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De arkeologiska undersökningar som gjorts tillsammans med
naturvetenskapliga analyser av vedarts-, 14C- och pollenprover
samt en genomgång av det historiska kartmaterialet har gett
oss en inblick i områdets historia. Vi har en tyngdpunkt av
markutnyttjande i 1500-tal med ett mosaikartat landskap som
bestått av skogsdungar, hagmarker, betesmarker och åkrar.
Vi har i anläggningarna funnit spår av svedjebruk och odling
av råg. I närområdet har det också funnits hårt betade marker
vilket visar att djurhållningen har varit viktig.
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D

å väg 47 mellan Sjunnen och Alseda skulle få en
ny sträckning har Jönköpings läns museum gjort en
arkeologisk förundersökning i området. De lämningar
som har varit aktuella är framförallt fossil åker i form av röjningsrösen, terrasseringar och åkerytor.
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Rapport vedartsanalys
Resultat 14C-datering
Rapport pollenanalys

figur 1. Utdrag ur digitala ekonomiska kartans blad. Skala 1:25 000.
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Inledning
Inför en nydragning av väg 47, mellan Sjunnen och Alseda, har
Jönköpings läns museum genomfört en förundersökning. Arbetet
gjordes under oktober-november 2013 och berörde framförallt fossil
åker: RAÄ 351, 354, 359, 360 och 362 men också en kolningslämning i form av kolbotten till en resmila, RAÄ 358. Samtliga ligger
i Alseda socken.
Förundersökningen delades upp i två etapper, dels karterades den
redan registrerade fossila åkern inom sammanlagt 27 hektar. Dels
undersöktes delar av den fossila åkern inom själva vägområdet och
denna insats berörde 1,2 hektar (figur 1 ).
Beställare av uppdraget var Trafikverket genom Bengt Linder.
Fält- och rapportansvarig har Anna Ödeén, antikvarie vid Jönköpings läns museum, varit. Kartanalysen har gjorts av kulturgeograf
Ådel Vestbö-Franzén vid Jönköpings läns museum.
Vedartsanalysen gjordes av Erik Danielsson Vedlab, 14C-daterinarna av Göran Possnert, Ångströmslaboratoriet och markpollenanalyserna och den rekognoserande pollenundersökningen gjordes
av Leif Björkman, Viscum pollenanalys & miljöhistoria.

Målsättning
Utifrån länsstyrelsens förfrågningsunderlag var förundersökningens
målsättning att fastställa de olika lämningarnas art och betydelse
inom vägområdet. Dessutom var målsättningen att påvisa om det
inom vägområdet fanns andra typer av lämningar, till exempel gravar
eller boplatser och i så fall karaktärisera, avgränsa och datera dessa.
Förundersökningen skulle också enligt länsstyrelsens förfrågningsunderlag ligga till grund för bedömning av omfattning, inriktning och kostnader för en särskild undersökning.
Gällande den fossila åkern var frågor om områdenas karaktär,
stratigrafi och datering viktiga frågor att besvara under förundersökningen. Kolningslämningen, RAÄ 358, skulle dateras och avgränsas.

Metod
Metoderna som användes under förundersökningen skiljde sig åt
något vid de olika lämningstyperna.
Fossil åker

De fossila odlingslämningarna karterades i sin helhet, alltså även
utanför vägområdet. De olika formelementen, som till största del
var röjningsrösen, mättes in digitalt med hjälp av hand-GPS och
storleken dokumenterades (figur 2 ). Inom vägområdet, där skogen var avverkad och det därför var möjligt, användes istället en
nätverks-RTK. Detta för att öka precisionen.

figur 2. Under karteringen användes bland annat hand-

GPS.
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figur 3-5 . Arbetsbilder. Från ovan: Framrensning av
profil. Provtagning i röjningsröse. Provtagning i våtmark
med hjälp av ryssborr.
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Inom vägområdet gjordes också ytavbaning med hjälp av en traktorgrävare, för att söka eventuella indelningar av åkerytor.
För att få en tydligare karaktärisering av odlingslämningarna
och för att få möjlighet att ta prover för datering och pollenanalys
drogs dessutom långschakt med traktorgrävare genom röjningsrösen, terrasseringar och åkerytor. Profilerna rensades för hand och
dokumenterades genom digital fotografering samt beskrivning i
blanketten ”Röjningsrösedokumentation”. I de röjningsrösen som
snittades, sammanlagt 14 stycken samt en terrasskant, samlades
prover för vedart-, 14C- och markpollenanalys in (figur 4 ). 14C
svaren är angivna med 2 sigmas sannolikhet. I förundersökningsskedet analyserades dock inte alla proverna, några har sparats för
en eventuell särskild undersökning.
I samband med förundersökningen gjordes också en rekognoserande pollenanalys i två närliggande våtmarker. Detta för att få
en bild av lagerföljder, lokalens tidssträckning och pollenbevaring.
Finns det överhuvudtaget några pollentyper som kan svara på frågeställningar rörande de undersökta anläggningarna? Det är först
i nästa antikvariska steg, en särskild undersökning, som en mer
djuplodad tolkning görs ur samma borrkärna (figur 5 ).
Kolningslämningen

Det som var registrerat som en kolbotten efter en resmila mättes in
digitalt med nätverks-RTK och snittades med traktorgrävare. Då
det visade sig vara en sentida militär lämning lämnades denna, efter
avstämning med länsstyrelsen, utan att ytterligare dokumentation
genomfördes.
Övriga lämningar

För att söka under jord dolda lämningar, som anläggningar efter
boplatser, grävdes ett antal sökschakt ned till steril nivå med hjälp
av traktorgrävare. Schakten lades på topografiskt lämpliga lägen
och mättes in digitalt med nätverks-RTK.
Kartanalys

Det äldre kartmaterialet i området har analyserats och rektifierats
för att utröna om de kan ge oss mer information om markanvändningen på platsen (se vidare under kapitlet ”Resultat”).

Topografi
Den planerade vägsträckan går mellan 500 och 2000 meter söder
om Emån. I Emåns dalgång ligger höjdnivåerna på 140–145 meter över havet för att vid Appelhester, strax söder om vägområdet,
stiga till drygt 200 meter över havet. De områden med fossil åker
som är aktuella i föreliggande förundersökning ligger i ett kuperat
landskap med stora höjdskillnader. Där emellan finns sankare partier
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och våtmarker. Den fossila åkern ligger på höjdlägen i landskapet
och där går också ställvis berg upp i dagen.
Vegetationen består till största delen om blandbarrskog men med
inslag av löv. Det växer också några enstaka enar i området som vittnar om att landskapet en gång har varit mer öppet. Röjningsrösena
och övriga lämningar var övermossade. I ett par fornlämningsområden var ytan avverkad och nyplanterad.
Berggrunden i området består av konglomeratberggrund med
inslag av vulkaniska och meta-vulkaniska bergarter. I Emåns dalgång
domineras jordarten av isälvsavlagringar medan det på omgivande
höjder ligger ett moräntäcke (SGU 1989a; 1989b).

Fornlämnings- och kulturmiljö
Tidigare vägar

Emån har utgjort en kommunikationsled under årtusenden och
dalgången är rik på fornlämningar från alla förhistoriska tidsepoker samt medeltid och historisk tid. Från yngre järnålder vittnar
runstenarna om dåtidens vägar eftersom de ofta placerades utmed
farlederna. Av de kvarstående runstenarna är en placerad på Alseda
kyrkogård och två i Repperda by. I sockenmagasinet i Alseda finns
ett runstensfragment och under en renovering av manbyggnaden i
Aspö fann man en runsten inmurad i murstocken. Den daterades
till 900-tal (Syllner-Gustafsson 1994a). Dessutom har en runsten
flyttats från Alseda socken, Slättåkra. Den hade utsatts för åverkan
och Algot Friberg, bland annat grundare av Norra Smålands fornminnesförening, sökte tillstånd hos Vitterhetsakademien om att få
flytta den till Jönköpings stadspark, vilket också skedde (Agertz &
Varenius 2002).
Efter 1649 byggdes det som idag är väg 47 om till landsväg, den
mättes och milstolpar sattes upp. I samband med landsvägsutbygget
inrättades gästgiverier längs vägen med två mils avstånd. Gästgivargården i Repperda by omtalas i skriftliga källor sedan 1500-talets
slut (Syllner-Gustafsson 1994a).
Lämningar runt den nya vägsträckningen

I närområdet till de fornlämningar som är aktuella i denna förundersökning är det framförallt fossil åker som visar på mänsklig närvaro längre tillbaka i tiden: RAÄ 361, 346, 356, 357, 355, 202:1,
366, 364, 210:1, 365, 352 och 211:1 Alseda socken och RAÄ 371
i Vetlanda socken (figur 6 ). I vissa av dessa ingår en torplämning.
Det finns också ensamliggande torplämningar som RAÄ 57:2 Markatorpet i Skede socken och RAÄ 203:1 Ljungsnäs och RAÄ 209:1
Sälleberg i Alseda socken.
En annan lämningstyp om förekommer relativt rikligt i området
är kolbottnar efter resmilor: RAÄ 369, 345, 347, 369, 371, 370,

ARKEOLOGISK RAPPORT 2014:08 •

figur 6 . Lämningar runt den nya vägsträckningen.
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368, 363, och 349. Några av dessa har också en intilliggande kolarkojgrund.
Förutom dessa finns lämningar efter äldre färdvägar, en hålväg RAÄ
348 och den gamla kyrkvägen mot Alseda kyrka RAÄ 137:1.
Även några förhistoriska gravar finns i området runt den nya
vägsträckningen. Vid Tabor, Vetlanda socken, ligger en stensättning
RAÄ 134:1, det ligger också en stensättning vid Markatorpet, RAÄ
57:1 Skede socken och en vid torpet Nyholm, RAÄ 39:1 Alseda
socken. Dessutom ligger ett gravfält med 15 runda stensättningar i
Appelhester, RAÄ 30:1 och inom en av de fornlämningar vi delvis
undersökt finns en blockgrav, RAÄ 353.
Andra kända lämningar är en berghäll som kallas för Skrivareberget eller Skrivarestenen, RAÄ 59:1, Vetlanda socken. I den finns ett
stort antal namn, initialer och årtal inristade från 1700–1900-talet. Det finns också en källa vid Holsbybrunn, RAÄ 44:1, dit man
vallfärdat för att dricka brunn. Källan upptäcktes år 1770. Vid
byn Appelhester finns en fångstgrop registrerad, RAÄ 64:1 och i
det aktuella vägområdets allra östligaste del finns en kvarnlämning
med tillhörande vall, RAÄ 38:1 (figur 6 ).
Ortnamnen

De ortnamn som är belägna i förundersökningsområdets närhet
och som tas upp i boken Om ortnamn i Jönköpings län är Alseda,
Appelhester och Holsby (Agertz 2008).
Alseda nämns redan 1290 i de skriftliga källorna och skrivs då
Alsidum. Socknen har här övertagit namnet av en bebyggelse; ”in
villa alsidhum” skrivs det år 1339. Förleden av ortnamnet är i betydelsen al, trädslaget. Efterleden härstammar ur ordet sidher, som
är i betydelsen sidlänt, sluttande sankmark. Förmodligen har man
under långa tider använt sig av de resurser som fanns runt sankängarna utmed Emån.
I ortnamnet Appelhester är förleden i betydelsen apel. Efterleden
hester betyder skottskog. (Skottskog är ett sätt att föryngra genom
tillväxt av skott från stubbar av till exempel ask och björk. Skottskogarna har använts för att producera ved, material till stängsel
och foder.) Första gången Appelhelster nämns i det historiska källmaterialet är i en avskrift från 1403, då det skrivs Appolhestrum.
Holsby dyker upp i de historiska källorna första gången år 1314.
Då skrivs det Holtzby. Namnets förled kommer troligen från hult i
betydelsen lövvegetation och efterleden by är by eller gård.
Vid Alseda kyrka

Eftersom vägen mellan Vetlanda och Kalmar tidigare passerade alldeles vid utgången från Alseda kyrka beslutades att den skulle flyttas
något söderut. Redan 1666 i Rannsakningar efter Antiquiteter, där
prästen efter ett kungligt påbud beskriver de fornlämningar som
finns i socknen tas området upp (Nordström 2009 och där anförd
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referens). Prästen i Alseda skrev: ”...strax wedh kyrkan söder uth
enn stoor hoop upkastade Jordhögar”. Högarna har med åren odlats
bort men det visade sig stämma, för när man 1994 påbörjade de
arkeologiska undersökningarna var det resterna efter ett vikingatida
gravfält man fann. Högarna har som sagt planats ut, men kvar fanns
de mörka cirklarna efter gravrännorna som omgärdat högarna. Totalt fann man 17 gravar. Bland fyndmaterialet från brandgravarna
fanns smycken och dräktdetaljer i brons, järn, glas och silver. De
brända benen kom förutom från människa också från häst, nöt,
svin, får, hund och höna.
I åkern framför kyrkan fanns också härdar som daterades till äldre
järnålder, men inga spår av den tidens hus.
Det finns uppgifter om att det har bedrivits handel vid kyrkan
och vid den arkeologiska undersökningen fann man också spår av
denna aktivitet i form av mynt. Det äldsta myntet var en gotländsk
örtug från 1430-talet och det påträffades mynt som präglats under
alla århundraden fram till 1900-talet (Nordström 2009).
Sägnen om Kettil Runske

Flera sägner i Vetlandatrakten handlar om Kettil Runske och hans
namn återfinns bland annat i Kettilsås, en höjd som ligger söder
om väg 47.
Den mest kända sägnen berättar hur han fick sitt namn. I korthet handlar den om en pojke vid namn Kettil som härstammade
från Repperda Drakagård. Han gick i skogen och vallade getter när
han träffade på självaste Oden. Oden hade en ränsel som Kettil blev
nyfiken på. Han stal ränseln, som innehöll runkavlar, medan Oden
sov och gömde dem under sin tröja. Oden blev rasande när han
upptäckte detta och skrek att han skulle ge tillbaka runkavlarna,
annars skulle han släppa sina hundar på honom. Men Kettil var inte
rädd utan kastade en runkavel mot hundarna som trollbands. Nästa
dag möttes de igen, Oden och Kettil, och nu hade Oden med sig
en stor tjur. -”Jag är inte rädd, sa Kettil” och slängde en runkavel
mot tjuren som förstelnades. Tredje dagen när de möttes var Oden
så arg att det rök om honom och gräset vissnade där han gick. Nu
hade han med sig självaste havsfrun, men även henne lyckade Kettil stoppa med hjälp av en runkavel. Nu gav Oden upp. Från den
dagen övertog Kettil Odens runkunskaper och fick namnet Kettil
Runske, den runkunnige.

Tidigare undersökningar
Redan 1994 gjordes en kulturhistorisk förstudie med anledning
av den nya sträckningen av väg 127, som den då hette. Under den
här studien fanns tre alternativa vägkorridorer (Syllner-Gustafsson
1994a).
Drygt 10 år senare genomförde Jönköpings läns museum en
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arkeologisk utredning, etapp 1 inför den nya vägsträckningen mellan Sjunnen och Alseda (Engman 2007). Under det här arbetet
påträffades ett stort antal lämningar från olika tidsperioder, mest
förekommande var fossil åker och torplämningar. Vissa av dessa
lämningar har undersökts i föreliggande förundersökning. Det påträffades också två möjliga boplatslägen som sökschaktades under
en arkeologisk utredning, etapp 2. Under det arbetet framkom två
kokgropar som fick en datering till äldre bronsålder (Kristensson
2010).
Ännu en kulturhistorisk förstudie genomfördes för sträckan från
Alseda och österut till Järnforsen (Borg & Nilsson 2003). Denna
kompletterades 2004 med en fördjupad kulturhistorisk förstudie
gällande sträckan genom Repperda by (Engman 2004).
Samma år som den första kulturhistoriska förstudien gjordes
1994, genomfördes också en förstudie genom Alseda sockencentrum, förbi kyrkan (Syllner-Gustafsson 1994b). Efter den följde
sedan en arkeologisk utredning där ett flertal lämningar från framförallt järnålder påträffades (Vestbö 1994). Denna följdes i sin tur
av en arkeologiska för- och särskild undersökning då bland annat
ett gravfält från yngre järnålder grävdes ut (Nordström 2009 och
manus).
I den nya vägsträckningens förlängning, västerut mot Flugeby,
har också antikvariska insatser genomförts eftersom det planerades
en gång- och cykelväg på denna sträckan. Först gjordes en kulturhistorisk förstudie, då flera områden med röjningsrösen påträffades
(Vestbö 1995). Därefter gjordes en arkeologisk utredning och en
för- och särskild undersökning av ett mindre område med fossil
åkermark. De dateringar som gjordes av området visar på att det
använts under högmedeltid fram till historisk tid (Engman 1998
och 2001).

Resultat
De fornlämningar som är aktuella i föreliggande förundersökning
beskrivs här i vägsträckningens riktning från väster, närmast Sjunnen och österut mot Alseda.
Fossil åker RAÄ 359

figur 7. En av stentipparna inom RAÄ 359.

Området är nästan 1 kilometer långt och 20–400 meter brett i
nordvästlig-sydöstlig riktning. Inom området finns omkring 400
röjningsrösen av skiftande karaktär. I de sydöstligaste delarna och
runt den yta som var åker under 1950-talet är de både större till
ytan och högre, vissa påminner nästan om stentippar (figur 7 och
14) . Inom andra delar av fornlämningen är röjningsrösena mindre,
flacka i profilen och endast 1–2 meter i diameter. Framförallt de
små anläggningarna är övermossade.
I samband med karteringen, som gjordes innan själva under-
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figur 8. Plan över RAÄ 359 med inmätta röjningsrösen och den nya utsträckningen i områdets sydvästra del.
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sökningen och då vi också dokumenterade diameter och höjd på
anläggningarna, fick vi en överblick över fornlämningen. Fornlämningen hade inte karterats i sin helhet men i samband med
förundersökningen gjordes detta. Vi kunde i de olika karaktärerna
av röjningsrösen generellt se tre olika typer inom området. Det är
också utifrån dessa olika karaktärer på anläggningar vi har fördelat
dem som sedan har undersökts (se nedan). Det är endast inom
vägområdet som röjningsrösen har snittats och undersökts.
RAÄ 359 ligger i ett kuperat område med berg som går upp i
dagen och med branta klippväggar. Däremellan finns också mindre
våtmarker. Det kan också ses i hur röjningsrösena är fördelade över
ytan (figur 11-12 ). Planer med inmätta rösen kan vara missvisande då
ytor utan anläggningar förutsätts vara röjda ytor det vill säga använda
för odling. Figur 11 och 12 med höjkurvor och den laserskannade
topografin visar tydligt att här är det branterna i landskapet som

figur 9. Norra delen av RAÄ 359.

figur 10 . De centrala delarna av område RAÄ 359.
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gör att det inte finns röjningsrösen inom vissa ytor.
Höjderna inom området sträcker sig från 170 till 215 meter över
havet. Till största delen är det bevuxet med äldre blandbarrskog,
men det finns också ytor som har avverkats och som är nyplanterade.

figur 11. Den laserskannade topografin med inlagda
höjdkurvor. Nordvästra delen av RAÄ 359.

figur 12 . Den laserskannade topografin med inlagda
höjdkurvor. Södra delen av RAÄ 359.

16

• ARKEOLOGISK RAPPORT 2014:08

figur 13 . Översikt, södra delen av röjningsröseområde

RAÄ 359.

Genom större delen av fornlämningen går en skogsväg (figur 13 ).
Inom fornlämningen kunde olika typer av rösen ses. Från den
sydöstra delens sentida och höga röjningsrösen med löst liggande,
stora stenar (figur 14 ). Till den centrala delen av området där röjningsrösena var mer flacka i profilen och där stenen ”satt sig” och
sjunkit ned i marken. Detta kunde också konstateras när anläggningarna snittades och mängden jordfyllning blev synlig. I områdets
nordvästra begränsning fanns ännu en typ av rösen som var relativt
små i diameter, 1–3 meter men med ett större stenmaterial. Utifrån
detta valde vi att undersöka, dokumentera och till viss del provta
två anläggningar i varje del av området. I nordväst undersöktes
AR312 och AR333, som var relativt små men som innehöll något
större stenar. I den centrala delen, där anläggningarna var lägre och
mer anonyma undersöktes AR376 och AR393. I den sydöstra, och
som vi trodde, yngsta delen undersökte vi AR517 och AR527. I
föreliggande rapport redovisas utförligt de röjningsrösen som har
analyserats inom ramen för förundersökningen AR312, AR376,
AR393 och AR517 (figur 16 och 20) .
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figur 14 . Den laserskannade topografin i RAÄ 359, med röjningsrösen markerade i gult. Storleken på de gula markeringarna är proportionerligt

anpassade efter röjningsrösenas storlek. Här kan man se skillnader i de olika delarna av området.

18

• ARKEOLOGISK RAPPORT 2014:08

figur 15 . Röjningsröse AR312 i profil.

