkman 
Viscum pollenanalys & miljöhistoria 
Ånhult 1 
571 91 Nässjö 
 
Telefon: 0380-73035 
Mobil: 0708-566777 
E-post: leif.bjorkman@viscum.se 
Hemsida: http://www.viscum.se 
 
Ånhult, 2016-11-07 
 
På bilden ovan syns ett pollenkorn från blåklint (Centaurea cyanus) i ett av jordproverna 
från det undersökta området (Ekeby 96; Röjningsröse A334: PP1; förstoring: 630 gånger; 
10 skalstreck motsvarar 16 µm). Foto: Leif Björkman. 

Bilaga 3. Rapport pollenanalys
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Inledning 
 
På uppdrag av Jönköpings läns museum har Leif Björkman, Viscum pollenanalys & 
miljöhistoria, utfört en pollenanalytisk undersökning av jordprover som är tagna i agrara 
lämningar inom fornlämningarna RAÄ 96, 97 och 98 (Ekeby socken) i Kumla kommun och 
RAÄ 223 (Sköllersta socken) i Hallsbergs kommun (figur 1). Studien har gjorts i samband 
med en arkeologisk förundersökning av fornlämningar som berörs av en planerad, ny 
sträckning av väg 51 mellan Svennevad söder om Pålsboda i Hallsbergs kommun och 
Kvarntorpskorset mellan Kvarntorp och Sköllersta i Kumla kommun. I undersökningen har 
också ingått en eftersökning av torvmarker inom och i närheten av de berörda 
fornlämningarna. 

Syftet med studien har dels varit att lokalisera lagerföljder som kan användas för en 
vegetationshistorisk undersökning av det tidsavsnitt som fornlämningarna representerar, dels 
att med hjälp av jordproverna belysa den lokala vegetationen och markanvändningen vid de 
agrara lämningarna. Totalt har 17 jordprover analyserats (tabell 1). Jordproverna är tagna i 
schakt genom elva röjningsrösen och en stensträng i fyra fornlämningar som ligger spridda 
utmed den planerade vägsträckningen (figur 2 till 6). 

Uppdraget har omfattat fältarbete med eftersökning av torvmarker, preparering av 
pollenprover, pollenanalys samt sammanställning och tolkning av resultaten i en rapport. 
Samtliga moment, förutom prepareringen av pollenproverna, har utförts av Leif Björkman, 
Viscum pollenanalys & miljöhistoria. Prepareringen av proverna har utförts av Git Klintvik 
Ahlberg i ett pollenlaboratorium på Geologiska institutionen vid Lunds universitet. 
 
 
Områdesbeskrivning 
 
Terrängen i området längs den planerade nya sträckningen av väg 51 är mestadels flack till 
småkuperad och ligger på nivåer mellan ungefär 100 m ö h som mest i den södra delen och 
50 m ö h som lägst i den norra. Landskapet sänker sig gradvis mot norr vilket bl a märks 
genom att vattendragen dräneras norrut. Området utgörs av en mosaik med både 
skogsbevuxen mark och jordbruksmark i form av åker och betesmark. På den trädbevuxna 
marken finns bestånd med såväl barrskog som lövblandskog. 

Berggrunden i större delen av området ned till en linje strax söder om fornlämningen 
Sköllersta 223 utgörs av sedimentära bergarter i form av sandsten, alunskiffer, lerskiffer och 
kalksten (Lundegårdh och Fromm 1971) som är bildade under olika epoker av de geologiska 
perioderna kambrium och ordovicium, dvs för 542–488, respektive 488–444 miljoner år 
sedan. Alunskiffern som är bildad under senare delen av kambrium har brutits i stor 
omfattning vid Kvarntorp strax väster om området, främst för att utvinna olja. Produktionen 
av olja kom igång 1941 och bedrevs av Svenska Skifferoljebolaget AB fram till mitten av 
1960-talet. Om brytningen vittnar bl a de många vattenfyllda stenbrotten och den s k 
Kvarntorpshögen som reser sig nästan 100 m över den omgivande terrängen, och som i dag 
med sin topp på 157 m ö h är den högsta punkten på Närkeslätten. Kvarntorpshögen är till 
stor del uppbyggd av restprodukter från skifferbrytningen och produktionen av olja. Den 
sydligaste delen av området strax söder om Sköllersta 223 utgörs däremot inte av sedimentär 
berggrund utan av äldre granitiska bergarter. 

Berggrunden täcks i området nästan helt av yngre minerogena jordarter som omväxlande 
består av sandig morän och partier med silt, lera och sand (Fromm 1972). Torvmarker med 
större mäktighet saknas i nutid. Det har funnits en del sådana tidigare, men de har försvunnit 
i samband med skifferbrytningen (t ex Mossbymossen som var belägen vid södra delen av 
Kvarntorps skifferbrott men som nu är helt bortgrävd) eller dränerats och blivit 
jordbruksmark. 
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Högsta kustlinjen, dvs den högsta nivå till vilken havet eller Östersjön i något av sina 
insjöstadier nått under eller efter den senaste istiden, ligger i regionen på omkring 
140 m ö h. Det innebär att hela undersökningsområdet var täckt av vatten när inlandsisen 
hade försvunnit. Det berördes då av det s k Yoldiahavet (ca 9600–8700 f Kr), ett stadium då 
Östersjöns föregångare hade kontakt med havet över den Mellansvenska sänkan. 
Yoldiahavet hade i huvudsak sött vatten förutom under en kortare tid under den mellersta 
delen då det delvis var bräckt. Den snabba landhöjningen ledde sedan till att sundet 
grundades upp och att Yoldiahavet avsnördes från havet och återgick till att vara en insjö. 

När de första landområdena började sticka upp över vattenytan kom strandzonerna att bli 
exponerade mot vind och vågor och de började då utsättas för svallning. Speciellt på branter 
kan jordarterna vara tydligt svallade vilket innebär att finare fraktioner blivit 
borttransporterade och avlagrade i lägre delar av terrängen och grövre kvarlämnade. Detta 
kan vara påtagligt på mark med morän där ytan ofta är mer blockrik än vad jordarten 
normalt är på djupet. På nivåer mellan 75 till 60 m ö h kan svallningen vara ganska tydlig, 
speciellt på ytor som legat exponerade mot större partier med öppet vatten. 

Under 50 m ö h är svallningen oftast obetydlig eftersom landområdena då var större och 
mer sammanhängande och vind och vågor inte fick samma kraft att påverka stränderna. 
Nivåer från omkring 110 m ned till 56 m ö h har påverkats av Yoldiahavets efterföljare, dvs 
det Östersjöstadium med sött vatten som kallas Ancylussjön (ungefär 8700 till 7800 f Kr). 
På lägre nivåer har området under en tid påverkats av Litorinahavet som till en början hade 
svagt bräckt vatten och som uppkom när Ancylussjön fick kontakt med havet genom Bälten 
och Öresund. Under senare delen av mesolitikum omkring 5000 f Kr bör 
undersökningsområdet genom fortsatt landhöjning helt ha hamnat ovanför vattenytan. 

Det studerade områdets vegetations- och markanvändningshistoria sedan början av 
neolitikum och framåt är bristfälligt undersökt. Den generella utvecklingen för regionen är 
känd genom flera äldre pollenanalytiska undersökningar av lagerföljder från olika lokaler i 
Närke (t ex Bergström 1959). Genomgående för de äldre studierna är att 14C-dateringar av 
lagerföljderna saknas och att antalet analyserade nivåer är få och att pollensummorna är 
låga. I en del fall har dessutom bara trädpollen räknats. Det finns dock några pollendiagram 
av modernare snitt med ett fåtal 14C-dateringar som kan användas som utgångspunkt för en 
jämförelse med jordproverna från de undersökta fornlämningarna, bl a från Öjamossen 
väster om Kumla (Fromm 1972) och Restamossen sydsydost om Örebro (Magnusson och 
Lundegårdh 1972). 
 
 
Eftersökning av torvmarker 
 
De lagerföljder som bäst lämpar sig för att studera långsiktiga förändringar i den lokala 
vegetationen och markanvändningen är sådana som kommer från mindre torvmarker som 
ligger i nära anslutning till den plats man undersöker. Tyvärr finns det inte alltid lämpliga 
torvmarker, dvs som har en tillräckligt omfattande lagerföljd och inte är alltför påverkade av 
dräneringar eller torvtäkt, och som ligger inom eller nära anslutning till de lämningar som 
undersöks. Då får man i stället använda sig av sådana som finns i närområdet inom en radie 
på upp till ungefär 500 m från platsen. Ett detaljerat pollendiagram från en närbelägen 
torvmark beskriver inte bara den lokala vegetationen och markanvändningen utan det utgör 
dessutom ett bra jämförelsematerial för tolkning av pollenspektrum från jordprover, inte 
minst för att bedöma åldern på sådana prover. 

Genom studier av både den topografiska och jordartsgeologiska kartan (Fromm 1972) 
över området i närheten av de förundersökta fornlämningarna kunde bara två potentiella 
torvmarkslokaler lokaliseras. De har här benämnts Lokal 1 och 2 (figur 7; tabell 2). De 
besöktes och kontrollerades i fält den 26 maj 2016 (figur 8 och 9). En jordsond 
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(modell Haglöf, längd 70 cm) användes som hjälpmedel för att bedöma de befintliga 
lagerföljderna. På plats i undersökningsområdet lokaliserades ytterligare några mindre kärr 
och fuktmarkslokaler som ej fanns markerade på det befintliga kartmaterialet (se figur 7). 
Att de saknades på kartorna beror främst på den ringa storleken. I tabell 2 ges fyra exempel 
på sådana lokaler (Lokal 3 till 6, se figur 10 och 11). Utifrån fältbesöket kunde det 
konstateras att det inte fanns någon torvmark i området som var användbar för en 
pollenanalytisk studie. De kärr som finns i närheten av fornlämningarna har alla ringa 
lagerföljder som på sin höjd avspeglar utvecklingen under några hundra år som mest. 
 
 
Provtagning av jordprover i odlingslämningar 
 
Samtliga jordprover som utvalts för pollenanalys är tagna på olika nivåer i schakt som grävts 
genom agrara lämningar inom fornlämningarna Ekeby 96, 97 och 98 samt Sköllersta 223 
(tabell 1). De analyserade jordproverna är fördelade på 16 från elva röjningsrösen och ett 
från en stensträng (figur 2 till 6). De provtagna nivåerna i rösena och stensträngen redovisas 
i figur 12 till 23. De analyserade proverna har i flera fall tagits på nivåer som kan tänkas 
avspegla en brukningsfas i samband med tillkomsten av objektet. I några fall har de också 
tagits så att de kan avspegla en senare brukningsfas. Samtliga jordprover har tagits av 
personal från Jönköpings läns museum. 
 
 
Pollenanalys av jordprover – möjligheter och begränsningar 
 
Jordprover tagna i profiler genom exempelvis agrara lämningar är inte alltid ett bra 
utgångsmaterial för pollenanalys eftersom pollenkorn som inblandas i jord sällan är 
välbevarade. Fördelen med sådana prover är dock att de pollenspektrum som analyseras 
fram är mycket lokalt präglade, dvs de utgörs till stor del av pollen från arter som växt på 
platsen eller i närmiljön inom en radie på omkring 20 till 50 m från provpunkten (Dimbleby 
1957, 1976). Därigenom kan man ganska väl knyta sitt spektrum till det objekt man studerar 
och på så sätt göra en beskrivning av den lokala vegetationen och markanvändningen. 

Denna närhet saknas vanligen vid pollenanalytiska undersökningar som utgår från 
lagerföljder i sjöar eller torvmarker. Pollenspektrum från sådana lokaler ger en mer 
översiktlig bild av vegetationen som är giltig för ett större område som kan motsvara en 
cirkelformad yta med en radie på åtskilliga hundra meter upp till flera kilometer beroende på 
sjöns eller torvmarkens storlek (se t ex Jacobson och Bradshaw 1981; Jackson 1990). 
Diskrepansen kan ibland överbryggas genom att använda sig av lagerföljder i direkt 
anslutning till studieobjekten. Tyvärr finns det inte alltid bra provlokaler intill de studerade 
objekten där organogena lager som torv- eller gyttjesekvenser bevarats, och då blir det 
nödvändigt att arbeta med jordprover för att få fram platsspecifik vegetationshistorisk 
information. 

Den stora nackdelen med jordprover är vanligen att pollenbevaringen till följd av 
mikrobiell aktivitet i marken (t ex genom bakterier och svampar) sällan är fullgod och att 
pollenkoncentrationen ibland kan vara låg. Ett relaterat problem som framför allt påverkar 
möjligheten att tolka sådana pollenspektrum är selektiv pollenbevaring (Havinga 1971, 
1984). Det problemet orsakas dels av att vissa pollentyper bryts ned lättare än andra 
(tabell 3; gäller speciellt tunnväggiga typer som exempelvis Populus och Juniperus, dvs asp 
och en), dels av att typer med karaktäristisk form och skulptering ibland går att bestämma 
även om pollenkornen är kraftigt påverkade (gäller t ex Tilia och Asteraceae, dvs lind och 
korgblommiga växter). Därigenom får pollenspektrum från jordprover ofta en förhöjd 
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frekvens för vissa pollentyper medan andra kanske saknas helt. I sådana fall kan man aldrig 
göra en helt rättvisande tolkning av vegetationen i närmiljön. 

Ett annat problem vid analys av jordprover är att materialet kan ha blivit omblandat innan 
det slutligen deponerades och att det därigenom kan innehålla pollen från olika perioder. 
Sådan omrörning sker t ex vid markbearbetning i samband med odling. En betydande 
omrörning sker dessutom i vissa jordar med hjälp av marklevande organismer, inte minst av 
daggmaskar. Detta sker framför allt i mullrik jord (Walch m fl 1970), som återfinns bl a i 
lövskog och på ängsmark. Däremot kan sådan omrörning vara liten eller nästan obefintlig i 
kraftigt sura jordar. Ett sådant exempel är råhumusprofiler i barrskog. Har man 
genomsläppliga jordar, t ex sandiga sådana, finns en risk för att yngre pollenkorn, och då 
speciellt de minsta pollentyperna, kan transporteras nedåt i profilen genom 
markvattenrörelser och deponeras tillsammans med äldre pollen. Pollenspektrum som 
innehåller pollenkorn från vitt skilda tidsperioder kan benämnas blandspektrum och sådana 
är normalt svårtolkade. 

Man kan heller aldrig förutsätta att en profil genom marken, ett röse eller liknande 
arkeologiskt objekt tillvuxit på ett kontinuerligt sätt som man vanligen kan göra med en 
lagerföljd i en sjö eller torvmark. Hela profilen genom exempelvis en brunn kan vara bildad 
vid en enskild, kortvarig händelse (t ex genom igenrasning när man slutat använda den) och 
i sådana fall kommer prover från olika nivåer att visa en tämligen likartad bild. Därför är det 
sällan meningsfullt att analysera stora mängder prover från samma objekt såvida det inte 
finns tydliga skillnader i sammansättning mellan olika lager eller nivåer. Det kan då vara en 
bättre strategi att sprida sina prover över flera profiler från olika objekt och på så sätt få fler 
bilder av vegetationen och markanvändningen under skilda perioder, än kanske många 
upprepningar av i grunden likartade pollenspektrum. 

När man vid pollenanalys använder sig av lagerföljder från sjöar eller torvmarker kan 
man vanligen förutsätta att pollenbevaringen är god och att omrörningen är ringa och att 
proverna bara omfattar pollenkorn som ansamlats under ett begränsat antal år. 
Pollenspektrum från jordprover kan däremot beroende på geologiska förutsättningar, typ av 
vegetation och jordmån och eventuell markanvändning omfatta alltifrån mycket korta, till 
relativt långa tidsperioder, och ibland till och med innehålla komponenter från tidsmässigt 
skilda faser. 

Ett pollenspektrum som tagits fram genom analys av ett jordprov kan sällan dateras med 
säkerhet om andra oberoende dateringar, t ex 14C-dateringar, saknas från det undersökta 
objektet. Om det finns pollendiagram från lokaler i närområdet som täcker relevant 
tidsperiod kan sådana ofta användas för att göra en bedömning av spektrumets ålder. 
Vanligen är det frekvent förekommande trädpollentyper som kan vara användbara för 
sådana jämförelser. Även om det sällan är möjligt att göra en exakt datering med denna 
metod kan den ändå ge en indikation på var det tidsmässigt hör hemma. Förutsättningarna 
för att datera ett prov ökar ju kortare avståndet är mellan det undersökta objektet och lokalen 
med ett pollendiagram. 

Slutligen kan nämnas att jordprover ofta innehåller rikligt med mikroskopiska 
träkolspartiklar. Det är vanligen svårt att tolka förekomsten av sådana partiklar i enskilda 
prover eftersom träkol inte bryts ned i någon större omfattning och därför kan härstamma 
från vitt skilda perioder. Markbearbetning kan dessutom medföra att partiklarna 
fragmenteras ytterligare. Man kan därför i samma prov finna mikroskopiskt träkol som 
härstammar från äldre skogsbränder och sådant som exempelvis kommer från senare 
röjningsbränder, men som genom omrörning vid odling deponerats tillsammans med äldre 
träkolspartiklar. 
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Pollenanalys och diagramkonstruktion 
 
Totalt har 17 pollenprover analyserats inom ramen för denna undersökning (se tabell 1). 
Från jordproverna, som levererats till Viscum pollenanalys & miljöhistoria i provpåsar, har 
ca 5 cm3 material uttagits för pollenpreparering. Proverna har preparerats enligt gängse 
standardmetodik (Berglund och Ralska-Jasiewiczowa 1986; Moore m fl 1991). På grund av 
den höga minerogena halten har de före acetolysen – dvs vid det steg i prepareringen då man 
försöker ta bort oönskat organiskt material – silats genom ett nät med maskvidden 250 µm, 
dekanterats upprepade gånger och behandlats med fluorvätesyra (HF); en syra som löser upp 
mineralet kvarts (SiO2) vilket ofta är huvudbeståndsdelen i minerogent material som sand. 

 Pollenanalysen utfördes med hjälp av ljusmikroskop och skedde huvudsakligen vid 
400 gångers förstoring. Minst 500 pollenkorn har bestämts och räknats i varje prov (antalet 
varierar från 507 till 556, med ett medelvärde på 535). Utöver pollen har frekvent 
förekommande sporer från ormbunkar, lummerväxter och vitmossor räknats samt antalet 
mikroskopiska träkolspartiklar med en storlek över 25 µm och obestämbara pollenkorn. Som 
stöd för bestämningen av pollen och sporer har i förekommande fall använts illustrationer 
och identifikationsnycklar i bl a Moore m fl (1991) och Fægri och Iversen (1989). 

Resultatet av pollenanalysen redovisas dels i tabellform (tabell 4 och 5), dels i form av 
pollendiagram (se figur 24 och 25) vilka har ritats med hjälp av datorprogrammet TILIA 
version 2.0.41 (Grimm 1992; se också http://www.tiliait.com). I tabellen redovisas antalet 
räknade och identifierade pollen- och sportyper samt antalet mikroskopiska träkolspartiklar 
och obestämbara pollenkorn. Vidare anges antalet bestämda pollentyper i varje prov. 

I pollendiagrammen presenteras frekvenserna för de bestämda pollen- och sportyperna, 
samt frekvensen för mikroskopiska träkolspartiklar och obestämbara pollenkorn. De finare 
linjerna i flertalet av kurvorna anger en tio gångers förstoring av frekvensen för att den skall 
vara lättare att avläsa i den använda avbildningsskalan. Pollendiagrammen för jordproverna 
är uttryckta mot provtaget objekt eftersom de är tagna i olika fornlämningar och agrara 
lämningar och inte i någon stratigrafisk följd. Pollenfrekvenserna för de enskilda 
jordproverna redovisas dessutom som stapeldiagram för att på grafisk väg förtydliga att de 
inte hänger ihop stratigrafiskt (figur 24 och 25). 

I pollensumman, som utgör bassumma för frekvensberäkningen, inkluderas alla bestämda 
pollenkorn från träd, buskar, dvärgbuskar och gräs och örter. Sporer och obestämbara 
pollenkorn har inte inkluderats i denna summa. Frekvenser för sportyper (ormbunkar, 
lummerväxter och vitmossor), mikroskopiska träkolspartiklar och obestämbara pollenkorn 
har beräknats utanför pollensumman. Frekvensberäkningen följer de riktlinjer som uppställts 
av Berglund och Ralska-Jasiewiczowa (1986). 

