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Sammanfattning: 
Sedan Riksantikvarieämbetets rikstäckande fornminnesinventeringar under 1980 och 90-talen 
har kunskapsläget för en rad fornlämningstyper förändrats, särskilt tydligt är detta för agrara 
lämningar. I föreliggande uppsats har en kritisk granskning av FMIS utförts med hjälp av en 
detaljkartering av en del av ett sedan tidigare känt fornlämningsområde i Södra Rörums 
socken, Skåne. En för kulturmiljövården ny inventeringsmetod, linjetaxering, har testats på 
samma fornlämningsområde. Linjetaxering har inte använts i större utsträckning inom 
arkeologi och kulturgeografi men är vanligt förekommande inom t.ex. biologi. Vidare har 
fornlämningsområdet placerats i en landskapshistorisk kontext i samarbete med en 
pollenanalysstudie av en angränsande mosse. De fossila åkerformerna är tidigast upplagda 
under bronsålder. Resultatet visar att det troligtvis skett en ny- eller återuppodling under 
tidig medeltid som illustreras och diskuteras i ett senare avsnitt i arbetet. 
Huvudfrågeställningens resultat styrker att det finns en underskattning av antalet lämningar i 
FMIS. Dessa resultat stämmer väl överens med en liknande studie i Västra Götaland och t 
ex med inventeringarna i samband med vägbygget E4 vid Örkelljunga. 
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1 Inledning 

Under 80- och 90-talen utfördes stora rikstäckande fornminnesinventeringar i 

Riksantikvarieämbetets regi, men kvaliteten av dessa framför allt vad gäller fossil åkermark 

har på senare tid ifrågasatts och i flera sammanhang har behovet av förnyade arkeologiska 

inventeringar påpekats t.ex. (Connelid 2006, Olsson & Wallin 2010). Argumenten som 

framförts är både av kvantitativ och kvalitativ karaktär. Man har visat att antalet lämningar 

ofta är kraftigt underskattat och att komplexiteten i områdena med fossil åker, dvs. antalet av 

olika slags fossila odlingslämningar, ofta är större än vad som anges i Fornminnesregistret 

(FMIS). Men komplexiteten rör också lämningarnas ålder inte minst i s.k. 

röjningsröseområden. Dessa fördes under 1980-talet oftast till bronsålder-äldre järnålder, 

medan senare forskning visat att likartade rösen kan dateras till allt från förhistorisk tid till 

1600-1700-tal, och att samma område ofta ”återanvänts” under flera perioder. Vårt syfte med 

uppsatsen var att detaljstudera ett röjningsröseområde på Linderödsåsen i Skåne för att få en 

uppfattning hur väl uppgifterna i FMIS stämmer i denna region, som är välkänd för sitt stora 

antal områden med fossil åkermark registrerade som fast fornlämning. Vi formulerade 

följande frågeställningar: 

 

 Vilka slags och vilket antal av fossila odlingslämningar finns i området?  

 Hur stora kvalitativa och kvantitativa skillnader ger en detaljerad kartering av 

områdets fornlämningsinnehåll jämfört med fornminnesregistrets uppgifter? 

 Kan fornlämningarnas ålder bedömas? 

2 Bakgrund 

2.1 Fornlämningsbegreppet 

Under de drygt 400 år som kulturarvsförvaltare har varit intresserade av att bevara och vårda 

fornlämningar har fornlämningsbegreppet genomgått en rad förändringar, framförallt 

märkbara under 1800 och 1900- talet. Riksantikvarieämbetet publicerade 2006 en 

sammanfattning av utvecklingen av och synsättet på fornlämningar de senaste fyra seklerna 

(Jensen, O.W. 2006). Följande avsnitt bygger i allt väsentligt på denna skrift. 