Röjningsröse AR312 och AR333
De röjningsrösen som låg längst norrut inom RAÄ 359 var relativt
små i plan men de båda som undersöktes hade en diameter på 5
meter och en något välvd profil. Stenstorleken var 0,2–0,4 meter.
Det är på AR312 som fokus läggs här, eftersom det är från det röjningsröset som vi under förundersökningen har analyserat kol- och
jordprover. När anläggningen undersöktes och dokumenterades i
fält tolkades den innehålla ett ”inre” röse med en första röjning på
platsen och som sedan hade överlagrats av en senare röjning. Detta
var framförallt utifrån skillnader i fyllningen som fanns mellan
stenarna. Den 14C-analys som gjordes av kol från dessa båda faser
stämde dock inte in i denna tolkning, då PK1 (Ua-48016) från den
äldre fasen daterades till 1470–1650 e.Kr. och PK2 (Ua-48017)
från det som i fält tolkades vara en yngre fas fick en äldre datering,
680–890 e.Kr.. Det troliga är att PK2 har tillhört ett äldre träkol
som genom omrörning har hamnat i ett yngre material. Det betyder
också att röjningsröset mycket troligt har lagts upp i två olika faser
även om vi inte lyckats fånga upp det med hjälp av 14C-analysen.
Med tanke på att det fanns rikligt med granpollen i proverna bör
röjningsröset vara från en tidpunkt när arten blev vanlig i området.
En etableringen av gran skedde i området omkring 1100 e.Kr. men
den blev inte vanlig förrän under 1300-talet (bilaga 3 ). Den datering
som har en mittpunkt i 1500-talet är därför rimlig också utifrån
pollenanalysen. Jordproverna visar också på höga halter av träkolspartiklar som kan indikera en lokal röjning där eld har använts.
Den pollenanalys som har gjorts visade att de vanligaste pollentyperna är björk, tall och gräs. Men det finns också pollenkorn från
sädesslag av vilka några har kunnat bestämmas till råg och Björkman
kan säkert belägga att det har odlats invid röset (bilaga 3 ). Sammantaget indikerar detta att det fanns en blandning av vegetationen
i området med skog, trädbevuxen hagmark, betesmark och åker.
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figur 16 . Plan med platserna för AR312, AR376, AR393
och AR517 markerade.

Pollen från svartkämpar visar på betesmark och pollen från ljung på
närmast hedartad betesmark. Resultatet från vedartsanalysen visar på
björk, gran och rönn/oxel, där björk och rönn/oxel är ljuskrävande
medan granen klarar av beskuggning bättre.
I röjningsröse AR333 har vi samlat in kolprover för två vedartoch 14C-analys samt jordprover för tre markpollenanalyser, men
dessa får anstå till en eventuell slutundersökning.
Röjningsröse AR376 och AR393
Båda röjningsrösena AR376 och AR393 var små till ytan, 3 meter i
diameter, flacka i profilen och hade ett likartat stenmaterial genom
hela anläggningen på 0,1–0,2 meter stora stenar. De hade också
relativt mycket jordfyllning mellan stenarna. Detta sammantaget
gjorde att de tolkades härstamma från en och samma röjningsfas.
Enligt den 14C-analys som gjordes är det också troligt att det rör
sig om en fas i AR376 där PK1 (Ua-48018) daterades till 1405–1455
e.Kr. och PK2 (Ua-48019) till 1300–1430 e.Kr. Däremot visar pollenanalysen på ett annat resultat. Alla prover innehöll rikligt med
granpollen vilket visar att de anlagts efter 1300-talets början. Fynd
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figur 17 . Röjningsröse AR376 i profil.

av blåklint tillsammans med låga halter av hassel i två av proven (PP1
och PP3) visar på att de representerar en yngre fas efter 1500-talet,
medan ett av proven (PP2) med hög frekvens av hassel pekar mot
en äldre fas mellan 1300 och 1500 e.Kr.
Den mångfald av pollen som fanns i AR376; björk, gran, tall, nejlikväxter, gråbo och blåklint samt förhållandevis rikligt med sädespollen där råg kunde bestämmas visar på en mosaikartad vegetation
i området. Där förekom skogsdungar, hagmark, betsmark och åker.
Gräs- och svartkämpspollen visar på en betydande öppen betesmark
och ljungen att marken varit hårt utnyttjad och delvis utarmad.
Även vedartsanalysen med björk, ek och gran visar på ett omväxlande landskap.
AR393 låg intill och endast ett tiotal meter från AR376. Från
detta röjningsröse har vi samlat in tre markpollenprover men inte i
nuläget analyserat dem. Däremot har vi analyserat två vedart- samt
två 14C-prover. Dessa understryker till viss del, men inte fullt ut

figur 18. Röjningsröse AR393 i profil.
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tolkningen för AR376, om de båda röjningsrösen tillhör samma
odlingsyta, vilket är det troligaste. PK1 (Ua-48020) i AR393 daterades till medeltid 1215–1285 e.Kr. medan PK2 (Ua-48021) fick
en senare datering: 1650-1960 e.Kr. Tidsskillnaden här är förmodligen något för stor för att jämföras med AR376 som hade en fas
från 1300–1500 e.Kr. samt en efter 1500-talet. Men de visar ändå
på två röjningsfaser.
Vedartsanalysen i AR393 skiljer sig förvisso något åt jämfört
med AR376 och har björk, gran och tall men resultaten från båda
anläggningarna visar ändå på ett landskap som kunde hysa både
ljuskrävande träd och arter som klarade av mer skuggiga miljöer.
Röjningsröse AR517 och AR527
De röjningsrösen som undersöktes i södra delen av RAÄ 359 var
helt annorlunda till utseendet än de andra som undersökts inom
fornlämningen. De var större till ytan med 5 och 7 meter i diameter
och hade en toppigare profil. När vi snittade anläggningarna såg
vi också att de innehöll stora mängder, ganska små stenar i storleken 0,1–0,4 meter. Det fanns lite jordfyllning mellan stenarna
och mycket luft vilket gjorde att profilen hade en tendens att rasa.
Kol- och jordprover togs i båda anläggningarna, men det är bara i
AR517 som kolproverna har analyserats under förundersökningen,
varför det endast redogörs för den.
Röjningsröse AR517 tolkades i fält innehålla tre röjningsfaser,
där den första framförallt innehöll stenar i storleken 0,2-0,4 meter
medan en senare fas bestod av ett mindre stenmaterial med mycket
0,1 meter stora stenar. Över dessa låg åter något större stenar. Det
material som användes för en 14C-datering samlades i båda fallen in
i det lager som tolkades som en första röjning, eftersom det högre
upp i röset inte fanns någon fyllning att leta kol i. Resultatet av
14
C-analysen bekräftar också samstämmigheten: PK1 (Ua-48022)
med 1480–1650 e.Kr. och PK2 (Ua-48023) med 1420–1620 e.Kr.

figur 19 . Röjningsröse AR517 i profil.
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Båda hamnar alltså med en tyngdpunkt i 1500-tal.
Vedartsanalysen visade att kolet kom från gran och tall, vilket
alltså är både en ljuskrävande (tall) och en mer skuggtålig (gran)
art. Granen blev vanlig i området under 1300-talet vilket också väl
stämmer överens med de dateringar vi fått.

figur 20 . Skyttevärnet, före detta RAÄ 358, till vänster.
Den avbanade ytan med inmätta stenar och stubbar till
höger.

De avbanade ytorna
Sammanlagt ytavbanades drygt 300 m2 inom vägområdet för att
fastställa om det fanns indelningar av åkerytor. Ytavbaningen gjordes
intill de röjningrösen som dokumenterades och endast vegetationslagret avlägsnades.
En yta togs upp vid AR376 och AR393. Den visade sig vara i
princip stenfri. Endast några enstaka större stenar, omkring 0,3–0,4
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meter stora, fanns inom ytan och det fanns inga tecken på åkerytor
eller tegindelningar.
En annan yta togs upp intill AR517 och AR527. De stenar och
stubbar som fanns i detta område mättes in digital (figur 20 ). Inte
heller här kunde några tegindelningar eller andra stensamlingar
ses. Vad man kan se är att det i de intilliggande röjningsrösena är
förhållandevis små stenar, många var endast 0,1–0,2 meter stora.
Denna storlek på sten fanns inte heller i den avbanade ytan, med
andra ord har man röjt undan småstenarna från åkerytan. Detta är
relativt ovanligt. Eftersom vi inte har någon markpollenanalys från
röjningsrösena intill den avbanade ytan vet vi inte vad som odlats
på platsen. Det kan också ha med det befintliga, naturliga stenmaterialet i området att göra. Gör vi en jämförelse mellan den avbanade
ytan vid AR376 och AR393 var den i princip stenfri, men det fanns
inte heller den mängden småsten i intilliggande röjningsrösen.
Sökschaktning efter boplatsspår
I de topografiska lägen som ansågs ha förutsättningar för att kunna
rymma boplatslämningar, det vill säga torra, relativt horisontella
ytor, drogs sökschakt. Den blockrika marken försvårade arbetet,
men schakt till en sammanlagd längd av 80 meter grävdes inom
RAÄ 359 (figur 8 ). Inga boplatsanläggningar påträffades under
det här arbetet.
Rekognoserande pollenanalys, lokal 1
I samband med föreliggande förundersökning togs borrkärnor i
två våtmarker, varav den ena gränsade till RAÄ 359. Provet togs
inom RAÄ 357, som är fossil åker efter en mer sentida aktivitet,
mossodling (figur 8 ).
Det handlade inom förundersökningen om att göra en rekognoserande pollenanalys för att kunna studera lagerföljderna och
utröna om platsen har potential för en mer djuplodande tolkning
under en särskild undersökning.
Tyvärr visade det sig att lagerföljden i denna lokal inte var lämpad för fortsatta studier då tidsupplösningen under de senaste 4000
åren inte var tillfredsställande. Lagerföljden där var kompakterad,
alternativt fanns det lagerluckor och det är denna tidsperiod som
vi har störst intresse i.
De 14C-dateringar som gjordes av borrkärnan i lokal 1 var: PK1
(Ua-48032) som daterades till 5900-5720 f.Kr. och PK2 (Ua48033) som daterades till 7580-7350 f.Kr.
Sammanfattning RAÄ 359
Inom RAÄ 359 har vi undersökt och dokumenterat sex röjningsrösen och trots att vi tyckte oss se skillnader i dem rent storleks
och utseendemässigt visade de sig härstamma från ungefär samma
tidsperiod. Utifrån 14C-analyser och markpollenanalyser får vi en
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klar tyngdpunkt under 1500-tal med en trolig äldre röjningsfas
tillbaka i 1300-talet. Alla anläggningar innehöll pollen från gran
som blev vanlig i området under detta århundrade. I de markpollenanalyser som gjorts kunde också pollen av säd ses, men endast
råg kunde artbestämmas.
Markpollenanalysen och dess stora spektrum av arter tillsammans med vedartsanalysen visade på ett omväxlande landskap med
skogsdungar, hagmark, betesmark och åker.
De ytavbaningar som gjordes för att söka tegindelningar och
åkerytor gav inga resultat.
Kolningsanläggning RAÄ 358

I fornminnesregistret var RAÄ 358 registrerad som kolningsanläggning, kolbotten efter resmila. Under fältarbetet fick vi av fastighetsägaren veta att det rörde sig om en yngre militär anläggning. Det
hade varit platsen för ett stabstält med omkringliggande skyddsvärn
under mitten av 1900-talet. För att vara på den säkra sidan drog
vi ett schakt genom anläggningen och kunde då konstatera att den
innehöll mycket sparsamt med kol, men däremot sten vilket inte hör
samman med kolbottnar (figur 20 ). Detta tillsammans med de nya
uppgifter vi fått gjorde att vi avfärdade den som kolningsanläggning.
figur 21. Plan med inmätta röjningsrösen inom RAÄ 354.
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Fossil åker RAÄ 354

Fornlämning RAÄ 354 är ett område med röjningsrösen och ligger
i en sydsluttning i storblockig moränmark, 165–180 meter över
havet. Området har små och relativt svårupptäckta röjningrösen där
diametern sträcker sig från 2 till 4 meter samt något enstaka större
med 7 diameter. Övervägande del av anläggningarna är uppslängda
mot berg eller jordfasta block. De större röjningsrösena ligger i
anslutning till åkermarken som har tillhört torpet Korgabo RAÄ
202:1 (figur 22 ). Korgabo nämns som torp redan 1693 (Gustafsson 2009). Vid den öppna åkermarken står en skylt med texten:
1154 Torp Nyholm 1838–1930. Detta torp låg under Alseda rote
och Ännagården (Gustafsson 2009).
I området växer en yngre gran- och tallplantering samt hallon- och
lövsly vilket gjorde området svårinventerat. Ytan har markberetts
inför planteringen och vissa röjningsrösen hade körskador.
Den här fornlämningen karterades digitalt med hand-GPS men
undersöktes inte vidare. Den yta som skulle undersökas inom vägområdet, var sank och där fanns inga röjningsrösen (figur 21och 23 ).
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figur 22. Översikt över åkermarken tillhörig torpet

Korgabo.

figur 23. Den sanka ytan inom RAÄ 354, som låg inom
vägområdet.
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Fossil åker RAÄ 362

figur 24. Översikt område RAÄ 362.

RAÄ 362 ligger i en sydsluttning i block- och stenrik moränmark,
155–180 meter över havet. Området består av röjningsrösen som
endast är 1-2 meter i diameter och som mest 0,3 meter höga. Vissa
är uppslängda mot berg och jordfasta block. Fornlämningen genomkorsas av en skogsväg.
I områdets norra del växer en tät, något äldre granplantering och
där var också nygallrat från sly (med allt ris som det innebär på
marken) vilket försvårade inventeringen. Södra delen av området
ligger i ett platåläge (figur 24 ). Där var nyplanterat vilket gjorde
det lättare att få en överblick över området. Inom detta område,
som också hörde till vägområdet undersöktes och dokumenterades
två röjningsrösen, AR693 och AR702.

figur 25 . Plan över RAÄ 362 och RAÄ 372, med bland annat inmätta röjningsrösen och stenmurar.
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Röjningsröse AR693 och AR702
Röjningsrösena var relativt små i plan 4 och 4,5 meter i diameter och
inte mer än 0,3–0,4 meter höga. När anläggningarna hade snittats
och undersöktes samt dokumenterades i fält tolkades de innehålla
en röjningsfas utifrån de lager som kunde urskiljas i fyllning och
stenmaterial. Röjningsrösena innehöll ganska mycket jordfyllning
som bestod av en fet, mörkbrun mylla. Stematerialet var likartat
genom både AR693 och AR702 med framförallt 0,2–0,4 meter
stora stenar.
I båda röjningsrösena samlades kol- och jordprover in för vedart- 14C- och markpollenanalys. Men under förundersökningen
genomfördes endast vedart- och 14C-analys på AR693 varför endast
den tas upp här.

figur 26. Den avbanade ytan inom RAÄ 362.

figur 27. Röjningsröse AR693 i profil.
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De trädslag som återfanns i vedartsanalysen var ek, björk, tall och
gran. Det är framförallt ljuskrävande träd i ek, björk och tall mendan granen är mer tålig även mot skuggiga miljöer. Granen blev
vanlig först under 1300-talet i det här området.
De två dateringar som gjordes av kol från anläggningen samlades båda in i botten av röjningsröset. PK1 (Ua-48024) fick en
tidig datering till vikingatid 670-870 e.Kr. men det var från ek
som också kan ha en hög egenålder. PK2 (Ua-48025) daterades
till tidig medeltid och 1185-1280 e.Kr. Det kan alltså röra sig om
röjningsröse med något högre ålder än de övriga som undersökts
inom förundersökningen utmed väg 47. Det som talar mot detta är
fyndet av gran, som alltså inte blev vanlig förrän under 1300-talet,
men ändock etablerades redan under 1100-talet.
Den avbanade ytan
Den ytavbaning som gjordes inom RAÄ 362 var 115 m2 och låg
alldeles intill AR693 (figur 25 ). När vegetationsskiktet tagits bort
kunde vi konstatera att även om denna yta bör vara röjd, med tanke
på närheten till röjningsrösena, fanns mycket sten kvar. Stenen var
i storleken 0,1–1 meter. Väster om de undersökta röjningsrösena
drogs sökschakt och även där kunde vi se att mycket sten fanns
kvar. Det fanns inga ytor med färre kvarliggande stenar eller stenar
samlade i strängar, som kunde indikera tegar. Om man har röjt
marken för odling bör det ha varit årder man använt sig av för att
bearbeta jorden.
Sökschaktning efter boplatsspår
Intill och väster om de undersökta röjningsrösena grävdes två
sökschakt ned till anläggningsnivå för att söka eventuella boplatslämningar. Schakten, som sammanlagt mätte 25 meter, innehöll
rikligt med sten, däremot påträffades inga boplatsspår.
Sammanfattning RAÄ 362
De röjningsrösen som finns inom RAÄ 362 är av en karaktär som
vi brukar bedöma som äldre. De är små och relativt flacka. Utifrån
att endast ha analyserat en anläggning är det svårt att dra några
slutsatser men det ser ut att röra sig om tidigmedeltida röjning på
platsen. Det vore intressant att gå vidare med röjningsröse AR702
och göra en jämförelse med den anläggningen, är den från samma
tid? Dessutom finns det markpollenprover insamlade från anläggningarna som kan hjälpa till med en tolkning av ålder och hur
marken har brukats inom fornlämningen.
Lägenhetsbebyggelse RAÄ 372

RAÄ 362 gränsar i väster till RAÄ 372, som är registrerat som lägenhetsbebyggelse med tillhörande fossil åker. Den skiljer sig markant åt från RAÄ 362 som undersöktes och röjningsrösena är både
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större och högre. Mellan dessa går stenmurar som omgärdar väl
röjda ytor (figur 25 ). I norra delen av området finns en husgrund
samt lämningarna efter en källare och dessa är registrerade sedan
tidigare. Vid huset finns en skylt med texten: Lundabergatorpet bs
Svensberg 1820–1910. Bs bör betyda backstuga.
I samband med föreliggande förundersökning karterades den fossila åkern och övriga konstruktioner inom RAÄ 372. Under detta
arbete påträffades ytterligare en grund. Den ligger längs med skogsvägen som genomkorsar området och kan möjligen vara lämningen
efter en ekonomibyggnad. Grunden är 7 x 5 meter i öst-västlig
riktning. I norra delen, mot vägen har den ett skift syllsten medan
den i södra delen, något lägre i en slänt, har två skift. Där är syllen
0,5 meter hög. I östra delen av byggnaden finns en nedgrävd källargrop som är 2,5 x 1 meter i nord-sydlig riktning och 0,4 meter
djup. Gropen har en öppning i öster.
I södra delen av området mätte vi in en vägbank (figur 25 ). Den tas
också upp i den beskrivning som sedan tidigare finns över området
i fornlämningsregistret.
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figur 28. Schaktning inom RAÄ 360.

Fossil åker RAÄ 360

RAÄ 360 ligger i krönläge med nord- och sydsluttning. I området,
som består av blockig moränmark, går berg upp i dagen på flera
ställen. Fornlämningen innehåller röjningsrösen som är runda, 2–4
meter i diameter och som mest 0,4 meter höga.
I området växer en gles, äldre blandbarrskog med lingon och
blåbärsris som undervegetation. Röjningsrösena är kraftigt övermossade.
Inom fornlämningen ligger RAÄ 349 men utanför förundersökningsområdet som är en kolbotten efter en resmila med tillhörande
kolarkojgrund. I anslutning till fornlämningen finns också RAÄ
348 som är en hålväg (figur 30 ).

figur 29. Röjningsröse AR816, som var placerat direkt
på berget, i profil.

30

• ARKEOLOGISK RAPPORT 2014:08

figur 30 . RAÄ 360 med inmätta röjningsrösen och un-

dersökta anläggningar utmärkta.