Trädpollentyperna har i tabellen och pollendiagrammen placerats i en ordning som 
motsvarar de avspeglade trädarternas postglaciala (efteristida) invandringsföljd i södra 
Sverige. Ordningen inom övriga grupper är friare, men det har ändå eftersträvats att placera 
närstående (besläktade) pollentyper intill varandra, liksom sådana som påvisar likartade 
växtbetingelser eller markanvändning (t ex fuktig miljö, åkermark etc). Bland 
örtpollentyperna har gräs, sädesslag och halvgräs placerats först, medan typer som indikerar 
olika former av markanvändning har placerats i bokstavsordning sist i gruppen. 
Nomenklatur för pollentyperna följer i huvudsak Moore m fl (1991). Svensk namnsättning 
av de arter, släkten eller familjer som pollentyperna härstammar från följer Krok och 
Almquist (1994). 

Observera att förkortningen odiff som används för några av typerna i tabellerna och 
pollendiagrammen (tabell 4 och 5; figur 24 och 25) står för odifferentierad, och det betyder i 
det här sammanhanget att bestämningen inte har kunnat göras längre än till växtfamiljen. 
Det kan ha sin förklaring i att pollenkorn från olika arter inom vissa växtfamiljer är närmast 
identiska vid mikroskopering, eller att bevaringsförhållandena inte varit fullgoda så att 
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karaktärer på pollenväggen som är viktiga för bestämningen försvunnit eller att de inte går 
att se tydligt. Det senare är något som generellt är ett problem vid analys av jordprover där 
pollenbevaringen sällan varit optimal. 
 
 
Resultat och tolkning 
 
Nedan följer en beskrivning och tolkning av de analyserade jordproverna vilka redovisas i 
sin helhet i tabell 4 och 5, samt i diagramform i figur 24 och 25. Platserna för de provtagna 
agrara lämningarna finns markerade i figur 2 till 6. Läget för de provtagna nivåerna i 
odlingslämningarna framgår av figur 12 till 23. I redovisningen nedan görs enbart en 
övergripande tolkning av proverna där fokus ligger på vilken typ av vegetation och eventuell 
markanvändning som avspeglas. Någon annan typ av paleoekologisk eller arkeologisk 
information som t ex bestämningar av vedarter har inte använts eller varit tillgänglig vid 
tolkningen av jordproverna. Resultatet av de 14C-dateringar som gjorts på träkolspartiklar 
från olika nivåer i rösena har endast varit tillgängligt efter det att huvuddelen av rapporten 
färdigställts. De kommenteras därför endast kortfattat i samband med tolkningen av 
pollenspektrumens ålder. För mer detaljer om dateringarna hänvisas till den arkeologiska 
rapporten. 

Totalt bestämdes 50 olika pollentyper från kärlväxter i proverna. Av dessa förekommer 
omkring 15 mer eller mindre rikligt i de flesta proven. Övriga typer påträffades i mindre 
omfattning och vissa bara i ett fåtal av proven. Därutöver bestämdes åtta sportyper från 
ormbunkar, lummerväxter och vitmossor. Pollendiversiteten, uttryckt som antalet 
pollentyper per prov, är något varierande men genomgående förhållandevis hög med 33 
bestämda typer som mest och 19 som lägst. Diversiteten ger en viss indikation på 
vegetationens struktur på så sätt att en högre normalt avspeglar en heterogenare typ än vad 
en lägre gör. Tolkningen av jordproverna baseras främst på de mest frekventa pollentyperna, 
men stor vikt läggs också på sådana typer som är starkt indikativa för en specifik 
vegetationstyp eller form av markanvändning (t ex Behre 1981). För ytterligare information 
om de påträffade pollentyperna och speciellt om sådana som inte diskuteras närmare i 
redovisningen nedan hänvisas till Appendix 1. 

Det görs även en bedömning av vid vilken tidpunkt materialet i jordproverna kan ha 
deponerats. Åldern kan uppskattas genom att jämföra frekvenserna för de påträffade 
pollentyperna med motsvarande i pollendiagram från närområdet eller regionen. 
Möjligheten att precisera åldern ökar om det diagram man jämför med är detaljerat och 
väldaterat, dvs har många nivåer, täcker en längre tidsperiod och har en kronologi som 
baseras på ett flertal 14C-dateringar. Möjligheten till åldersbestämning ökar också ju närmare 
belägen lokalen med ett pollendiagram är till provplatsen för jordprovet. Det är framför allt 
tydliga förändringar i vegetationen, t ex etableringen eller försvinnandet av olika trädarter, 
som kan utgöra tidsbestämda lednivåer som man kan göra jämförelser med. 

Tyvärr finns det inga väldaterade och detaljerade pollendiagram från lokaler i närområdet 
att jämföra med. De enda diagram som finns från regionen som till viss del uppfyller 
kriterierna är två äldre, tämligen översiktliga och glest daterade diagram från Öjamossen 
(Fromm 1972) och Restamossen (Magnusson och Lundegårdh 1972) som ligger ungefär 
18 km väster respektive 12 km nordost om undersökningsområdet. Båda diagrammen är 
regionalt präglade och beskriver den generella vegetationsutvecklingen med störst giltighet 
för de landskapsavsnitt som ligger på ett avstånd på upp till 5 km från lokalerna. Det från 
Restamossen täcker utvecklingen under ungefär de senaste 3000 åren medan det från 
Öjamossen går tillbaka till ungefär 6000 år f Kr. 

En förändring i vegetationen, framför allt i skogarnas sammansättning, som kan användas 
som tidsmarkör för att göra en relativ datering av jordprover från området är invandringen 



BILAGA 3ARKEOLOGISK RAPPORT 2017:09 •

 9 

och expansionen av gran. Denna art invandrade till södra Sverige norrifrån och etablerades i 
regionen för något mer än 2000 år sedan, men det var först lång senare, ungefär omkring 
medeltidens början, som den kom att bli dominerande i skogarna. Vid Restamossen kan man 
belägga granens etablering till ca år 400 f Kr (Magnusson och Lundegårdh 1972), medan 
den vid Öjamossen skedde senare omkring år 50 f Kr (Fromm 1972). 
 
Ekeby 96, Röjningsröse A334 
 
Det undersökta röset (A334) ligger i den centrala delen av fornlämningen Ekeby 96 
(figur 2). Ett pollenprov (PP 1) som är tagit i den nedre delen av objektet har analyserats 
(figur 12). Det avspeglar antingen en brukningsfas i samband med tillkomsten av röset eller 
vegetationen på platsen innan det lades upp. Det framtagna pollenspektrumet redovisas dels 
i tabellform (tabell 4), dels i diagramform (figur 24). 

Pollenkoncentrationen är tämligen låg i provet. Pollenbevaringen är mindre god vilket 
märks genom att ett stort antal obestämbara pollenkorn påträffades. Dessa är vanligen så 
pass korroderade eller nedbrutna att karaktärer som är avgörande för en säker bestämning 
har försvunnit. Pollendiversiteten är däremot hög genom att 30 pollentyper kunde 
bestämmas. 

Förekomsten av mikroskopiska träkolspartiklar med en storlek över 25 µm är mycket hög 
(figur 26). Den rikliga förekomsten är svårbedömd men troligen avspeglar den att eld har 
använts i samband med röjningar eller för att föryngra gräsvegetationen på betesmarker. En 
del av partiklarna kan också härstamma från äldre skogsbränder. I viss mån kan de oavsett 
ursprung ha fragmenterats ytterligare i samband med odling. 

De dominerande pollentyperna i provet är Betula (björk) och Alnus (al), se figur 24. 
Tillsammans utgör de drygt 60 % av pollensumman. Den mest frekventa typen är björk med 
45,1 %, medan al ligger på 15 %. Därutöver förekommer tämligen frekvent med Pinus (tall), 
Picea (gran), Corylus (hassel), Poaceae odiff <40 µm (gräs) och Asteraceae Liguliflorae 
(maskrosor, fibblor m fl). Dessa typer har värden som varierar mellan 5 och 7 %. Gran 
ligger exempelvis på 4,8, hassel på 6,3 och gräs på 7,4 %. 

Av andra pollentyper som påträffades mer regelbundet och har värden omkring eller över 
0,5 % kan nämnas Quercus (ek), Tilia (lind), Ericaceae odiff (obestämda ljungväxter), 
Aster-typ (ullört, noppa, korsört m fl), Filipendula (älgört, brudbröd), Ranunculus-typ 
(smörblommor m fl), Anemone nemorosa (vitsippa), Rosaceae odiff (obestämda rosväxter) 
och Rumex acetosa/R. acetosella (ängssyra, bergsyra), se figur 24. Det noterades vidare 
enstaka pollenkorn av flera andra typer, varav förekomsten av bl a Juniperus (en), Poaceae 
odiff >40 µm (obestämda odlade gräs), Secale (råg), Caryophyllaceae (nejlikväxter), 
Fabaceae odiff (obestämda ärtväxter), Melampyrum (kovall), Centaurea cyanus-typ 
(blåklint, bergklint), Chenopodiaceae (mållväxter) och Plantago lanceolata (svartkämpar) 
bör omnämnas. Dessa typer har trots en ringa förekomst stor betydelse för tolkningen av 
provet, eftersom de mestadels kommer från arter eller växtfamiljer som kan vara indikativa 
för vissa typer av vegetation eller markanvändning. 

Utöver pollen förekommer en del sporer från såväl ormbunkar, lummerväxter som 
mossor (figur 24). Rikligast är förekomsten av Polypodiaceae odiff (obestämda ormbunkar), 
men även Pteridium aquilinum (örnbräken), Lycopodium annotinum (mattlummer) och 
Sphagnum (vitmossor) är tämligen frekventa. Det påträffades därutöver enstaka sporer från 
Botrychium (låsbräken) och Lycopodium selago (lopplummer). 

Det hittades i provet totalt tre pollenkorn från sädesslag (tabell 4). Två av dessa pollen 
kunde bestämmas till råg (figur 27), medan det tredje på grund av den mindre goda 
bevaringen inte gick att bestämma. Det har därför placerats i typen Poaceae odiff >40 µm 
(obestämda odlade gräs). Förekomsten av sädesslag är ett starkt bevis för åkermark och att 
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det har odlats på platsen eller i den närmaste omgivningen. Odlingen har antagligen inte 
varit så omfattande eftersom bara ett fåtal sädespollen påträffades. 

De pollentyper som förekommer i provet från Röjningsröse A334 indikerar att det vid 
den tidpunkt som provmaterialet deponerades fanns en mosaikartad vegetation i närheten 
som bestod av skogsbestånd, hagmark, betesmark och åker. Skogsmarken var sannolikt 
fragmenterad i mindre dungar som utgjordes av såväl björkdominerad barrblandskog som 
rena björkbestånd. I blandskogen fanns utöver björk rikligt med gran och antagligen också 
ett mindre inslag av tall, ek, lind och hassel. I närområdet på framför allt fuktig mark fanns 
betydande bestånd med al vilket den höga alfrekvensen vittnar om. Dessa bestånd utgjordes 
av alkärr eller aldominerad fukt- eller sumpskog. I skogens fältskikt växte olika arter av 
ormbunkar och mattlummer. Förekomsten av lopplummer indikerar dessutom att det fanns 
fuktig skogsmark i närheten. 

Det fanns antagligen ytor med hagmark, dvs betesmark med ett inslag av träd och buskar. 
Det som talar för sådan vegetation är förekomsten av vitsippa men även kovall. Beträffande 
kovall kan det t ex handla om arterna ängs- eller skogskovall (Melampyrum pratense och M. 
sylvaticum). Gemensamt för dessa är att det handlar om arter som främst påträffas i glest 
trädbevuxna ängs- och hagmarksmiljöer samt i skogsbryn och gles lövskog. Utöver björk 
och hassel är det möjligt att det på hagmarken fanns enstaka äldre träd som ek och lind. 

Den relativt höga gräsfrekvensen samt den rikliga förekomsten med pollen från 
maskrosor/fibblor är en stark indikation på att det fanns omfattande ytor med öppen, 
gräsdominerad betesmark i närområdet. Även förekomsten av svartkämpar påvisar sådan 
mark, eftersom det är en art som i huvudsak påträffas i betad gräsmark (Behre 1981). Fyndet 
av en spor från låsbräken stärker tolkningen av sådan vegetation. I detta fall handlar det med 
stor sannolikhet om arten (vanligt) låsbräken (Botrychium lunaria) som är den vanligaste 
inom släktet. Den är främst knuten till lågvuxen gräsvegetation, speciellt i form av 
kvävefattig naturbetesmark (Ekstam och Forshed 1992). Det fanns sannolikt en del enbuskar 
på betesmarken, men omfattningen är svårtolkad eftersom pollenkorn från en (Juniperus) 
ofta bevaras sämre i jordprover än många andra pollentyper. Att ett pollen från arten över 
huvud taget påträffades i provet bör indikera att den var frekvent förekommande i området. 

Att det funnits åkermark indikeras utöver den ovan nämnda förekomsten av pollen från 
sädesslag av flera åkerindikatorer, dvs växter som ofta förekommer som ogräs på odlad 
mark, som t ex nejlikväxter, smörblommor, mållväxter och syror. I detta sammanhang är 
fyndet av ett pollenkorn av Centaurea cyanus-typ (blåklint, bergklint) intressant (se 
omslagsbild). Det handlar här med säkerhet om blåklint (C. cyanus) eftersom den närstående 
arten bergklint (C. montana) ursprungligen kommer från bergstrakterna i Mellaneuropa och 
inte började spridas i landet utanför trädgårdsodlingar förrän under början av 1900-talet. 
Blåklint är en art som tidigare var ett typiskt åkerogräs som var vanlig i framför allt rågåkrar 
(Svensson och Wigren 1985). Den började förekomma mer allmänt som ogräs på åkermark 
under tidig medeltid och den betraktades som ett besvärligt ogräs under framför allt 1700-
talet. Under 1900-talets senare del har den i stort försvunnit som ogräs till följd av renare 
utsäden, ändrade brukningsformer och användning av bekämpningsmedel. 

Eftersom det förekommer tämligen rikligt med granpollen i provet, frekvensen ligger på 
4,8 %, visar det att materialet deponerats efter den tidpunkt som granen etablerades i trakten, 
dvs det kan som mest vara ungefär 2000 år gammalt. För att precisera åldersbedömningen 
bättre får man titta på förekomsten av fler pollentyper i provet. I pollendiagrammet från 
Öjamossen (Fromm 1972) märks en tydlig nedgång av både ek, lind och hassel i samband 
med etableringen av gran. Lind fanns kvar i skogarna i mindre omfattning fram till 
medeltidens början. Hasseln fanns kvar något längre, men minskade ytterligare under 
medeltiden. Eken har däremot haft en lägre, men ganska stabil förekomst ända fram till de 
senaste århundradena. 
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I jordprovet förekommer rikligt med hasselpollen, men ganska få från ek och lind. Den 
rikliga förekomsten av hassel men fåtaliga med lind kan indikera att det avspeglar ett 
tidsavsnitt under tidig medeltid. Att det påträffades enstaka pollen från råg och blåklint 
antyder att provet skulle kunna dateras till medeltiden. Råg började odlas i större omfattning 
under medeltidens början, men riktigt omfattande blev den inte förrän under senmedeltiden. 
Som nämnts ovan började blåklint uppträda som ett vanligt åkerogräs under början av 
medeltiden. En sammanvägd bedömning utifrån pollenspektrumet är att det undersökta 
provet avspeglar markanvändning under ett skede av tidig medeltid, och att det även är 
under denna period som röset tillkommer. Att bedömningen är rimlig styrks av den 14C-
datering som gjorts på träkol som påträffats i röset. Den dateringen gav det kalibrerade 
åldersintervallet 1280–1400 e Kr (Ua-54227: 649 ± 28 BP; kalibrerad ålder angiven vid 
95,4 % sannolikhet), dvs en medeltida ålder. 
 
Ekeby 97, Röjningsröse A309 
 
Detta röse (A309) ligger i den södra delen av fornlämningen Ekeby 97 (figur 3). Ett 
pollenprov (PP 2) som är tagit i den nedre delen har analyserats (figur 13). Det avspeglar 
troligen en brukningsfas i samband med tillkomsten av röset. Pollenspektrumet redovisas i 
såväl tabellform (tabell 4) som diagramform (figur 24). 

Pollenkoncentrationen är förhållandevis hög i provet. Bevaringen är dock mindre god, 
vilket bl a märks genom att många av pollenkornen är fragmenterade. Diversiteten är hög 
genom att totalt 33 pollentyper bestämdes. Det förekommer rikligt med mikroskopiska 
träkolspartiklar. Sannolikt är förekomsten av sådana partiklar en effekt av att de har 
ansamlats och fragmenterats till följd av röjningsbränder och odling. 

Betula (björk), Pinus (tall) och Poaceae odiff <40 µm (gräs) är de dominerande 
pollentyperna i provet (figur 24). De utgör tillsammans drygt 73 % av pollensumman. Av 
dessa är björk den mest frekventa typen med 51,8 %. Tall och gräs har betydligt lägre 
värden på 12,1 respektive 9,4 %. Det förekommer också rikligt med Alnus (al) och Picea 
(gran) som har frekvenser på 4,9 och 7,7 %. Även förekomsten av Corylus (hassel), 
Ericaceae odiff (obestämda ljungväxter), Potentilla-typ (blodrot, fingerört) och Rumex 
acetosa/R. acetosella (ängssyra, bergsyra) är riklig då dessa ligger på värden mellan 1 och 
2 %. 

Av andra pollentyper som påträffades regelbundet och har värden på mellan 0,5 och 1 % 
kan nämnas Quercus (ek), Poaceae odiff >40 µm (obestämda odlade gräs), Asteraceae 
Liguliflorae (maskrosor, fibblor m fl), Caryophyllaceae (nejlikväxter), Filipendula (älgört, 
brudbröd), Ranunculaceae odiff (obestämda ranunkelväxter), Epilobium angustifolium 
(mjölkört) och Plantago lanceolata (svartkämpar), se figur 24. Det noterades enstaka pollen 
av flera andra typer, varav Tilia (lind), Juniperus (en), Triticum (vete), Ranunculus-typ 
(smörblommor m fl), Melampyrum (kovall), Anemone nemorosa (vitsippa), Artemisia 
(gråbo, malört), Cannabis-typ (hampa, humle) bör påtalas. Det förekommer även rikligt med 
sporer, främst från Polypodiaceae odiff (obestämda ormbunkar), Pteridium aquilinum 
(örnbräken) och Sphagnum (vitmossor). Ett fåtal från Lycopodium annotinum (mattlummer) 
identifierades också. 

Totalt bestämdes fyra pollenkorn från sädesslag i provet (tabell 4). Tre av dessa har inte 
gått att bestämma till art, utan de har i stället placerats i typen Poaceae odiff >40 µm 
(obestämda odlade gräs). Att ett flertal sädespollen inte varit möjliga att bestämma beror på 
att bevaringen i provmaterialet varit mindre god. De flesta av dessa pollen har en förtunnad 
och delvis upplöst pollenvägg och de är ofta ihoptryckta eller ihoprullade, vilket gör det 
svårt att se de karaktärer som är av betydelse för en säker bestämning som pollenkornets 
form, pollenväggens struktur och porens utseende och storlek (t ex Moore m fl 1991). I ett 
fall kunde dessutom ett pollen från vete bestämmas (figur 28). 
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Att det förekommer pollen från sädesslag är ett bevis för att det odlats på platsen eller i 
den närmaste omgivningen. Odlingen har antagligen inte varit så betydande eftersom bara 
ett fåtal sädespollen påträffades. Men det bör påpekas att det kan vara svårt att utifrån 
pollenfynd bedöma omfattningen. Vete är en självpollinerad art som sprider förhållandevis 
få pollen, och i allmänhet betydligt färre än exempelvis råg som är vindpollinerad. Inte ens i 
prover som är tagna inom eller i närheten av veteodlingar är det säkert att pollen från vete 
påträffas (t ex Vuorela 1973). Större mängder pollen från vete brukar endast påträffas i 
prover som avspeglar platser där säd hanterats som exempelvis vid tröskning. 

Provet från Röjningsröse A309 visar att det fanns en mosaikartad vegetation i området 
när provmaterialet deponerades. Den utgjordes av såväl skogsbestånd som hagmark, 
betesmark och åker. Den trädbevuxna marken dominerades av björk, men det fanns också ett 
stort inslag av gran och tall. Underordnat förekom ek, lind och hassel i bestånden. På lite 
fuktigare mark växte al, sannolikt i form av alkärr eller aldominerad sumpskog. I skogens 
fältskikt dominerade ormbunkar, inte minst örnbräken, men det förekom även mattlummer. 