 



Under 1600 och 1700- talet var forskningen inom fornhistoria knappt märkbar. En allmän 

uppfattning är att flera av forskarna ofta kritiserades och blev förlöjligade. Under 1700- talet 

gjordes dock många upptäcktsresor, ortsbeskrivningar och även topografiska kartor som har 

en betydande analys- och tolkningsfunktion idag. I dessa beskrivningar beskrevs ofta 

fornlämningar, men också kloster och offerplatser som saknades från antikvariatets listor från 

1760. En kulturforskare vid namn Pehr Kalm passade på att registrera fornlämningar under 

sina resor.  

År 1815 genomfördes nya förordningar om fornlämningarnas kännetäcken av Nils-Henrik 

Sjöborg som var riksantikvarie vid denna tid. Samma år som formuläret trycktes för tredje 

gången, 1828, instiftades seklets första fornminnesförordning. Listan var mager och var lik de 

tidigare men ett förtydligande att man inte fick flytta eller gräva i befintliga gravar och 

runstenar. Nästa förordning kom år 1867, till skillnad från tidigare listor tydliggjordes ett 

lagskydd för lämningar, som går under betäckningen ”fasta fornlämningar” som fortfarande 

ligger till grund för den lagstiftning som råder idag. Arkeologin befäste sin status inom den 

akademiska disciplinen under 1900- talet. Genom att göra en omorganisation för att bli mer 

samhällsinriktad där utredningar av fornminnesvårdskommittén som tillämpade 

fornminneslagen (FML) år 1942 med nya kategorier som byggde på gamla principer.        

2.2 Fornminnesinventeringar och FMIS 

Myndighetens huvuduppgifter är att dokumentera, vårda och skydda våra fornminnen., samt 

förvalta och förmedla kunskapen om dem. Riksantikvarieämbetet har också ansvaret för 

FMIS, fornminnesinformationsregistret (Riksantikvarieämbetet 2011). 

 

FMIS är en databas över Sveriges kända fornlämningar. Totalt finns det drygt 1.7 miljoner 

registrerade fornlämningar. Detta är ingen fullständig bild av de fornlämningar som finns i 

Sverige, utan det fylls på efterhand som det hittas nya fynd (Riksantikvarieämbetet 2012a). 

Informationen som kommer in i FMIS kommer huvudsakligen från arkeologiska 

undersökningar, till exempel innan vägbyggen eller också projektet Skog och Historia 

(Riksantikvarieämbetet 2012b). 

 

Skog och Historia är ett samarbetsprojekt mellan Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen 

som bedrivs regionalt med hjälp av länsstyrelser, länsarbetsnämnder och länsmuseer. Ett 

inventeringsprojekt med syftet att kartlägga skogens forn- och kulturlämningar(Regionmuseet 

Kristianstad 2012). Inventeringarna utfördes av folk från bygden under ledning av en arkeolog 



och resultaten rapportades sedan in till FMIS. Skog och Historia pågick i Skåne under 2003-

2007 och är den senaste mer omfattande inventeringen av fornlämningar och kulturhistoriska 

lämningar(Regionmuseet Kristianstad 2012a). Tyvärr besöktes inte Södra Rörums socken av 

Skog och Historia(Regionmuseet Kristianstad 2012b). 

 

I FMIS-systemet skall varje enskilt objekt vara klassificerat enligt en lämningstypslista. I 

listan redovisas de termer som ska användas för att klassificera de olika typerna av 

kulturhistoriska lämningar vi har. Lämningstyperna har delats in i tolv olika kategorier varav 

en är betitlad agrara lämningar innehållandes bland annat så kallad fossil åkermark. 

(Riksantikvarieämbetet 2007a) 

 

2.3 Fossil åkermark och agrara lämningar 

Fossil åkermark är ett udda uttryck, där den geologiska termen ”fossil” använts för att 

beteckna åkermark av hög ålder som inte längre brukas. Den arkeologiska användningen av 

ordet ”fossil” går enligt SAOB tillbaka till 1904 och Sven Nilssons ”Skandinaviska nordens 

urinnevånare”. Riksantikvarieämbetes definition av fossil åkermark är ”varaktigt övergiven 

åkermark, formad genom äldre tiders brukningsmetoder”. Med ”fossil” avses en i terrängen 

synlig övergiven fas i odlingslandskapets framväxt. Åkermarken kan begränsas av t.ex. hak 

och terrasskanter. 