Ett område inom den ytan där anläggningar skulle undersökas
var sönderkört av skogsmaskin och undantogs därför från undersökning. De röjningsrösen som undersöktes ligger åtskilda på grund
av denna sönderkörda yta, AR808 öster om och AR816, AR826
och AR860 väster om (figur 30 ). Som man kan se på planen ligger
AR860 3–4 meter utanför vägområdet. Vid fältarbetet använde vi
oss av de käppar som redan fanns på plats för att markera vägområdet.
Inom vägområdet undersöktes och dokumenterades fyra röjningsrösen: AR808, AR816, AR826 och AR860. Det samlades också
in markpollen i samtliga rösen, men inga av dessa har i nuläget
analyserats. Kolprover för vedart- och 14C-analys samlades endast
in i AR808 på grund av svårigheten att hitta kol i de andra anläggningarna. De var mycket flacka och AR816 var placerat direkt på
berg, som under den tid man brukade marken här alltså har legat i
dagen. I fält tolkades anläggningarna innehålla en röjningsfas. Här
redogörs endast för AR808.
Röjningsröse AR808
Anläggningen var endast 3,5 meter i diameter och 0,3 meter hög.
Stenmaterialet var likartat och stenstorleken låg mellan 0,1 och 0,3
meter. När anläggningen undersöktes och dokumenterades tolkades den innehålla en röjningsfas. De sökschakt som drogs öster om
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figur 31 . Röjningsröse AR808 i profil.

och intill för att söka boplatslämningar visade på en stenfri yta och
därför är det troligt att det är där som själva odlingsytan har legat.
Givetvis kan den vara på andra sidor av röjningsröset också.
De kolprover som sändes in för analys från AR808 kom från
gran, vilket visar att de bör ha anlagts under 1300-talet eller senare.
Granen är ett träd som växer i skuggiga miljöer. De dateringar som
gjordes av kolet från anläggningen var inte samstämmiga men ligger
båda efter att granen kom till trakten vilket gör båda rimliga. Eventuellt kan det röra sig om två röjningsfaser, även om båda proverna
har samlats in i botten av röjningsröset. PK1 (Ua-48028) daterades
till 1520–1960 e.Kr. och PK2 (Ua-48029) till 1310–1440 e.Kr.
Den avbanade ytan
Vi valde att ytavbana ett område som låg i ett platåläge mot norr.
Intill detta och som en höjd mitt i området gick berg upp i dagen.
På denna höjd var två röjningsrösen placerade som undersöktes:

figur 32 . Den avbanade ytan norr om AR816 och AR826.
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AR816 och AR826 (figur 29 ). Norr om röjningsrösena och något
nerdraget i sluttningen låg stora mängder sten under vegetationsskiktet. Men det visade sig att ytan ovanför och söder om röjningsrösena innehöll om möjligt ännu mer sten. Det var med andra ord
den mycket steniga ytan norr om som bör ha varit den röjda ytan
(figur 32 ).
Vi kunde också se ett samband i storleken på stenen, där de
medelstora stenarna var placerade i rösena, medan de mindre samt
de största stenarna låg kvar i den avbanade ytan. Men hur har man
kunnat bruka en yta som är så full av sten? Kanske har den röjts
för något annat ändamål?
Sökschaktning efter boplatsspår
Det var svårt att inom vägområdet i RAÄ 360 finna några lämpliga
boplatslägen. Sammanlagt grävde vi 20 meter sökschakt utan något
resultat, förutom ett något rostigt, emaljerat handfat.
Sammanfattning RAÄ 360
Det var fyra röjningsrösen som snittades, undersöktes och dokumenterades inom RAÄ 360, men endast ett, AR808, som har
vedart-och 14C-analyserats. Dateringarna skiljde sig något åt, vilket
kan tyda på två odlingsfaser, ett under medeltid och ett under sen
historisk tid. En markpollennalys av det material som finns insamlat från röjningsrösena kan tillsammans med den närbeläget tagna
borrkärnan ge oss mer kunskap om ålder på den fossila åkermarken
samt vad som har odlats där. Det vore också intressant att utröna
om man genom en pollenanalys kan se vad den steniga men vad vi
kan förstå ändå röjda marken inom fornlämningen har använts till.
De sökschakt som drogs för att söka boplatslämningar gav inga
resultat.
Fossil åker RAÄ 351

Den fossila åkern inom RAÄ 351 är belägen på en höjd och i dess
väst- och sydsluttning (figur 33 ). Området ligger 150–160 meter
över havet i kuperad moränmark med stora flyttblock och jordfasta
stenar. Berget går också upp i dagen på ett antal ställen. Inom RAÄ
351 växer en äldre blandbarrskog. Röjningsrösena och terrasskanterna är kraftigt övermossade.
Inom fornlämningen finns ett fåtal röjningsrösen som är slängda
mot större stenar och block. Anläggningarna är oregelbundna, 2–3
meter stora och 0,2–0,3 meter höga.
I området finns också terrasskanter och åkerytor. Den sammanlagda längden på terrasskanterna är cirka 120 meter och höjden
skiftar från 0,4 till 0,8 meter. I terrasserna ligger sten.
Terrasskanterna omgärdar plana åkerytor, sammanlagt kan sex
urskiljas inom området.
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Norr om den aktuella undersökningsytan, men inom RAÄ
351, är ytterligare en fornlämning registrerad, RAÄ 353, som är
en blockgrav. Den är 7 meter i diameter och har en stenpackning
lagd runt ett 2 meter högt jordfast block. I stenpackningen finns
antydan till kantkedja.
Den yta som var aktuell för undersökning var endast 70 meter
lång och som mest 15 meter bred. Detta tillsammans med de kraftiga branterna försvårade möjligheten till sökschaktning. Två röjningsrösen AR731, AR750 och en terrasskant A1220 undersöktes
och dokumenterades inom vägområdet. I alla tre samlades kol- och
jordprover in för analys men under föreliggande förundersökning
analyserades inte proverna från AR731 varför den anläggningen
inte tas upp här.
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figur 33 . Den laserskannade topografin vid RAÄ 351
med inlagda höjdkurvor och placeringen av åkerytorna.
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figur 34 . Plan över RAÄ 351 med åkerytor, röjnings-

rösen och terrasskanter. De undersökta anläggningarna
markerade.

Röjningsröse AR750
Stenarna i röjningsröse AR750 var likt de flesta inom RAÄ 351
uppslängda mot ett jordfast block. Anläggningen var rund i plan,
omkring 4 meter i diameter och 0,4 meter hög. Stenarna var till
övervägande del 0,15–0,2 meter stora. Vid arbetet i fält tolkades
anläggningen härstamma från en röjningsfas.
Även i pollenanalysen tolkades proverna avspegla ungefär samma
fas. I markpollenproverna var de vanligaste pollentyperna björk, tall,
ljung och gräs. Det förekom också pollenkorn från sädeskorn i alla
prover och de som har gått att artbestämma var från råg och vete.
Det är alltså belagt att det förekommit odling invid röset.
I pollenproverna förekom också rikligt med granpollen vilket
innebär att de inte bör vara äldre än 1300-tal. Även den låga halten
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figur 35 . Röjningsröse AR750 i profil.

av hassel ger oss en hänvisning vad gäller ålder till yngre än 1500tal, eftersom hasseln minskade kraftigt i trakten vid den tidpunkten
(bilaga 3 ). Även förekomsten av pollen från blåklint indikerar en
eftermedeltida brukningsfas.
Om man gör en jämförelse med pollenanalysen och de 14Canalyser som gjorts från kol insamlat i röjningsröset, stämmer inte
dessa helt överens. PK1 (Ua-48026) daterades till 830–590 f.Kr.
och PK2 (Ua-48027) till 1690-1930 e.Kr. PK1 som visar på en
bronsåldersdatering stämmer inte överens med de pollenprover som
fanns i anläggningen och PK2 är, med sin tyngdpunkt i slutet av
1800-talet något sentida. Enligt Björkman speglar proverna klart
en eftermedeltida fas, men en fördjupad tolkning av borrkärnan i
lokal 2 (se nedan) skulle kunna hjälpa till att klarlägga detta.
Vedartsanalysen från AR750 visade att kolet som samlades in i
anläggningen kom från tall som är en ljuskrävande växt. Pollenspektrumet speglar en vegetation med omväxlande skogsdungar,
åker och betesmark. Den höga gräsfrekvensen och förekomsten av
svartkämpar visar att det fanns stora ytor med öppen, gräsbevuxen
betesmark i närområdet. Även trampört är ett intressant fynd som
hör samman med betad, hårt kreaturstrampad mark.
Terrasskant A1220
Terrasskanten var omkring 13 meter lång och som mest 0,6 meter
hög. Den låg i nordvästlig-sydöstlig riktning, nedanför och intill en
röjd åkeryta i platåläge som var cirka 13 meter lång och 3–4 meter
bred (figur 36 ). Ovanför den röjda ytan fanns också en antydan
till terrassering, eventuellt kan den vara naturlig. Stenmaterialet i
terrasskanten var 0,1-0,35 meter stort med en stor inblandning av
jordfyllning.
De kolprover som sänts in för vedartsanalys visade att materialet
kom från gran och tall. Tallen är ljuskrävande medan granen indi-
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figur 36 . Terrasskanten A1220 och den intillggande
åkerytan i profil.

kerar ett mer skogsbeväxt landskap. Granen blev vanligt förekommande i trakten under 1300-talet vilket ger en hänvisning rörande
anläggningens ålder. De 14C-dateringarna som gjordes av kol från
A1220 gav stor skillnad i dateringar där PK1 (Ua-48030) fick en
datering till vendeltid 560-655 e.Kr. och PK2 (Ua-48031) daterades
till sen historisk tid 1630-1960 e.Kr. Att provta anläggningar av den
här typen stöter på vissa problem, det är svårt att hitta en sluten
kontext där kolet ligger in situ. För att få klarhet bör dateringarna
kompletteras med en pollenanalys. Det har samlats in jordprover i
anläggningen för en markpollenanalys vilka dock inte har analyserats under förundersökningen.
Den avbanade ytan
Inom vägområdet ytavbanades ett område, som var 280 m2, för
att söka eventuella tegindelningar (figur 37 ). Ytan visade sig vara
i princip stenfri. Det fåtal stenar som låg kvar i åkerytan var alla i
storleken 0,4–0,6 meter och jordfasta. Den röjda ytan låg i ett platåläge i en sydsluttning och i slänten söder om och nedanför denna
fanns utslängda stenar.
Sökschaktning efter boplatsspår
Som tidigare har nämnts fanns ingen möjlighet att sökschakta efter
boplatslämningar i området. Därför schaktade vi efter ytavbaningen
något djupare för att om möjligt fånga upp boplatsanläggningar.
Inga sådana påträffades.
Sammanfattning RAÄ 351
RAÄ 351 är lite annorlunda till sin karaktär än övriga områden
som berörs under föreliggande förundersökning. Dels eftersom det
framförallt rör sig om röjningsrösen uppslängda mot jordfasta block,
dels eftersom det här handlar om röjda åkerytor med intilliggande

ARKEOLOGISK RAPPORT 2014:08 •

terrasseringar. Två röjningsrösen och en terrasskant är undersökta
och dokumenterade inom fornlämningen. De 14C-dateringar som
har fåtts från området är inte samstämmiga utan pekar mot tider från
bronsålder till sen historisk tid. Markpollenanalysen från AR750
pekar dock mot en eftermedeltida brukningsfas.
Markpollen- och vedartsanalysen ger bilden av ett omväxlande
landskap med skogsdungar, åker och betesmark.
Den ytavbaning som gjordes för att söka tegindelningar och
åkerytor gav inga resultat.
I området finns sedan tidigare en registrerad blockgrav, RAÄ
353. Det är en gravkonstruktion där stenar lagts mot ett större
jordfast block. Gravar av den här typen har fått dateringar från
yngre bronsålder till romersk järnålder. I röjningsröset AR750 hade
vi en datering i yngre bronsålder. Rent teoretiskt skulle den kunna
vara samtida med blockgraven, men det krävs fler dateringar och
framförallt en undersökning av graven för att fastställa sambandet.
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figur 37 . Den avbanade ytan inom RAÄ 351. Här kan
man se att åkerytorna ligger i platålägen.
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Rekognoserande pollenanalys, lokal 2
I samband med förundersökningen togs borrkärnor i två våtmarker.
Den ena av dessa ligger cirka 100 meter sydväst om RAÄ 351, men
samtidigt också i närområdet till RAÄ 360 och kan därför användas
vid tolkning av den fossila åkern även där (figur 34 ).
Det handlar i den här fasen om en rekognoserande pollenanalys
för att kunna studera lagerföljderna och utröna om platsen har potential för en mer djuplodande tolkning under en särskild undersökning och det visade det sig att denna lokal hade. Koncentrationen
av pollen i borrkärnan är genomgående hög och pollenbevaringen
i den övre delen av lagerföljden mycket god (bilaga 3 ).
Björkman kan i sin rekognoserande analys se en betydande vegetationsförändring för drygt 1000 år sedan och att den största
öppenheten i närområdet verkar ha inträfat under tidig medeltid.
Den mest omfattande odlingen och markanvändningen har dock
troligen skett senare under en eftermedeltida fas.
De 14C-dateringar som gjordes av borrkärnan i lokal 2 var: PK3
(Ua-48034) som daterades till 970–1160 e.Kr. och PK4 (Ua-48035)
som daterades till 2570–2340 f.Kr.

Fynd
Inga fynd tillvaratogs under förundersökningen.

Kartanalys
De geometriska jordebokskartorna från 1645

Alseda är en av de socknar som har bäst täckning med avseende
på geometriska jordebokskartor. Detta gör att en landskapsanalys
kan ta utgångspunkt i hur bygderna läng med Emån såg ut redan
vid 1600-talets mitt. De geometriska jordebokskartorna har dock
ett par nackdelar: de har låg detaljeringsgrad och de redovisar inte
utmark och hagmark. Utredningsområdet löper genom tre gårdsbyterritorier: Dalseda, Appelhester och Alseda kyrkby, men den del
av sträckningen som faller inom de äldsta geometriska kartornas
redovisningsområde är tämligen begränsad. Dalseda är ensamgård
bestående av ett skattehemman. De två byarna uppvisar strukturer
i inägomarken som är typiska för området. Byarna praktiserar ensäde där åkermarken för Apelhesters del ligger inom ett gärde samt i
särhägnade vretar. I Alseda by finns tre åkergärden, men dessa skall
inte missförstås som årgångar i en trädesrotation, utan går tillbaka
på att landsvägen i öst-västlig riktning samt ett biflöde som faller
ner mot till Emån delar inägorna i fyra delar. Det fjärde gärdet som
således bildas hör helt och hållet till prästgården. Åkrarna är oregelbundet tegskiftade mellan byarnas gårdar och åkerytorna företer
närmast blockform, i enstaka fall bandparcellform. Lantmätare Lars
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Larsson Groth antecknade brist på byamål enligt östsvensk modell i
ingressen till flera av kartorna från Östra härad. En återkommande
skrivning är:
”Uti denna by är varje gårds åker geometrice avmätt och annoterad med samma numero som själva gårdarna äro numrerade med,
efter såsom det intet efter öre och örtug, såsom lag förmå gå i skifte”.
Humlegård antecknas till Dalseda på 200 stänger och för två av
gårdarna i Apelhester, skattegårdarna, med 140 respektive 80 humlestänger vardera.
Byarnas stora ängsområden karterades av lantmätare Groth och
ängens kvalitet beskrivs noggrant i kartan. Den mossiga hårdvallsängen med ek- och björkeskog i Dalseda beskriver en lövskogsbeväxt äng men med träd som egentligen inte var de man vanligen
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figur 38. Alsedas utjord markerad i 1645 och 1793 års

karta.
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tänker på när det gäller ängsmark. Inte heller Apelhesters steniga
och mossiga hårdvallsäng med ek- och granskog. Överhuvudtaget
speglade trädbeståndet i 1600-talets ängar i Småland växtligheten i
skogsmarken i stort. Ädellövskog var sällsynt i de småländska ängarna. För Alseda kyrkby finns inga trädslag angivna men ängarna
betecknas övervägande som steniga och backiga. Här finns både kärr
och starrvallsängar, varav en ”med mycken skog uti” som hårdvallsängar. Trots de tämligen stora ängsarealerna som finns till de två
byarna och ensamgården Dalseda, har samtliga ängar på annat håll.
Det gäller framför allt ängar utmed Emån eller Emåns tillflöden
eller biflöden. Ängsmarken var det viktigaste markslaget och höet
från maderna längs med åarna var särskilt värdefullt. Det innehöll
inte samma näringsvärde som hårdvallshöet, men var omistligt
som ”bukfylla” för boskapen under vintern. Dalseda har dessutom
ängar i en utjord i Rösa i Skede socken. Korsägande av ängar är inte
ovanligt såtillvida att gårdar i byarna kunde äga ängar hos varandra.
Hur detta bruk uppstått är inte utrett, men har troligen med äldre
ägandeförhållanden att göra.
Till Dalseda hör en kohage utmed Emån, en av de få hagar som
tas med i de äldsta geometriska kartorna, hagen betecknas som
beväxt med granskog och med backar.
För Alsedas del beskriver den sammanfattande kommentaren
kring utmarken att det till ”denna ovan nämnda by är utmark nog
samt timmer, Svedje och lövskog. Nödtorftigt fiske i Stora ån”, för
Apelhesters del beskrivs skogs- och utmark samt timmer, svedje och
lövskog som nödtorftigt, och för Dalseda beskrivs en skvaltkvarn
som går mest årligen samt nödtorftig skog och utmark till timmer-, tarve,- svedje- och lövskog. Detaljsnålheten i kartorna gör att
varje anteckning är oerhörd värdefull. Uppgifter om att gårdarna
har nog eller nödtorftig skog och utmark, där utmark egentligen
är synonymt med mulbete, betyder att trakten inte lider nöd på
tillgångar, men att de är just tillräckliga för de behov som finns.
Tarve- och timmerskog är viktiga resurser till husbyggnation, ved
och gärdsgårdstimmer. Lövskogen var viktig som foderresurs då
lövfodret utgjorde kanske så mycket som 10 % av boskapens vinterfoder. Löv samlades framför allt in genom topphamling, men även
rothamling förekom framför allt av hassel. Svedjandet var viktigt
och hade så varit från senmedeltid då granen blev skogsbildande
träd och ända fram till 1800-talets mitt. Svedjandet gav förutom
råg och rovor ett par års prima höskörd innan svedjan åter lades ut
till betesmark. Genom svedjan förbättrades gräsväxten tillfälligt och
svedjans huvudsakliga roll kom så småningom att gå från att vara
framför allt spannmåls- och rovproducerande till att bli ett sätt att
förbättra gräsväxten.
Till Alseda antecknas även förekomst av en utjord som antecknas
under Alsedas Backegård. Utjordar har traditionellt kopplats till
äldre inägomark och tomtmark till ödelagda gårdar och utjorden i
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Alseda utgör troligen inget undantag. Utjorden är markerad som
en inhägnad äng på kartan från 1645 (figur 38 ).
Storskifteskartorna. Landskapet binds samman

Det är dock först i och med storskifteskartorna som upprättades
kring sekelskiftet 1800 som en helhetlig bild över utredningsområdet träder fram. Utmarken som i kartorna från 1640-talet endast
beskrivs kortfattad finns med i storskifteskartorna och visar en
nyttjad skog och utmark, full med beteshagar och särhägnade kärr
som slogs för madhö. Gärdsgårdar löper genom hela utmarken i
ett intrikat mönster som stänger inne eller ute bopskapen. Likaså
finns ett antal större och mindre vägar där de förra binder ihop
bygderna längs Emån medan de mindre knyter ihop byarna eller

figur 39. Den registrerade fossila åkern och de hagmarksområden som betecknas som Stora och Lilla Torp.
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figur 40. Storskiftesdelningen av Apelhester.
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går från tomten ut mot avlägsna delar av byterritoriet.
Bruket att svedja som beskrivs som en viktig utmarksresurs 1645
används fortfarande vid tiden för storskiftet. I Dalseda går ena delen av ängen under beteckningen Fällorne, vilket visar att bruket
att svedja ängsmark fortfarande praktiserades. Flera anteckningar
om svedjandet i ängsmarken finns i kartorna från Vetlandaområdet
från 1640-talet.
Utjordar finns även i storskifteskartorna. I Dalseda finns en utjord
som ägs och brukas av Apelhester. I Alseda överensstämmer utjorden
vid storskiftet med den som antecknas i 1645 års karta, dessutom
finns ytterligare en äga strax öster om denna som också omtalas som
utjord. I Apelhester däremot finns ett större hagmarksområde som
betecknas som Stora och Lilla Torp. Inom området finns inget torp
utritad i kartan. Att namnet anger torp i obestämd form och inte
som ’torpet’ antyder att det här kan röra sig om en äldre övergiven
bebyggelseenhet. I området har flera områden med fossil åkermark
registrerats i samband med den arkeologiska utredningen (figur 39 ).
Vad vi vidare ser är ett landskap under uppdelning. Storskiftet var
i Småland ganska genomgripande och ofta delades både inägor
och utmark i samband med storskiftet mellan byns gårdar. Exempel på detta framträder i Apelhester by där byns ägor delas enligt
tårtbitsprincipen, dock utan att någon bebyggelse flyttas ut från
bytomten (figur 40 ).
Storskifteskartorna varierar när det gäller återgivandet av tomtmark och bebyggelse. De individuella husen återges i Dalseda och
Alseda, medan inga hus har ritas ut på Apelhesters bytomt. Storskifteskartans anteckningar om tomtmarkens användning visar att
träd- krydd och kålgårdar fanns till nästan varje gård, till Dalseda
anges även en svinavall som är belägen i utkanten av gårdstomten.
Däremot finns inga anteckningar om humlegårdar. Humleskördarna
i Småland var små och med tiden skedde lättnader i påbudet om
att alla gårdar skulle hålla sig med egna humlegårdar. Det är sannolikt att antalet humlegårdar minskar kraftigt mellan 1640-talet
och tiden för storskiftet och att man i större utsträckning går över
till att köpa humle utifrån snarare än att vara självförsörjande.
Under perioden 1750 och fram till ca år 1820 introduceras allt
flera växter och det är inte ovanligt att stöta på jordpäron- eller
potatesland i kartorna. I de tre nu studerade kartorna finns inga
sådana anteckningar, däremot finns en ärtlycka i Alseda. Ärtorna
hade dock odlats i århundraden , men det är relativt sällan lyckorna
nämns i kartorna.
Sammanfattande analys av kartstudien

Jag har tittat på perioden mellan 1645 och fram till storskiftet
kring sekelskiftet 1800. Jag har inte funnit det nödvändigt att titta
på yngre kartmaterial och det finns inte heller lagakifteskartor för
samtliga enheter. Det kan konstateras att den nya vägsträckningen
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gick genom ett utmarksområde där varje tillgänglig resurs nyttjades.
Anteckningar finns om svedjande, både i skogsmark men även i
ängen, timmer, ved och lövfoder hämtades i skogen och på många
ställen fanns inhägnade kärr där man slog för madhö. Vi är långt
innan granplanteringarnas tid, i ett landskap präglad av större öppenhet och mosaikkaraktär. Skogen var uppdelad i den rena utmarken och i de inhägnade betesmarkerna. Det är troligt att hagarna
var färre på 1640-talet, men eftersom dessa nästan aldrig redovisas
i de äldsta kartorna är det svårt att vara helt säker på detta. Vid
1700-talets slut hade dock en stor del av utmarken hägnats in till
hagmark för kreaturens sommarbete. Överhuvudtaget slås man av
de många kilometer hägnad som går kors och tvärs genom utmarken. Att bygga och underhålla dessa har tagit mycket tid i anspråk.
I karttexterna och i kartbilderna kan man identifiera ett bakgrundsbrus från gårdar som funnits kortare eller längre tid och sedan
lagts öde. Mest framträdande är de ägor som explicit kallas utjordar,
men även utmarksområdet till Apelhester som går under namnet
Lilla och Stora Torp kan dölja en äldre försvunnen bebyggelseenhet. Det står dock inte explicit i kartans text att det är en utjord.
Tyvärr saknar området kartor från perioden 1680-1750 varför
vi får använda de äldsta kartorna för att få en antydan om skogens
sammansättning. De vanligaste trädsorterna i området verkar vara
ek, björk och gran. Till detta kommer den ospecificerade lövskog
som antecknas i de äldsta kartorna.
Vad gäller odlingssystem, tegblandning, åkerform och avsaknaden av en byamålsräkning enligt östsvensk modell ansluter de tre
byarna till det mönster som är vanligt i byarna längs med Emådalen.
Den viktigaste variablen i agralandskapet i denna del av Småland
var inte åkermarken, men väl de rika slåttermarkerna kring Emån.