Troligen fanns det partier med hagmark i närområdet som hade ett glest trädskikt med 
björk och en del spridda hasselbuskar och enstaka äldre träd som ek och lind. I fältskiktet 
förekom bl a vitsippa och kovall. Den förhållandevis höga gräspollenfrekvensen indikerar 
att det fanns omfattande ytor med öppen, gräsdominerad betesmark. Sådan vegetation 
påvisas dessutom av förekomsten av maskrosor/fibblor och svartkämpar. Det fanns också en 
del enbuskar på betesmarken. Förekomsten av mjölkört indikerar vidare att det fanns öppen 
och hårt brukad mark. 

Utöver fynden av pollen från sädesslag indikeras åkermark av flera ogräs och 
odlingsindikatorer som nejlikväxter, smörblommor, gråbo/malört och syror. Dessutom 
påvisar förekomsten av ett enstaka pollen från hampa/humle odlad mark. Att bestämma 
pollenkorn av denna typ (Cannabis-typ) till art, dvs till hampa (Cannabis sativa) eller humle 
(Humulus lupulus), är normalt svårt vid mikroskopering eftersom de morfologiska 
karaktärerna överlappar varandra (Moore m fl 1991). Pollenkorn från hampa anses i 
medeltal vara något större, och ha en mer utskjutande por, än de från humle (t ex Punt och 
Malotaux 1984; Whittington och Gordon 1987). 

I detta fall är det mest troligt att det påträffade pollenkornet av typen kommer från 
hampa. Det är en växt som sprider rikligt med pollen och som i äldre tid åtminstone traktvis 
har odlats i stor omfattning, bl a som råvara för reptillverkning. Från humleodlingar sprids 
knappast några pollen alls eftersom det är honplantan, som inte sprider några, som odlas. 
Humle började heller inte odlas i större omfattning i landet förrän under 1200-talet 
(Thunæus 1968). Eftersom bara ett pollenkorn påträffades är det troligt att hampodlingen 
inte ägde rum i närheten av röset utan snarare på någon annan plats i omgivningen. 

Förekomsten av granpollen är riklig i provet (7,7 % av pollensumman). Den indikerar att 
det avspeglar en tidpunkt som bör vara yngre än 2000 år. Den låga förekomsten av framför 
allt lind och hassel antyder dessutom att det bör vara yngre än medeltidens början eftersom 
dessa arter hade minskat betydligt i skogarna innan den tidpunkten. En bedömning utifrån 
pollenspektrumet är att provet avspeglar markanvändning under medeltiden. 
Åldersbedömningen verkar rimlig eftersom den 14C-datering som gjorts på träkol från röset 
gav det kalibrerade åldersintervallet 1290–1400 e Kr (Ua-54228: 618 ± 28 BP; kalibrerad 
ålder angiven vid 95,4 % sannolikhet), dvs en medeltida ålder. 
 
Ekeby 98, Röjningsröse A225 
 
Röset (A225) ligger i den centrala delen av fornlämningen Ekeby 98 (figur 4). Två 
pollenprover (PP1 och PP2) som är tagna på olika ställen i den nedre delen har analyserats 
(figur 14). De avspeglar antingen en brukningsfas i samband med tillkomsten av röset eller 
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vegetationen innan det lades upp. De framtagna pollenspektrumen redovisas dels i 
tabellform (tabell 4), dels i diagramform (figur 24). 

Pollenkoncentrationen är låg i proverna. Bevaringen är relativt dålig. Pollendiversiteten 
är förhållandevis hög och likartad då 24 typer bestämdes i båda proven. Det förekommer 
även rikligt med mikroskopiska träkolspartiklar. Förekomsten är dock högre i PP2 än i PP1. 
Den höga frekvensen kan indikera att eld använts i samband med markanvändningen. Att 
förekomsten är rikligare i PP2 kan bero på ökad fragmentering av kolpartiklarna vid odling, 
eller att eld använts i större omfattning i ett senare skede för att exempelvis föryngra 
fältskiktet på betesmarker. 

Pollenfrekvenserna för några av de dominerande pollentyperna skiljer sig kraftigt åt 
mellan proven. I PP1 är Asteraceae Liguliflorae (maskrosor, fibblor m fl) den allra 
vanligaste typen (figur 29) med en frekvens på nästan 49 % av pollensumman, men i PP2 
noterades bara ett sådant pollen, se figur 24. Det kan också vara av intresse att påtala att det i 
PP1 påträffades rikligt med klumpar av pollentypen vilka definitivt indikerar ett ursprung på 
provplatsen eftersom sådana knappast transporteras längre sträckor. De för övrigt vanligaste 
typerna är Betula (björk), Pinus (tall) och Poaceae odiff <40 µm (gräs). I PP1 utgör dessa 
inklusive maskrosor/fibblor drygt 89 %, medan de i PP2 utgör nästan 82 %. Den vanligaste 
typen i PP2 är björk med 46,6 %, men i PP1 är värdet bara 19,2 %. Tall varierar mellan 10,7 
i PP1 och 15,5 % i PP2. Gräs varierar något mer mellan 10,5 i PP1 och 19,5 % i PP2. 
Därutöver förekommer tämligen frekvent med Alnus (tall) och Picea (gran). Dessa typer har 
lägst värden i PP1 där de ligger på drygt 2 %. I PP2 ligger frekvenserna högre på runt 6 %. 
PP1 utmärks också av tämligen rikligt med Filipendula (älgört, brudbröd). 

Av andra pollentyper som påträffades regelbundet i något av proven och har värden på 
omkring 0,5 % kan nämnas Ranunculus-typ (smörblommor m fl) i PP1, Calluna (ljung), 
Aster-typ (ullört, noppa, korsört m fl), Chenopodiaceae (mållväxter), Epilobium 
angustifolium (mjölkört) och Plantago lanceolata (svartkämpar) i PP2 samt slutligen Rumex 
acetosa/R. acetosella (ängssyra, bergsyra) i både PP1 och PP2, se figur 24. Det noterades 
även enstaka pollen av flera andra typer, varav Quercus (ek), Tilia (lind) i PP1, Corylus 
(hassel), Poaceae odiff >40 µm (obestämda odlade gräs), Caryophyllaceae (nejlikväxter) i 
PP2, Anemone nemorosa (vitsippa) i PP2 och Artemisia (gråbo, malört) bör nämnas. 

Det förekommer mycket rikligt med sporer i PP2, medan de är färre i PP1, se figur 24. 
I PP2 noterades speciellt rikligt med Polypodiaceae odiff (obestämda ormbunkar). I samma 
prov förekommer förhållandevis frekvent med Polypodium vulgare-typ (stensöta), 
Botrychium (låsbräken), Pteridium aquilinum (örnbräken), Lycopodium clavatum 
(revlummer) och Sphagnum (vitmossor). Dessa typer förekommer i PP1 men de är där 
fåtaligare. I PP2 påträffades även några sporer av L. selago (lopplummer). 

Det hittades endast två pollenkorn från sädesslag, fördelade på ett i varje prov (tabell 4). 
Inget av dessa har på grund av bevaringsförhållandena gått att bestämma. Trots detta ger de 
en indikation på odling i närområdet, men den har antagligen inte varit speciellt omfattande 
när provmaterialet deponerades. Att det funnits åker styrks dessutom av förekomsten av 
typer som smörblommor, gråbo/malört, mållväxter (PP2) och syror. 

De pollen som hittades i proverna från Röjningsröse A225 påvisar ett mestadels öppet 
landskap som dominerades av gräsbevuxen betesmark. I viss mån fanns också smärre 
bestånd med blandskog, hagmark och ytor med åker. Skogsbestånden dominerades av björk 
med ett litet inslag av gran. På fuktig mark fanns mindre bestånd med al. I skogens fältskikt 
förekom rikligt med ormbunkar, inte minst örnbräken. Att det fanns hagmark med ett glest 
skikt med björk antyds av fyndet av vitsippa i PP2. 

Den höga gräsfrekvensen, speciellt i PP2, är ett tydligt tecken på att det fanns betydande 
ytor med gräsdominerad betesmark i omgivningen. Även förekomsten av maskrosor/fibblor 
(PP1) och svartkämpar påvisar sådan mark. Vidare indikerar den rikliga förekomsten av 
låsbräken, framför allt i PP2, att det fanns lågvuxen gräsmark. Fyndet av mjölkört antyder 
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att det fanns hårt brukad mark. Den rikliga förekomsten med stensöta (PP2) visar att det 
fanns partier med stenig eller blockrik mark i närheten. En tolkning är att arten främst växte 
på odlingsrösen i området. 

Att det påträffades granpollen i proverna visar att de avspeglar en tidpunkt som maximalt 
kan vara 2000 år gammal. Den låga förekomsten för både hassel och lind pekar mot att 
proven bör vara yngre än tidig medeltid eftersom de redan under den perioden hade minskat 
kraftigt i regionen. En rimlig bedömning utifrån pollenspektrumen är att de avspeglar en 
senmedeltida eller eftermedeltida brukningsfas. En 14C-datering som gjorts på träkol från 
röset gav det kalibrerade åldersintervallet 1165–1270 e Kr (Ua-54229: 812 ± 30 BP; 
kalibrerad ålder angiven vid 95,4 % sannolikhet), dvs närmast en tidigmedeltida ålder. 
I detta fall tycks pollenspektrumet indikera en yngre ålder än 14C-dateringen. Skillnaden kan 
eventuellt bero på att träkol från en äldre brukningsfas inblandats i röset och det är sådant 
material som daterats. 
 
Ekeby 98, Röjningsröse A207 
 
Det studerade röset (A207) ligger i den södra delen av fornlämningen Ekeby 98 (figur 4). 
Två pollenprover (PP1 och PP2) som är tagna på olika ställen i den nedre delen har 
analyserats (figur 15). De avspeglar troligen en brukningsfas i samband med tillkomsten av 
röset. De framtagna pollenspektrumen redovisas dels i tabellform (tabell 4), dels i 
diagramform (figur 24). 

Pollenkoncentrationen är något varierande i proverna. Den är betydligt högre i PP1 än i 
PP2. Även pollenbevaringen varierar. Den är mindre god i PP1 men betydligt sämre i PP2. 
Det förekommer rikligt med fragmenterade pollenkorn i båda proven. Diversiteten är relativt 
hög och nästan likartad. Högst är den i PP2 där 27 pollentyper bestämdes, medan 25 
noterades i PP1. Det förekommer dessutom rikligt med mikroskopiska träkolspartiklar i 
proven. Flest påträffades i PP2. Förekomsten beror antagligen på att sådana partiklar har 
ansamlats och fragmenterats till följd av röjningsbränder och markbearbetning i samband 
med odling. 

Frekvenserna för de dominerande pollentyperna är ganska olika i proven. I PP1 tillhör 
Betula (björk), Pinus (tall), Alnus (al) och Picea (gran) de mest talrika med ett sammanlagt 
värde på drygt 83 % av pollensumman (figur 24). I PP2 utgör björk, al och Poaceae odiff 
<40 µm (gräs) de dominerande typerna med en sammanlagd frekvens på över 68 %. Björk 
har ungefär samma frekvens i båda proven med värden strax under 30 %. Tall varierar 
mellan 7,8 i PP2 och 19,8 % i PP1. Al har högst värde i PP2 på 25,5 %, medan frekvensen i 
PP1 är 10 %. Även förekomsten av gran och gräs varierar. Flest granpollen återfinns i PP1 
där frekvensen är 25 %. I PP2 ligger den bara på 4 %. Gräs varierar slutligen mellan 5,7 i 
PP1 och 13,1 % i PP2. 

Det påträffades tämligen frekvent med Corylus (hassel), Poaceae odiff >40 µm 
(obestämda odlade gräs) och Epilobium angustifolium (mjölkört) i båda proven (figur 24 
och 30). I PP2 noterades därtill rikligt med Asteraceae Liguliflorae (maskrosor, fibblor 
m fl), Secale (råg), Caryophyllaceae (nejlikväxter), Ranunculus-typ (smörblommor m fl) och 
Plantago lanceolata (svartkämpar). Dessa typer förekommer också i PP1 men inte lika 
frekvent. Förekomsten av nejlikväxter är i PP2 anmärkningsvärt riklig med ett värde på 
3,6 % (figur 31). Av andra pollentyper som påträffades regelbundet kan nämnas Quercus 
(ek) och Calluna (ljung), och i PP1 Anemone nemorosa (vitsippa). Det noterades även 
enstaka pollen av flera andra typer, varav Triticum (vete) i båda proven och Tilia (lind) och 
Chenopodiaceae (mållväxter) i PP2 bör nämnas. 

Förekomsten av sporer är synnerligen riklig i PP2. Där noterades mycket rikligt med 
Polypodiaceae odiff (obestämda ormbunkar), men också frekvent med Polypodium vulgare-
typ (stensöta) och Pteridium aquilinum (örnbräken), se figur 24. Dessa förekommer 
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dessutom i PP1, men de är där betydligt färre. I proven fanns därutöver en del sporer från 
Botrychium (låsbräken), Lycopodium annotinum (mattlummer), L. clavatum (revlummer) 
och Sphagnum (vitmossor). Förekomsten av låsbräken (figur 32) är något större i PP1 än i 
PP2. 

Det hittades flera pollenkorn från sädesslag i proven (tabell 4). Flest påträffades i PP2, 
totalt 14 stycken. I PP1 noterades något färre, nio stycken. Flera av dessa har inte gått att 
bestämma utan de har placerats i gruppen obestämda odlade gräs. Relativt många pollenkorn 
från råg har bestämts, det gäller tre i PP1 och fem i PP2. Dessutom har ett pollen från vete 
identifierats i båda proven. Pollenkornen från såväl de bestämda som obestämda sädesslagen 
är en stark indikation på att det odlats på platsen. Odlingen verkar också varit relativt 
omfattade med tanke på mängden påträffade sädespollen. Man kan konstatera att både råg 
och vete odlats. Sannolikt har odlandet av råg varit mest omfattande. 

Proverna från röjningsröse A207 visar att det fanns en mosaikartad vegetation i området 
vid den tidpunkt då provmaterialet deponerades. De belägger att det fanns såväl skogsdungar 
som hagmark, betesmark och åker. På den trädbevuxna marken fanns bestånd med både 
barrblandskog med gran, tall och björk (PP1) och björkdominerad blandskog med ett mindre 
inslag av gran. Underordnat förekom ek och hassel. På fuktig mark fanns betydande bestånd 
med al, mestadels i form av alkärr eller som aldominerad sumpskog. I skogsmarkens 
fältskikt växte rikligt med ormbunkar, bl a örnbräken, och i mindre omfattning mattlummer. 
Revlummer förekom mestadels på fuktig skogsmark. 

Det fanns antagligen utbredda hagmarker med ett glest skikt med björk och spridda 
partier med hassel och enstaka äldre ekar. Fynden av vitsippa i PP1 antyder exempelvis att 
det fanns sådan vegetation. Den rikliga förekomsten med pollen från gräs och 
maskrosor/fibblor i PP2 indikerar att det fanns omfattande ytor med öppen och 
gräsdominerad betesmark i omgivningen. Även om gräsfrekvensen är lägre i PP1, och att 
det spektrumet ger en bild av ett något mer beskogat landskap än PP2, är den ändå tillräcklig 
för att påvisa utbredd betesmark. Vidare indikerar den rikliga förekomsten av svartkämpar i 
PP2 sådan vegetation. 

Att det förekommer låsbräken i båda proven påvisar att det fanns gräsvegetation som var 
lågvuxen. Att det påträffades rikligt med mjölkört visar att det fanns hårt brukad mark. Den 
synnerligen rikliga förekomsten med stensöta, speciellt i PP2, avspeglar att den växte på det 
undersökta röset. Utöver sädespollen visar olika ogräsarter och andra åkerindikatorer att det 
funnits åker på platsen. Det gäller speciellt för typer som nejlikväxter, smörblommor och 
mållväxter (PP2). 

Förekomsten av granpollen i proverna visar att de avspeglar en tidpunkt efter det att 
granen etablerades i området vilket skedde för ungefär 2000 år sedan. Eftersom 
granfrekvensen är betydligt högre i PP1 än i PP2 antyder detta att det förra provet är yngre 
än det senare. En granfrekvens på 25 % antyder att provet representerar en tidpunkt då arten 
hade fått en betydande utbredning i traktens skogar. Det innebär att provet knappast kan vara 
äldre än 1000 år utan snarare medeltida eller yngre. Den relativt låga frekvensen för hassel 
och att bara ett lindpollen påträffades i PP2 antyder att proven inte kan vara äldre än tidig 
medeltid. Att det förekommer flera rågpollen pekar mot en medeltida eller yngre datering 
eftersom sådan odling först blev omfattande under senare delen av medeltiden. En 
sammanvägd bedömning är att proverna avspeglar lite olika tidpunkter, där PP2 
representerar en något äldre fas under senare delen av medeltiden och PP1 en yngre, 
sannolikt under senmedeltid eller början av nyare tid. Att åldersbedömningen är rimlig 
styrks av den 14C-datering som gjorts på träkol från röset. Den gav det kalibrerade 
åldersintervallet 1490–1670 e Kr (Ua-54230: 289 ± 28 BP; kalibrerad ålder angiven vid 
95,4 % sannolikhet), dvs en eftermedeltida ålder. 
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Ekeby 98, Stensträng A270 
 
Denna stensträng (A270) är belägen i den norra delen av fornlämningen Ekeby 98 (figur 4). 
Ett pollenprov (PP1) som är tagit i den nedre delen i ett schakt genom lämningen har 
analyserats (figur 16). Det avspeglar sannolikt vegetation på platsen innan eller i samband 
med anläggningen av stensträngen. Det framtagna pollenspektrumet redovisas dels i 
tabellform (tabell 4), dels i diagramform (figur 24). 

Pollenkoncentrationen är hög i provet. Bevaringen är däremot mindre god. 
Pollendiversiteten är relativt låg eftersom bara 19 pollentyper kunde bestämmas. Det 
förekommer förhållandevis få mikroskopiska träkolspartiklar. Till skillnad från övriga 
analyserade prover som ingått i undersökningen kan antalet betecknas som näst intill 
obetydligt. 

De dominerande pollentyperna är Tilia (lind) och Corylus (hassel), se figur 24 och 33. 
Tillsammans utgör de drygt 67 % av pollensumman. Den mest frekventa typen är hassel 
med 48,4 %. Lind ligger däremot på 17,8 %. Detta är värden som varken hassel eller lind 
uppvisar i några av de andra undersökta proverna från området. De mest frekventa typerna 
därutöver är Betula (björk), Alnus (al) och Quercus (ek), som ligger på värden mellan 6 och 
9 %. Även förekomsten av Pinus (tall), Picea (gran), Ranunculaceae odiff (obestämda 
ranunkelväxter), Ranunculus-typ (smörblommor m fl) och Anemone nemorosa (vitsippa) är 
riklig då dessa ligger på värden mellan 1 och 3 %. Vanligast av dessa typer är obestämda 
ranunkelväxter och vitsippa. 

Av andra pollentyper som påträffades regelbundet och har värden på strax under 1 % kan 
nämnas Poaceae odiff <40 µm (gräs) och Plantago lanceolata (svartkämpar), se figur 24. 
Det noterades enstaka pollen av flera andra typer, varav Secale (råg), Caryophyllaceae 
(nejlikväxter), Thalictrum (ruta), Sinapis-typ (senap, kål, rättika m fl) och Epilobium 
angustifolium (mjölkört) bör omnämnas. Det förekommer dessutom rikligt med sporer, 
främst från Polypodiaceae odiff (obestämda ormbunkar). Ett fåtal från Lycopodium clavatum 
(revlummer) och Sphagnum (vitmossor) identifierades därtill. 

Det noterades endast ett pollenkorn från sädesslag i provet och det kunde bestämmas till 
råg (tabell 4). Även om det bara handlar om ett pollen visar det att det funnits åkermark i 
området. Eftersom förekomsten är ringa behöver det inte betyda att det odlats på platsen 
utan det kan ha skett någonstans i närheten. Pollen från råg kan spridas flera hundra meter 
utanför åkern eftersom arten är vindpollinerad. Att det funnits åkermark antyds också av 
fynden av pollen från ogräs och andra odlingsindikatorer som nejlikväxter, smörblommor 
och senap/kål. Förekomsten av sådana pollenkorn är inte speciellt stor vilket kan indikera att 
odlingen hade en ganska begränsad omfattning. 

