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Att se helheten 

• Inventering/prospektering 

• Antikvariska bedömningar 

• Grävmetoder 

• Analyser 

• Frågeställningar 

• Resultat 

• Antikvarisk handläggning 



Problem?  

Komplexa lämningar 

Flera tidshorisonter 

Omblandning 

Flera funktioner 

Materiellt och immateriellt 

 



Den fossila åkermarkens kunskapskurva (Alering 2013) 

1990  1995 2005 2010 2000 

Är det fornlämningar? 

Stora undersökningar med hög 

ambitionsnivå och 

tvärvetenskaplig inriktning – 

kraftig kunskapsökning 
Optimismen korreleras 

Låg ambitionsnivå eller 

bortpriorietering 
Idag ? 



Inventering/prospektering 

• Grundlig inventering  



Inventering/prospektering 

• Grundlig inventering 

• Kart- och arkivstudie 



Inventering/prospektering 

• Grundlig inventering 

• Kart- och arkivstudie 

• Laserskanning 

• Ytkaraktärisering 

• Kartering 

• Fosfatkartering/MS 



Antikvariska bedömningar – tänk på: 

• Hur har lämningen hamnat i 

registret? Ska en annan 

bedömning göras? 

 

 

 



Antikvariska bedömningar – tänk på: 

• Hur har lämningen hamnat i 
registret? Ska en annan 
bedömning göras? 

• Det går inte att bedöma ett enskilt 
röjningsröse 

• Storlek på röjningsrösen andra 
objekt 

• Avgränsa hela områden 

• Storlek på området 

• Andra lämningstyper/ 
fornlämningsmiljö 

• Vad säger de äldre kartorna? Hur 
förhåller sig områden till gränser 

 

 

 



Grävmetoder 

• Långschakt mellan 

flera anläggningar 

• Schakt i enstaka 

anläggning (25%, 50% 

eller 100%) 

• Plangrävning 

 



Plangrävning röjningsrösen i  

Farstorp, Nässjö socken 

enkel kantkedja dubbel kantkedja 



Grävmetoder 

• Långschakt mellan flera 
anläggningar 

• Schakt i enstaka 
anläggning (25%, 50% eller 

100%) 

• Plangrävning 

• Avbaning av ytor 

• Sökschakt efter 
boplatser (när?) 

 



Analyser 
• Vedart 

• Makro 

• C-14 

• OSL 

• Markpollen 

• Pollen i avsatta sediment 

• Jordartskartering 

• Glödförlust 

• Fosfatanalys 

• Magnetisk susceptibilitet 

• Kartanalys 

• Laserskanning 

 

Tänk på: 

• Stratigrafi 

• Kontext 

• Ta flera 

• Kombinera 

• Hur påverkar mitt val av analys 
tolkningen? 

 

 



Diagnostisticerande 

pollenanalys, 

Röshultsmossen, 

Månsarp sn 

Utökad 

pollenanalys, 

Röshultsmossen, 

Månsarp sn 



Frågeställningar /tolkning 

• Ålder (äldst är bäst?) 

• Funktion (fokus på åker) 

• Brukningsredskap 

• Gödsling 

• Röjningsbränning 

• Svedja 

• Markindelning 

 



Frågeställningar /tolkning 

• Stratigrafi (horisontellt och 

vertikalt, lämning, område, 

territorium region) 

 



Frågeställningar /tolkning 

• Stratigrafi (horisontellt och 

vertikalt, lämning, område, 

territorium region) 

• Befolkningsutveckling 

utifrån 14-C 

dateringar 

 

 



Frågeställningar /tolkning 

• Stratigrafi (horisontellt och 

vertikalt, lämning, område, 

territorium region) 

• Befolkningsutveckling 

utifrån 14-C 

dateringar 

• Ritual, (exemplet Farstorp) 

 



Tre utgångspunkter 
”DEN GODA SKÖRDEN” 

# rituella handlingar: 

# förhoppning om god skörd 

# indikerar tidsmässigt samband:  

fyndmaterial   röse 

deponerade djurben 

inre konstruktioner i rösen? 

skärvstenspackningen i toppen? 

deponerade keramikkärl 

röse 

sådd dags att skörda 



Tre utgångspunkter 

”HUSHÅLLSAVFALLET” 

# likheter med skärvstenshögar 

# dumpat hushållsavfall 

säck 

# indikerar tidsmässigt samband:  

 fyndmaterial   röse 



Tre utgångspunkter 
”RÖJA OCH PLÖJA” 

# behöver inte indikera tidsmässigt  

samband: röse ≠ fyndmaterial 

# utgör en skyddande kapsel för  

    keramiken och benen 

# vid röjning och ärjning/plöjning i sen tid städas stenar,  

    keramik och brända ben bort som hamnar i och   

    på röset 

# förklarar 1400-1700-tals 

    dateringarna, artefakterna  

    och biofakterna 



Möjlighet?  

Föränderlighet - agrarutveckling 

Helhet - Landskapsperspektiv istället för 

objektsfixering  

Samhälls- och bebyggelseutveckling – långt 

tidsperspektiv 

 



Problem? Möjlighet? 

Den antikvariska handläggningen – rätt metod vid rätt 

tillfälle 

 AU, Finns något?: kart- och arkivstudie, laserskanning, inventering, 

avgränsning, ytkaraktärisering, fosfatanalys,  magnetisk susceptibilitet 

  FU,  Vad finns?: Delavbaning, långschakt, tydlig provtagningsstrategi (C-

14, vedart, makro, markpollen, diagnosticerande pollen), sökschakt boplats, kartanalys, tidsdjup, 

faser, olika lämningstyper? stratigrafi (horisontellt och vertikalt) Gärna två delad 

 UN, sammanhang?: Riktade frågeställningar, fortsatt avbaning, fler 

långschakt utökad provtagning, tydliggöra och relatera tidsdjup, faser, lämningstyper, kart- och 

arkivstudier   
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