Sammanfattning
I samband med att väg 47, mellan Sjunnen och Alseda, planeras
att få en ny sträckning har Jönköpings läns museum genomfört en
förundersökning i området.
Det var framförallt fossil åker som var aktuellt: RAÄ 351, 354,
359, 360 och 362 men också en kolningslämning RAÄ 358. Den
sistnämnda visade sig dock vara en militär, sentida anläggning och
avfärdades.
De röjningsrösen som undersöktes var utseendemässigt annorlunda vad gällde storlek i plan, höjd och stenmaterial. Inom RAÄ
351 undersöktes också röjningsösen uppslängda mot jordfasta
block och terrasskanter. Men utifrån 14C-dateringar och markpollenanalyser visade sig de flesta framförallt vara eftermedeltida, med
en tyngdpunkt i 1500-tal. Under kartanalysen kunde inom RAÄ
359 ett utmarksområde med namnet Lilla och Stora Torp ses som
kan dölja en försvunnen bebyggelseenhet. Det kan vara spåren av
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den som vi ser i den fossila åkermarken i området.
Det har utifrån de markpollenanalyser som hittills har genomförts gått att se ett landskap med omväxlande skogsmark, hag- och
betesmark samt åker. Det har också gått att belägga odling av
marken intill de analyserade anläggningarna med framförallt rågpollen men även vete. Utöver detta visar markpollenanalysen på
betydande betesmarker i dessa områden ofta med hårt betad och
delvis utarmad mark.
Av de ytavbaningar som genomförts har inga tegar eller åkerindelningar kunnat beläggas. Däremot har en frågeställning växt
fram angående den stora mängd sten som finns kvar på det som är
”röjda” ytor. Av vilken anledning har man röjt ytan?