Provet från stensträngen (A270) påvisar ett i huvudsak beskogat landskap med spridda, 
mindre ytor med betesmark och åker. Skogsmarken dominerades av lind, ek och hassel, med 
ett litet inslag av björk. Det fanns också en del gran i bestånden. På fuktig mark växte al. I 
skogens fältskikt fanns det rikligt med ormbunkar. I lövskogen, men även i skogsbryn mot 
öppnare mark, förekom det rikligt med vitsippa och antagligen andra ranunkelväxter. 

Gräsfrekvensen är låg, strax under 1 %, vilket i normala fall knappast skulle vara 
tillräckligt för att påvisa en lokal förekomst av betesmark. Att det påträffades fyra pollen 
från svartkämpar är dock i detta fall en starkare indikator på att det fanns partier med öppen, 
gräsmark i området som betades. Att det fanns ytor med glesare lövskog som möjligen hade 
en mer ängsartad vegetation antyds av fyndet av ruta (Thalictrum). Det kan här handla om 
arterna ängs- eller backruta (T. flavum och T. simplex) som är knutna till sådana biotoper. 
Vidare visar förekomsten av mjölkört att det att det fanns öppen och störd mark i området. 

Den låga granfrekvensen på 1,1 % indikerar att provet kan avspegla en period som 
tidsmässigt hamnar omkring granens etablering i området, dvs för ungefär 2000 år sedan. 
Den rikliga förekomsten av lind, ek och hassel visar att materialet måste ha deponerats 
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någon gång före medeltidens början. Att ett rågpollen påträffades i provet skulle kunna 
indikera att det kan ha en medeltida datering eftersom det var först då som arten började 
odlas i större omfattning. Nu behöver det inte vara så att det var råg som var den primära 
grödan utan arten kan lika väl ha förekommit som åkerogräs i odlingar av andra sädesslag 
(Behre 1992). Eftersom pollen från råg sprids i större omfattning än från vete och korn så är 
det inte säkert att man detekterar odling av de senare när den sker i begränsad omfattning. 
En sammanvägd bedömning är att provet avspeglar markanvändning under ett avsnitt av 
järnåldern, mest sannolikt under den romerska järnåldern. Stensträngen kan ha lagts ut under 
den perioden, men även i ett senare skede. 

En 14C-datering som gjorts på träkol från stensträngen gav det kalibrerade 
åldersintervallet 1460–1640 e Kr (Ua-54231: 340 ± 28 BP; kalibrerad ålder angiven vid 
95,4 % sannolikhet), dvs en eftermedeltida ålder. Pollenspektrumet indikerar i detta fall en 
betydligt äldre ålder än 14C-dateringen. Skillnaden kan bero på att jordprovet representerar 
en äldre markanvändningsfas och att träkolet representerar röjning under en yngre fas. 
 
Sköllersta 223, Röjningsröse A4 
 
Det undersökta röset (A4) ligger i den norra delen av fornlämningen Sköllersta 223 (figur 5). 
Ett pollenprov (PP 1) som är tagit i den nedre delen har analyserats (figur 17). Det avspeglar 
antagligen en brukningsfas i samband med tillkomsten av röset. Pollenspektrumet redovisas 
i såväl tabellform (tabell 5) som diagramform (figur 25). 

Pollenkoncentrationen är mycket låg i provet. Bevaringen är mindre god, vilket märks 
genom en riklig mängd fragmenterade pollenkorn. Diversiteten är relativt hög genom att 28 
pollentyper bestämdes. Det förekommer mycket rikligt med mikroskopiska träkolspartiklar. 
Det stora antalet är troligen en effekt av att de har ansamlats och fragmenterats till följd av 
röjningsbränder och odling. 

Betula (björk), Pinus (tall) och Alnus (al) är de dominerande pollentyperna i provet 
(figur 25). Tillsammans utgör de drygt 65 % av pollensumman. Av dessa är björk den mest 
frekventa med nästan 34 %. Tall och al har lägre värden på 17,8 respektive 11,6 %. Det 
förekommer också rikligt med Picea (gran), Poaceae odiff <40 µm (gräs) och Asteraceae 
Liguliflorae (maskrosor, fibblor m fl) som alla har frekvenser på drygt 7 %. Även 
förekomsten av Quercus (ek), Corylus (hassel), Poaceae odiff >40 µm (obestämda odlade 
gräs), Potentilla-typ (blodrot, fingerört m fl) och Centaurea cyanus-typ (blåklint, bergklint) 
är riklig då dessa ligger på värden mellan ungefär 1 och 2 %. 

Av andra pollentyper som påträffades regelbundet med frekvenser på omkring 0,5 % kan 
nämnas Secale (råg), Fabaceae (obestämda ärtväxter), Centaurea nigra-typ (svartklint m fl), 
Plantago lanceolata (svartkämpar) och Rumex acetosa/R. acetosella (ängssyra, bergsyra), se 
figur 25. Det noterades enstaka pollen av flera andra typer, varav Tilia (lind), Triticum 
(vete), Ranunculaceae odiff (obestämda ranunkelväxter), Anemone nemorosa (vitsippa), 
Sinapis-typ (senap, kål, rättika m fl), Chenopodiaceae (mållväxter) och Epilobium 
angustifolium (mjölkört) bör nämnas. 

Det förekommer mycket rikligt med sporer från Polypodiaceae odiff (obestämda 
ormbunkar), se figur 25. Därtill hittades förhållandevis frekvent med sporer från Polypodium 
vulgare-typ (stensöta), Pteridium aquilinum (örnbräken), Lycopodium annotinum 
(mattlummer), L. clavatum (revlummer), L. selago (lopplummer) och Sphagnum 
(vitmossor). Det noterades även en spor från Botrychium (låsbräken). 

Det påträffades i provet totalt tio pollen från sädesslag (tabell 5). Hälften av dessa gick 
tyvärr inte att bestämma utan de har placerats i typen obestämda odlade gräs. Resten kunde 
bestämmas till råg, sammanlagt fyra pollen, och ett till vete. Förekomsten av dessa är en klar 
indikation på att det funnits åker i närheten. Att ett flertal sädesspollen hittades tyder på att 
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odlingen varit omfattande. Råg har antagligen varit den viktigaste grödan under den period 
som provmaterialet avspeglar.  

Provet från Röjningsröse A4 visar att det fanns en mosaikartad vegetation i området som 
utgjordes av såväl skogsdungar, hagmark, betesmark och åker. Den skogsbevuxna marken 
dominerades av björkblandbestånd med ett påtagligt inslag av både tall och gran. 
Underordnat förekom en del hassel och ek. Det fanns också bestånd med aldominerad skog 
på fuktig mark i närheten. Skogsmarkens fältskikt dominerades av ormbunkar, bl a av 
örnbräken, men det förekom dessutom mattlummer. På angränsande fuktmarker fanns ett 
inslag av både rev- och lopplummer. 

Det förekom även hagmark med ett glest, björkdominerat träd- och buskskikt. Utöver 
björk fanns det på hagmarken också en del hassel och möjligen enstaka äldre ekar. Den 
förhållandevis höga gräspollenfrekvensen visar att det fanns ytor med öppen, gräsdominerad 
betesmark. Sådan vegetation indikeras därutöver av den rikliga förekomsten av 
maskrosor/fibblor men även av svartkämpar. Att det fanns åker påvisas utöver fynden av 
sädespollen av ogräs och odlingsindikatorer som framför allt senap/kål, blåklint, mållväxter 
och syror. Att det påträffades pollen från mjölkört och svartklint indikerar vidare att det 
fanns partier med hårt brukad mark. 

Förekomsten av granpollen är tämligen riklig i provet. Den visar att det avspeglar en 
tidpunkt efter granens etablering i trakten, dvs att åldern bör vara yngre än 2000 år. Den låga 
förekomsten av hassel och att bara ett lindpollen påträffades antyder att provmaterialet är 
yngre än medeltidens början. Att råg odlats i större omfattning indikerar en medeltida 
datering. Den rikliga förekomsten av blåklint påtalar att provet kan härstamma från 
medeltiden eller de första århundradena av nyare tid. En bedömning utifrån 
pollenspektrumet är att provet avspeglar markanvändning under sen medeltid. En 14C-
datering på träkol från röset gav det kalibrerade åldersintervallet 1480–1650 e Kr (Ua-
54233: 318 ± 29 BP; kalibrerad ålder angiven vid 95,4 % sannolikhet), dvs en 
eftermedeltida ålder. Dateringen ligger med andra ord väldigt nära eller inom felmarginalen 
för den pollenanalytiskt baserade åldersbedömningen. 
 
Sköllersta 223, Röjningsröse A12 
 
Även detta röse (A12) ligger i den norra delen av fornlämningen Sköllersta 223 (figur 5). 
Två pollenprover (PP1 och PP2) som är tagna på olika ställen i den nedre delen har 
analyserats (figur 18). PP1 avspeglar troligen en brukningsfas i samband med tillkomsten av 
röset, medan PP2 kan avspegla ett något senare skede. De framtagna pollenspektrumen 
redovisas dels i tabellform (tabell 5), dels i diagramform (figur 25). 

Pollenkoncentrationen är relativt låg i proverna. Bevaringen är mindre god. 
Pollendiversiteten är relativt hög och ganska likartad. Högst är den i PP1 där 26 typer 
bestämdes, medan 24 noterades i PP2. Det förekommer mycket rikligt med mikroskopiska 
träkolspartiklar i båda proven. Förekomsten beror antagligen på att sådana partiklar har 
ansamlats och fragmenterats till följd av röjningsbränder och markbearbetning i samband 
med odling. 

De dominerande pollentyperna är Betula (björk), Pinus (tall), Alnus (al), Picea (gran) och 
Poaceae odiff <40 µm (gräs), se figur 25. Tillsammans har de i båda proven en frekvens som 
ligger på nästan 87 % av pollensumman. De genomgående mest frekventa typerna är björk 
och tall. Björk varierar mellan 24,0 i PP1 och 27,9 % i PP2. Tall har värden mellan 24,2 i 
PP2 och 29,9 % i PP1. Gräs varierar mellan 9,2 i PP1 och 16,9 % i PP2. Frekvenserna för 
gran och al varierar något mindre. Gran har exempelvis högst värde i PP1 på 12,7, och något 
lägre, 8,5 % i PP2. Även förekomsten av Corylus (hassel), Poaceae odiff >40 µm 
(obestämda odlade gräs), Anemone nemorosa (vitsippa) i PP1, Galium-typ (måror) och 
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Rumex acetosa/R. acetosella (ängssyra, bergsyra) i PP2 är riklig då dessa ligger på värden 
mellan 1 och 3 %. 

Av andra pollentyper som påträffades regelbundet och har frekvenser på strax under 1 % 
kan nämnas Quercus (ek), Juniperus (en) i PP2, Secale (råg) och Triticum (vete) i PP1, 
Asteraceae Liguliflorae (maskrosor, fibblor m fl) och Plantago lanceolata (svartkämpar) i 
PP1, se figur 25. Det noterades enstaka pollen av flera andra typer, varav Tilia (lind) i PP1, 
Secale (råg) och Triticum (vete) i PP2, Cirsium (tistel) i PP2, Caryophyllaceae 
(nejlikväxter), Ranunculaceae odiff (obestämda ranunkelväxter), Ranunculus-typ 
(smörblommor m fl), Centaurea cyanus-typ (blåklint, bergklint) i PP1 och Chenopodiaceae 
(mållväxter) och Erodium (skatnäva) i PP2 bör nämnas. 

Därutöver förekommer rikligt med sporer, främst av Polypodium vulgare-typ (stensöta) 
men även från Polypodiaceae odiff (obestämda ormbunkar). Förekomsten av stensöta är 
speciellt riklig i PP1. Ett mindre antal påträffades av andra typer, som Pteridium aquilinum 
(örnbräken) i PP1, Lycopodium annotinum (mattlummer), L. clavatum (revlummer), L. 
selago (lopplummer) i PP1 och Sphagnum (vitmossor). 

Det noterades i proverna ett flertal pollenkorn från sädesslag (tabell 5). Rikligast var 
förekomsten i PP1 där totalt 14 hittades. I PP2 förekom något färre, tolv stycken. En stor del 
av dessa har dock inte gått att bestämma. Flest obestämbara fanns i PP2, där hela tio stycken 
fick placeras i den typen. I PP1 handlade det om sju pollen. Relativt många sädespollen gick 
att bestämma i PP1 där fyra från råg och tre från vete kunde beläggas. I PP2 kunde ett 
vardera av råg och vete bestämmas. Förekomsten av pollen från sädesslag är en stark 
indikator på att det funnits odlad mark på undersökningsplatsen. Med tanke på att ett flertal 
sädespollen hittades i proverna visar detta att odlingen varit omfattande. Att både råg och 
vete påträffades med nästintill likartade frekvenser antyder vidare att den varit diversifierad. 
Med tanke på att pollen från vete oftast är sämre representerade i prover än råg (t ex Vuorela 
1973) finns möjligheten att veteodlingen i närområdet haft större omfattning än odlingen av 
råg. 

De pollentyper som hittades i proverna från Röjningsröse A12 visar att det fanns en 
mosaikartad vegetation i området vid den tidpunkt då provmaterialet deponerades. 
Pollenspektrumen indikerar att det fanns såväl skogsdungar som hagmark, betesmark och 
åker. På den trädbevuxna marken fanns främst bestånd med barrblandskog med inslag av 
björk, tall och gran. I mindre omfattning förekom ek och hassel. På fuktig mark fanns 
bestånd med al i form av alkärr eller aldominerad sumpskog. I skogens fältskikt förekom 
ormbunkar och i mindre omfattning mattlummer. På fuktig mark fanns dessutom revlummer 
och lopplummer. 

Att det funnits hagmark med ett glest trädskikt antyds av den rikliga förekomsten med 
vitsippa i PP1. Den höga gräsfrekvensen, speciellt i PP2, är en stark indikation på att det 
fanns stora partier med gräsdominerad betesmark. Även förekomsten av maskrosor/fibblor 
och svartkämpar påvisar sådan mark. Fyndet av ett pollen från tistel indikerar också 
betesmark eller annan öppen och starkt kulturpåverkad vegetation. Det är möjligt att 
pollenkornet i detta fall härstammar från den vanligaste arten i släktet som är kärrtistel 
(Cirsium palustre). Den påträffas främst på lite fuktigare betesmark. Att det förekommer ett 
stort antal sporer från stensöta är sannolikt en effekt av att arten växte rikligt på rösen i 
närheten. Utöver sädesslagen visar olika ogräsarter och andra åkerindikatorer att det funnits 
åker på platsen. Det gäller speciellt typer som nejlikväxter, smörblommor, mållväxter (PP2), 
blåklint (PP1), skatnäva (PP2) och syror. 

Den rikliga förekomsten med granpollen i proverna indikerar att de representerar en 
tidpunkt som är yngre än 2000 år. Att lind nästan saknas och att hassel förekommer i mindre 
omfattning pekar mot att de avspeglar en period som är yngre än medeltidens början. Att det 
odlats råg i större omfattning och att åkerogräset blåklint påträffades i PP2 indikerar vidare 
att åtminstone det provet bör kunna dateras till senare delen av medeltiden eller möjligen till 
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ett eftermedeltida skede. En sammanvägd bedömning av pollenspektrumen är att de 
avspeglar markanvändning under senare delen av medeltiden. Att åldersbedömningen är 
rimlig styrks av 14C-dateringen från röset som gjorts på träkol. Den gav det kalibrerade 
åldersintervallet 1290–1410 e Kr (Ua-54234: 618 ± 31 BP; kalibrerad ålder angiven vid 
95,4 % sannolikhet), dvs en medeltida ålder. 
 
Sköllersta 223, Röjningsröse A16 
 
Det studerade röset (A16) ligger i den centrala delen av fornlämningen Sköllersta 223 
(figur 5). Två pollenprover (PP1 och PP2) som är tagna på olika ställen i den nedre delen 
har analyserats (figur 19). Av dessa avspeglar troligen PP2 en brukningsfas i samband med 
tillkomsten av röset och PP1 ett något yngre tidsskede. De framtagna pollenspektrumen 
redovisas dels i tabellform (tabell 5), dels i diagramform (figur 25). 

Pollenkoncentrationen är hög i proverna. Bevaringen är däremot dålig vilket märks 
genom ett stort antal obestämbara pollenkorn. Dessutom förekommer det rikligt med 
fragmenterade pollen. Pollendiversiteten är förhållandevis hög och nästan likartad. Högst är 
den i PP1 där 24 pollentyper bestämdes, medan 23 noterades i PP2. Förekomsten av 
mikroskopiska träkolspartiklar varierar stort mellan proven. I PP1 är den låg medan den är 
relativt hög i PP2. Att fler träkolspartiklar påträffades i PP2 skulle kunna vara en effekt av 
röjningsbränder och markbearbetning i samband med anläggningen av röset. 

Betula (björk), Alnus (al) och Corylus (hassel) är de dominerande pollentyperna i proven 
(figur 25). De utgör tillsammans något mer än 60 % av pollensumman. Värdena för björk 
och hassel är ganska varierande mellan proven medan skillnaden för al är mindre. Björk 
varierar mellan 14,7 i PP2 och 29,5 % i PP1. Hassel har 11,1 i PP1 och 19,4 % i PP2. Al 
varierar något mellan 25,4 i PP1 och 28,3 % i PP2. Det förekommer också rikligt med Pinus 
(tall), Quercus (ek) i PP2, Tilia (lind), Picea (gran) och Poaceae odiff <40 µm (gräs) som 
alla har frekvenser på mellan 3 till 9 %. Lind varierar exempelvis mellan 4,4 i PP1 och 
9,2 % i PP2. Även gran varierar något mellan 2,9 i PP2 och 6,3 % i PP1. Gräs har en 
frekvens på omkring 7 % i båda proven. Därtill är förekomsten av Filipendula (älgört, 
brudbröd) och Ranunculaceae odiff (obestämda ranunkelväxter) riklig med frekvenser 
mellan ungefär 1 till 2 %. 

Av andra pollentyper som påträffades regelbundet med frekvenser på omkring 0,5 % kan 
nämnas Poaceae odiff >40 µm (obestämda odlade gräs) i PP2, Anemone nemorosa 
(vitsippa), Rosaceae odiff (obestämda rosväxter) i PP2, Potentilla-typ (blodrot, fingerört 
m fl) i PP1, Plantago lanceolata (svartkämpar) i PP1 och Rumex acetosa/R. acetosella 
(ängssyra, bergsyra), se figur 25. Det noterades enstaka pollen av flera andra typer, varav 
Secale (råg), Caryophyllaceae (nejlikväxter), Ranunculus-typ (smörblommor m fl) och 
Artemisia (gråbo, malört) och Epilobium angustifolium (mjölkört) i PP1 bör nämnas. Det 
förekommer en del sporer varav Polypodiaceae odiff (obestämda ormbunkar) är vanligast. 
I mindre omfattning noterades också Sphagnum (vitmossor). Även några sporer från 
exempelvis Lycopodium annotinum och L. selago påträffades i PP2. 

Det hittades endast ett mindre antal pollenkorn från sädesslag i proven (tabell 5). Flest 
noterades i PP2, totalt fyra stycken, medan marginellt färre, tre stycken, påträffades i PP1. 
En del av dessa har på grund av bevaringsförhållandena inte gått att bestämma. Det gäller 
t ex tre sädespollen i PP2. Några har dock bestämts till råg, vilket gäller två i PP1 och ett i 
PP2. Även om pollenkornen från sädesslag är fåtaliga indikerar de att det funnits åkermark i 
närområdet. Odlingen var antagligen inte speciellt omfattande när provmaterialet 
deponerades. 

Proverna från Röjningsröse A16 indikerar att vegetationen i området var mosaikartad 
med inslag av skogsdungar, hagmark, betesmark och åker. Den trädbevuxna marken 
utgjordes antingen av lövskog eller björkdominerad blandskog. Lövskogen dominerades av 
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lind, ek och hassel. I blandskogen fanns utöver björk ett stort inslag av tall och gran. På 
fuktig mark fanns betydande bestånd med aldominerad skog. Skogens fältskikt dominerades 
av ormbunkar, men det förekom också mattlummer. På angränsande fuktmarker fanns ett 
litet inslag av lopplummer. 

Det förekom även partier med hagmark med ett glest, björkdominerat träd- och buskskikt. 
Utöver björk fanns det en del hasselbestånd på hagmarken. Den förhållandevis höga 
gräsfrekvensen visar att det fanns ytor med öppen, gräsdominerad betesmark. Sådan 
vegetation indikeras dessutom av förekomsten av maskrosor/fibblor och svartkämpar. 
Utöver fynden av sädespollen visar pollen från flera ogräs och odlingsindikatorer som 
exempelvis nejlikväxter, smörblommor och syror att det fanns odlad mark i närheten. 