Åtgärdsförslag
Jönköpings läns museum anser inte att det krävs fler fältinsatser i
området. Däremot bör man göra en förtätad pollenanalys och utökad datering av lagerföljden från borrkärnan i lokal 2 inom ramen
för en slutundersökning. Detta för att förtydliga och nyansera den
bild vi har efter förundersökningen. Det är lokal 2 som har störst
potential för en förtätad pollenanalys eftersom den visar en god
tidsupplösning under de senaste 2000 åren. Lagerföljden i lokal 1
är mindre lämpad.
Man bör också, inom en slutundersökning, fördjupa analysen
av jordprover och det finns ett flertal prover insamlade från de
undersökta anläggningarna för detta ändamål. Genom att studera
fler prover kan man spåra eventuella skillnader i hur marken har
använts längs vägsträckan.
Länsmuseet har samrått med Länsstyrelsen angående åtgärdsförslagen.
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Bilden på framsidan visar en vy från Lokal 1 som är tagen mot vägområdet där det berör en
yta med fossil åkermark (RAÄ 359, Alseda socken). Foto: Leif Björkman.
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Inledning
På uppdrag av Jönköpings läns museum har Leif Björkman, Viscum pollenanalys &
miljöhistoria, utfört en översiktlig pollenanalytisk undersökning av torvmarkslagerföljder
och jordprover från röjningsrösen som är tagna på platser invid den planerade, nya
sträckningen av riksväg 47 mellan Sjunnen och Alseda i Vetlanda kommun (figur 1).
Studien har genomförts i samband med en arkeologisk förundersökning av de fornlämningar
som berörs av den nya vägsträckningen.
Syftet med undersökningen har dels varit att lokalisera lagerföljder som kan användas för
vegetationshistoriska studier av det tidsavsnitt som de arkeologiska fynden representerar,
dels att bedöma om de har potential för mer detaljerade analyser i ett senare skede. För
jordproverna gäller specifikt att testa om pollenbevaringen varit tillräckligt bra och om de
har potential att belysa markanvändning och vegetation på platsen för att en mer omfattande
analys av sådant provmaterial skall vara meningsfull. Totalt har 20 nivåer i två lagerföljder
från mindre torvmarker analyserats liksom nio jordprover från tre olika röjningsrösen (se
tabell 1 för en översikt över provmaterialet). De två lagerföljderna är tagna på torvmarker
som i denna studie har benämnts som Lokal 1 och 2 (figur 1). Jordproverna är tagna i
röjningsrösen inom fornlämningarna RAÄ 359 (de provtagna rösena är benämnda AR 312
och AR 376) och RAÄ 351 (röse benämnt AR 750) i Alseda socken (figur 2 och 3). De
provtagna rösena är alla tämligen närbelägna provpunkterna på de utvalda torvmarkerna.
Uppdraget har omfattat 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.
Bakgrund
Den nya sträckningen av riksväg 47 mellan Sjunnen och Alseda berör ett i huvudsak
beskogat och relativt kuperat område söder om samhällena Sjunnen och Holsbybrunn
(figur 1). Berggrunden utgörs i huvudsak av metasediment men det finns dessutom ett litet
inslag av vulkaniter (Persson och Wikman 1986). Den är till största delen av täckt av sandig
morän (Persson 2001). Det är endast där vägen ansluter till kulturlandskapet vid Alseda som
öppen mark berörs i större omfattning. Vägområdet tangerar även mindre partier med betad
eller odlad mark vid Appelhester och Månsgården drygt 2 km söder om Holsbybrunn.
Den nya sträckningen av vägen, som omfattar drygt 7,5 km, har utretts under drygt en
tioårsperiod (t ex Trafikverket 2010). Syftet med omläggningen är förutom att förbättra
vägstandarden, höja säkerheten och förkorta restiderna också att avlasta trafiken genom
Sjunnen, Holsbybrunn och Alseda. Därigenom minskas olycksrisken för gående och
cyklister på dessa platser.
Den nya vägen mellan Sjunnen och Alseda berör ett antal kända fornlämningar
(Engman 2007). Främst handlar det om områden med fossil åkermark som kan variera från
mindre ytor med enstaka röjningsrösen till omfattande partier på flera hektar med åtskilliga
rösen. Utöver agrara lämningar berörs även en del äldre skogsbrukslämningar som
exempelvis kolbottnar. De lämningar som ligger inom det planerade vägområdet har varit
föremål för en arkeologisk förundersökning under senhösten 2013.
I samband med förundersökningen har det också ansetts värdefullt att kunna sätta in de
arkeologiska fynden i ett vegetations- och markanvändningshistoriskt sammanhang, inte
minst gäller detta för de lämningar som är äldre än det äldsta kartmaterialet från trakten.
Med anledning av detta har det parallellt med den arkeologiska förundersökningen utförts en
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översiktlig pollenanalytisk studie av lagerföljder från torvmarker och jordprover från
röjningsrösen för att bedöma om det finns lämpligt utgångsmaterial från området som kan
användas för framtida, mer detaljerade undersökningar.
Kunskapen om områdets äldre vegetations- och markanvändningshistoria är bristfällig.
Det har tidigare inte gjorts några pollenanalytiska studier på lagerföljder eller jordprover
från platser vid vägområdet. Det har dock tidigare gjorts en pollenanalytisk undersökning av
en lagerföljd från en lokal norr om Alseda (Björkman 2001; se figur 1). Den studien utfördes
i samband med arkeologiska undersökningar föranledda av omläggningen av riksvägen
(dåvarande väg 127) genom Alseda kyrkby. Även om de paleoekologiska resultaten från den
undersökningen inte kan anses vara representativa för hela det landskapsavsnitt som berörs
av den planerade vägen kan det ändå vara värdefullt att kortfattat redogöra för den studien,
se nedan. Undersökningen från Alseda utgör framför allt ett värdefullt jämförelsematerial
för pollenanalyser av prover från den östra delen av den nya vägsträckningen.
Alsedatraktens vegetationshistoria
Eftersom det finns ett väldaterat och någorlunda detaljerat pollendiagram från en mindre
mosse vid Alseda, som ligger drygt 400 m nordnordväst om kyrkan och knappt 1 km norr
om vägområdet (figur 1), finns det anledning att kortfattat beskriva detta diagram för att
redovisa huvuddragen i Alsedatraktens vegetations- och markanvändningshistoria (se figur 4
för en anpassad version av det ursprungliga diagrammet). Pollendiagrammet som enbart
omfattar den översta metern av lagerföljden täcker tidsmässigt utvecklingen under de
senaste 6000 åren (Björkman 2001).
Landskapet vid Alseda dominerades av skog fram till ungefär 900-talet e Kr, då en första
mer omfattande markpåverkan och vegetationsförändring kan uttolkas av pollendiagrammet.
Skogen på fastmarkerna dominerades före denna tidpunkt mestadels av ek, lind och hassel.
Tall och alm förekom också i mindre omfattning, men almen tycks ha minskat i betydelse
redan omkring 2500 f Kr. På fuktigare marker var björk och al dominerande arter. På den
studerade mossen har tall och björk varit vanliga under lång tid. Under de senaste 800 åren
har dock tallen dominerat på mossen i form av tallsumpskog. Omkring 1100 e Kr
etablerades gran i områdets skogar, men det var först några århundraden senare, främst
under 1300-talet, som den kom att bli dominerande. Omkring 1000 e Kr verkar även bok ha
etablerats i regionen, men den hade sannolikt inte någon större betydelse i de lokala
bestånden och tycks heller inte lyckats expandera i trakten under senare tid (Björkman 1996,
1998, 1999).
Den största vegetationsförändringen i området inträffade omkring 900 e Kr. Vid denna
tidpunkt ökade flera örtpollentyper (bl a gräs, halvgräs, mållväxter, svartkämpar och syror)
som indikerar öppnare vegetation på såväl den undersökta mossen som de omgivande
markerna (figur 4). Sannolikt gjordes röjningar i skogen vid denna tidpunkt som syftade till
att skapa betesmarker och åker. Det är möjligt att eld användes aktivt vid röjningarna. De
höga träkolsfrekvenserna i pollenproverna vid denna tidpunkt kan vara en indikation på att
röjningsbränder spred sig till den studerade mossen.
De första pollenkornen från odlade sädesslag, i detta fall från korn (Triticum), påträffades
i en nivå som kan dateras till omkring 1050 e Kr. Något senare, vid ca 1300 e Kr, börjar
dessutom en kontinuerlig kurva med rågpollen (Secale). Omkring 1000 e Kr ökade också
arealen betesmark, vilket indikeras genom stigande frekvenser för gräs och svartkämpar.
Den mest intensiva odlingen och markanvändningen i området, som främst avspeglas av
höga frekvenser för pollenkorn från sädesslag, en (Juniperus) och ljung, verkar däremot ha
inträffat först under 1800-talet, eller eventuellt under tidigt 1900-tal.
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Val av provlokaler
Vid valet av lokaler för pollenanalytiska undersökningar har det dels eftersträvats mindre
torvmarker som kan ge lokalt präglade pollendiagram (dvs att diagrammen främst avspeglar
vegetationen i närområdet), dels att de skall vara tämligen närbelägna några av de lämningar
som studerades mer ingående vid den arkeologiska förundersökningen. En sådan närhet
mellan provlokalen och det arkeologiska objektet underlättar ofta tolkningen av
pollenspektrum från jordprover som t ex tagits i röjningsrösen. Vidare eftersträvades att
provlokalerna skulle kunna representera olika landskapsavsnitt längs den planerade vägen
och att de tidsmässigt skulle kunna avspegla framför allt de senaste årtusendena med god
tidsupplösning.
Utifrån kartstudier lokaliserades sju mindre torvmarker utefter vägområdet som
bedömdes som potentiella provlokaler. Vid en första rekognosering i fält den 22 oktober
2013, då bl a en sticksond användes som hjälpmedel för att bedöma lagerföljder och
torvmäktighet, hittades dessutom ytterligare en potentiell lokal som inte var markerad som
torvmark på den senaste versionen av terrängkartan (den fanns dock markerad som torvmark
på jordartskartan över området, se Persson 2001). Av de funna potentiella torvmarkerna
utvaldes genom samråd två som senare också provtogs (se nedan). Dessa lokaler benämns i
rapporten som Lokal 1 och 2 (se figur 1).
Att valet föll på dessa lokaler berodde på att de bedömdes ha tillräckligt omfattande
lagerföljder och att de låg i anslutning till några av de röseområden som skulle undersökas
och där man även planerade att ta jordprover för pollenanalys. Eftersom de provtagna rösena
är tämligen närbelägen torvmarkerna bör pollendiagram från dessa ha god potential att
belysa såväl markanvändningen som den generella vegetationsutvecklingen i omgivningen
inkluderande den på röseområdena.
En viss tveksamhet rådde dock kring förutsättningarna för Lokal 1 som utgörs av ett
område som pekats ut som en äldre mossodling vid en tidigare inventering (RAÄ 357,
Alseda socken), se Engman (2007). På torvmarken finns ett flertal diken av olika åldrar och
den nuvarande barrskogen på lokalen är planterad. Det finns därför en risk för att den övre
delen av lagerföljden kan ha påverkats av dikningarna på så sätt att torven blivit mer
kompakterad än den annars skulle varit. En kompaktering medför vanligen att
tidsupplösningen blir sämre om man inte samtidigt ökar provtätheten. En annan risk kan
vara att delar av lagerföljden blivit förstörd genom uttorkning och ökad torvnedbrytning.
Men närheten till ett område med fossil åker (RAÄ 359, Alseda socken) där man planerade
att undersöka flera röjningsrösen avgjorde valet. Dessutom fanns ingen annan lämplig
torvmark i närheten av detta röseområde.
På teoretiska grunder kan man anta att en provpunkt på en mindre torvmark som är högst
något hundratal meter i diameter har ett pollenupptagningsområde, dvs ett område varifrån
huvuddelen av de pollenkorn som deponeras på platsen härstammar, som motsvarar en yta
med en radie på ungefär 500 m (se t ex Jacobson och Bradshaw 1981; Jackson 1990; Sugita
1993, 1994). Det förmodade pollenupptagningsområdet för de studerade lagerföljderna har
markerats som streckade cirklar i figur 1. Samtliga provtagna röjningsrösen ligger inom de
utvalda torvmarkernas pollenupptagningsområden (se också figur 2 och 3).
Provtagning av torvmarker
Provtagningen av de valda torvmarkerna ägde rum den 31 oktober 2013. Som hjälpmedel
användes en torvprovtagare av rysk typ (t ex Jowsey 1966; Aaby och Berglund 1986).
Denna provtagare kallas i dagligt tal ofta för en ”ryss(e)borr”. För att lokalisera en
provpunkt med en så omfattande lagerföljd som möjligt användes först en provtagare med
5
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en smalare borrkanna som hade diametern 5 cm. För den slutliga provtagningen användes
däremot en borr med en bredare kanna som hade diametern 7,5 cm. Med den bredare
borrkannan kan man ta upp större provmängder än med den smalare, men den är dock något
tyngre att hantera, varför man oftast väljer en smalare borr för rekognosering av torvtyp och
lagerföljders mäktighet.
Lokal 1
För provtagning valdes en plats på torvmarken som inte verkade berörd av diken. Vid
provpunkten, som ligger knappt 20 m från den nordöstra torvmarkskanten (figur 2), finns ett
trädskikt med gran och tall som är omkring 40 till 50 år gammalt (se figur 5). Det
förekommer en del liggande träd och stubbar på torvmarken som vittnar om att beståndet har
gallrats vid ett tillfälle under de senaste 10 åren. Fältskiktet är sparsamt på platsen och
utgörs mestadels av blåbär. I bottenskiktet förekommer främst brunmossor men i mindre
omfattning också vitmossor. Markytan täcks till stor del av ett tunt skikt med barrförna. Den
verkar dessutom uttorkad vilket troligen är en effekt av dikningarna. Provpunktens
koordinat, som bestämdes med en GPS-mottagare, är: N6364602, E511174
(SWEREF 99 TM; noggrannhet ±5 m).
Genom rekognosering med den smalare borrkannan visade det sig att lagerföljdens
mäktighet översteg 3 m. Eftersom det vid detta tillfälle inte fanns någon anledning att
dokumentera hela lagerföljden provtogs den endast ned till ett djup av 3 m under markytan.
Lagerföljden därunder bedömdes vara så pass gammal, sannolikt mer än 7000 år, att den inte
skulle vara relevant att studera inom ramen för denna undersökning. Den provtagna
lagerföljden omfattar partier med såväl vitmosstorv som lövkärrtorv och kärrtorv (tabell 2,
se också figur 6). Dessutom finns i botten ett avsnitt med grovdetritusgyttja som uppåt
övergår i vasstorv och kärrtorv (figur 7).
Eftersom man på grund av den mäktiga lagerföljden kunde misstänka att den omfattade
en relativt lång tidsperiod, och att det avsnitt som var mest relevant för denna studie borde
finnas i den övre delen (dvs den översta metern), togs de flesta pollenproverna där med ett
mellanrum på 20 cm (se tabell 1). Den nedre delen under 1 m provtogs däremot glest med
ett mellanrum på 50 cm. Därutöver togs två prover för 14C-dateringar fördelade på en nivå i
den övre delen och en i den undre (tabell 3).
Lokal 2
Vid provtagningen valdes en provplats som låg tämligen centralt på torvmarken, knappt
100 m från den östra kanten (figur 3). Vid provpunkten har det funnits ett trädskikt med i
huvudsak talldominerad sumpskog som varit ungefärligen 40 och 60 år gammal. Men
eftersom lokalen ligger mitt i vägområdet har sumpskogen avverkats, vilket hade skett dagen
innan provtagningen (figur 8). Fältskiktet på platsen domineras av tuvull och blåbär.
Bottenskiktet domineras av vitmossor. Provpunktens koordinat, som bestämdes med en
GPS-mottagare, är: N6363775, E514224 (SWEREF 99 TM; noggrannhet ±4 m).
Rekognosering med den smalare borrkannan visade att torvmarken var ganska grund och
att det endast var i den centrala delen som det fanns en lagerföljd med en mäktighet på
ungefär 1 m. Den provtagna lagerföljden omfattade exakt 100 cm torv. Under torven finns
vidare ett lager med sand. Den provtagna lagerföljden omfattar i toppen ett avsnitt med
vitmosstorv, därunder förekommer kärrtorv (tabell 2, se också figur 9). De uttagna
pollenproverna har fördelats likformigt över lagerföljden med ett mellanrum på i huvudsak
10 cm (se tabell 1). Det togs även två prover för 14C-dateringar fördelade på en nivå i mitten
och en i botten (tabell 3).
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Provtagning av röjningsrösen
Samtliga jordprover som utvalts för pollenanalys är tagna på olika nivåer i profiler som
snittats genom röjningsrösen som är tämligen närbelägna de provtagna torvmarkerna
(figur 2 och 3). Vid den arkeologiska förundersökningen valdes att ta tre prover för analys i
tre olika rösen, dvs totalt nio pollenprover (tabell 1). Samtidigt togs också material (träkol)
för 14C-datering av två nivåer i varje röse (tabell 3). Jordproverna och materialet för datering
har tagits av personal från Jönköpings läns museum.
Inom fornlämning RAÄ 359 (Alseda socken) som ligger nära Lokal 1 i den västra delen
av vägområdet har två rösen provtagits. De benämns AR 312 och AR 376 (figur 2). Av
dessa ligger AR 376 närmast provpunkten, knappt 75 m nordost från denna. Det andra röset,
AR 312, ligger omkring 250 m nordväst om provpunkten. De provtagna nivåerna i rösena
redovisas i figur 10 och 11.
Inom fornlämning RAÄ 351 (Alseda socken) som ligger nära Lokal 2 i den östra delen av
vägområdet har ett röse som benämns AR 750 provtagits (figur 3). Det ligger knappt 200 m
från provpunkten. De provtagna nivåerna i detta röse redovisas i figur 12.
Pollenanalys av jordprover – möjligheter och begränsningar
Jordprover tagna i markprofiler, odlingslämningar eller arkeologiska objekt som gravar och
brunnar utgör inte alltid ett bra utgångsmaterial för pollenanalys eftersom pollenkorn som
inblandas i jord sällan är välbevarade. Fördelen med jordprover 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 den absoluta närheten inom en radie på omkring
20 till 50 m från provpunkten (Dimbleby 1957, 1976). Därigenom kan man oftast knyta sitt
spektrum till det objekt man studerar och på så sätt göra en beskrivning av vegetationen och
markanvändningen i dess närmiljö. Denna närhet saknas ofta 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 torv- eller gyttjesekvenser bevarats, och då blir det nödvändigt att
arbeta med jordprover för att över huvud taget kunna få fram relevant 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. Dessa problem kan medföra att proverna blir
svåra att analysera, och då inte bara besvärliga bestämningsmässigt utan också att de kan
vara tidsmässigt krävande eftersom det kan vara glest mellan pollenkornen. Ett relaterat
problem som framför allt försvårar möjligheten att tolka sådana pollenspektrum är selektiv
pollenbevaring (Havinga 1971, 1984). Detta problem orsakas dels av att vissa pollentyper
bryts ned lättare än andra (gäller speciellt tunnväggiga typer som exempelvis Populus och
Juniperus, dvs asp och en), dels av att vissa typer med karaktäristisk form och skulptering
många gånger är möjliga att bestämma även om pollenkornen är kraftigt påverkade (gäller
t ex Tilia och Asteraceae, dvs lind och korgblommiga växter). Därigenom får
pollenspektrum från jordprover relativt ofta en förhöjd frekvens av vissa pollentyper medan
andra kanske saknas helt. I sådana fall kan man aldrig göra en helt rättvisande tolkning av
vegetationen i närmiljön.
7
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Ett annat problem vid analys av jordprover är att den analyserade jorden kan ha blivit
omblandad innan den deponerades. 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 t ex i lövskog och 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 även 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 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 istället 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 relativt 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 fåtal år eller växtsäsonger. Man
kan då tämligen exakt räkna ut den tidsmässiga omfattningen för varje prov utifrån de 14Cdateringar som man normalt gör samtidigt på material från lagerföljden. 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 t o m innehålla komponenter från olika, 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 andra 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 provet ökar ju kortare avståndet är mellan det undersökta objektet och lokalen
med ett pollendiagram.
Pollenanalys och diagramkonstruktion
Totalt har 29 pollenprover analyserats inom ramen för denna undersökning. De har fördelats
på 20 prover från torvmarkslagerföljderna (10 prover från vardera lagerföljd) och nio från
röjningsrösena (se tabell 1). De pollenprover som tagits i lagerföljderna omfattar ca 2 cm3
provmaterial vardera. Från jordproverna, som levererats till Viscum pollenanalys &
miljöhistoria i provpåsar, har ca 5 cm3 material uttagits för pollenpreparering. Den större
provmängden för jordproverna motiveras av en generellt lägre pollenkoncentration i sådant
material jämfört med torvprover. Vid uttagningen av prover från lagerföljderna togs
dessutom fyra torvprover för 14C-datering (tabell 3).
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Pollenproverna har preparerats enligt gängse standardmetodik (Berglund och RalskaJasiewiczowa 1986; Moore m fl 1991). För att bli av med grövre växtrester som exempelvis
rottrådar och vedbitar i proverna från torvmarkslagerföljderna och större minerogena
partiklar i jordproverna har de vid prepareringen silats genom ett nät med maskvidden
250 µm. För jordproverna gäller speciellt att de på grund av den höga minerogena halten, att
de före acetolysen – dvs vid det steg i prepareringen då man försöker ta bort oönskat
organiskt material – dekanterats upprepade gånger och behandlats med fluorvätesyra (HF);
en syra som löser upp mineralet kvarts vilket ofta är huvudbeståndsdelen i minerogent
material som sand.
Pollenanalysen utfördes med hjälp av ljusmikroskop och skedde huvudsakligen vid
400 gångers förstoring. Minst 700 pollenkorn har bestämts och räknats i varje prov från
torvmarkslagerföljderna. För Lokal 1 gäller att antalet varierar från 743 till 842, med
ett medelvärde på 786. För Lokal 2 gäller att antalet varierar från 754 till 792, med ett
medelvärde på 780. I jordproverna har minst 500 pollenkorn bestämts och räknats (antalet
varierar från 524 till 555, med ett medelvärde på 545). Utöver pollen har också frekvent
förekommande sporer från ormbunksväxter, fräken och vitmossor räknats samt antalet
mikroskopiska träkolspartiklar 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 till 8), dels i form av
pollendiagram (se figur 13 till 17) vilka har ritats med hjälp av datorprogrammet TILIA
version 1.7.16 (Grimm 1992; se också http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/tiliafaq.html).
I tabellerna 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 träkolspartiklar och obestämbara pollenkorn.
De finare linjerna i flertalet av kurvorna anger en tio gångers förstoring av pollenfrekvensen
för att denna skall vara lättare att avläsa i den använda avbildningsskalan.
Pollendiagrammen för lagerföljderna är uttryckta mot en linjär djupskala som presenterar
proverna i stratigrafisk ordning med den översta nivån upptill och den nedersta i botten
(figur 13 till 14). Observera dock att diagrammen för rösena i stället är uttryckta mot
provnummer eftersom proverna är tagna på olika ställen och inte i stratigrafisk följd
(figur 15 till 17).
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,
fräken, lummerväxter och vitmossor), mikroskopiska träkolspartiklar och obestämbara
pollenkorn har beräknats utanför pollensumman. För Lokal 1 gäller dessutom att akvatiska
kärlväxter, i detta fall hårslinga och vit näckros som noterades i de nedre nivåerna, inte har
inkluderats i pollensumman. Samma sak gäller för Pediastrum, en vattenlevande och
kolonibildande grönalg som förekommer i den nedersta nivån. Frekvensberäkningen följer
de riktlinjer som uppställts av Berglund och Ralska-Jasiewiczowa (1986).
Trädpollentyperna har i tabellerna och pollendiagrammen placerats i en ordning som
motsvarar trädarternas postglaciala (efteristida) invandringsföljd i södra Sverige. Ordningen
inom övriga grupper är friare, men det har ändå eftersträvats att placera närstående
pollentyper intill varandra, liksom sådana som indikerar 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).
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Observera att förkortningen odiff som används för några av typerna i tabellerna och
pollendiagrammen (tabell 4 till 8; figur 13 till 17) står för odifferentierad, och det betyder i
det här fallet att bestämningen inte har kunnat göras längre än till växtfamiljen.
Resultat och tolkning
Nedan följer en översiktlig beskrivning och tolkning av pollenproverna vilka redovisas i sin
helhet i tabell 4 till 8, samt i diagramform i figur 13 till 17. Platserna för de provtagna
torvmarksprofilerna och röjningsrösena finns markerade i figur 1 till 3. Läget för de
provtagna nivåerna i rösena framgår av figur 10 till 12. I redovisningen nedan görs enbart en
övergripande tolkning av proverna från respektive lagerföljd och röjningsröse där fokus
ligger på vilken typ av vegetation och eventuell markanvändning som avspeglas. För att
datera lagerföljderna används dels resultaten från 14C-dateringarna (se tabell 3), dels görs
jämförelser med pollendiagram från såväl området (diagrammet från Alseda, se ovan) som
andra delar av södra Sverige. Det görs även en bedömning av vid vilken tidpunkt de
analyserade jordproverna kan ha deponerats. Denna bedömning baseras i huvudsak på
jämförelser med andra pollendiagram, men viss hänsyn tas dessutom till de dateringar som
gjorts på material från rösena. Någon annan typ av paleoekologisk eller arkeologisk
information som t ex bestämningar av vedarter och analyser av växtmakrofossil har inte
använts eller varit tillgänglig vid tolkningen av jordproverna.
Lokal 1
Den provtagna lagerföljden visar att torvmarken har en lång och komplex
utvecklingshistoria. Den nedersta borrkärnan, som är tagen mellan nivåerna 2 och 3 m under
markytan, visar att lokalen från början varit en sjö där det avsattes gyttja på botten (se
figur 7). Sjön har senare grundats upp och efter hand helt vuxit igen. Till en början när
avsättningen av gyttja upphörde utvecklades ett vassbälte där vasstorv bildades (i huvudsak
uppbyggd av arten vass, Phragmites australis). Senare övergick vassbältet till ett kärr där
olika typer av kärrtorv kom att avsättas.
Vegetationen på kärret förändrades med tiden beroende på klimatet, den lokala
hydrologin och invandring och etablering av framför allt nya träd- och buskarter. Under lång
tid fanns det exempelvis ett lövkärr på platsen vilket indikeras av att det finns ett omfattande
parti med lövkärrtorv mellan nivåerna 0,83 och 2,23 m i lagerföljden (tabell 2). I det
avsnittet förekommer rikligt med grövre växtrester som exempelvis ved och bark från träd
(bl a från al) och buskar. Lagerföljden kan som helhet beroende på de förekommande
organogena jordarterna och den utvecklingshistoria som de avspeglar betecknas som en
igenväxningslagerföljd.
De 14C-dateringar som gjorts på två nivåer i den övre respektive nedre delen av
lagerföljden visar att den omspänner mer än 9500 år (tabell 3). Eftersom det under den
nedersta dateringen vid 2,49–2,50 m, som gav en kalibrerad ålder på ca 7450 f Kr, finns
ytterligare minst 50 cm med gyttja, är det möjligt att den provtagna delen av lagerföljden
började deponeras omkring 8500 f Kr, dvs att den som helhet omfattar upp mot 10500 år.
Uppgrundningen och igenväxningen av sjön motsvaras av en nivå vid ungefär 2,53 m – dvs
en nivå strax under den nedersta dateringen – där lagerföljden gradvis övergår från gyttja till
vasstorv. Igenväxningen av sjön kan dateras till en tidpunkt som är marginellt äldre än den
nedersta dateringen, dvs till ungefär 7500 f Kr, vilket motsvarar den mellersta delen av
boreal tid i den kvartärgeologiska periodindelningen och tidigmesolitisk tid i den
arkeologiska kronologin. Man kan vidare konstatera att den nedersta metern av den
provtagna lagerföljden avspeglar utvecklingen under delar av preboreal och boreal tid.
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Den övre dateringen vid nivån 0,99–1,00 m, som gav en kalibrerad ålder på ca 5800 f Kr,
visar att den översta metern av lagerföljden är kraftigt kompakterad, alternativt att det finns
en lagerlucka (eller flera), eftersom den omfattar drygt 7800 år till skillnad mot den nedre
delen mellan 1 och 3 m som uppskattningsvis bildats under 2700 år. Den mest troliga
förklaringen till den stora skillnaden i tidsomfattning mellan den övre metern och den nedre
delen av lagerföljden är att den övre tillvuxit mycket långsamt och den nedre tämligen
snabbt. Det är också möjligt att det under perioder inte skett någon nettotillväxt av torv över
huvud taget i den övre delen. Slutligen har sentida dräneringar av torvmarken medfört att
den övre delen har kompakterats ytterligare. Däremot är det mindre troligt att den övre delen
av torven förstörts i någon större omfattning av sentida markanvändning utan de lagerluckor
som kan finnas har antagligen uppkommit redan för mer än 3000 år sedan under längre
perioder med exempelvis ett torrare klimat.
De pollen- och sportyper som bestämts i de provtagna nivåerna redovisas dels i
tabellform (tabell 4), dels i form av ett översiktligt pollendiagram (figur 13).
Pollenkoncentrationen är hög i proverna från den översta metern liksom i den nedersta
halvmetern av lagerföljden. Proverna från den mellersta delen (nivåerna vid 150 och
200 cm) har dock en betydligt lägre koncentration. Pollenbevaringen är mycket god i de
flesta av proverna frånsett i nivåerna vid 150 och 200 cm där den är något sämre.
Trädpollenfrekvensen är genomgående hög och överstiger 80 % av pollensumman i
samtliga prover. Lägst är den i nedersta nivån (300 cm) där den ligger på 80,4 %, och högst i
den översta (0 cm) där den är 96,2 %. Den sammanlagda frekvensen för träd och buskar
överstiger 90 % i alla prover. De högsta örtpollenfrekvenserna, mellan 6 och 8 %, återfinns i
de tre nedersta nivåerna vid 200, 250 och 300 cm.
De tre mest frekventa pollentyperna i huvuddelen av proverna är Betula (björk), Pinus
(tall) och Alnus (al). Tillsammans har de en frekvens som varierar mellan 74 % som lägst,
och drygt 90 % som högst (figur 13). Björk är mest frekvent i proverna i den övre delen av
lagerföljden (0 till 100 cm) samt i den nedersta nivån (300 cm), där också det högsta värdet
på 73,9 % återfinns. Tall är mest frekvent i den nedre delen mellan 100 och 250 cm samt i
den översta nivån (0 cm). Den högsta tallfrekvensen, som uppgick till 76,5 %, noterades i
nivån vid 250 cm. Al uppvisar de högsta värdena i den övre delen i nivåerna vid 40 och
60 cm, samt i provet vid 150 cm där den högsta frekvensen på 25,7 % uppnås.
De utöver björk, tall och al mest frekventa pollentyperna i flera prover är Quercus (ek),
Ulmus (alm), Tilia (lind), Corylus (hassel) och Poaceae odiff <40 µm (gräs). Av dessa har
hassel och gräs de högsta frekvenserna. Hassel förekommer i nästan alla nivåer, men saknas
i den nedersta vid 300 cm. Gräs är mest frekvent i den nedre delen av lagerföljden vid 200,
250 och 300 cm. De högsta värdena för ek och lind noteras i den övre delen vid 20
respektive 40 cm.
Några pollentyper har hög frekvens i bara ett prov, men saknas helt eller förekommer
bara sparsamt i övriga nivåer. Detta gäller för Sorbus (rönn, oxel), Picea (gran), Salix (sälg,
vide), Juniperus (en) och Rosaceae odiff (obestämda rosväxter). För gran gäller detta den
översta nivån (0 cm), för rönn/oxel och obestämda rosväxter provet vid 40 cm och för
sälg/vide och en den nedersta (300 cm).
De i proverna mest vanliga pollentyperna kommer i huvudsak från arter som vuxit på
torvmarken (t ex al, sälg/vide) eller på fastmarker som angränsar lokalen (t ex ek, lind, gran,
hassel, en och gräs). Björk och tall är dock växter med stor ekologisk tolerans som kan
förekomma på såväl torrare som fuktigare biotoper, varför det är svårt att avgöra varifrån
deras pollen kommer. Den höga björkfrekvensen i den övre delen av lagerföljden avspeglar
mestadels att det vuxit rikligt med björk på torvmarken. Av de ovan uppräknade växterna
indikerar de flesta skogsmark, förutom en och gräs som främst förekommer på öppen till
halvöppen mark.
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Av andra intressanta pollentyper som bara hittades i ett prov, eller i ett fåtal nivåer, kan
nämnas Populus (asp), Fraxinus (ask), Acer (lönn), Fagus (bok), Viscum (mistel), Frangula
alnus (brakved), Hippophaë rhamnoides (havtorn) och Empetrum (kråkbär). Asp, ask, lönn
och bok är trädarter som främst växer på väldränerad mark. Frekvenserna för dessa träd är
dessutom låga vilket innebär att de knappast hade någon större betydelse i den lokala
skogsvegetationen. Brakved är däremot en buske som ofta hittas på fuktig mark eller på
fastmarker i närheten av vatten. Kråkbär är en art som främst förekommer på näringsfattig
mark där underlaget utgörs av exempelvis torv eller sand.
Pollenkorn från mistel är normalt ovanliga i lagerföljder eftersom arten, som är
insektspollinerad, sprider tämligen lite pollen vid blomningen. Den är för övrigt en
småvuxen, närmast buskformig trädlevande halvparasit som i de norra delarna av sitt
utbredningsområde främst växer på lind (Walldén 1961). Sannolikt växte den på lind även
vid denna tidpunkt (nivån vid 40 cm som grovt kan dateras till subboreal tid, 4000 till
500 f kr) eftersom lindpollen är tämligen vanliga i samma prov (3,9 % av pollensumman).
Misteln har i dag en begränsad utbredning i landet, där den i stort bara förekommer på några
lokaler vid Mälaren och i Högsbytrakten i östra Småland (Walldén 1961; Edqvist och
Karlsson 2007; Svensson 2013). Ett fåtal spridda individer har också noterats utmed
ostkusten i Småland och Östergötland (Svensson och Rühling 2013). Havtorn är vidare en
konkurrenssvag buske som snabbt försvinner när mer högvuxna arter expanderar. Den trivs
framför allt på sandig och grusig mark vid stränder. I nutid hittas den främst på havsstränder
i områden med snabb landhöjning (Sjörs 1967, 1971).
Det är vidare intressant att notera att pollentyper som indikerar markanvändning är
sparsamma, och att det helt saknas typer som kan belägga odling som exempelvis pollen
från sädesslag. Det förekommer en del typer, t ex syror, som skulle kunna indikera
markanvändning. De förekommer dock mest frekvent i den nedersta nivån vid 300 cm
(figur 13) vilken avspeglar en tidigholocen vegetation och de kan därför i detta fall knappast
indikera mänsklig markpåverkan.
I stora drag avspeglar den nedre delen av lagerföljden mellan 1 och 3 m
vegetationsutvecklingen under drygt 2700 år, från senare delen av preboreal tid omkring
8500 f Kr, fram till en tidig fas av atlantisk tid omkring 5800 f Kr. I den arkeologiska
kronologin motsvarar detta en period under tidig- och mellanmesolitisk tid. Vegetationen
genomgick en betydande förändring under denna period. I det nedersta provet (300 cm)
avspeglas ett halvöppet landskap där det fanns såväl björkskog som buskmark med en och
viden och öppen, lågvuxen vegetation med gräs och halvgräs. I nivån vid 250 cm avspeglas
däremot ett mer slutet skogslandskap som dominerades av tall och hassel. Senare etablerades
bl a al i området och ett alkärr kom att utvecklas på den undersökta lokalen. Något senare
etablerades även alm i området men den fick sannolikt inte något större betydelse i den
lokala vegetationen eftersom frekvensen är tämligen låg. Omkring 7000 f kr, eller något
senare, etablerades dessutom ek och lind i trakten.
I den översta metern av lagerföljden avspeglas utvecklingen från omkring 5800 f kr fram
till nutid. Detaljerna för vegetationsutvecklingen under denna period är osäker eftersom
lagerföljden är mycket kompakterad och att det därtill kan finnas flera lagerluckor. Även om
provtagningen är tätare i detta avsnitt än längre ner är den ändå inte tillräcklig för att det
skall vara möjligt att göra någon utförligare tolkning av utvecklingen, och då speciellt för
utvecklingen under det senaste årtusendet. Klart är dock att den nedre delen (40–100 cm)
avspeglar avsnitt av atlantisk och subboreal tid mellan uppskattningsvis 5800 och 2000 f Kr.
På lokalen växte under denna tid sumpskog som dominerades av björk och al. På omgivande
fastmarker fanns lövskog med inslag av ek, lind och hassel. Vid 0,67 cm finns ett tydligt
skikt med träkol (tabell 2, figur 6). Skiktet visar att det brunnit på lokalen. Denna brand kan
grovt dateras till intervallet 5000–4500 f Kr.
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I det översta provet (0 cm) avspeglas en nutida vegetation med björk och tall på
torvmarken och granskog på omgivande marker. Eftersom det bara noterades ett granpollen i
provet vid 20 cm innebär det att den nivån måste vara mer än tusen år gammal. Granen
etablerades i området först under 1100-talet (Björkman 2001), så nivån vid 20 cm måste
vara äldre än den tidpunkten. Det är därför möjligt att vegetationsutvecklingen under det
senaste årtusendet finns ihoptryckt i den allra översta delen av lagerföljden, eller att delar av
denna blivit förstörd som en följd av kompaktering och torvnedbrytning orsakad av
dränering eller markbearbetning.
Lokal 2
Den lagerföljd som provtagits visar att torvmarken först varit ett kärr som senare i den
centrala delen utvecklats till en mosse med sumpskog (tabell 2). I kanterna finns fortfarande
kvar partier med kärr, s k laggkärr. Att det finns ett skikt med sand direkt under torven visar
att kärret bildats genom lokal försumpning av den underliggande marken. Lagerföljden kan
därför betecknas som en försumpningslagerföljd. Försumpningen kan ha orsakats av ett
fuktigare klimat eller av en lokalt förhöjd grundvattenyta. De 14C-dateringar som gjorts på
två nivåer i mitten och botten av lagerföljden visar att den som helhet omspänner omkring
4500 år (tabell 3), dvs att den började tillväxa under den mellersta delen av subboreal tid
vilket motsvarar senare delen av mellanneolitisk tid.
De pollen- och sportyper som bestämts i proverna redovisas dels i tabellform (tabell 5),
dels i form av ett översiktligt pollendiagram (figur 14). Pollenkoncentrationen är
genomgående hög. Pollenbevaringen är mycket god i den övre delen av lagerföljden som
utgörs av vitmosstorv. Den är däremot något sämre och mer varierande i den undre delen
som utgörs av kärrtorv. Sämst är bevaringen i nivån vid 70 cm där högst antal obestämbara
pollenkorn påträffades. Det noterades också tämligen rikligt med korroderade, men fullt
bestämningsbara pollenkorn i den nedre delen av lagerföljden. Förekomst av sådana
pollenkorn kan vara ett tecken på att grundvattenytan fluktuerat och att torvmarken
periodvis torkat ut. Det noterades därtill ett fåtal skal av kiselalger (vattenlevande alger med
kiselhaltigt skal) i nivåerna vid 70 och 80 cm vilket visar att lokalen under kortare perioder,
t ex under våren, har varit täckt av vatten. Vid 78 cm finns dessutom ett tunt skikt med
träkol som indikerar att det har brunnit på torvmarken.
Den sammanlagda frekvensen av pollen från träd och buskar är genomgående hög. Den
ligger omkring, eller överstiger 85 % av pollensumman i de flesta nivåerna, utom vid
40 och 50 cm där frekvensen understiger 70 % (figur 14). Det är endast i den mellersta delen
av lagerföljden som frekvensen för pollen från gräs och örter är högre. I nivåerna mellan
40 och 60 cm ligger värdet omkring, eller överstiger 15 %. Högst örtpollenfrekvens återfinns
i nivån vid 50 cm där den är drygt 40 %.
De genomgående vanligaste pollentyperna i proverna är Betula (björk) och Pinus (tall).
Tillsammans utgör de knappt 40 % av pollensumman som lägst, och drygt 80 % som mest.
Björk varierar mellan 20,9 % som lägst och 51,3 % som högst, medan tall varierar mellan
14 % och 55,6 %. De högsta frekvenserna för björk återfinns i nivåerna vid 60, 70 och
90 cm. De högsta frekvenserna för tall återfinns i toppen (0 cm) samt botten av lagerföljden
(100 cm).
De mest frekventa pollentyperna utöver björk och tall som uppvisar högre värden i flera
nivåer är Alnus (al), Quercus (ek), Picea (gran), Corylus (hassel), Juniperus (en), Poaceae
odiff <40 µm (gräs), Cyperaceae (halvgräs) och Filipendula (älgört, brudbröd). När det
gäller pollentypen Filipendula är det mest troligt att det handlar om älgört, som är en art som
ofta påträffas på fuktiga biotoper. Brudbröd förekommer främst på torr, gärna kalkrik mark
(Edqvist och Karlsson 2007) och sådan fanns knappast i närområdet. Av de ovan nämnda
typerna är al, ek och hassel mest frekventa i den nedre delen av lagerföljden, gräs och
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halvgräs i den mellersta och gran och en i den övre delen. Älgört förekommer däremot i
både den mellersta och nedre delen med höst frekvenser mellan 50 och 80 cm (figur 14).
Utöver pollen påträffades också rikligt med sporer av Polypodiaceae odiff (obestämda
ormbunkar) i den nedre delen av lagerföljden.
De mest frekventa pollentyperna representerar arter som vuxit rikligt på den provtagna
torvmarken (t ex björk, tall, halvgräs, älgört) eller på närliggande fastmarker (ek, gran,
hassel, gräs). Björk, tall, ek, gran och hassel förekommer främst i skogsmark medan gräs,
halvgräs och älgört är vanligast i öppen vegetation.
Av andra pollentyper som noterades mer frekvent i flera av proverna kan nämnas Ulmus
(alm), Tilia (lind), Fagus (bok), Calluna (ljung), Vaccinium (blåbär, lingon), Secale (råg),
Ranunculus-typ (smörblommor m fl), Potentilla-typ (blodrot, fingerört m fl), Galium-typ
(måror), Artemisia (gråbo, malört), Plantago lanceolata (svartkämpar) och Rumex
acetosa/R. acetosella (ängssyra, bergsyra). Av dessa typer förekommer alm och lind främst i
den nedre delen av lagerföljden medan bok, ljung och blåbär/lingon främst noterades i den
övre. Smörblommor, blodrot/fingerört och måror återfinns däremot främst i den mellersta
delen. Råg, gråbo/malört, svartkämpar och syror återfinns vidare i lagerföljdens övre hälft
med undantag av den översta nivån (0 cm) där de mestadels saknas. Av de nämnda växterna
förekommer alm, lind och bok främst i skog medan övriga i huvudsak hittas i öppen
vegetationen. Råg är en indikator på åkermark. Gråbo/malört och syror indikerar åker eller
annan brukad mark. Svartkämpar hittas främst i betesmark (t ex Behre 1981).
Det noterades även en del andra intressanta pollentyper i enstaka prover. Av dessa kan
nämnas Viscum (mistel) i nivån vid 90 cm, Poaceae odiff >40 µm (obestämda odlade gräs)
vid 15 och 40 cm, Cirsium (tistel) och Trifolium-typ (klöver) vid 50 cm, Helianthemum
(solvända) vid 40 och 50 cm, Polygala (jungfrulin) vid 50 cm och Cannabis-typ (hampa,
humle) vid 15, 30 och 40 cm (figur 14). Av dessa är mistel en halvparasit som främst växer
på lind i skogsmark medan tistel och klöver är örter som är knutna till framför allt frodigare
ängs- och betesmarker. Solvända och jungfrulin är arter som främst hittas i torrare ängs- och
slåttermarker (Ekstam och Forshed 1992).
Beträffande hampa/humle är det mest troligt att det i detta fall handlar om hampa. Det är
en växt som i äldre tid har odlats i relativt stor omfattning, bl a för reptillverkning, och som
dessutom sprider rikligt med pollen. Den odlade formen av humle sprider däremot knappast
något pollen eftersom det i huvudsak är honplantans blomställningar, som inte producerar
pollen, som används vid ölbryggning. Vildväxande humle är för övrigt ovanlig i området
och de flesta förekomsterna av arten handlar om kvarstående bestånd vid torp och gårdar
(Edqvist och Karlsson 2007). Att särskilja pollenkorn från hampa och humle vid
mikroskopering är för övrigt svårt eftersom de morfologiska karaktärerna överlappar
varandra (Moore m fl 1991). Pollenkorn från hampa anses vara något större, och ha en mer
utskjutande por, än pollen från humle (t ex Punt och Malotaux 1984; Whittington och
Gordon 1987).
I korthet kan sägas att lagerföljden avspeglar den lokala vegetationsutvecklingen under de
senaste 4500 åren. Tidsupplösningen är sannolikt mycket god under framför allt de senaste
2000 åren. En betydande vegetationsförändring verkar ha skett i området för något mer än
1000 år sedan vilket indikeras av ökande frekvenser för flera örtpollentyper i nivån vid
60 cm. Örtpollenfrekvensen är som högst i nivåerna vid 40 och 50 cm och domineras av
typer som gräs och halvgräs. De höga värdena för gräs och halvgräs avspeglar en öppnare
vegetation på både kärret och omgivande marker och denna ökning kan ha orsakats av
lokala röjningar. Före denna fas fanns på kärret både sumpskog med björk och al men även
partier med öppen, örtartad vegetation med halvgräs (sannolikt främst starr) och älgört. På
de omgivande fastmarkerna växte lövskog med inslag av ek, lind och hassel. Dessa arter
började dock minska i samband med ökningen av örtpollenfrekvensen. Lind försvinner
nästan helt omkring nivån vid 60 cm.
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Granen etablerades i trakten vid en nivå (50 cm) som kan daterats till ungefär mitten av
1000-talet (tabell 3). Under senare tid när den centrala delen av kärret utvecklades till en
mosse börjar tall också öka i pollendiagrammet (figur 14) vilket avspeglar att det etablerades
en talldominerad sumpskog på lokalen. De omgivande skogarna dominerades under denna
tid mestadels av gran. Man kan vidare notera att det finns en sammanhängande kurva med
rågpollen mellan nivåerna 50 till 15 cm som avspeglar aktivt brukad åker. I samma nivåer
förekommer pollenkorn från syror, och ibland hampa/humle, gråbo/malört och mållväxter.
Dessa typer avspeglar att det funnits odlad mark i närområdet. Vidare indikerar pollen från
bl a svartkämpar, en och ljung att det fanns såväl betesmark som hedartad mark i området.
Förekomsten av solvända och jungfrulin, som är pollentyper som knappast sprids några
längre sträckor, styrker dessutom tolkningen att det funnits öppen gräsmark i närområdet
och att delar av denna möjligen användes som slåttermark. Den största öppenheten i
vegetationen i närområdet verkar ha inträffat under tidig medeltid, medan den mest
omfattande odlingen och markanvändningen verkar ha skett senare och antagligen något
längre från lokalen under en eftermedeltida fas.
AR 312 (RAÄ 359)
Det har tagits tre pollenprover (PP1 till PP3) på olika ställen och något varierande nivåer i
profilen genom röjningsröset (figur 10). Vid provtagningen gjordes tolkningen att nivåerna
avspeglar olika brukningsfaser, där PP1 ansågs tillhöra en äldre och PP2 och PP3 en yngre.
Två 14C-dateringar har gjorts på träkol som hittats i anslutning till pollenproverna PP1 och
PP2 (se tabell 3). De framtagna pollenspektrumen redovisas dels i tabellform (tabell 6), dels
i diagramform (se figur 15).
Pollenkoncentrationen varierar betydligt mellan proverna. Den är tämligen låg i PP1 men
däremot relativt hög i PP2 och PP3. Pollenbevaringen varierar också mellan proverna.
Sämst är den i PP1 där den kan betecknas som dålig, medan den närmast är mindre god i
PP2 och PP3. Pollendiversiteten är genomgående hög och likvärdig och varierar endast
mellan 28 till 29 pollentyper per prov. Även förekomsten av mikroskopiska träkolspartiklar
varierar betydligt mellan proverna. Frekvensen är hög till tämligen hög i PP2 och PP3. PP1
avviker kraftigt genom att den där är mycket hög.
Det är vanligen svårt att tolka förekomsten av träkolspartiklar i enskilda jordprover
eftersom de inte bryts ned i någon större omfattning och därför kan härstamma från vitt
skilda perioder. 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.
Mycket höga frekvenser i ett avgränsat jordprov, som PP1, skulle dock kunna tolkas som att
träkolet avspeglar en lokal röjning där eld har använts. En datering av träkol från denna nivå
(PK1) gav ett åldersintervall med en mittpunkt under 1500-talet (tabell 3).
De genomgående vanligaste pollentyperna i proverna är Betula (björk), Pinus (tall) och
Poaceae odiff <40 µm (gräs). I alla prover från röset utgör dessa typer tillsammans mer än
60 % av pollensumman. Den mest frekventa av dessa typer är björk som i proverna har
värden som överstiger 30 % av summan (figur 15). Högst värde för björk noteras i PP3 med
33,5 %. Tall och gräs varierar däremot mellan 15,6 och 24,4 %, respektive mellan 11,4 och
14,7 %. Av andra pollentyper som förekommer frekvent i flera av proverna kan nämnas
Picea (gran), Corylus (hassel), Juniperus (en) och Calluna (ljung). Gran uppvisar en relativt
likformig frekvens i proverna och varierar endast mellan 4,7 % (PP1) och 6,7 % (PP2).
Hassel är bara tämligen frekvent i två av proverna där den varierar mellan 4,4 % (PP2) och
6,8 % (PP1). I PP3 hittades däremot endast ett pollenkorn från arten. Ljung uppvisar ett
avvikande högt värde i PP3 med 15,3 %, medan arten i de andra proverna endast har
frekvenser mellan 3 och 5 %.
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Man kan vidare notera att det förekommer pollenkorn från sädesslag i alla proverna
(figur 15). De flesta av dessa har inte gått att bestämma till art, utan de har i stället placerats
i pollentypen Poaceae odiff >40 µm (obestämda odlade gräs). Att ett flertal sädespollen inte
varit möjliga att bestämma beror på att bevaringen i proverna varit dålig till mindre god. De
flesta av dessa pollenkorn har en förtunnad och delvis upplöst pollenvägg och de är
dessutom 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. Trots den mindre goda bevaringen har ändå några av dessa
pollenkorn gått att bestämma till råg. I PP2 kunde exempelvis sex rågpollen bestämmas.
Totalt hittades också flest sädespollen i den nivån, medan de däremot var fåtaligast i PP3.
Av andra intressanta pollentyper som noterades i proverna kan nämnas Cirsium (tistel),
Caryophyllaceae (nejlikväxter), Fabaceae odiff (obestämda ärtväxter), Ranunculus-typ
(smörblommor m fl), Anemone nemorosa (vitsippa), Potentilla-typ (blodrot, fingerört m fl),
Epilobium angustifolium (mjölkört), Plantago lanceolata (svartkämpar) och Rumex
acetosa/R. acetosella (ängssyra, bergsyra). Utöver pollen förekommer rikligt med sporer
från ormbunkar, det gäller speciellt i PP1 och PP2. De flesta av dessa kommer från
obestämda ormbunkar. Ett mindre antal kommer dock från stensöta (Polypodium vulgaretyp) och örnbräken (Pteridium aquilinum). I viss omfattning noterades även sporer från
lummerväxter, främst mattlummer (Lycopodium clavatum) och vitmossor.
De pollentyper som förekommer i proverna indikerar att det fanns en mosaikartad
vegetation i området med skogsbestånd, trädbevuxen hagmark, betesmark och åker.
Skogsmarken dominerades av björk, men det fanns därtill ett betydande inslag av gran och
tall. I skogens fältskikt växte olika ormbunkar men också mattlummer. Hagmarken
dominerades av björk, men där fanns dessutom hassel och sannolikt enstaka lövträd som ek
och lind. I dess fältskikt förekom bl a vitsippor.
Den höga gräsfrekvensen som överstiger 10 % i proverna är en tydlig 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 betesmark. Vidare fanns det partier med ljungbevuxen, närmast hedartad
betesmark, vilket inte minst den höga ljungfrekvensen i PP3 indikerar. Förekomsten av
ljung visar att marken var hårt utnyttjad och delvis utarmad och näringsfattig.
På betesmarken fanns dessutom rikligt med enbuskar vilket förekomsten av dess pollen
visar. Man kan med säkerhet belägga att det förekom odling på marken invid röset. Detta
indikeras dels av förekomsten av pollenkorn från obestämda sädesslag och råg, men också
av enstaka pollen från ogräs och åkerindikatorer som nejlikväxter, smörblommor och syror.
För att bedöma åldern på ett pollenspektrum kan pollendiagram från närområdet eller
regionen användas, och då speciellt sådana som är väldaterade. De diagram som tagits fram
för Lokal 1 och 2 är översiktliga och heller inte tillräckligt väldaterade för att de vid detta
tillfälle skall kunna användas för en sådan jämförelse. Lagerföljden för Lokal 1 har heller
inte den tidstäckning eller upplösning som skulle behövas för att datera pollenspektrum från
det senaste årtusendet. Diagrammet för Lokal 2 kan till viss del användas eftersom det täcker
och har en bra upplösning för denna tidsperiod. Ett mer användbart jämförelsematerial i
detta skede utgör dock pollendiagrammet från mossen vid Alseda (Björkman 2001; se
figur 4).
En markant förändring i vegetationen som kan användas som tidsmarkör för att göra en
relativ datering av jordprover är invandringen och expansionen av gran. Denna art
invandrade norrifrån och etablerades på det Småländska höglandet omkring år 1000 e Kr
(Björkman 1996, 2007). I Alsedatrakten skedde etableringen omkring 1100 e Kr, men riktigt
vanlig blev den inte i skogarna förrän under 1300-talet (Björkman 2001). Denna bild
indikeras även av pollendiagrammet från Lokal 2 (figur 14). Eftersom det förekommer
tämligen rikligt med granpollen i proverna från röset innebär detta att provmaterialet måste
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vara deponerat efter den tidpunkt som arten började bli vanlig i området, dvs att de
avspeglar en tidpunkt efter år 1300 e Kr. Den relativt höga frekvensen av hassel i PP1 och
PP2 antyder att åtminstone dessa prover bör vara äldre än 1500-talet eftersom denna art
minskade betydligt i området vid denna tidpunkt (se figur 4). Eftersom hassel nästan saknas
i PP3 och ljungfrekvensen är markant högre (figur 15), pekar detta mot att det provet skulle
kunna vara yngre än de andra och sannolikt avspegla en eftermedeltida fas. Den
arkeologiska tolkningen att PP1 avspeglar en äldre fas än PP3 verkar rimlig, däremot
indikerar pollensammansättningen att också PP2 tillhör den äldre fasen.
De två 14C-dateringarna från röset som är gjorda på träkol i anslutning till pollenproverna
PP1 och PP2 ger något spridda åldrar (tabell 3). Det ena provet (PK1) ger ett åldersintervall
som har en mittpunkt under 1500-talet, vilket är en datering som någorlunda
överensstämmer med den ålder som tolkats för motsvarande pollenprov (PP1) som ger ett
ungefärligt intervall mellan 1300 till 1500 e Kr. Däremot ger det andra provet (PK2) ett
åldersintervall som har en mittpunkt under senare delen av 700-talet, vilket är en datering
som är betydligt äldre än den som tolkats för PP2 som genom förekomsten av bl a
granpollen knappast kan vara äldre än 1300-talet. Sannolikt rör det sig i fallet med PK2 om
äldre träkol som genom omrörning hamnat bland yngre material.
AR 376 (RAÄ 359)
Även i detta röse har det tagits tre prover (PP1 till PP3) på olika nivåer i profilen (figur 11).
Den arkeologiska tolkningen av provnivåerna är att de avspeglar samma brukningsfas och
att de därigenom bör vara likåldriga. Det har också gjorts två 14C-dateringar på träkol som
hittats i anslutning till pollenproverna PP1 och PP2 (se tabell 3). Pollenspektrumen
redovisas dels i tabellform (tabell 7), dels i diagramform (se figur 16).
Pollenkoncentrationen är tämligen hög och likartad i alla proverna. Pollenbevaringen är
genomgående mindre god. Förekomsten att obestämbara pollenkorn är relativt hög i alla
proverna. Pollendiversiteten är hög och varierar från 27 till 32 pollentyper per prov. Högst
diversitet noterades i PP3 där 32 typer kunde bestämmas. Förekomsten av mikroskopiska
träkolspartiklar är tämligen hög, men dock något varierande i proverna. Högst är frekvensen
i PP2.
Betula (björk) och Pinus (tall) är de genomgående vanligaste pollentyperna i proverna.
Tillsammans utgör de omkring 60 % av pollensumman. Av dessa har björk den högsta
frekvensen som varierar mellan 37,2 % som lägst i PP1 och 40,7 % som högst i PP2. De
därutöver mest frekventa pollentyperna är Picea (gran), Calluna (ljung) och Poaceae odiff
<40 µm (gräs). Värdena för dessa typer varierar en del i proverna. Frekvensen för gran
varierar mellan 2,9 och 7,2 %, där det högsta värdet återfinns i PP1. Ljung varierar mellan
3,1 och 11,1 % och gräs mellan 6,3 och 9,6 %. Det högsta värdet för ljung noterades i PP3
medan högst frekvens för gräs hittades i PP2. Av andra typer som förekommer tämligen
frekvent i något av proverna kan nämnas Corylus (hassel) med 3,6 % i PP2 och Juniperus
(en) med 4,5 % i PP3.
Det förekommer förhållandevis rikligt med sädespollen i proverna (figur 16). Flest
noterades i PP2, medan något färre hittades i PP1 och PP3. Huvuddelen av dessa har inte
gått att bestämma till art utan de har placerats i typen Poaceae odiff >40 µm (obestämda
odlade gräs). Ett fåtal sädespollen kunde dock bestämmas till Secale (råg). Av andra
intressanta pollentyper som hittades i alla, eller en del av proverna kan nämnas
Caryophyllaceae (nejlikväxter), Artemisia (gråbo, malört), Centaurea cyanus-typ (blåklint,
bergklint). Epilobium angustifolium (mjölkört), Plantago lanceolata (svartkämpar) och
Rumex acetosa/R. acetosella (ängssyra, bergsyra). Av dessa noterades blåklint bara i PP3;
arten bergklint kan helt uteslutas eftersom den ursprungligen kommer från bergstrakterna i
Mellaneuropa och började spridas utanför trädgårdsodlingar först under början av 1900-talet.
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Förekomsten av ängssyra/bergsyra är dessutom märkbart högre i PP3. Utöver pollen
noterades i proverna endast ett mindre antal sporer från ormbunkar, lummerväxter och
vitmossor.
Pollenspektrumen från röset visar att det fanns en mosaikartad vegetation i området där
det förekom såväl skogsdungar som hagmark, betesmark och åker. I skogsbestånden
förekom främst björk men även gran och tall. Den tämligen höga gräsfrekvensen vittnar om
att öppen betesmark hade en betydande utbredning i området. På den betade marken växte
förutom gräs även svartkämpar. Det fanns också partier med ljungbevuxen betesmark.
Förekomsten av ljung antyder att marken var hårt utnyttjad och delvis utarmad. De
ljungbevuxna partierna hade sannolikt en hedartad karaktär. Det fanns därtill partier med
enbuskar i området. Förekomsten av pollenkorn från obestämda sädesslag och råg visar att
det fanns aktivt brukad mark invid röset. Detta indikeras av pollenkorn från ogräs och
åkerindikatorer som exempelvis gråbo/malört, blåklint (PP3) och syror.
Fyndet av blåklint i PP3 är intressant eftersom denna art tidigare var ett typiskt åkerogräs
som var speciellt vanlig i 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.
Den tämligen rikliga förekomsten med granpollen i proverna (figur 16) indikerar att dessa
avspeglar en tidpunkt efter 1300-talets början. Fyndet av blåklint i PP3 antyder dessutom att
den nivån sannolikt representerar en eftermedeltida brukningsfas. Den tämligen höga
frekvensen för hassel i PP2 indikerar att det provet bör ha deponerats före 1500-talets
början. I de andra proverna är hasselfrekvensen låg vilket gör det trolig att de representerar
en senare, eftermedeltida tidpunkt. Tolkningen att proverna avspeglar ungefär samma fas är
sannolikt inte helt korrekt. Det verkar i stället som att PP2 tillhör en något äldre fas mellan
1300 och 1500 e Kr, medan PP1 och PP3 representerar en yngre efter 1500-talet.
De två 14C-dateringarna som är gjorda på träkol i anslutning till PP1 och PP2 ger dock
tämligen likvärdiga åldrar med mittpunkter centrerade kring 1400- respektive 1300-talet
(tabell 3). De samstämmiga dateringarna kan indikera att eld användes i samband med
röjningar under en medeltida brukningsfas. Den senare dateringen (PK2) överensstämmer
väl med den ålder som tolkats för motsvarande jordprov (PP2). Att medeltida träkol hittades
i anslutning till ett jordprov (PP1) som sannolikt avspeglar en senare fas kan bero på att
äldre träkol genom omrörning deponerats med yngre pollenkorn.
AR 750 (RAÄ 351)
De tre proverna (PP1 till PP3) är tagna på olika ställen men på ungefär samma nivå under
markytan i profilen som snittats genom röset (figur 12). Det har antagits att de avspeglar
samma brukningsfas och att de därmed bör vara tämligen likåldriga. Det har dessutom gjorts
två 14C-dateringar på träkol som hittats i anslutning till pollenproverna PP1 och PP2 (se
tabell 3). Pollenspektrumen redovisas dels i tabellform (tabell 8), dels i diagramform (se
figur 17).
Pollenkoncentrationen är tämligen hög i alla proverna. Pollenbevaringen är genomgående
mindre god. Det märks bl a genom en riklig förekomst av fragmenterade pollenkorn i
framför allt PP1. Pollendiversiteten är hög och varierar från 28 till 31 pollentyper per prov.
Högst diversitet noterades i PP3 där 31 typer kunde bestämmas. Det förekommer dessutom
tämligen rikligt med mikroskopiska träkolspartiklar i proverna. Högst frekvens med sådana
partiklar förekommer i PP3.
De vanligaste pollentyperna i proverna är Betula (björk), Pinus (tall), Calluna (ljung) och
Poaceae odiff <40 µm (gräs). I samtliga prover utgör dessa typer tillsammans mer än 70 %
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av pollensumman. De genomgående mest frekventa pollentyperna är tall och björk som
varierar mellan 21,6 och 36,8 %, respektive 22,9 och 27,1 % av summan. Ljung uppvisar
högst värde i PP2 med 20,4 %, medan gräs är vanligast i PP3 med 10,1 %. Av andra mer
frekventa pollentyper kan nämnas Picea (gran) och Juniperus (en). De varierar i proverna
mellan 2,0 och 4,3 %, respektive 3,2 och 7,2 %.
Man kan vidare notera att det förekommer pollenkorn från sädesslag i alla proverna
(figur 17). De flesta av dessa har tyvärr inte gått att bestämma till art. Relativt många
pollenkorn från Secale (råg) har dock hittats i alla proverna. Därtill har två pollenkorn som
bestämts till Triticum (vete) hittats i PP3. Av andra intressanta pollentyper som noterats i
enstaka prover, eller i samtliga, kan nämnas Centaurea cyanus-typ (blåklint, bergklint),
Chenopodiaceae (mållväxter), Plantago lanceolata (svartkämpar), Polygonum aviculare-typ
(trampört) och Rumex acetosa/R. acetosella (ängssyra, bergsyra). Av dessa kan nämnas att
mållväxter och blåklint enbart noterades i PP3, ett prov som dessutom uppvisar en
anmärkningsvärt hög frekvens för ängssyra/bergsyra med 4,3 % av pollensumman. Utöver
pollen noterades i proverna endast ett fåtal sporer från ormbunkar, lummerväxter och
vitmossor.
Pollenspektrumen visar att det vid den tidpunkt som provmaterialet deponerades fanns en
mosaikartad vegetation i området med inslag av såväl skogsdungar som betesmark och åker.
På väldränerad mark dominerades skogen av tall och björk, men det förekom också ett
inslag av gran. Den höga gräsfrekvensen är ett tecken på att det fanns omfattande ytor med
öppen, gräsdominerad betesmark i närområdet. Även förekomsten av svartkämpar indikerar
sådan mark. Ett intressant fynd är trampört (PP1), en art som är starkt knuten till betad och
hårt kreaturstrampad mark. Den höga ljungfrekvensen visar att partier av den betade marken
var hedartad och sannolikt hårt utnyttjad och utarmad. Det fanns även rikligt med enbuskar
vilket förekomsten av pollenkorn från en (Juniperus) indikerar.
Man kan med säkerhet belägga att det förekom odling på marken invid röset. Det
indikeras dels av pollenkorn från obestämda sädesslag, dels av pollen från råg och vete.
Utöver pollen från sädesslag indikerar förekomsten av flera odlingsindikatorer som
exempelvis syror och mållväxter (PP3) att det funnits åkermark på platsen. Detta gäller
också för fyndet av blåklint som är en art som ofta förekommer som ogräs i rågåkrar.
Eftersom det förekommer tämligen rikligt med granpollen i proverna (figur 17) bör dessa
avspegla en period då granen hade börjat bli vanlig i skogarna. Det innebär att de knappast
kan vara äldre än 1300-talet eftersom arten blev vanlig vid denna tidpunkt i området. Den
låga frekvensen för hassel antyder dessutom att proverna knappast kan vara äldre än 1500talet eftersom arten hade minskat kraftigt i trakten vid denna tidpunkt (Björkman 2001; se
figur 4). Att det förekommer pollen från blåklint i ett av proverna (PP3) indikerar att den
nivån avspeglar en eftermedeltida brukningsfas. Den arkeologiska tolkningen att proverna
avspeglar ungefär samma fas verkar rimlig. Även om det finns smärre skillnader i
pollensammansättningen mellan proverna, där PP1 avviker något från PP2 och PP3, som är
mer lika varandra, är det ändå troligt att de är ungefär likåldriga.
De två 14C-dateringarna från röset som är gjorda på träkol i anslutning till PP1 och PP2
ger mycket spridda åldrar. Det ena provet (PK1) ger ett åldersintervall som har en mittpunkt
omkring 700 f Kr, medan det andra (PK2) snarast ger en sentida ålder med en mittpunkt
omkring 1800-talets början. Det skall dock påpekas att den senare dateringen (PK2) har ett
stort åldersintervall som sträcker sig mellan 1690 och 1930, och där sannolikheten är som
störst för den senare delen efter 1800-talet, varför det är svårt att utan ytterligare dateringar
från samma nivå säga något om den verkliga åldern. Klart är i alla fall att provnivån
avspeglar en eftermedeltida fas. Den andra dateringen (PK1) kan mycket väl avspegla träkol
från en äldre skogsbrand som inblandats med yngre material vid odling. Pollenspektrumet
för PP1 kan knappast vara så gammalt eftersom det innehåller granpollen.
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Slutord
I samband med den arkeologiska förundersökningen av fornlämningar längs den planerade,
nya sträckningen av riksväg 47 mellan Sjunnen och Alseda i Vetlanda kommun har en
översiktlig pollenanalytisk undersökning utförts på två lagerföljder från mindre torvmarker
och nio jordprover från tre röjningsrösen (figur 1; tabell 1). De undersökta torvmarkerna
benämns i denna rapport som Lokal 1 och 2. De provtagna rösena tillhör fornlämningarna
RAÄ 359 (rösena är benämnda AR 312 och 376) och RAÄ 351 (röse benämnt AR 750) i
Alseda socken (figur 2 till 3).
Lagerföljden för Lokal 1 omspänner mer än 10000 år och visar att torvmarken, som
uppkommit genom igenväxning, har en komplex utvecklingshistoria (tabell 2). Den har
tidigare varit en sjö som växte igen redan omkring 7500 f Kr. Därefter har lokalen utvecklats
till ett kärr. Det har under lång tid bl a funnits ett lövkärr på platsen. Dateringarna visar att
den nedre delen av lagerföljden mellan 1 till 3 m under dagens markyta har utvecklats
mellan ungefärligen 8500 och 5800 f Kr, dvs den omspänner ca 2700 år. Den översta metern
har däremot utvecklats efter 5800 f Kr, dvs den omspänner omkring 7800 år (tabell 3).
Lagerföljdens tidsupplösning är hög i den nedre delen, medan den däremot är låg i den övre.
Det är troligt att det finns flera lagerluckor i den övre delen som motsvarar perioder där det
inte skett någon nettotillväxt av torv.
Pollendiagrammet för Lokal 1 (figur 13) visar i korta drag hur vegetationen i området
förändrats från halvöppen björkskog under senare delen av preboreal tid (omkring
8500 f kr), via tall- och hasselskog under boreal tid (8000–7000 f Kr) till mer sluten
ädellövskog med ek, lind och hassel under senare delen av atlantisk tid (omkring 5000 f Kr).
Därefter är utvecklingen mer svårtolkad genom att lagerföljden är kraftigt kompakterad.
Klart är dock att den också avspeglar partier av såväl subboreal som subatlantisk tid under
de senaste 4000 åren och att det fortsatt fanns ädellövskog i området under denna tid.
Frekvensen för gran är hög i det översta provet (0 cm) men arten saknas nästan helt i
provnivån därunder vid 20 cm. Detta innebär att utvecklingen under mer än de senaste
1000 åren finns ihoptryckt i den allra översta delen av lagerföljden.
Lagerföljden för Lokal 2 omspänner ca 4500 år. Den visar att torvmarken, som
uppkommit genom försumpning, har utvecklats från ett kärr som i relativt sen tid blivit en
mosse i den centrala delen (tabell 2). Tidsupplösningen för lagerföljden är god, och då
speciellt för de senaste 1000 åren som avspeglas av den övre halvmetern (tabell 3).
Pollendiagrammet för Lokal 2 (figur 14) visar i korta drag att det fram tills för något mer än
1000 år sedan fanns en lövskog i omgivningen som hade ett inslag av ek, lind och hassel.
För ungefär 1000 år sedan skedde en tydlig förändring i vegetationen som sannolikt berodde
på röjningar som gjordes för att skapa betes- och åkermark. Lövskogen minskade i
omfattning vid den tidpunkten och bl a lind förvann från området. Något senare etablerades
dessutom granen i området. Den blev snabbt ett dominerande trädslag i skogen. Den största
öppenheten i vegetationen, som bl a avspeglas av höga frekvenser för gräs, inträffade under
tidig medeltid. Den mest omfattande odlingen och markanvändningen i området, som
avspeglas av höga frekvenser för flera åkerindikatorer, tycks dock ha skett senare, och då
antagligen något längre från lokalen under en eftermedeltida fas.
Trots att pollenbevaringen inte varit optimal i jordproverna från de undersökta
röjningsrösena (figur 2 och 3, se också figur 10 till 12) – den har varierat från mindre god till
dålig – har den ändå varit tillräckligt bra för att det skall gå att göra en tolkning av
vegetationen och markanvändningen i omgivningen när materialet deponerades.
Pollenspektrumen för samtliga jordprover (figur 15 till 17) visar att vegetationen i huvudsak
var mosaikartad och att det fanns såväl skogsbestånd som hagmark, betesmark och åker i
närområdet. I samtliga prover förekommer pollenkorn från sädesslag, främst råg, vilket visar
att det har funnits aktivt brukad åkermark invid alla undersökta rösen.
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Sammansättningen på spektrumen varierar något inom och mellan rösena vilket visar att
vegetationen och markanvändningen förändrades över tid och att den var något olika på
platserna längs den nya vägsträckningen. Eftersom det förekommer granpollen i samtliga
jordprover visar detta att de avspeglar en tidpunkt efter det att granen hade börjat bli vanlig i
områdets skogar vilket skedde under 1300-talet (Björkman 2001). Samtliga pollenspektrum
från rösena avspeglar vegetation och markanvändning under antingen medeltid eller
eftermedeltida brukningsfaser.
För framtida fördjupade studier av vegetationsutvecklingen i området rekommenderas
främst en förtätad pollenanalys och utökad datering av lagerföljden från Lokal 2. Den
översiktliga studien visar med tydlighet att den lokalen har störst potential för fördjupade
studier. Det beror bl a på att dess lagerföljd avspeglar utvecklingen under de senaste
2000 åren med god tidsupplösningen. Lagerföljden för Lokal 1 är tyvärr mindre lämpad för
fortsatta studier eftersom tidsupplösningen är mindre god för utvecklingen under de senaste
4000 åren. Den lokalen lämpar sig bättre för studier av den tidigholocena utvecklingen, där
lagerföljdens upplösning är hög, vilket dock ligger utanför ramen för denna undersökning
eftersom det inte finns några arkeologiska lämningar i området som är så gamla.
Slutligen kan det även i viss omfattning vara värt att fördjupa analysen av jordprover från
röjningsrösena. Eftersom den översiktliga studien visar att metoden trots mindre god
pollenbevaring fungerar på material från området kan det vara värdefullt att analysera
ytterligare prover. Det kan exempelvis vara intressant att analysera fler prover från olika
nivåer i samma röse för att bättre kunna belägga eventuella skillnader över tid i den lokala
vegetationen och markanvändningen. Det kan också vara betydelsefullt att studera fler
prover från olika rösen för att spåra eventuella skillnader i markanvändningen i olika
landskapsavsnitt längs vägsträckningen.
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Figurer

Figur 1. Karta som visar den planerade, nya sträckningen av riksväg 47 mellan Sjunnen
och Alseda i Vetlanda kommun och var de undersökta lagerföljderna (Lokal 1 och 2) och
röjningsrösena (RAÄ 351 och 359, Alseda socken) är belägna. På kartan har även
markerats provpunkten för den lagerföljd från en mindre mosse strax norr om Alseda som
har pollenanalyserats vid ett tidigare tillfälle (Björkman 2001).
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Figur 2. Detaljerad karta över en del av fornlämningen RAÄ 359 (Alseda socken) invid
Lokal 1 där jordprover har tagits för pollenanalys i två rösen (AR 312 och 376). Karterade
röjningsrösen har markerats med gröna punkter. Kartunderlaget har erhållits från
Jönköpings läns museum.
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Figur 3. Detaljerad karta över fornlämningen RAÄ 351 (Alseda socken) invid Lokal 2 där
jordprover har tagits för pollenanalys i ett röse (AR 750). Karterade röjningsrösen har
markerats med blå punkter. Kartunderlaget har erhållits från Jönköpings läns museum.
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Figur 4. Detaljerat pollendiagram för den lagerföljd från en mosse vid Alseda som pollenanalyserats i samband
med en tidigare undersökning. Samtliga identifierade pollen- och sportyper är uttryckta mot en djupskala.
De finare linjerna i flertalet av kurvorna ger tio gångers förstoring av frekvensen. Efter Björkman (2001).
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Figur 5. Lokal 1 utgörs av ett dränerat kärr med planterad barrblandskog. Fältskiktet är
sparsamt. Foto: Leif Björkman.