Att det förekommer granpollen i båda proven och att frekvensen är tämligen hög i PP1 
visar att provmaterialet har deponerats efter granens etablering i området som skedde för 
ungefär 2000 år sedan. Eftersom det förekommer rikligt med både lind och hassel i proverna 
indikerar detta att de kan avspegla en period under senare delen av järnåldern eller möjligen 
ett tidigmedeltida skede. Främst lind men även hassel minskade kraftigt i regionen med 
början av medeltiden, och under senare delen av perioden var de ovanliga i vegetationen. En 
bedömning är att proverna avspeglar senare delen av vikingatiden eller ett tidigt skede av 
medeltiden, och att PP2 representerar en något äldre tidpunkt än PP1. 

En 14C-datering som gjorts på träkol från röset gav det kalibrerade åldersintervallet 420–
600 e Kr (Ua-54235: 1532 ± 30 BP; kalibrerad ålder angiven vid 95,4 % sannolikhet), dvs 
en ålder som visar på folkvandringstiden eller ett tidigt skede av vendeltiden. 
Pollenspektrumet indikerar i detta fall en flera hundra år yngre ålder än 14C-dateringen. 
Skillnaden kan bero på att jordproverna representerar en yngre markanvändningsfas och att 
träkolet avspeglar en skogsbrand eller röjning under en äldre fas och att det genom 
markbearbetning under ett senare skede inblandats med yngre material. 
 
Sköllersta 223, Röjningsröse A22 
 
Detta röse (A22) ligger i den centrala, södra delen av fornlämningen Sköllersta 223 
(figur 6). Två pollenprover (PP1 och PP2) som är tagna på olika ställen i den nedre delen 
har analyserats (figur 20). De avspeglar sannolikt en brukningsfas i samband med 
tillkomsten av röset. Pollenspektrumen redovisas i såväl tabellform (tabell 5) som 
diagramform (figur 25). 

Pollenkoncentrationen är relativt hög i båda proven. Bevaringen är något varierande på så 
sätt att den är mindre god i PP1, men förhållandevis bra i PP2. Pollendiversiteten är relativt 
hög och tämligen likartad. Högst är den i PP1 där 27 typer bestämdes, medan 24 noterades i 
PP2. Det förekommer rikligt med mikroskopiska träkolspartiklar i båda proven. 
Förekomsten är dock högst i PP1 där den kan betecknas som mycket riklig. Den stora 
mängden beror antagligen på att sådana partiklar har ansamlats och fragmenterats till följd 
av röjningsbränder och markbearbetning i samband med odling. 

Pollenfrekvenserna för de dominerande pollentyperna är ganska varierande mellan 
proverna. I PP1 är Betula (björk), Pinus (tall), Alnus (al) och Picea (gran) de mest frekventa 
med ett sammanlagt värde på drygt 73 % av pollensumman (figur 25). I PP2 utgörs de 
dominerande typerna endast av björk och tall med en sammanlagd frekvens på omkring 
72 %. Värdet för björk är mycket högt i PP1 där frekvensen är 51,4 %, medan den är lägre i 
PP1 där den ligger på 21,2 %. Al och gran har däremot lägre frekvenser i PP2 än i PP1. Al 
varierar exempelvis från 8,8 i PP2 till 25,2 % i PP1. Skillnaden för gran är mindre med 6,7 i 
PP2 och 11,2 % i PP1. 

Utöver de dominerande typerna förekommer rikligt med Tilia (lind) och Corylus (hassel) 
i PP1 och Poaceae odiff >40 µm (obestämda odlade gräs) i båda proven (figur 25). 
Frekvensen för gräs varierar mellan 4,7 i PP2 och 8,3 % i PP1. Till skillnad från PP1 
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hittades endast ett fåtal pollen från hassel och inget från lind i PP2. Även förekomsten av 
Asteraceae Liguliflorae (maskrosor, fibblor m fl), Anemone nemorosa (vitsippa), Plantago 
lanceolata (svartkämpar) och Rumex acetosa/R. acetosella (ängssyra, bergsyra) är påtaglig i 
PP1 med frekvenser mellan drygt 1 och 2 %. I PP2 förekommer de med lägre värden, 
förutom maskrosor/fibblor som ej påträffades i provet. Samma frekvenser, runt 1 till 2 %, 
gäller också för Ericaceae odiff (obestämda ljungväxter) och Rosaceae odiff (obestämda 
rosväxter) i PP2, vilka helt saknas i PP1. 

Det noterades enstaka pollen av flera andra typer, varav Quercus (ek), Salix (sälg, vide) i 
PP2, Juniperus (en) i PP1, Secale (råg), Caryophyllaceae (nejlikväxter), Ranunculaceae 
odiff (obestämda ranunkelväxter), Ranunculus-typ (smörblommor m fl), Artemisia (gråbo, 
malört), Epilobium angustifolium (mjölkört) och Urtica (brännässla, etternässla) bör nämnas 
(figur 25). Det förekommer rikligt med sporer, främst av Polypodiaceae odiff (obestämda 
ormbunkar). Ett mindre antal påträffades också från andra typer, som Polypodium vulgare-
typ (stensöta), Pteridium aquilinum (örnbräken), Lycopodium annotinum (mattlummer) och 
Sphagnum (vitmossor). I PP2 hittades därtill ett fåtal från Lycopodium clavatum 
(revlummer) och L. selago. 

Ett mindre antal pollen från sädesslag hittades i båda proven (tabell 5). Rikligast var de i 
PP1 där sju stycken påträffades. I PP2 noterades bara tre stycken. Flera av dessa har inte 
gått att bestämma, det gäller tre i PP1 och två i PP2, och de har därför placerats i gruppen 
obestämda odlade gräs. En del har dock kunnat bestämmas till råg. Det gäller fyra pollen i 
PP1 och ett i PP2. Såväl de obestämda pollenkornen från sädesslag som de från råg visar att 
det funnits åker i närheten av provplatsen. Förekomsten av sädesslag i PP1 indikerar en 
något mer omfattande odling än den som representeras av PP2. Råg verkar ha varit den mest 
betydelsefulla grödan, åtminstone under den tid som PP1 avspeglar. 

Pollentyperna som påträffades i proverna från Röjningsröse A22 visar att det fanns en 
mosaikartad vegetation i området vid den tidpunkt då provmaterialet deponerades. De 
indikerar att det fanns såväl skogsdungar som hagmark, betesmark och åker. På den 
trädbevuxna marken fanns bestånd med såväl björkdominerad blandskog som barrblandskog 
med inslag av björk, tall och gran. Det fanns också dungar med lövskog med lind, ek och 
hassel (PP1). På fuktig mark fanns omfattande bestånd med al i form av alkärr eller 
aldominerad sumpskog. I fältskiktet på skogsmarken förekom rikligt med ormbunkar. I 
mindre omfattning fanns mattlummer, och på fuktigare mark både rev- och lopplummer 
(PP2). 

Det fanns därtill hagmarker med ett glest skikt med björk och spridda partier med hassel 
och enstaka äldre ekar. Fynden av vitsippa, speciellt i PP1, antyder att det fanns sådan 
vegetation. Den rikliga förekomsten med pollen från gräs, men också maskrosor/fibblor, i 
PP1 indikerar att det fanns omfattande ytor med öppen och gräsdominerad betesmark i 
omgivningen. Även om gräsfrekvensen är lägre i PP2, och att det spektrumet ger en bild av 
ett något mer trädbevuxet landskap, är den ändå tillräcklig för att påvisa utbredd betesmark. 
Vidare indikerar den rikliga förekomsten av svartkämpar i speciellt PP1 sådan vegetation. 
Utöver sädesslagen visar pollen från flera ogräs och odlingsindikatorer som exempelvis 
nejlikväxter, smörblommor, gråbo/malört, syror och nässlor att det fanns odlad mark i 
närheten. Att det påträffades pollen från mjölkört indikerar dessutom att det fanns ytor med 
hårt brukad mark. 

Eftersom det förekommer rikligt med granpollen i proverna signalerar detta att de 
avspeglar en tidpunkt som är yngre än 2000 år. Förekomsten av lind och hassel är däremot 
ganska olika i proven. Att lind saknas och bara ett fåtal hasselpollen hittades i PP2 indikerar 
att det är yngre än PP1, där såväl lind som hassel förekommer tämligen rikligt. Lind och 
hassel hade generellt minskat kraftigt i området redan under medeltidens början. Utifrån 
detta resonemang kan man tänka sig att PP2 avspeglar ett skede under tidig medeltid och 
PP1 ett äldre under slutet av järnåldern. Emellertid antyder förekomsten av flera rågpollen i 



BILAGA 3ARKEOLOGISK RAPPORT 2017:09 •

 23 

PP1, men även den höga granfrekvensen, att det snarare borde avspegla ett avsnitt under 
senare delen av medeltiden. Den något motsägelsefulla sammansättningen av PP1 kan 
antingen bero på att pollen från en äldre fas inblandats i provet, eller att det lokalt har funnits 
bestånd med kvarstående lind och hassel senare under medeltiden. En sammanvägd 
bedömning av pollenspektrumen är att de främst avspeglar markanvändning under 
medeltiden. 

En 14C-datering som gjorts på träkol från röset gav det kalibrerade åldersintervallet 770–
970 e Kr (Ua-54236: 1152 ± 30 BP; kalibrerad ålder angiven vid 95,4 % sannolikhet), dvs 
en vikingatida ålder. I detta fall tycks pollenspektrumen indikera en något yngre ålder än 
14C-dateringen. Skillnaden kan bero på att träkol från en äldre röjningsfas inblandats i röset, 
eller att pollenkorn från olika tidpunkter inblandats i jordproverna i samband med 
markbearbetningar. 
 
Sköllersta 223, Röjningsröse A25 
 
Även detta röse (A25) ligger i den centrala, södra delen av fornlämningen Sköllersta 223 
(figur 6). Ett pollenprov (PP1) som är tagit i den nedre delen har analyserats (figur 21). Det 
avspeglar troligen en brukningsfas i samband med tillkomsten av röset. Pollenspektrumet 
redovisas i såväl tabellform (tabell 5) som diagramform (figur 25). 

Pollenkoncentrationen är relativt hög i provet. Bevaringen är förhållandevis god för att 
vara denna typ av provmaterial. Diversiteten är tämligen hög genom att 21 pollentyper 
bestämdes. Det förekommer mycket rikligt med mikroskopiska träkolspartiklar. Det stora 
antalet är antagligen en effekt av att de har ansamlats och fragmenterats till följd av 
röjningsbränder och odling. 

Betula (björk), Pinus (tall) och Alnus (al) är de dominerande pollentyperna i provet 
(figur 25). Tillsammans utgör de ungefär 83 % av pollensumman. Den mest frekventa typen 
är björk på 40,9 %. Därefter följer al på 28,3 och tall på 13,9 %. Det förekommer också 
rikligt med Picea (gran) och Poaceae odiff <40 µm (gräs). Gran ligger på 7,0 och gräs på 
3,5 %. Även förekomsten av Corylus (hassel) och Filipendula (älgört, brudbröd) är 
någorlunda rikligt med värden på omkring 1 %. 

Det noterades flera, eller enstaka pollen av många andra typer, varav Quercus (ek), 
Poaceae odiff >40 µm (obestämda odlade gräs), Secale (råg), Asteraceae Liguliflorae 
(maskrosor, fibblor m fl), Caryophyllaceae (nejlikväxter), Ranunculaceae odiff (obestämda 
ranunkelväxter), Ranunculus-typ (smörblommor m fl), Epilobium angustifolium (mjölkört), 
Erodium (skatnäva), Plantago lanceolata (svartkämpar) och Rumex acetosa/R. acetosella 
(ängssyra, bergsyra) bör nämnas (figur 25). Det förekommer rikligt med sporer från 
Polypodiaceae odiff (obestämda ormbunkar). Därtill hittades en del från Pteridium 
aquilinum (örnbräken), Lycopodium annotinum (mattlummer) och Sphagnum (vitmossor). 

Det påträffades i provet ett mindre antal sädespollen, totalt fyra stycken (tabell 5). Endast 
ett av dessa gick att bestämma till råg, medan de andra har placerats i gruppen obestämda 
odlade gräs. Trots att pollenkornen från sädesslag är fåtaliga visar de att det har odlats på 
platsen. Odlingen har dock inte varit så omfattande under den period som provet avspeglar. 

Pollenspektrumet från Röjningsröse A25 visar att det fanns en mosaikartad vegetation i 
området som bestod av såväl skogsdungar som betesmark och åker. Den skogsbevuxna 
marken dominerades av björkblandbestånd med ett påtagligt inslag av både tall och gran. 
Underordnat förekom en del hassel och ek. På fuktig mark i närheten fanns betydande 
bestånd med aldominerad skog. Skogsmarkens fältskikt dominerades av ormbunkar men det 
förekom även mattlummer. Den tämligen höga gräsfrekvensen är en stark indikation på att 
det fanns partier med gräsdominerad betesmark i omgivningen. Förekomsten av 
maskrosor/fibblor och svartkämpar påvisar också sådan mark. Utöver sädesslagen visar 
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olika ogräsarter och andra åkerindikatorer att det funnits åker på platsen. Det gäller för typer 
som nejlikväxter, smörblommor, skatnäva och syror. 

Den rikliga förekomsten med granpollen indikerar att provet avspeglar en tidpunkt som är 
yngre än 2000 år. Att lind saknas och att hassel förekommer i mindre omfattning pekar 
vidare mot att det representerar en period som är yngre än medeltidens början. En 
sammanvägd bedömning är att det avspeglar markanvändning under medeltiden. 
Åldersbedömningen verkar rimlig eftersom den 14C-datering som gjorts på träkol från röset 
gav det kalibrerade åldersintervallet 1290–1410 e Kr (Ua-54237: 598 ± 29 BP; kalibrerad 
ålder angiven vid 95,4 % sannolikhet), dvs en medeltida ålder. 
 
Sköllersta 223, Röjningsröse A26 
 
Detta röse (A26) ligger också i den centrala, södra delen av fornlämningen Sköllersta 223 
(figur 6). Ett pollenprov (PP1) som är tagit i den nedre delen har analyserats (figur 22). Det 
avspeglar troligen en brukningsfas som är samtida med tillkomsten av röset. 
Pollenspektrumet redovisas i både tabellform (tabell 5) och diagramform (figur 25). 

Pollenkoncentrationen är förhållandevis hög i provet. Bevaringen är mindre god. 
Diversiteten är relativt hög eftersom 25 pollentyper kunde bestämmas. Det förekommer 
mycket rikligt med mikroskopiska träkolspartiklar. Det stora antalet kan avspegla att de 
ansamlats under lång tid och fragmenterats ytterligare vid odling. 

De dominerande pollentyperna i provet är Betula (björk), Pinus (tall) och Alnus (al), se 
figur 25. Tillsammans har de en frekvens på nästan 80 % av pollensumman. Al är den mest 
frekventa typen på 33,8 %. Björk och tall följer därefter med 30,4 respektive 15,6 %. Det 
förekommer också rikligt med Picea (gran) och Poaceae odiff <40 µm (gräs). Av dessa är 
gräs vanligast med 7,3 %. Gran har ett något lägre värde på 5,6 %. Även förekomsten med 
Corylus (hassel) är någorlunda riklig eftersom dess frekvens ligger på 1,6 %. 

Det noterades enstaka pollen av flera andra typer, varav Quercus (ek), Tilia (lind), 
Poaceae odiff >40 µm (obestämda odlade gräs), Secale (råg), Asteraceae Liguliflorae 
(maskrosor, fibblor m fl), Caryophyllaceae (nejlikväxter), Vicia-typ (vicker, vial), 
Ranunculaceae odiff (obestämda ranunkelväxter), Chenopodiaceae (mållväxter), Epilobium 
angustifolium (mjölkört) och Plantago lanceolata (svartkämpar) bör nämnas (figur 25). Det 
förekommer dessutom rikligt med sporer, framför allt av Polypodiaceae odiff (obestämda 
ormbunkar). Ett fåtal påträffades därutöver från andra typer som Botrychium (låsbräken), 
Polypodium vulgare-typ (stensöta), Pteridium aquilinum (örnbräken), Lycopodium 
annotinum (mattlummer) och Sphagnum (vitmossor). 

Det noterades totalt fem pollenkorn från sädesslag i provet (tabell 5). Av dessa gick tre att 
bestämma till råg medan de resterande inte var bestämningsbara. De sistnämnda har 
placerats i gruppen obestämda odlade gräs. Förekomsten av pollen från sädesslag visar att 
det odlats på platsen. Det verkar som om råg var den viktigaste grödan under den tid som 
provet avspeglar. 

De pollentyper som hittades i provet från Röjningsröse A26 indikerar att det i området 
fanns en mosaikartad vegetation med skogsbestånd, betesmark och åker. Skogsmarken 
utgjordes främst av dungar med björkdominerad blandskog med ett inslag av tall och gran. 
I begränsad omfattning förekom hassel, lind och ek. På fuktig mark fanns betydande bestånd 
med alskog, främst i form av alkärr eller aldominerad sumpskog. I skogens fältskikt förekom 
rikligt med ormbunkar. Det fanns även ett litet inslag av mattlummer. 

Den tämligen rikliga förekomsten med gräspollen visar att det fanns omfattande ytor med 
öppen och gräsdominerad betesmark i omgivningen. Sådan vegetation indikeras dessutom 
av både maskrosor/fibblor och svartkämpar. Att det fanns lågvuxen gräsvegetation styrks av 
förekomsten av låsbräken. Fyndet av vicker/vial påvisar att det fanns ängs- eller betesmark i 
närheten. Mjölkört indikerar därtill att det fanns ytor med hårt brukad mark. Utöver 



BILAGA 3ARKEOLOGISK RAPPORT 2017:09 •

 25 

förekomsten av sädesslag visar pollen från andra odlingsindikatorer som t ex nejlikväxter, 
mållväxter och syror att det fanns odlad mark på platsen. 

Förekomsten av granpollen visar att provmaterialet har deponerats efter granens 
etablering i området som skedde för ungefär 2000 år sedan. Att lind är ovanlig och att hassel 
förekommer i mindre omfattning pekar mot att det avspeglar en period som är yngre än 
medeltidens början. En sammanvägd bedömning av pollenspektrumet är att det avspeglar 
markanvändning under medeltiden. Att åldersbedömningen är rimlig styrks av den 14C-
datering som gjorts på träkol från röset. Den gav det kalibrerade åldersintervallet 1290–1410 
e Kr (Ua-54238: 598 ± 29 BP; kalibrerad ålder angiven vid 95,4 % sannolikhet), dvs en 
medeltida ålder. 
 
Sköllersta 223, Röjningsröse A30 
 
Det studerade röset (A30) ligger i den södra delen av fornlämningen Sköllersta 223 (figur 6). 
Ett pollenprov (PP1) som är tagit i den nedre delen har analyserats (figur 23). Det avspeglar 
antagligen en brukningsfas i samband med tillkomsten av röset. Det framtagna 
pollenspektrumet redovisas dels i tabellform (tabell 5), dels i diagramform (figur 25). 

Pollenkoncentrationen är låg i provet. Bevaringen är mindre god. Diversiteten är tämligen 
hög genom att 21 pollentyper bestämdes. Det förekommer mycket rikligt med 
mikroskopiska träkolspartiklar. Det stora antalet är troligen en effekt av röjningsbränder och 
att de har fragmenterats till följd av markbearbetning i samband med odling. 

Betula (björk), Pinus (tall) och Alnus (al) är de dominerande pollentyperna i provet 
(figur 25). De utgör tillsammans drygt 78 % av pollensumman. Av dessa är björk den mest 
frekventa med 34,7 %. Därefter följer al på 27,1 och tall på 16,8 %. Det förekommer också 
rikligt med Picea (gran) och Poaceae odiff <40 µm (gräs). Gran ligger på 8,8 och gräs på 
4,1 %. Även förekomsten av Corylus (hassel) och Asteraceae Liguliflorae (maskrosor, 
fibblor m fl) är förhållandevis riklig med värden på omkring 2 %. 

Det noterades flera, eller enstaka pollen av många andra typer, varav Quercus (ek), Tilia 
(lind), Poaceae odiff >40 µm (obestämda odlade gräs), Secale (råg), Ranunculaceae odiff 
(obestämda ranunkelväxter), Ranunculus-typ (smörblommor m fl), Anemone nemorosa 
(vitsippa) och Erodium (skatnäva) bör nämnas (figur 25). Det förekommer rikligt med 
sporer från Polypodiaceae odiff (obestämda ormbunkar), men också en del från Pteridium 
aquilinum (örnbräken), Lycopodium annotinum (mattlummer), L. clavatum (revlummer) och 
Sphagnum (vitmossor). 

Det påträffades bara ett fåtal sädespollen, totalt tre stycken (tabell 5). Endast ett av dessa 
gick att bestämma till råg, medan de andra har placerats i gruppen obestämda odlade gräs. 
Trots att pollenkornen från sädesslag är få visar de att det har odlats på platsen. Odlingen har 
inte varit så omfattande under den tid som provet avspeglar. 

Pollentyperna som hittades i jordprovet från Röjningsröse A30 indikerar att det fanns en 
mosaikartad vegetation vid den tidpunkt då materialet deponerades. Det visar att det fanns 
såväl skogsdungar som hagmark, betesmark och åker. På den trädbevuxna marken fanns 
bestånd med björkdominerad blandskog med inslag av tall och gran. Underordnat förekom 
ek, lind och hassel. På fuktig mark fanns omfattande bestånd med al i form av alkärr eller 
aldominerad sumpskog. I fältskiktet på skogsmarken förekom rikligt med ormbunkar, inte 
minst örnbräken. Det fanns också mattlummer, och på fuktigare mark revlummer. 

Det fanns antagligen hagmarker med ett glest skikt med björk och spridda partier med 
hassel och enstaka äldre ekar. Speciellt fyndet av vitsippa antyder sådan vegetation. Även 
om gräsfrekvensen inte är speciellt hög är den ändå tillräcklig för att den skall indikera att 
det fanns ytor med öppen och gräsdominerad betesmark i omgivningen. Dessutom antyder 
den rikliga förekomsten av maskrosor/fibblor sådan vegetation. Utöver förekomsten av 
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pollen från sädesslag visar fynden av odlingsindikatorer som exempelvis nejlikväxter, 
smörblommor och skatnäva att det förekom odlad mark i närheten. 

Den rikliga förekomsten med granpollen indikerar att provet avspeglar en tidpunkt som är 
yngre än 2000 år. Att det förekommer tämligen rikligt med hassel medan lind är mindre 
vanlig påvisar att det representerar en fas under den tidigaste delen av medeltiden. En 
bedömning av spektrumet är att det avspeglar markanvändning under tidig medeltid. En 14C-
datering som gjorts på träkol från röset gav dock det kalibrerade åldersintervallet 770–970 e 
Kr (Ua-54239: 1167 ± 30 BP; kalibrerad ålder angiven vid 95,4 % sannolikhet), dvs en 
vikingatida ålder. I detta fall tycks pollenspektrumet indikera en något yngre ålder än 14C-
dateringen. Skillnaden kan bero på att träkol från en äldre röjningsfas inblandats i röset. 
 
 
Sammanfattning 
 
Undersökningen baseras på pollenanalyser av jordprover från agrara lämningar inom 
fornlämningarna RAÄ 96, 97 och 98 (Ekeby socken) i Kumla kommun och RAÄ 223 
(Sköllersta socken) i Hallsbergs kommun (figur 1). Den har utförts i samband med en 
arkeologisk förundersökning av fornlämningar som berörs av en ny sträckning av väg 51 
genom området. Totalt har 17 jordprover från elva röjningsrösen och en stensträng 
analyserats (tabell 1; figur 2 till 6). De provtagna nivåerna i lämningarna redovisas i figur 12 
till 23. De har i flera fall tagits på nivåer som kan tänkas avspegla en brukningsfas i 
samband med tillkomsten av objektet. Några av dem kan även representera senare faser. 
Resultatet av pollenanalysen redovisas i två pollendiagram (figur 24 och 25) och två tabeller 
(tabell 4 och 5). 

I studien har också ingått en eftersökning av lagerföljder från torvmarker inom och i 
närheten av de berörda fornlämningarna som skulle kunna användas för att ta fram ett 
pollendiagram som avspeglar den lokala vegetationsutvecklingen. Någon lämplig torvmark 
med en tillräckligt omfattande lagerföljd påträffades dock inte (se tabell 2). En diskussion 
om åldern på de framtagna pollenspektrumen från jordproverna baserats därför enbart på 
jämförelser med äldre, mer översiktliga pollendiagram från regionen. 

Även om pollenbevaringen varierade en hel del mellan proverna, från dålig till mindre 
god, har den ändå varit tillräckligt bra för att det skall gå att göra en meningsfull tolkning av 
vegetationen och markanvändningen på platsen när provmaterialet deponerades. 
Pollenspektrumen för flertalet av proverna visar att vegetationen i huvudsak var mosaikartad 
och att det utöver skogsbestånd fanns såväl hagmark som betesmark och åker i närområdet. I 
några prover, bl a från Stensträng A270:PP1 (Ekeby 98), dominerar pollen från 
skogsvegetationen över sådana från öppen mark. I de fallen avspeglas ett mer slutet 
landskap med mindre och spridda ytor med betesmark och åker. 

I samtliga prover förekommer enstaka eller flera pollenkorn från sädesslag, främst råg 
men i några fall också vete. Dessa visar att det har funnits odlad mark vid de undersökta 
agrara lämningarna. Utöver pollen från sädesslag indikerar förekomsten av olika 
åkerindikatorer, främst växter som uppträder som ogräs på jordbruksmark, att det fanns 
brukad mark. 

Samtliga analyserade prover innehåller granpollen. Det visar att de genomgående är 
yngre än 2000 år eftersom det var ungefär vid den tidpunkten som granen etablerades i 
trakten. Om man beaktar pollenfrekvenserna för gran, men även för lind och hassel som 
minskade mycket omkring medeltidens början, kan man sluta sig till att flertalet av proverna 
avspeglar markanvändning under medeltiden (tabell 6). Några av dem avspeglar också äldre 
perioder, och i något fall sannolikt även nyare tid. 

Det prov från undersökningsområdet som avspeglar den äldsta brukningsfasen är det som 
är tagit i en stensträng inom Ekeby 98 (Stensträng A270: PP1). Det innehåller rikligt med 
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pollen från lind och hassel men få från gran. I provet påträffades dessutom ett pollen från råg 
och några från svartkämpar, men förhållandevis få från gräs. Spektrumet indikerar ett 
mestadels beskogat landskap med mindre ytor med åker och betesmark. Sannolikt kan det 
dateras till den romerska järnåldern. Därpå följer tidsmässigt proverna från Röse 16 (A16: 
PP1 och PP2) inom Sköllersta 223 som kan dateras till vikingatiden eller tidig medeltid 
(tabell 6). 

Några prover avspeglar mer specifikt tidig medeltid (Ekeby 96-A334: PP1; 
Sköllersta 223-A30: PP1) eller allmänt bara en tidpunkt under medeltiden (Ekeby 97-A309: 
PP2; Sköllersta 223-A22: PP1 och PP2; Sköllersta 223-A25: PP1; Sköllersta 223-A26: 
PP1). Det finns även några som representerar markanvändning under sen medeltid 
(Sköllersta 223-A4: PP1 och A12: PP1 och PP2). De prover som avspeglar den yngsta 
fasen är proverna från Röse A225: PP1 och PP2 samt A207: PP1 och PP2 som påvisar 
vegetation under sen medeltid eller de första århundradena av nyare tid. 

De 14C-dateringar som gjorts på träkol som påträffats i de agrara lämningarna visar 
överlag på en stor samstämmighet med åldersbedömningen som baserats på 
pollenspektrumen och jämförelser med pollendiagram från regionen. Av de tolv 
åldersbedömda lämningarna (tabell 6) ger dateringarna så gott som samstämmiga åldrar för 
sju av dem. I tre fall (Ekeby 98: Röjningsröse A225; Sköllersta 223: Röjningsröse A22 och 
A30) ger dateringarna en något äldre ålder än åldersbedömningen av pollenspektrumet. 
Skillnaden är dock inte så stor, utan handlar om ett par hundra år som mest. 

I ett fall är dock skillnaden större (Sköllersta 223: Röjningsröse A16) där 
pollenspektrumet antyder en vikingatida eller tidigmedeltida ålder men där dateringen ger en 
tidpunkt omkring folkvandringstid. I ett fall (Ekeby 98: Stensträng A270) ger dateringen 
däremot en betydligt yngre ålder än den som pollenspektrumet indikerar. I fallet med 
stensträngen kan skillnaden bero på att spektrumet från jordprovet påvisar en äldre 
markanvändningsfas och att träkolet härstammar från en senare röjningsbränning. De fall 
där dateringarna antyder en äldre ålder än pollenspektrumet kan bero på att träkol från 
tidigare skogsbränder eller röjningsbränder genom odling inblandats i yngre lager. En viktig 
slutsats som kan dras utifrån dateringarna av träkolet, men även från den rikliga förekomsten 
av mikroskopiska träkolspartiklar i flertalet av jordproverna, är att elden har varit en naturlig 
del av markanvändningen och att den har använts vid både röjningar och som förbättring av 
vegetationen på betesmarker. 
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Figurer 
 

 
 
Figur 1. Karta över den nya sträckningen av väg 51 från Svennevad vid Pålsboda i söder 
till Kvarntorpskorset i norr beläget mellan Kvarntorp och Sköllersta. De fornlämningar som 
berörs av den nya vägen och som varit föremål för en arkeologisk förundersökning har 
markerats på kartan. Det gäller fornlämningarna Ekeby 96, 97 och 98 som ligger i Kumla 
kommun och Sköllersta 223 som ligger i Hallsbergs kommun. Detaljerade kartor över de 
undersökta fornlämningarna redovisas i figur 2 till 6. 
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Figur 2. Detaljerad karta över fornlämningen Ekeby 96 där ett jordprov för pollenanalys 
har tagits i ett röjningsröse (A334). En profilbild som visar var det är taget i röset redovisas 
i figur 12. Kartan har erhållits från Jönköpings läns museum. 
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Figur 3. Detaljerad karta över fornlämningen Ekeby 97 där ett jordprov för pollenanalys 
har tagits i ett röjningsröse (A309). En profilbild som visar var det är taget i röset redovisas 
i figur 13. Kartan har erhållits från Jönköpings läns museum. 
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Figur 4. Detaljerad karta över fornlämningen Ekeby 98 där jordprover för pollenanalys är 
tagna i två röjningsrösen (A225 och A207) och en stensträng (A270). Profilbilder som visar 
var proverna är tagna i rösena och stensträngen redovisas i figur 14 till 16. Kartan har 
erhållits från Jönköpings läns museum. 
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Figur 5. Detaljerad karta över den norra delen av fornlämningen Sköllersta 223 där 
jordprover för pollenanalys är tagna i tre röjningsrösen (A4, A12 och A16). Profilbilder 
som visar var proverna är tagna i rösena redovisas i figur 17 till 19. Kartan har erhållits 
från Jönköpings läns museum. 
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Figur 6. Detaljerad karta över den södra delen av fornlämningen Sköllersta 223 där 
jordprover för pollenanalys är tagna i fyra röjningsrösen (A22, A25, A26 och A30). 
Profilbilder som visar var proverna är tagna i rösena redovisas i figur 20 till 23. Kartan har 
erhållits från Jönköpings läns museum. 
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Figur 7. Karta över mindre torvmarker i närheten av de undersökta fornlämningarna längs 
den nya sträckningen av väg 51 vars potential för pollenanalytiska studier har bedömts 
genom fältbesök och kontroll av befintliga lagerföljder. Torvmarkerna har markerats med 
siffror på kartan. Deras potential för pollenanalys beskrivs kortfattat i tabell 2. 
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Figur 8. På bilden syns ett parti av en grund torvmark med björksumpskog som ligger 
omkring 500 m öster om Kvarntorpshögen (Lokal 1, se figur 7). Den saknar potential för 
pollenanalytiska studier. Foto: Leif Björkman, 2016-05-26. 
 

 
 
Figur 9. Strax nordväst om Kvarntorpskorset finns en mindre torvmark med blandsumpskog 
(Lokal 2, se figur 7). Det har en kort lagerföljd med maximalt ca 35 cm med kärrtorv. Foto: 
Leif Björkman, 2016-05-26. 
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Figur 10. Inom Ekeby 98 finns flera mindre torvmarker med korta lagerföljder som har låg 
potential för pollenanalys. På bilden ses ett sådant exempel, i detta fall ett litet starrkärr 
Lokal 5, se figur 7). Foto: Leif Björkman, 2016-05-26. 
 

 
 
Figur 11. På bilden syns ett grunt kärr med gles björksumpskog som är beläget mellan 
fornlämningarna Ekeby 96 och 97 (Lokal 6, se figur 7). I fältskiktet förekommer rikligt med 
gräs, fräken och ormbunkar. Foto: Leif Björkman, 2016-05-26. 
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Figur 12. Profil genom Röjningsröse A334 inom Ekeby 96 med den provtagna nivån 
markerad (PP1). Rösets läge framgår av figur 2. Pollenspektrumet för detta prov redovisas i 
figur 24 och tabell 4. Foto: Jönköpings läns museum. 
 

 
 
Figur 13. Profil genom Röjningsröse A309 inom Ekeby 97 med den provtagna nivån 
markerad (PP2). Rösets läge framgår av figur 3. Pollenspektrumet för detta prov redovisas i 
figur 24 och tabell 4. Foto: Jönköpings läns museum. 
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Figur 14. Profil genom Röjningsröse A225 inom Ekeby 98 med de provtagna nivåerna 
markerade (PP1 och PP2). Rösets läge framgår av figur 4. Pollenspektrumen för dessa 
prover redovisas i figur 24 och tabell 4. Foto: Jönköpings läns museum. 
 

 
 
Figur 15. Profil genom Röjningsröse A207 inom Ekeby 98 med de provtagna nivåerna 
markerade (PP1 och PP2). Rösets läge framgår av figur 4. Pollenspektrumen för dessa 
prover redovisas i figur 24 och tabell 4. Foto: Jönköpings läns museum. 
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Figur 16. Profil genom Stensträng A270 med den provtagna nivån markerad (PP1). Dess 
läge framgår av figur 4. Pollenspektrumet för detta prov redovisas i figur 24 och tabell 4. 
Foto: Jönköpings läns museum. 
 

 
 
Figur 17. Profil genom Röjningsröse A4 inom Sköllersta 223 med den provtagna nivån 
markerad (PP1). Rösets läge framgår av figur 5. Pollenspektrumet för detta prov redovisas i 
figur 25 och tabell 5. Foto: Jönköpings läns museum. 
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Figur 18. Profil genom Röjningsröse A12 inom Sköllersta 223 med de provtagna nivåerna 
markerade (PP1 och PP2). Rösets läge framgår av figur 5. Pollenspektrumen för dessa 
prover redovisas i figur 25 och tabell 5. Foto: Jönköpings läns museum. 
 

 
 
Figur 19. Profil genom Röjningsröse A16 inom Sköllersta 223 med de provtagna nivåerna 
markerade (PP1 och PP2). Rösets läge framgår av figur 5. Pollenspektrumen för dessa 
prover redovisas i figur 25 och tabell 5. Foto: Jönköpings läns museum. 
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Figur 20. Profil genom Röjningsröse A22 inom Sköllersta 223 med de provtagna nivåerna 
markerade (PP1 och PP2). Rösets läge framgår av figur 6. Pollenspektrumen för dessa 
prover redovisas i figur 25 och tabell 5. Foto: Jönköpings läns museum. 
 

 
 
Figur 21. Profil genom Röjningsröse A25 inom Sköllersta 223 med den provtagna nivån 
markerad (PP1). Rösets läge framgår av figur 6. Pollenspektrumet för detta prov redovisas i 
figur 25 och tabell 5. Foto: Jönköpings läns museum. 
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Figur 22. Profil genom Röjningsröse A26 inom Sköllersta 223 med den provtagna nivån 
markerad (PP1). Rösets läge framgår av figur 6. Pollenspektrumet för detta prov redovisas i 
figur 25 och tabell 5. Foto: Jönköpings läns museum. 
 

 
 
Figur 23. Profil genom Röjningsröse A30 inom Sköllersta 223 med den provtagna nivån 
markerad (PP1). Rösets läge framgår av figur 6. Pollenspektrumet för detta prov redovisas i 
figur 25 och tabell 5. Foto: Jönköpings läns museum. 
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Figur 26. Jordprovet från Röjningsröse A334 (Ekeby 96) innehåller rikligt med 
mikroskopiska träkolspartiklar. De är vanligen svarta, opaka och något kantiga (förstoring: 
400 gånger; 10 skalstreck motsvarar 24 µm). Foto: Leif Björkman. 
 

 
 
Figur 27. I jordprovet från Röjningsröse A334 (Ekeby 96) hittades två pollen från råg 
(Secale). På bilden syns ett välbevarat rågpollen i provet (förstoring: 400 gånger; 10 
skalstreck motsvarar 24 µm). Foto: Leif Björkman. 
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Figur 28. Det påträffades ett pollen från vete (Triticum) i provet från Röjningsröse A309 
inom Ekeby 97 (förstoring: 400 gånger; 10 skalstreck motsvarar 24 µm). 
Foto: Leif Björkman. 
 

 
 
Figur 29. Det förekommer mycket rikligt med pollen från maskrosor/fibblor (Asteraceae 
Liguliflorae) i det ena av proverna (PP1) från Röjningsröse A225 inom Ekeby 98 
(förstoring: 400 gånger; 10 skalstreck motsvarar 24 µm). Foto: Leif Björkman. 
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Figur 30. Det förekommer frekvent med pollen från mjölkört (Epilobium angustifolium) i 
proverna från Röjningsröse A207 inom Ekeby 98 (A207: PP2; förstoring: 400 gånger; 
10 skalstreck motsvarar 24 µm). Foto: Leif Björkman. 
 

 
 
Figur 31. Pollen från nejlikväxter (Caryophyllaceae) är rikligt förekommande i det ena av 
proverna (PP2) från Röjningsröse A207 inom Ekeby 98 (förstoring: 400 gånger; 
10 skalstreck motsvarar 24 µm). Foto: Leif Björkman. 
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Figur 32. Det förekommer sporer från låsbräken (Botrychium) i båda proverna från 
Röjningsröse A207 inom Ekeby 98 (A207: PP1; förstoring: 400 gånger; 10 skalstreck 
motsvarar 24 µm). Foto: Leif Björkman. 
 

 
 
Figur 33. Förekomsten av lindpollen (Tilia) är riklig i jordprovet från Stensträng A270 
(Ekeby 98). På bilden syns ett välbevarat lindpollen från provet (förstoring: 400 gånger; 
10 skalstreck motsvarar 24 µm). Foto: Leif Björkman. 
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Tabeller 
 
Tabell 1. Sammanställning över de prover som ingår i den pollenanalytiska undersökningen 
av agrara lämningar från fornlämningarna Ekeby 96, 97 och 98 samt Sköllersta 223 i 
Kumla respektive Hallsbergs kommuner. Läget för de undersökta lokalerna redovisas i 
figur 1 till 6. Nivåerna för de pollenanalyserade jordproverna i de agrara lämningarna 
framgår av figur 12 till 23. 
 

Fornlämning Undersökta objekt Antal pollenprover Provbeteckning 
Ekeby 96 röjningsröse (A334) 1 A334: PP1 
Ekeby 97 röjningsröse(A309) 1 A309: PP2 
Ekeby 98 röjningsrösen (A225, A207), 

stensträng (A270) 
5 A225: PP1 och PP2; 

A207: PP1 och PP2; 
A270: PP1 

Sköllersta 223 röjningsrösen (A4, A12, A16, 
A22, A25, A26, A30) 

10 A4: PP1; 
A12: PP1 och PP2; 
A16: PP1 och PP2; 
A22: PP1 och PP2; 
A25: PP1; 
A26: PP1; 
A30: PP1 

 
 
Tabell 2. Beskrivning av torvmarkslokaler i närheten av berörda fornlämningarna vars 
potential för pollenanalytiska studier har bedömts i samband med undersökningen. Läget 
för de bedömda lokalerna redovisas i figur 7. Den angivna koordinaten som bestämts med 
en GPS-mottagare avser en för lokalen representativ punkt där jordarter och mäktigheter 
bedömts. Under Bedömning redovisas lokalens potential för pollenanalytiska studier. 
 