Figur 6. På bilden syns ett parti av lagerföljden mellan 100–55 cm som utgörs av kärrtorv
och lövkärrtorv. Vid 67 cm syns ett svart skikt som utgörs av träkol. Foto: Leif Björkman.
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Figur 7. I den nedersta delen av lagerföljden syns en övergång från gyttja i botten (till
vänster i bilden) till vasstorv, kärrtorv och lövkärrtorv i toppen. Foto: Leif Björkman.

Figur 8. Lokal 2 ligger mitt i vägområdet. Torvmarken har varit bevuxen med tallsumpskog
som har avverkats strax före provtagningen. Foto: Leif Björkman.
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Figur 9. På bilden syns den nedre delen av lagerföljden mellan 100–50 cm som utgörs av
kärrtorv. Foto: Leif Björkman.

Figur 10. Profil genom AR 312 med de provtagna nivåerna markerade. Pollenspektrumen
för dessa prover redovisas i tabell 6 och figur 15. Foto: Jönköpings läns museum.
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Figur 11. Profil genom AR 376 med de provtagna nivåerna markerade. Pollenspektrumen
för dessa prover redovisas i tabell 7 och figur 16. Foto: Jönköpings läns museum.

Figur 12. Profil genom AR 376 med de provtagna nivåerna markerade. Pollenspektrumen
för dessa prover redovisas i tabell 8 och figur 17. Foto: Jönköpings läns museum.
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Figur 13. Översiktligt pollendiagram för Lokal 1. Samtliga identifierade pollen- och sportyper är uttryckta
mot en djupskala. De finare linjerna i flertalet av kurvorna ger tio gångers förstoring av frekvensen.
Pollenproverna redovisas dessutom i tabell 4.
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Figur 14. Översiktligt pollendiagram för Lokal 2. Samtliga identifierade pollen- och sportyper är uttryckta
mot en djupskala. De finare linjerna i flertalet av kurvorna ger tio gångers förstoring av frekvensen.
Pollenproverna redovisas dessutom i tabell 5.
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Figur 15. Redovisning i diagramform av de pollenanalyserade provnivåerna i AR 312 (se också figur 10)
med samtliga identifierade pollen- och sportyper uttryckta mot provets nummer. De finare linjerna i flertalet
av kurvorna ger tio gångers förstoring av frekvensen. Proverna redovisas också i tabellform (se tabell 6).
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Figur 16. Redovisning i diagramform av de pollenanalyserade provnivåerna i AR 376 (se också figur 11)
med samtliga identifierade pollen- och sportyper uttryckta mot provets nummer. De finare linjerna i flertalet
av kurvorna ger tio gångers förstoring av frekvensen. Proverna redovisas också i tabellform (se tabell 7).
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Figur 17. Redovisning i diagramform av de pollenanalyserade provnivåerna i AR 750 (se också figur 12)
med samtliga identifierade pollen- och sportyper uttryckta mot provets nummer. De finare linjerna i flertalet
av kurvorna ger tio gångers förstoring av frekvensen. Proverna redovisas också i tabellform (se tabell 8).
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Tabeller
Tabell 1. Sammanställning över de lokaler och prover som berörs av den översiktliga
pollenanalytiska undersökningen. Läget för de undersökta lokalerna redovisas i figur 1 (se
också figur 2 och 3 för detaljerade kartor). Nivåerna för de pollenanalyserade jordproverna
framgår av figur 10 till 12.
Lokal

Typ

Lagerföljd

Lokal 1

Mindre torvmark
bevuxen med
barrblandskog
Fossil åkermark,
röjningsröse
Fossil åkermark,
röjningsröse
Mindre torvmark
bevuxen med
tallsumpskog
Fossil åkermark,
röjningsröse

RAÄ 359/
AR 312
RAÄ 359/
AR 376
Lokal 2
RAÄ 351/
AR 370

Analyserade nivåer

>3m

Antal
pollenprover
10

–

3

PP1, PP2, PP3

2

–

3

PP1, PP2, PP3

2

1m

10

0, 15, 30, 40, 50, 60, 70,
80, 90, 100 cm

2

–

3

PP1, PP2, PP3

2

0, 20, 40, 60, 80, 100,
150, 200, 250, 300 cm

Antal 14Cdateringar
2

Tabell 2. Detaljerad beskrivning av de provtagna lagerföljderna från Lokal 1 och 2.
Lagerföljderna redovisas dessutom översiktligt i de framtagna pollendiagrammen, se figur
13 och 14. Observera att med humifieringsgrad avses vitmosstorvens nedbrytningsgrad, där
högre humifiering betyder högre nedbrytning.
Djup (m)
Lokal 1
0–0,08
0,08–0,22
0,22–0,39
0,39–0,83
0,83–2,23
2,23–2,53
2,53–2,60
2,60–3,00
Lokal 2
0–0,33
0,33–1,00

Jordart
vitmosstorv, höghumifierad; smulig och sönderfallande; på provpunktens markyta finns ett
tunt lager med barrförna
vitmosstorv, höghumifierad
lövkärrtorv; smulig och sönderfallande
kärrtorv; smetig, med kraftigt nedbrutna växtrester; vid 0,67 m finns en tydlig kolhorisont,
mellan 0,76–0,80 m finns flera tunna och diffusa kolhorisonter
lövkärrtorv; bitvis med rikligt inslag av vedrester
kärrtorv, delvis med partier med vasstorv
kärrtorv, gyttjig
grovdetritusgyttja, något grövre mot toppen
vitmosstorv, medelhumifierad; i bottenskiktet på provpunkten växer vitmossor
kärrtorv; något sandig i botten; vid 0,78 m finns en tunn och diffus kolhorisont; torven
underlagras av sand
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Tabell 3. Redovisning av dateringar från de provtagna lagerföljderna (Lokal 1 och 2) och
de rösen (AR 312, AR 376 och AR 750) där jordprover tagits för pollenanalys. Observera att
det material som daterats i rösena har tagits i anslutning till motsvarande pollenprover.
Förkortningen BP står för det engelska uttrycket Before Present, som på svenska betyder
före nutid, och avser år före nutid som i dessa sammanhang räknas som år 1950 e Kr.
Kalibrerad ålder anges i kalenderår vid ±2σ, dvs vid 95,4 % sannolikhet. Dateringarna är
utförda på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Angivna 14C-åldrar har inte
avrundats utan de skrivs på samma sätt som de redovisats av dateringslaboratoriet. Angiven
kalibrerad ålder är hämtad från dateringslaboratoriets rapport. Kalibreringen av
dateringarna har för övrigt utförts med hjälp av datorprogrammet OxCal version 3.10
(Bronk Ramsey 1995, 2001). Kalibreringskurvan IntCal04 (Reimer m fl 2004) har använts
av datorprogrammet vid kalibreringen.
Provnivå
Lokal 1
0,99–1,00 m
2,49–2,50 m
Lokal 2
0,49–0,50 m
0,99–1,00 m
AR 312 (RAÄ 359)
PK1 (vid PP1)
PK2 (vid PP2)
AR 376 (RAÄ 359)
PK1 (vid PP1)
PK2 (vid PP2)
AR 750 (RAÄ 351)
PK1 (vid PP1)
PK2 (vid PP2)

Provets
labnr

C-ålder BP

Kalibrerad ålder
(±2σ)

Daterat material

Provmängd
(mg)