Lokal Typ, storlek, vegetation Koordinat 
(SWEREF 99 TM) 

Lagerföljd Jordarter Bedömning 

Lokal 1 fuktskog och kärr; ca 100 
x 150 m; björksumpskog 

N6554374, 
E515630; ±6 m 

max ca 
25 cm 

kärrtorv saknar potential 

Lokal 2 kärr; ca 50 x 50 m; 
blandsumpskog 

N6555338, 
E515949; ±6 m 

ca 35 cm kärrtorv kort lagerföljd 
med låg potential 

Lokal 3 kärr; ca 20 x 20 m; 
björksumpskog 

N6553534, 
E516757; ±6 m 

ca 30 cm kärrtorv kort lagerföljd 
med låg potential 

Lokal 4 kärr; ca 25 x 25 m; starr N6553385, 
E516814; ±5 m 

ca 30 cm kärrtorv kort lagerföljd 
med låg potential 

Lokal 5 kärr; ca 25 x 25 m; starr N6553413, 
E516705; ±5 m 

ca 35 cm kärrtorv kort lagerföljd 
med låg potential 

Lokal 6 kärr, ca 100 x 150 m; 
björksumpskog 

N6554257, 
E516446; ±5 m 

ca 20 cm kärrtorv saknar potential 
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Tabell 3. Exempel på pollen och sporer från olika arter och deras potential att motstå 
nedbrytning i marken. Halten sporopollenin visas för flera av dem. Generellt gäller att ju 
högre halt av ämnet som finns i pollen- eller sporväggen desto bättre motståndskraft verkar 
pollenkornet eller sporen ha mot nedbrytning. Tabellen är uppställd efter undersökningar 
utförda av Havinga (1971, 1984), se också Birks och Birks (1980). 
 

Bevarings-
potential 

Art Pollen-/sportyp Halt sporopollenin 
(%) 

Hög 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Låg 

Lycopodium clavatum (mattlummer) Lycopodium clavatum 23,4 
Polypodium vulgare (stensöta) Polypodium vulgare-typ – 
Pinus sylvestris (tall) Pinus 19,6 
Tilia cordata (lind) Tilia 14,9 
Alnus glutinosa (klibbal) Alnus 8,8 
Alopecurus pratensis (ängskavle) Poaceae odiff <40 µm (gräs) – 
Corylus avellana (hassel) Corylus 8,5 
Betula pendula (vårtbjörk) Betula 8,2 
Calluna vulgaris (ljung) Calluna – 
Carpinus betulus (avenbok) Carpinus 8,2 
Ulmus minor (lundalm) Ulmus 7,5 
Populus sp. (asp, poppel) Populus 5,1 
Quercus robur (ek) Quercus 5,9 
Fagus sylvatica (bok) Fagus – 
Fraxinus excelsior (ask) Fraxinus – 
Acer pseudoplatanus (lönn) Acer 7,4 
Salix sp. (sälg, vide) Salix – 
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Tabell 4. Redovisning av samtliga identifierade pollen- och sportyper i jordproverna från de 
agrara lämningarna inom fornlämningarna Ekeby 96, 97 och 98 i Kumla kommun. 
Provplatserna för de undersökta objekten framgår av figur 2 till 4. De provtagna nivåerna i 
röjningsrösena och stensträngen redovisas i figur 12 till 16. Observera att det är antalet 
räknade pollen och sporer som anges i tabellen. Förkortningen odiff står för 
odifferentierad; i det här fallet betyder det att bestämningen inte har kunnat göras längre än 
till växtfamiljen. Notera att proverna också redovisas i form av ett pollendiagram i figur 24. 
 
 Fornlämning (Ekeby nr:) 96 97 98 98 98 98 98 

Provtaget objekt (Röse = röjningsröse; 
Sträng = stensträng) 

Röse 
A334 

Röse 
A309 

Röse 
A225 

Röse 
A225 

Röse 
A207 

Röse 
A207 

Sträng
A270 

Pollenprov Prov 1 Prov 2 Prov 1 Prov 2 Prov 1 Prov 2 Prov 1 
Internt provnummer 1 2 3 4 5 6 7 

Tr
äd

 

Betula (björk) 244 288 101 241 155 157 37 
Pinus (tall) 34 67 56 80 107 41 6 
Alnus (al) 81 27 11 29 54 134 47 
Quercus (ek) 4 4 1 1 4 4 32 
Tilia (lind) 3 2 1 - - 1 96 
Sorbus (rönn, oxel) - - 1 - - - - 
Fagus (bok) - - - 1 - 1 - 
Picea (gran) 26 43 12 33 135 21 6 

 

Corylus (hassel) 34 10 2 1 12 10 261 
Salix (sälg, vide) 1 - - - - - - 
Juniperus (en) 1 1 - - - - - 

 

Calluna (ljung) 1 1 - 3 4 3 - 
Ericaceae odiff (obestämda ljungväxter) 5 6 1 1 1 1 - 
Vaccinium (blåbär, lingon m fl) 1 1 - 1 - - 2 

G
rä

s o
ch

 ö
rt

er
 

Poaceae odiff <40 µm (gräs) 40 52 55 101 31 69 5 
Poaceae odiff >40 µm (obest. odlade gräs) 1 3 1 1 5 8 - 
Secale (råg) 2 - - - 3 5 1 
Triticum (vete) - 1 - - 1 1 - 
Cyperaceae (halvgräs) - 1 2 - - 1 - 
Apiaceae (flockblomstriga växter) - 2 2 2 2 - - 
Asteraceae Liguliflorae (maskrosor m fl) 28 4 256 1 1 10 2 
Anthemis-typ (kulla, röllika m fl) - 1 1 - 2 2 - 
Aster-typ (ullört, noppa, korsört m fl) 3 - 1 3 1 - - 
Serratula-typ (ängsskära, kardborre m fl) - - - - - 1 - 
Caryophyllaceae (nejlikväxter) 2 4 - 1 2 19 - 
Fabaceae odiff (obestämda ärtväxter) 2 - - - - - 1 
Filipendula (älgört, brudbröd) 6 3 9 - 2 2 - 
Melampyrum (kovall) 1 1 - - - - - 
Ranunculaceae odiff (obest. ranunkelväx.) 1 3 - - 1 1 15 
Ranunculus-typ (smörblommor m fl) 3 2 3 2 4 9 6 
Anemone nemorosa (vitsippa) 3 1 - 1 3 - 13 
Thalictrum (ruta) - - - - - - 1 
Hornungia-typ (lomme, penningört m fl) - 1 - - - - - 
Sinapis-typ (senap, kål, rättika m fl) - - - - 1 - 2 
Rosaceae odiff (obestämda rosväxter) 6 - 2 - 1 1 - 
Potentilla-typ (blodrot, fingerört m fl) 1 9 - - - 3 - 
Galium-typ (måror) - 1 1 - - - - 
Artemisia (gråbo, malört) - 2 1 1 - - - 
Cannabis-typ (hampa, humle) - 1 - - - - - 
Centaurea cyanus-typ (blåklint, bergklint) 1 - - - - - - 
Centaurea nigra-typ (svartklint m fl) - - - 1 - - - 
Chenopodiaceae (mållväxter) 1 - - 3 - 1 - 
Epilobium angustifolium (mjölkört) - 3 - 3 7 12 2 
Plantago lanceolata (svartkämpar) 2 3 1 3 1 7 4 
Rumex acetosa/acetosel. (ängs-/bergsyra) 3 7 3 3 - - - 
Urtica (brännässla, etternässla) - 1 1 - - - - 

 Pollensumma 541 556 525 517 540 525 539 
Antal pollentyper 30 33 24 24 25 27 19 

Ö
vr

ig
t 

Polypodiaceae odiff (obest. ormbunkar) 84 120 112 1093 25 4998 797 
Botrychium (låsbräken) 1 - 3 23 161 6 - 
Polypodium vulgare-typ (stensöta) - - 1 57 11 211 - 
Pteridium aquilinum (örnbräken) 9 25 8 18 21 260 - 
Lycopodium annotinum (revlummer) 14 2 3 3 76 3 - 
L. clavatum (mattlummer) 4 1 5 20 2 18 1 
L. selago (lopplummer) 2 - - 3 3 1 - 
Sphagnum (vitmossor) 24 30 22 128 - 43 4 
Mikroskop. träkolspartiklar (25–250 µm) 23241 2124 12500 29014 28 14133 64 
Obestämbara pollenkorn 84 115 46 43 3623 125 89 
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Tabell 5. Redovisning av samtliga identifierade pollen- och sportyper i jordproverna från 
röjningsrösena inom fornlämningen Sköllersta 223 i Hallsbergs kommun. Provplatserna för 
de undersökta objekten framgår av figur 5 och 6. De provtagna nivåerna i röjningsrösena 
redovisas i figur 17 till 23. Observera att det är antalet räknade pollen och sporer som 
anges i tabellen. Förkortningen odiff står för odifferentierad; i det här fallet betyder det att 
bestämningen inte har kunnat göras längre än till växtfamiljen. Notera att proverna också 
redovisas i form av ett pollendiagram i figur 25. 
 
 Fornlämning (Sköllersta nr:) 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 

Provtaget röjningsröse A4 A12 A12 A16 A16 A22 A22 A25 A26 A30 
Pollenprov Prov 1 Prov 1 Prov 2 Prov 1 Prov 2 Prov 1 Prov 2 Prov 1 Prov 1 Prov 1 
Internt provnummer 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Tr
äd

 

Betula (björk) 182 125 144 160 81 117 286 223 167 178 
Pinus (tall) 90 156 125 44 44 86 117 76 86 86 
Alnus (al) 59 59 45 138 156 139 49 154 186 139 
Quercus (ek) 5 3 3 1 17 3 1 3 1 1 
Ulmus (alm) - - - - - 1 - - - - 
Tilia (lind) 1 1 - 24 51 24 - - 1 2 
Sorbus (rönn, oxel) - - - - - - - - 1 - 
Picea (gran) 38 66 44 34 16 62 37 38 31 45 

 

Corylus (hassel) 9 12 17 60 107 23 4 6 9 11 
Salix (sälg, vide) - - - 1 - - 3 - - - 
Juniperus (en) - - 5 - - 1 - - - - 

 

Calluna (ljung) - 1 - - - - 2 - - 1 
Ericaceae odiff (obes. ljungväx.) 1 - - - - - 5 - 2 - 
Vaccinium (blåbär, lingon m fl) - - - - - - - - 1 - 

G
rä

s o
ch

 ö
rt

er
 

Poaceae odiff <40 µm (gräs) 36 48 87 35 43 46 26 19 40 21 
Poaceae odiff >40 µm (odlade gräs) 5 7 10 1 3 3 2 3 2 2 
Secale (råg) 4 4 1 2 1 4 1 1 3 1 
Triticum (vete) 1 3 1 - - - - - - - 
Cyperaceae (halvgräs) - - - - 2 2 - 2 1 1 
Apiaceae (flockblomst. växter) 1 1 - - - - - - - - 
Asteraceae Ligul. (maskrosor m fl) 36 5 4 2 2 5 - 2 3 9 
Anthemis-typ (kulla, röllika m fl) - 1 1 - - 1 - 1 - - 
Aster-typ (ullört, noppa m fl) 2 1 - - 1 - 1 - - 1 
Cirsium (tistel) - - 1 - - - - - - - 
Serratula-typ (ängsskära m fl) - - - 1 - - - - - - 
Caryophyllaceae (nejlikväxter) - 2 2 2 1 3 1 2 1 1 
Fabaceae odiff (obes. ärtväxter) 3 - - 1 1 - 1 - - - 
Vicia-typ (klöver) - - - - - - - - 1 - 
Filipendula (älgört, brudbröd) 3 3 2 6 8 - 1 4 - 3 
Melampyrum (kovall) - - - - - 2 - - - - 
Ranuncul. odiff (obes. ranunkelväx.) 2 2 2 13 7 2 2 3 2 3 
Ranunculus-typ (smörbl. m fl) - 1 1 2 1 1 1 1 - 2 
Anemone nemorosa (vitsippa) 1 7 - 3 2 6 1 - - 2 
Sinapis-typ (senap, kål m fl) 2 1 - - - 1 - - - - 
Rosaceae odiff (obes. rosväxter) - - 2 - 4 - 9 2 1 2 
Potentilla-typ (blodrot m fl) 5 - - 4 1 1 - - 2 - 
Galium-typ (måror) 1 2 7 - - - - - 1 - 
Artemisia (gråbo, malört) - - - 1 - 1 1 - - - 
Centaurea cyanus-typ (blåklint) 8 1 - - - - - - - - 
Centaurea nigra-typ (svartklint) 3 - - - - - - - - - 
Chenopodiaceae (mållväxter) 1 - 1 - - - - - 2 - 
Epilobium angustifolium (mjölkört) 1 - - 1 - 1 1 2 3 - 
Erodium (skatnäva) - - 1 - - - - 1 - 1 
Plantago lanceolata (svartkäm.) 4 4 1 4 1 5 1 1 2 - 
Rumex ace./ac. (ängssyra, bergsyra) 3 5 9 3 2 10 3 1 1 - 
Urtica (brännässla, etternässla) - - - - - 2 - - - - 

 Pollensumma 507 521 516 543 552 552 556 545 550 512 
Antal pollentyper 28 26 24 24 23 27 24 21 25 21 

Ö
vr

ig
t 

Polypodiaceae odiff (obes. ormbun.) 1361 88 118 158 104 329 1221 275 361 242 
Botrychium (låsbräken) 1 - - - - - - - 1 - 
Polypodium vulgare-typ (stensöta) 43 1277 538 - - 10 3 - 1 - 
Pteridium aquilinum (örnbräken) 11 3 - 1 - 6 2 3 5 30 
Lycopodium annotinum (revlummer) 17 7 1 - 3 5 3 21 6 31 
L. clavatum (mattlummer) 8 8 4 1 1 1 4 - 1 13 
L. selago (lopplummer) 15 3 - - 2 - 3 - - 1 
Sphagnum (vitmossor) 26 16 4 11 10 13 13 7 24 26 
Mikrosk. träkolspart. (25–250 µm) 12873 52720 48912 268 5625 12050 5832 18552 14784 9160 
Obestämbara pollenkorn 82 62 51 157 169 54 24 14 31 29 
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Tabell 6. Sammanställning över den utifrån pollenspektrumen tolkade åldern för de prover 
som ingår i den pollenanalytiska undersökningen av agrara lämningar från 
fornlämningarna Ekeby 96, 97 och 98 samt Sköllersta 223 i Kumla respektive Hallsbergs 
kommuner. I tabellen har även infogats resultatet av de 14C-dateringar som gjorts på träkol 
som påträffats i lämningarna. Dateringen anges som ett kalibrerat åldersintervall vid 
95,4 % säkerhet. För detaljer om 14C-dateringarna hänvisas till den arkeologiska rapporten. 
För pollendiagram, se figur 24 och 25. Pollenproverna redovisas dessutom i tabellform (se 
tabell 4 och 5). 
 

Fornlämning Undersökt objekt Pollenprover Tolkad ålder 14C-datering 
Ekeby 96 röjningsröse (A334) A334: PP1 tidig medeltid 1280–1400 e Kr 
Ekeby 97 röjningsröse (A309) A309: PP2 medeltid 1290–1400 e Kr 
Ekeby 98 röjningsröse (A225) A225: PP1 och PP2 sen medeltid/nyare tid 1165–1270 e Kr 
Ekeby 98 röjningsröse (A207) A207: PP1 och PP2 sen medeltid/nyare tid 1490–1670 e Kr 
Ekeby 98 stensträng (A270) A270: PP1 romersk järnålder 1460–1640 e Kr 
Sköllersta 223 röjningsröse (A4) A4: PP1 sen medeltid 1480–1650 e Kr 
Sköllersta 223 röjningsröse (A12) A12: PP1 och PP2 sen medeltid 1290–1410 e Kr 
Sköllersta 223 röjningsröse (A16) A16: PP1 och PP2 vikingatid/tidig medeltid 420–600 e Kr 
Sköllersta 223 röjningsröse (A22) A22: PP1 och PP2 medeltid 770–970 e Kr 
Sköllersta 223 röjningsröse (A25) A25: PP1 medeltid 1290–1410 e Kr 
Sköllersta 223 röjningsröse (A26) A26: PP1 medeltid 1290–1410 e Kr 
Sköllersta 223 röjningsröse (A30) A30: PP1 tidig medeltid 770–970 e Kr 
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Appendix 
 
Appendix 1. Förteckning över samtliga identifierade pollen- och sportyper i jordproverna 
från de agrara lämningarna inom fornlämningarna Ekeby 96, 97 och 98 samt Sköllersta 223 
i Kumla respektive Hallsbergs kommuner. Pollenspektrumen redovisas i form av 
pollendiagram i figur 24 och 25 samt i tabellform i tabell 4 och 5. Nomenklatur för 
pollentyperna följer i huvudsak Moore m fl (1991). Svensk namnsättning av de arter, släkten 
eller familjer som pollentyperna härstammar från följer Krok och Almquist (1994). I 
tabellen redovisas även de vanligaste arterna eller grupperna som typerna kommer ifrån 
och i vilka biotoper (växtmiljöer) de i södra Sverige främst påträffas. Uppgifter om biotoper 
baseras på information från bl a Naturhistoriska riksmuseets webbsida ”Den virtuella 
floran” (se http://linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html), Mossberg m fl (1992), Krok och 
Almquist (1994) och Mossornas vänner (1995). 
 
 Identifierade pollen- och sportyper Vanligaste art/arter, biotoper 

Tr
äd

 

Betula (björk) B. pendula (vårtbjörk): väldränerad, ofta näringsfattig 
mark, hagmark; B. pubescens (glasbjörk): fuktig mark, 
sumpskog, kärr, mossar; B. nana (dvärgbjörk): 
sumpskog, kärr, mossar – mindre vanlig i södra 
Sverige [dvärgbjörk har mindre pollen än både 
glasbjörk och vårtbjörk, men viss överlappning i 
storlek förekommer] 

Pinus (tall) P. sylvestris: torr och näringsfattig mark, hällmark, 
sandhed, mossar 

Alnus (al) A. glutinosa (klibbal): fuktig, ofta näringsrik mark, 
kärr, stränder; A. incana (gråal): fuktig, ofta sandig 
mark, kärr, stränder – mindre vanlig i södra Sverige 

Quercus (ek) Q. robur ([skogs]ek): väldränerad, ofta näringsrik 
mark, lövskog, hagmark; Q. petraea (bergek): mager 
mark, hällmark – vanligast på bergig, kustnära 
skogsmark 

Ulmus (alm) tre arter i Sverige varav endast U. glabra ([skogs]alm) 
är allmänt förekommande: frisk, näringsrik mulljord, 
lövskog, skogsbryn, raviner 

Tilia (lind) två arter i Sverige varav endast T. cordata (lind) är 
allmänt förekommande: frisk, näringsrik mulljord, 
skogsmark, skogsbryn, lundar, rasbranter 

Sorbus (rönn, oxel) S. aucuparia (rönn), S. intermedia (oxel): skogsmark, 
skogsbryn, hagmark, hällmark 

Fagus (bok) F. sylvatica: väldränerad mager eller näringsrik mark 
Picea (gran) P. abies: näringsrik, fuktig mark, sumpskog, kärr 

Bu
sk

ar
 

Corylus (hassel) C. avellana: näringsrik skogsmark, skogsbryn, lundar, 
hagmark 

Salix (sälg, vide) S. caprea (sälg): fuktig mark, skogsmark, skogsbryn, 
hagmark, stränder; S. spp. (viden): drygt 8 arter med 
större utbredning i södra Sverige (t ex S. pentandra, 
jolster; S. myrsinifolia, svartvide; S. repens, krypvide; 
fuktig mark, sumpskog, kärr, fuktängar, diken, stränder 

Juniperus (en) J. communis: torr till frisk, öppen mark, skogsmark, 
hedar, hagmark, betesmark 

D
vä

rg
bu

sk
ar

 Calluna (ljung) C. vulgaris: näringsfattig, såväl torr som fuktig mark, 
hedar, sandig mark, hagmark, hällmark, mossar 

Ericaceae odiff (obestämda ljungväxter) ca 10 arter i södra Sverige (t ex Ledum palustre, 
skvattram; Vaccinium myrtillus, blåbär; Arctostaphylos 
uva-ursi, mjölon): fuktig, kalkfattig torvjord, sandig 
jord, hedmark, skogsmark, sumpskog, kärr, mossar, 
stränder 
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Vaccinium (blåbär, lingon m fl) fem arter varav V. oxycoccos (tranbär), V. vitis-idaea 
(lingon), V. myrtillus (blåbär) och V. uliginosum har 
större utbredning i södra Sverige: kärr, mossar, 
gungflyn, torr till frisk mark, skogsmark, sumpskog, 
hedar 

G
rä

s o
ch

 ö
rt

er
 

Poaceae odiff <40 µm (gräs) ca 60 arter från olika släkten med större utbredning i 
södra Sverige (t ex Poa pratensis, ängsgröe; 
Deschampsia flexuosa, kruståtel; Anthoxanthum 
odoratum, vårbrodd; Phragmites australis, vass): 
ängsmark, betesmark, hagmark, vägrenar, ruderatmark, 
trädgårdar, diken, stränder, fuktängar, kärr, skogsmark, 
hyggen, torrbackar, hällmark 

Poaceae odiff >40 µm (obestämda odlade gräs) omfattar i huvudsak pollen från odlade sädesslag 
(Avena, havre; Hordeum, korn; Secale, råg; Triticum, 
vete) som inte med säkerhet kunnat bestämmas till art 
eller släkte om exempelvis bevaringen varit dålig [ett 
fåtal vilt förekommande grässläkten har dock stora 
pollen som till viss del överensstämmer med de odlade 
arterna, det gäller t ex Glyceria (mannagräs)] 

Secale (råg) S. cereale: åkermark, odlad art 
Triticum (vete) T. aestivum: åkermark, odlad art 
Cyperaceae (halvgräs) ca 60 arter från olika släkten med större utbredning i 

södra Sverige (t ex Schoenoplectus lacustris, säv; 
Eriophorum vaginatum, tuvull; Rhynchospora alba, 
vitag; Carex rostrata, flaskstarr): fuktig mark, 
fuktängar, sumpskog, kärr, mossar, gungflyn, diken, 
stränder, vissa arter även i frisk ängsmark och vägrenar 

Apiaceae (flockblomstriga växter) ca 20 arter från olika släkten med större utbredning i 
södra Sverige (t ex Anthriscus sylvestris, hundkäx; 
Aegopodium podagraria, kirskål; Angelica sylvestris, 
strätta): frisk, näringsrik mark, skogsmark, betesmark, 
hagmark, ängsmark, sandig mark, vägrenar, diken, 
kärr, strandängar, ruderatmark, trädgårdar 

Asteraceae Liguliflorae (maskrosor, fibblor m fl) pollenkorn med speciell skulptering från 15 släkten 
inom underfamiljen Lactucoidae, drygt 35 arter från 
olika släkten med större utbredning i södra Sverige 
(t ex Hypochoeris maculata, slåtterfibbla; Leontodon 
autumnalis, höstfibbla; Scorzonera humilis, svinrot; 
Taraxacum sekt. Ruderalia, ogräsmaskrosor; 
Hieracium pilosella, gråfibbla): skogsbryn, hedmark, 
ängsmark, betesmark, åkermark, ruderatmark, 
vägrenar, vissa arter även på fuktig mark [inom 
släktena Taraxacum (maskrosor) och Hieracium 
(fibblor) ingår grupper med ett stort antal apomiktiska 
småarter, det kan t ex handla om flera hundra inom 
ogräsmaskrosorna (T. sekt. Ruderalia) och mer än 500 
inom skogsfibblorna (H. grupp Sylvaticiformia] 

Anthemis-typ (kulla, röllika, baldersbrå m fl) ca 10 arter från olika släkten med större utbredning i 
södra Sverige (t ex Anthemis arvensis, åkerkulla; 
Achillea millefolium, röllika; Matricaria perforata, 
baldersbrå; Leucanthemum vulgare, prästkrage): 
öppen, torr frisk mark, sandig mark, ängsmark, 
åkermark, ruderatmark, vägrenar 

Aster-typ (ullört, noppa, korsört, hästhov m fl) ca 25 arter från drygt 15 olika släkten med större 
utbredning i södra Sverige (t ex Filago arvensis, ullört; 
Gnaphalium sylvaticum, skogsnoppa; Senecio vulgaris, 
korsört; Tussilago farfara, hästhov; Arnica montana, 
slåttergubbe; Carduus crispus, krustistel): betesmark, 
ängsmark, hedmark, skogsbryn, åkermark, 
ruderatmark, vägrenar, diken, stränder 
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Cirsium (tistel) sju arter i Sverige varav fyra med större utbredning i 
den södra delen; C. palustre (kärrtistel): fuktig mark, 
betesmark; C. arvense (åkertistel): åkermark, 
ängsmark, betesmark; C. vulgare (vägtistel): 
betesmark, vägrenar; C. helenioides (brudborste): 
fuktig mark, ängsmark, skogsbryn 

Serratula-typ (ängsskära, kardborre, spåtistel 
m fl) 

sex arter från fyra olika släkten med större utbredning i 
Sverige (t ex Serratula tinctoria, ängsskära; Arctium 
minus, liten kardborre; Carlina vulgaris, spåtistel): 
öppen, kalkhaltig mulljord (spåtistel), torrbackar, 
hällmarker, betesmark, ruderatmark, vägrenar, 
fuktängar (ängsskära) 

Caryophyllaceae (nejlikväxter) ca 35 arter från olika släkten med större utbredning i 
södra Sverige (t ex Stellaria media, våtarv; S. 
graminea, grässtjärnblomma; Cerastium fontanum, 
hönsarv; Sagina procumbens, krypnarv): åkermark, 
ruderatmark, vägrenar, torrbackar, sandig mark, 
betesmark, hagmark, trädgårdar, vissa arter även på 
frisk, mullrik mark och fuktängar 

Fabaceae odiff (obestämda ärtväxter) ca 30 arter från olika släkten med större utbredning i 
södra Sverige (t ex Astragalus glycyphyllos, sötvedel; 
Vicia cracca, kråkvicker; Medicago lupulina, 
humlelusern; Trifolium repens, vitklöver; Anthyllis 
vulneraria, getväppling): skogsbryn, ängsmark, 
hedmark, sandig mark, betesmark, åkermark, vägrenar, 
ruderatmark, vissa arter även i lövskog och på fuktig 
mark [en del släkten inom familjen har tämligen 
karaktäristiska pollen som går att bestämma om de är 
välbevarade, t ex Vicia-typ (vicker, vial) och Trifolium-
typ (klöver)] 

Vicia-typ (vicker, vial) ca 15 arter från släktena Vicia (vicker) och Lathyrus 
(vial) med större utbredning i södra Sverige (t ex Vicia 
cracca, kråkvicker; V. hirsuta, duvvicker; Lathyrus 
linifolius, gökärt; L. pratensis, gulvial): skogsmark, 
hagmark, ängsmark, betesmark, skogsbryn, stränder 

Filipendula (älgört, brudbröd) F. ulmaria (älgört = älggräs): fuktig till våt mark, 
fuktängar, kärr, sumpskog, diken; F. vulgaris 
(brudbröd): torr, öppen mark, ängsmark, vägrenar 

Melampyrum (kovall) fem arter varav två, M. pratense (ängskovall) och M. 
sylvaticum (skogskovall), har större utbredning i södra 
Sverige: torr till frisk mark, skogsmark, skogsbryn, 
ängsmark, hagmark 

Ranunculaceae odiff (obestämda ranunkelväxter) ca 25 arter från flera olika släkten med större 
utbredning i södra Sverige (t ex Anemone 
ranunculoides, gulsippa; Hepatica nobilis, blåsippa; 
Trollius europaeus, smörbollar; Caltha palustris, 
kabbleka): frisk, mullrik jord, lövskog, lundar, 
ängsmark, hagmark, fuktängar, diken (kabbleka) [en 
del arter och släkten inom familjen har tämligen 
karaktäristiska pollen som går att bestämma om de är 
välbevarade, t ex Anemone nemorosa (vitsippa), 
Caltha-typ (kabbleka), Ranunculus-typ (smörblommor 
m fl)] 

Ranunculus-typ (smörblommor m fl) ca 15 arter från flera olika släkten med större 
utbredning i södra Sverige (t ex Ranunculus acris, 
smörblomma; R. repens, revsmörblomma; R. ficaria, 
svalört; Actaea spicata, trolldruva; Pulsatilla vulgaris, 
backsippa): ängsmark, betesmark, åkermark, vägrenar, 
lövskog, skogsbryn, sandig mark (backsippa), 
näringsrik mulljord i skogsmark (trolldruva), vissa arter 
även på fuktig mark, i kärr och sjöar 
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Anemone nemorosa (vitsippa) skogsmark, skogsbryn, hagmark 
Thalictrum (ruta) T. simplex (backruta): torr till frisk näringsrik mark, 

betesmark, ängsmark; T. flavum (ängsruta): våt till 
fuktig näringsrik mark, fuktängar, lundar, diken, 
stränder 

Hornungia-typ (lomme, penningört m fl) ca 15 arter från flera olika släkten med större 
utbredning i södra Sverige (t ex Capsella bursa-
pastoris, lomme; Thlaspi arvense, penningört; T. 
caerulescens, backskärvfrö; Cardamine amara, 
bäckbräsma): öppen, näringsrik mark, åkermark, 
betesmark, torrbackar, trädgårdar, ruderatmark, vissa 
arter även på fuktig mark, i fuktängar och kärr (t ex 
bäckbräsma) 

Sinapis-typ (senap, kål, rättika m fl) ca 15 arter från flera olika släkten med större 
utbredning i södra Sverige (t ex Sinapis arvensis, 
åkersenap; Brassica rapa, åkerkål; Raphanus 
raphanistrum, åkerrättika; Erophila verna, nagelört): 
öppen näringsrik mark, åkermark, ruderatmark, 
vägrenar, vissa arter även på fuktig, näringsrik 
mulljord, i skogsmark och lundar 

Rosaceae odiff (obestämda rosväxter) mångformig växtfamilj som omfattar såväl träd, buskar 
som örter, drygt 45 arter från olika släkten med större 
utbredning i södra Sverige (t ex Rubus idaeus, hallon; 
Rosa dumalis, nyponros; Fragaria vesca, smultron; 
Prunus spinosa, slån): skogsmark, skogsbryn, 
torrbackar, sandig mark, betesmark, ängsmark, 
hagmark, fuktängar, vägrenar, vissa arter även på 
fuktig mark [en del släkten inom familjen har 
karaktäristiska pollen som oftast går att bestämma, t ex 
Filipendula, Potentilla och Sorbus, medan andra bara 
kan bestämmas med säkerhet om de är välbevarade, 
som exempelvis Crataegus, Geum och Prunus] 

Potentilla-typ (blodrot, fingerört m fl) ca 10 arter från släktena Potentilla (blodrot, fingerört) 
och Fragaria (smultron) med större utbredning i södra 
Sverige (t ex Potentilla erecta, blodrot; P. argentea, 
femfingerört; P. palustris, kråkklöver; F. vesca, 
smultron): frisk sandig mark, torrbackar, ängsmark, 
betesmark, vägrenar, stränder, vissa arter även på 
fuktig mark och i kärr, fuktängar och diken (t ex 
kråkklöver och blodrot) 

Galium-typ (måror) ca 10 arter från främst släktet Galium med större 
utbredning i södra Sverige (t ex G. boreale, vitmåra; G. 
palustre, vattenmåra): sandig mark, betesmark, 
ängsmark, hedmark, vägrenar, skogsmark, rasbranter, 
fuktängar, diken, kärr 

Artemisia (gråbo, malört) A. vulgaris (gråbo): torr, näringsrik kulturpåverkad 
mark, åkermark, ruderatmark, vägrenar; A. absinthium 
(malört): torr, sandig näringsrik mark, kulturpåverkad 
mark, ruderatmark, vägrenar 

Cannabis-typ (hampa, humle) C. sativa (hampa): åkermark, ruderatmark, odlad art; 
Humulus lupulus (humle): fuktig, näringsrik mark, 
gårdsmiljöer, odlad art, under tidigholocen även i 
snårmiljöer vid sjöar och längs vattendrag 

Centaurea cyanus-typ (blåklint, bergklint) C. cyanus (blåklint): öppen, näringsrik sandjord, 
åkermark, tidigare ogräs i speciellt rågåkrar [C. 
montana (bergklint) är en sentida förvildad art] 

Centaurea nigra-typ (svartklint m fl) C. nigra (svartklint): kulturpåverkad mark, ängsmark, 
hedmark, vägrenar 
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 Chenopodiaceae (mållväxter) ca 10 arter från släktena Chenopodium och Atriplex har 
en större utbredning i södra Sverige (t ex C. album, 
svinmålla; C. rubrum, rödmålla; A. patula, vägmålla): 
åkermark, ruderatmark, trädgårdar, vissa arter är 
kvävegynnade 

Epilobium angustifolium (mjölkört) = mjölke: öppen, frisk näringsrik mark, sandig mark, 
vägrenar, kulturpåverkad mark, hyggen, ruderatmark, 
rasbranter 

Erodium (skatnäva) E. cicutarium: öppen, sandig mark, åkermark, 
trädgårdar, hällmark, ruderatmark 

Plantago lanceolata (svartkämpar) öppen, torr till frisk mark, betesmark, ängsmark, 
vägrenar 

Rumex acetosa/acetosella (ängssyra, bergsyra) R. acetosa (ängssyra): ängsmark, vägrenar, torrbackar; 
R. acetosella (bergsyra): berghällar, torrbackar, sandig 
mark, åkermark 

Urtica (brännässla, etternässla) U. dioica (brännässla): kväverik mulljord, 
kulturpåverkad mark, strandsnår; U. urens 
(etternässla): öppen, odlad mark, trädgårdar 

 K
är
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Polypodiaceae odiff (obestämda ormbunkar) drygt 15 arter från olika släkten med större utbredning i 
södra Sverige (t ex Athyrium filix-femina, majbräken; 
Dryopteris filix-mas, träjon; Gymnocarpium dryopteris, 
ekbräken): fuktig skogsmark, källdrag, sumpskog, kärr, 
klippor, rasbranter 

Botrychium (låsbräken) ett fåtal arter i södra Sverige varav endast B. lunaria 
(låsbräken) är vidare spridd: hagmark, torrängar, 
betesmark med lågvuxen gräsvegetation 

Polypodium vulgare-typ (stensöta) P. vulgare: berghällar, klippor, block, stenmurar, stenig 
ängsmark 

Pteridium aquilinum (örnbräken) väldränerad skogsmark, både mager och näringsrik löv- 
eller barrskog, hedmark, skogsbryn 

Lycopodium annotinum (revlummer) fuktig mager mark, kärr 
L. clavatum (mattlummer) torr, mager torv- eller sandmark, hedmark 
L. selago (lopplummer) = Huperzia selago: fuktig skogsmark, sumpskog, kärr 
Sphagnum (vitmossor) drygt 20 arter med större utbredning i södra Sverige 

(t ex S. magellanicum, praktvitmossa; S. palustre, 
sumpvitmossa; S. girgensohnii, granvitmossa); kärr, 
mossar, fuktig skogsmark 
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Bilaga 4. Kartor Ekeby 96–98 och Sköllersta 223

Översiktsplan över undersökningsområdet Ekeby 97 . Dubbelnumrerade anläggningar anger både förundersökningens- och slutundersökningens 
anläggningsnummer .

Sankare partier
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Översiktsplan över undersökningsområdet Ekeby 96 . Dubbelnumrerade anläggningar anger både förundersökningens- och slutundersökningens 
anläggningsnummer .

Sankare partier

Sankare partier
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Översiktsplan över undersökningsområdet Ekeby 98 . Dubbelnumrerade anläggningar anger både förundersökningens- och slutundersökningens 
anläggningsnummer .
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Översiktsplan över norra delen av undersökningsområdet i Sköllersta . Dubbelnumrerade anläggningar anger både förundersökningens- och 
slutundersökningens anläggningsnummer .

Bergknalle
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Översiktsplan över centrala delen av undersökningsområdet i Sköllersta . Dubbelnumrerade anläggningar anger både förundersökningens- och 
slutundersökningens anläggningsnummer .

Sankare partier

Kärrtorv
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Översiktsplan över södra delen av undersökningsområdet i Sköllersta . Dubbelnumrerade anläggningar anger både förundersökningens- och 
slutundersökningens anläggningsnummer .
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Översiktsplan över delar av röjningsröseområdet Ekeby 97 inom undersökningsområdet . Planen illustrerar dels hur röjningsrösena förhåller 
sig till sankare, röjningsrösefria områden, dels hur de lagts upp så att de ringat in större rösefria ytor . De röda markeringarna visar exempel på 
sådana rösefria ytor .

Sankare partier
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Översiktsplan över röjningsröseområdet Ekeby 96 . Planen illustrerar dels hur röjningsrösena förhåller sig till sankare, röjningsrösefria områden, 
dels hur de lagts upp så att de ringat in större rösefria ytor . De röda markeringarna är tänkta att hypotetiskt illustrera hur dessa åkerytor kan se ut .

Sankare partier

Sankare partier
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Översiktsplan över delar av röjningsröseområdet Ekeby 98 inom undersökningsområdet . Planen illustrerar dels hur röjningsrösena förhåller 
sig till sankare eller blockrika terränginslag, dels hur de lagts upp så att de ringat in större rösefria ytor . De röda markeringarna är tänkta att 
hypotetiskt illustrera hur dessa åkerytor kan se ut .
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Översiktsplan över norra delen av röjningsröseområdet i Sköllersta inom undersökningsområdet . Planen illustrerar hur röjningsrösena förhåller 
sig till terrängen på vardera sidan om en bergknalle . Norr om denna bildar de rader utefter naturliga avsatser och söder om den ett sammanhållet 
kluster tillsammans med raka- och bågformade hägnadsvallar . 

Sankare partier

Bergknalle
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Översiktsplan över centrala delen av röjningsröseområdet i Sköllersta . Planen illustrerar dels hur röjningsrösena lokaliserats mellan en bassäng-
liknande kärrtorvssvacka och rösegravfältet RAÄ-nr 181:1, dels hur de på sina ställen lagts upp så att de omgärdat rösefria åkerytor . Förslag på 
deras utbredning har markerats med röda linjer . Förkortningen GR står för grav .

Sankare partier



BILAGA 4 ARKEOLOGISK RAPPORT 2017:09 •

Översiktsplan över södra delen av röjningsröseområdet i Sköllersta . Planen illustrerar hur röjningsrösena lagts upp så att de omgärdat rösefria 
åkerytor med olika storlek . De röda linjerna visar hypotetiskt hur dessa åkerytor kan ha sett ut . 





Med anledning av planerad ny sträckning för riksväg 51 mellan 
Kvarntorpskorset och Svennevad i Kumla och Hallsbergs kom
muner, Örebro län, undersökte Jönköpings läns museum våren 

2016 fyra områden med fossil åkermark: Ekeby 96–98 och Sköllersta 223. 
Undersökningarna inom de tre Ekebylokalerna visade att röjningsrösena 
inte tillkommit hur som helst, utan att de lagts upp utifrån vissa medvetet 
valda principer; anpassning till naturgeografiska förhållanden, ett rationellt 
nyttjande av marken och rådande ägande/brukningsförhållanden. Inom 
alla tre lokalerna har vissa röjningsrösen och brukningsytor lokaliserats 
till väldränerade moränpartier medan andra lagts som buffertar i gräns
zonerna mellan ickeröjd sankmark och den röjda brukningsmarken. Det 
tycks ha varit mest eftersträvansvärt att lägga röjningsrösena så att de 
inramat öppna, rösefria ytor av varierande form och storlek. I Ekeby 98 
har ett sådant röjningsröseområde inhägnats vilket kan tyda på att det 
en gång utgjort inägomark till en medeltida gård och dessutom hållit 
 betande djur från åkrarna. Den fossila åkermarken i Ekeby har huvudsak
ligen daterats till medeltiden och pollenanalyserna visar att den vanligaste 
odlade grödan var råg. I Ekeby 98 finns spår efter rågodling från romersk 
järnålder. 

Sköllerstalokalen längre söderut verkar ha etablerats tidigare och upp
visar längre brukningskontinuitet än Ekebylokalerna. I trakten finns 
gott om fornlämningar från järnåldern och de äldsta brukningsspåren i 
 Sköllersta tycks vara samtida med dessa. Råg har kunnat beläggas från 
yngre järnålder. Sannolikt etableras här en gård under loppet av vikingati
den som sedan finns kvar till senmedeltidens början då den överges och 
kanske flyttar någon annanstans. Så länge gården brukats ökade antalet 
röjningsrösen i takt med att markerna expanderade. Under senmedelti
den verkar det framförallt vara småstensmaterialet som röjdes bort och 
som lades på de äldre rösena. Principerna för stenröjning och rumslig 
disposition av röjningsrösen och odlingsmarker förefaller ha varit desam
ma som i Ekeby. Man kan förmoda att det var människorna på gården 
som bestämde hur röjningsröseområdet skulle struktureras utifrån land
skapets förutsättningar, äldre traditioner, tidigare erfarenheter, behov och 
gårdens ekonomiska resurser.
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