Ua-48032
Ua-48033

6929 ±39
8418 ±47

5900–5720 f Kr
7580–7350 f Kr

lövkärrtorv
kärrtorv

> 50
> 50

Ua-48034
Ua-48035

1008 ±30
3947 ±31

970–1160 e kr
2570–2340 f kr

kärrtorv
kärrtorv

> 50
> 50

Ua-48016
Ua-48017

324 ±30
1224 ±38

1470–1650 e Kr
680–890 e Kr

träkol
träkol

> 50
> 50

Ua-48018
Ua-48019

477 ±30
557 ±30

1405–1455 e Kr
1300–1430 e Kr

träkol
träkol

> 50
> 50

Ua-48026
Ua-48027

2594 ±33
75 ±30

830–590 f Kr
1690–1930 e Kr

träkol
träkol

> 50
> 50

14
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Tabell 4. Redovisning av samtliga identifierade pollen- och sportyper i proverna från
Lokal 1. 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 13.
Pollenprov (provnummer)
Provdjup (cm)
Betula (björk)
Pinus (tall)
Populus (asp)
Alnus (al)
Quercus (ek)
Ulmus (alm)
Tilia (lind)
Fraxinus (ask)
Acer (lönn)
Sorbus (rönn, oxel)
Carpinus (avenbok)
Fagus (bok)
Picea (gran)
Viscum (mistel)
Corylus (hassel)
Salix (sälg, vide)
Frangula alnus (brakved)
Juniperus (en)
Hippophaë rhamnoides (havtorn)
Calluna (ljung)
Ericaceae odiff (obestämda ljungväxter)
Vaccinium (blåbär, lingon m fl)
Empetrum (kråkbär)
Poaceae odiff <40 µm (gräs)
Cyperaceae (halvgräs)
Sparganium erectum (stor igelknopp)
Apiaceae (flockblomstriga växter)
Asteraceae Liguliflorae (maskrosor m fl)
Anthemis-typ (kulla, röllika m fl)
Aster-typ (ullört, noppa, korsört m fl)
Caryophyllaceae (nejlikväxter)
Fabaceae odiff (obestämda ärtväxter)
Filipendula (älgört, brudbröd)
Lysimachia vulgaris-typ (videört m fl)
Melampyrum (kovall)
Ranunculaceae odiff (obest. ranunkelväx.)
Ranunculus-typ (smörblommor m fl)
Sinapis-typ (senap, kål, rättika m fl)
Rosaceae odiff (obestämda rosväxter)
Galium-typ (måra)
Artemisia (gråbo, malört)
Chenopodiaceae (mållväxter)
Epilobium angustifolium (mjölkört)
Rumex acetosa/acetosel. (ängs-/bergsyra)
Urtica (brännässla, etternässla)
Pollensumma
Antal pollentyper
Polypodiaceae odiff (obest. ormbunkar)
Pteridium aquilinum (örnbräken)
Thelypteris palustris (kärrbräken)
Equisetum (fräken)
Lycopodium annotinum (revlummer)
L. clavatum (mattlummer)
Myriophyllum alterniflorum (hårslinga)
Nymphaea alba-typ (vit näckros m fl)
Pediastrum (grönalg)
Sphagnum (vitmossor)
Träkolspartiklar >25 µm
Obestämbara pollenkorn

1
0
299
272
–
26
7
1
2
–
–
–
–
1
107
–
2
3
1
–
–
–
–
1
–
8
–
–
–
–
1
1
–
2
1
–
–
–
2
2
1
–
1
–
–
2
–
743
22
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1

2
20
543
24
1
57
38
3
13
2
1
1
–
1
1
–
49
–
–
–
–
9
1
2
–
4
3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
1
2
–
757
21
6
2
–
–
1
1
–
–
–
8
–
2

3
40
392
53
–
169
28
7
32
1
–
71
1
–
–
1
41
–
–
–
–
–
1
2
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
2
1
1
–
–
–
24
–
–
–
–
–
1
829
19
4
–
–
–
1
–
–
–
–
2
–
17

4
60
433
80
1
170
16
2
33
2
–
1
–
–
–
–
29
1
8
–
–
2
–
–
–
3
1
1
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
1
–
–
2
–
787
19
43
1
–
–
–
–
–
–
–
149
2
3

5
80
527
172
–
45
8
3
21
1
–
–
–
–
–
–
31
–
1
–
–
–
1
4
–
3
4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
821
13
1
4
–
–
–
–
–
–
–
11
3
1

6
100
306
291
–
71
7
11
–
1
–
1
–
–
–
–
26
–
1
–
–
3
5
8
–
9
7
1
–
–
–
–
–
–
5
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
754
17
5
–
–
–
–
–
–
–
–
22
–
2

7
150
147
341
–
192
3
8
–
–
–
–
–
–
–
–
28
2
1
–
–
1
–
–
–
14
4
–
2
–
–
–
–
–
3
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
1
748
15
38
–
–
2
–
–
–
–
–
–
–
31

8
200
121
467
–
36
4
8
1
–
–
–
–
–
–
–
46
3
2
–
–
2
–
–
–
54
3
1
–
–
–
–
–
–
–
1
–
1
–
–
2
–
1
1
–
–
–
754
18
55
–
–
20
–
–
–
–
–
1
2
22

9
250
86
644
1
1
–
6
–
1
–
–
–
–
–
–
39
5
–
–
–
5
–
–
–
46
8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
842
11
6
1
1
3
–
–
–
11
–
1
2
3

39

10
300
611
54
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
31
–
60
2
–
–
–
10
23
16
1
1
1
–
–
1
–
5
–
–
–
1
–
1
1
3
–
–
5
–
827
18
7
–
–
6
–
1
22
–
16
–
–
1
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Tabell 5. Redovisning av samtliga identifierade pollen- och sportyper i proverna från
Lokal 2. 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 14.
Pollenprov (provnummer)
Provdjup (cm)
Betula (björk)
Pinus (tall)
Alnus (al)
Quercus (ek)
Ulmus (alm)
Tilia (lind)
Fraxinus (ask)
Carpinus (avenbok)
Fagus (bok)
Picea (gran)
Viscum (mistel)
Corylus (hassel)
Salix (sälg, vide)
Frangula alnus (brakved)
Juniperus (en)
Calluna (ljung)
Ericaceae odiff (obestämda ljungväxter)
Vaccinium (blåbär, lingon m fl)
Empetrum (kråkbär)
Poaceae odiff <40 µm (gräs)
Poaceae odiff >40 µm (obest. odlade gräs)
Secale (råg)
Cyperaceae (halvgräs)
Apiaceae (flockblomstriga växter)
Asteraceae Liguliflorae (maskrosor m fl)
Anthemis-typ (kulla, röllika m fl)
Aster-typ (ullört, noppa, korsört m fl)
Cirsium (tistel)
Trifolium-typ (klöver)
Filipendula (älgört, brudbröd)
Helianthemum (solvända)
Melampyrum (kovall)
Polygala (jungfrulin)
Ranunculaceae odiff (obest. ranunkelväx.)
Ranunculus-typ (smörblommor m fl)
Anemone nemorosa (vitsippa)
Thalictrum (ruta)
Sinapis-typ (senap, kål, rättika m fl)
Rosaceae odiff (obestämda rosväxter)
Potentilla-typ (blodrot, fingerört m fl)
Galium-typ (måra)
Menyanthes (vattenklöver)
Artemisia (gråbo, malört)
Cannabis-typ (hampa, humle)
Centaurea nigra-typ (svartklint m fl)
Chenopodiaceae (mållväxter)
Epilobium angustifolium (mjölkört)
Plantago lanceolata (svartkämpar)
Rumex acetosa/acetosel. (ängs-/bergsyra)
Urtica (brännässla, etternässla)
Pollensumma
Antal pollentyper
Polypodiaceae odiff (obest. ormbunkar)
Pteridium aquilinum (örnbräken)
Equisetum (fräken)
Lycopodium annotinum (revlummer)
L. clavatum (mattlummer)
Sphagnum (vitmossor)
Träkolspartiklar >25 µm
Obestämbara pollenkorn

11
0
205
419
30
11
2
–
–
–
–
60
–
3
1
–
–
–
–
–
–
13
–
–
1
1
–
–
1
–
–
3
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
1
1
754
17
4
–
–
–
–
1
1
3

12
15
183
272
53
15
1
–
–
–
9
36
–
11
1
–
71
15
3
30
9
32
1
8
–
1
2
–
1
–
–
1
–
–
–
–
1
–
–
–
–
2
–
–
5
1
–
1
–
4
9
–
778
28
1
11
–
2
–
31
23
10

13
30
316
260
51
16
1
–
–
2
2
55
–
8
–
1
6
12
5
6
–
19
–
3
11
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
1
–
–
–
1
–
2
–
1
–
1
7
–
788
24
1
–
–
–
–
2
22
11

14
40
165
147
66
26
1
1
–
3
1
23
–
27
1
–
47
8
–
11
3
104
1
4
86
3
3
–
–
–
–
6
4
1
–
–
6
–
–
–
2
20
7
–
4
1
–
–
–
2
6
–
790
32
2
2
1
–
1
1
4
31

15
50
223
147
21
40
1
1
1
1
–
11
–
14
3
–
3
5
4
11
–
111
–
4
80
8
9
1
–
2
2
39
2
2
1
1
3
–
1
–
–
28
6
–
–
–
1
–
1
1
3
–
792
36
9
1
5
–
–
–
47
71

16
60
403
164
40
28
1
2
1
3
1
5
–
19
–
–
–
–
–
–
–
29
–
–
23
–
3
–
–
–
–
55
–
–
–
–
1
1
–
–
–
–
1
–
–
–
–
2
1
2
–
–
785
21
76
2
1
1
–
3
5
54

17
70
395
134
73
42
3
18
1
–
–
1
–
29
5
–
–
1
–
–
–
23
–
–
10
–
1
–
1
–
–
35
–
–
–
–
–
1
1
–
–
–
4
–
2
–
–
–
–
2
–
–
782
21
225
3
2
9
–
–
3
114

18
80
271
138
223
38
2
17
–
2
1
–
–
28
3
–
–
–
–
–
–
11
–
–
10
–
1
–
1
–
–
38
–
–
–
–
–
–
1
–
2
–
–
–
1
–
–
–
–
1
–
–
789
19
269
3
–
6
–
–
2
58

19
90
446
109
99
25
7
23
–
–
–
–
1
42
3
–
–
–
–
–
–
8
–
–
3
–
–
–
–
–
–
11
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
778
13
143
1
–
2
–
–
1
74

40

20
100
209
382
80
7
3
14
–
–
–
–
–
28
3
–
–
–
–
–
–
12
–
–
14
3
–
–
–
–
–
7
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
763
13
157
4
–
–
–
16
–
57
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Tabell 6. Redovisning av samtliga identifierade pollen- och sportyper i proverna från
röjningsröse AR 312 (RAÄ 359, Alseda socken). Observera att det är antalet räknade pollen
och sporer som anges i tabellen; procentvärden (inom parentes) anges endast för några av
de mer frekventa pollentyperna. 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 15.
Pollenprov (provnummer)
Internt provnummer
Betula (björk)
Pinus (tall)
Alnus (al)
Quercus (ek)
Ulmus (alm)
Tilia (lind)
Picea (gran)
Corylus (hassel)
Juniperus (en)
Calluna (ljung)
Ericaceae odiff (obestämda ljungväxter)
Vaccinium (blåbär, lingon m fl)
Poaceae odiff <40 µm (gräs)
Poaceae odiff >40 µm (obestämda odlade gräs)
Secale (råg)
Cyperaceae (halvgräs)
Apiaceae (flockblomstriga växter)
Asteraceae Liguliflorae (maskrosor, fibblor m fl)
Anthemis-typ (kulla, röllika, baldersbrå m fl)
Cirsium (tistel)
Caryophyllaceae (nejlikväxter)
Fabaceae odiff (obestämda ärtväxter)
Filipendula (älgört, brudbröd)
Melampyrum (kovall)
Ranunculaceae odiff (obestämda ranunkelväxter)
Ranunculus-typ (smörblommor m fl)
Anemone nemorosa (vitsippa)
Sinapis-typ (senap, kål, rättika m fl)
Campanula (klocka)
Rosaceae odiff (obestämda rosväxter)
Potentilla-typ (blodrot, fingerört m fl)
Galium-typ (måra)
Artemisia (gråbo, malört)
Epilobium angustifolium (mjölkört)
Plantago lanceolata (svartkämpar)
Rumex acetosa/R. acetosella (ängssyra, bergsyra)
Pollensumma
Antal pollentyper
Polypodiaceae odiff (obestämda ormbunkar)
Polypodium vulgare-typ (stensöta)
Pteridium aquilinum (örnbräken)
Lycopodium annotinum (revlummer)
L. clavatum (mattlummer)
Sphagnum (vitmossor)
Träkolspartiklar >25 µm
Obestämbara pollenkorn

PP1
R1
176
(33,3 %)
103
(19,5 %)
19
2
–
5
25
(4,7 %)
36
15
26
(4,9 %)
1
1
60
(11,4 %)
10
3
3
1
4
–
1
3
4
–
–
4
3
5
–
–
–
4
3
–
2
2
7
528
28
441
21
6
–
20
14
7044
97

PP2
R2
162
(30,9 %)
128
(24,4 %)
16
2
1
3
35
(6,7 %)
23
2
16
(3,1 %)
4
1
77
(14,7 %)
9
6
–
–
4
1
–
1
2
–
–
1
–
7
1
1
1
4
–
1
5
3
7
524
29
931
8
3
–
36
16
2337
53

PP3
R3
184
(33,5 %)
86
(15,6 %)
15
3
–
2
32
(5,8 %)
1
13
84
(15,3 %)
12
1
68
(12,4 %)
2
2
2
1
–
–
1
–
2
4
1
2
2
1
–
–
4
14
1
–
1
3
6
550
29
98
–
2
1
17
3
721
34
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Tabell 7. Redovisning av samtliga identifierade pollen- och sportyper i proverna från
röjningsröse AR 376 (RAÄ 359, Alseda socken). Observera att det är antalet räknade pollen
och sporer som anges i tabellen; procentvärden (inom parentes) anges endast för några av
de mer frekventa pollentyperna. 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 16.
Pollenprov (provnummer)
Internt provnummer
Betula (björk)
Pinus (tall)
Alnus (al)
Quercus (ek)
Ulmus (alm)
Tilia (lind)
Picea (gran)
Corylus (hassel)
Juniperus (en)
Calluna (ljung)
Ericaceae odiff (obestämda ljungväxter)
Vaccinium (blåbär, lingon m fl)
Poaceae odiff <40 µm (gräs)
Poaceae odiff >40 µm (obestämda odlade gräs)
Secale (råg)
Cyperaceae (halvgräs)
Apiaceae (flockblomstriga växter)
Asteraceae Liguliflorae (maskrosor, fibblor m fl)
Aster-typ (ullört, noppa, korsört, hästhov m fl)
Cirsium (tistel)
Caryophyllaceae (nejlikväxter)
Fabaceae odiff (obestämda ärtväxter)
Melampyrum (kovall)
Ranunculaceae odiff (obestämda ranunkelväxter)
Ranunculus-typ (smörblommor m fl)
Anemone nemorosa (vitsippa)
Brassicaceae odiff (obestämda korsblommiga växter)
Campanula (klocka)
Rosaceae odiff (obestämda rosväxter)
Potentilla-typ (blodrot, fingerört m fl)
Galium-typ (måra)
Artemisia (gråbo, malört)
Centaurea cyanus-typ (blåklint, bergklint)
Centaurea nigra-typ (svartklint m fl)
Epilobium angustifolium (mjölkört)
Plantago lanceolata (svartkämpar)
Polygonum aviculare-typ (trampört)
Rumex acetosa/R. acetosella (ängssyra, bergsyra)
Pollensumma
Antal pollentyper
Polypodiaceae odiff (obestämda ormbunkar)
Polypodium vulgare-typ (stensöta)
Pteridium aquilinum (örnbräken)
Lycopodium clavatum (mattlummer)
Sphagnum (vitmossor)
Träkolspartiklar >25 µm
Obestämbara pollenkorn

PP1
R4
201
(37,2 %)
136
(25,1 %)
19
9
1
3
39
(7,2 %)
7
11
40
(7,4 %)
1
1
34
(6,3 %)
12
4
–
–
2
–
–
1
–
–
1
1
–
1
1
1
1
3
3
–
–
2
1
–
5
541
28
12
6
3
2
5
1114
79

PP2
R5
224
(40,7 %)
124
(22,5 %)
23
3
–
1
16
(2,9 %)
20
8
17
(3,1 %)
8
1
53
(9,6 %)
16
4
–
1
3
1
–
3
–
–
1
1
2
–
1
–
–
3
1
–
–
9
1
–
5
550
27
6
5
7
2
6
1589
93

PP3
R6
206
(37,4 %)
123
(22,3 %)
11
2
–
1
21
(3,8 %)
6
25
61
(11,1 %)
1
1
42
(7,6 %)
9
4
1
–
2
1
2
3
2
2
1
1
–
–
3
2
2
1
–
1
1
2
–
1
10
551
32
10
1
1
3
8
733
67
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Tabell 8. Redovisning av samtliga identifierade pollen- och sportyper i proverna från
röjningsröse AR 750 (RAÄ 351, Alseda socken). Observera att det är antalet räknade pollen
och sporer som anges i tabellen; procentvärden (inom parentes) anges endast för några av
de mer frekventa pollentyperna. 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 17.
Pollenprov (provnummer)
Internt provnummer
Betula (björk)

Pinus (tall)
Alnus (al)
Quercus (ek)
Ulmus (alm)
Tilia (lind)
Picea (gran)
Corylus (hassel)
Salix (sälg, vide)
Juniperus (en)
Calluna (ljung)
Ericaceae odiff (obestämda ljungväxter)
Poaceae odiff <40 µm (gräs)
Poaceae odiff >40 µm (obestämda odlade gräs)
Secale (råg)
Triticum (vete)
Cyperaceae (halvgräs)
Apiaceae (flockblomstriga växter)
Asteraceae Liguliflorae (maskrosor, fibblor m fl)
Anthemis-typ (kulla, röllika, baldersbrå m fl)
Aster-typ (ullört, noppa, korsört, hästhov m fl)
Caryophyllaceae (nejlikväxter)
Fabaceae odiff (obestämda ärtväxter)
Filipendula (älgört, brudbröd)
Melampyrum (kovall)
Ranunculaceae odiff (obestämda ranunkelväxter)
Ranunculus-typ (smörblommor m fl)
Anemone nemorosa (vitsippa)
Brassicaceae odiff (obestämda korsblommiga växter)
Campanula (klocka)
Rosaceae odiff (obestämda rosväxter)
Potentilla-typ (blodrot, fingerört m fl)
Galium-typ (måra)
Artemisia (gråbo, malört)
Centaurea cyanus-typ (blåklint, bergklint)
Chenopodiaceae (mållväxter)
Plantago lanceolata (svartkämpar)
Polygonum aviculare-typ (trampört)
Spergula-typ (åkerspergel, rödnarv m fl)
Rumex acetosa/R. acetosella (ängssyra, bergsyra)
Pollensumma
Antal pollentyper
Polypodiaceae odiff (obestämda ormbunkar)
Polypodium vulgare-typ (stensöta)
Pteridium aquilinum (örnbräken)
Lycopodium clavatum (mattlummer)
Sphagnum (vitmossor)
Träkolspartiklar >25 µm
Obestämbara pollenkorn

PP1
R7
150
(27,1 %)
204
(36,8 %)
12
4
1
1
24
(4,3 %)
2
–
18
47
(8,5 %)
–
47
(8,5 %)
11
5
–
2
2
1
1
–
1
–
4
–
–
1
1
–
1
–
3
1
–
–
–
3
2
1
4
554
28
3
–
1
–
17
453
74

PP2
R8
151
(27,5 %)
119
(21,6 %)
8
7
–
1
11
(2,0 %)
7
4
30
112
(20,4 %)
2
43
(7,8 %)
8
6
–
7
–
2
1
–
1
3
–
–
2
2
1
2
–
4
5
1
1
–
–
2
1
–
6
550
30
4
–
6
1
14
792
86

PP3
R9
127
(22,9 %)
126
(22,7 %)
9
7
1
–
13
(2,3 %)
3
–
40
99
(17,8 %)
3
56
(10,1 %)
11
6
2
5
1
3
–
1
1
1
1
1
–
1
–
–
2
–
3
1
1
1
3
2
–
–
24
555
31
4
1
6
–
6
916
61
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Fossil åker utmed väg 47

Fossil åker utmed väg 47

De arkeologiska undersökningar som gjorts tillsammans med
naturvetenskapliga analyser av vedarts-, 14C- och pollenprover
samt en genomgång av det historiska kartmaterialet har gett
oss en inblick i områdets historia. Vi har en tyngdpunkt av
markutnyttjande i 1500-tal med ett mosaikartat landskap som
bestått av skogsdungar, hagmarker, betesmarker och åkrar.
Vi har i anläggningarna funnit spår av svedjebruk och odling
av råg. I närområdet har det också funnits hårt betade marker
vilket visar att djurhållningen har varit viktig.

ANNA ÖDEÉN

D

å väg 47 mellan Sjunnen och Alseda skulle få en
ny sträckning har Jönköpings läns museum gjort en
arkeologisk förundersökning i området. De lämningar
som har varit aktuella är framförallt fossil åker i form av röjningsrösen, terrasseringar och åkerytor.

Arkeologisk förundersökning av RAÄ 351, 354, 358, 359,
360 och 362 inför ny dragning av väg 47, Alseda socken i
Vetlanda kommun, Jönköpings län
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