 

Forskningen om fossil åkermark har funnits under en längre tid, men det var först under andra 

hälften av 1980-talet som forskningen fick en stark framväxt, då forskningen vid 

Östergötlands stensträngsområde var aktuell(Widgren 2010, se även Ericsson och Franzén 

2005).  

 

I samband med de upptäckter som gjordes av röjningsröseområdena på det Småländska 

höglandet fick forskningen ett uppsving som kom att leda till att riksantikvarieämbetet gjorde 

nya fornlämningsinventeringar i ett samarbete mellan kulturgeografer och arkeologer på 

1990-talet. Det kan nämnas att man inom riksantikvarieämbetes fornminnesinventering inte 

omnämner röjningsrösen som fossila åkerlämningar, ens då man inventerar ett av 

röjningsröseområdenas kärnområden, västra Kronoberg år 1954. Stor osäkerhet kännetecknar 

också flera andra agrarhistoriska arbeten under hela 1900- talet (Gren, L. 2003).  

 



Tolkningar av röjningsrösen omnämns redan på 1200-talet av historieskrivaren Saxo 

Grammaticus som beskriver den fossila åkermarken i termer av ”hackerör” som är en äldre 

benämning för röjningsrösen. Saxo tolkar formerna som lämningar efter forna tiders åkerbruk, 

sten som röjts upp för att inte ligga i vägen för plogen eller årdret. Detta kommer senare att 

tolkas på 1500-talet av Peder Månsson som beskriver rösena i de småländska skogarna som 

odlingsspår från tiden före digerdöden. På 1800-talet omtalas röjningsrösen av Olof Hyltén-

Cavallieus, som hänvisar till Saxo och skriver ”att det inte kunnat undgå uppmärksamheten att 

det i hela Skandinavien, ända in i djupet av skogar och obygder, överallt förekommer en 

mängd rörkastade ödeåkrar” (Gren, L. 2003).  

 

Idag är forskningen inom fossila åkerlandskap nedtonad och bedrivs framför allt i samband 

med inventeringar och utgrävningar inför exploatering. Ett av undantagen är Stefan Nilssons 

avhandling som belyser äldre odlingsformers komplexitet behovet att knyta samman 

bebyggelselämningar, historiska kartor, fältstudier och pollenanalyser för att uppfatta hur livet 

var och präglades runt dessa fossila odlingsmarker i ett helhetsperspektiv (Nilsson, S. 2007). 

Betyande arbeten har även gjorts av Pär Connelid (t.ex. 2006 och 2010)  

2.3.1 Fossil åker i FMIS 

I Riksantikvarieämbetets tidigare anförda lämningstypslista omnämns fossil åker under två 

skillda rubriker. Dels som ”fossil åker” 

”Definition: Varaktigt övergiven åkermark, formad genom äldre tiders brukningsmetoder. 

Kommentar: Med "fossil" avses en i terrängen synlig övergiven fas i odlingslandskapets 

framväxt. Åkermarken kan begränsas av t.ex. hak, terrasskanter eller diken. […] Begreppet 

omfattar även åkermark som fortfarande används, om spåren efter äldre tiders bruk är 

mycket tydliga. Enstaka röjningsrösen registreras under lämningstypen Röjningsröse.” 

 

Och dels som ”Område med fossil åkermark (sammansatt)” 

”Definition: Lokal med olika typer av åkerbrukets lämningar.  

Kommentar: Termen används för områden där lämningar av fossil åker är den dominerande 

lämningstypen men inom dessa områden kan även t.ex. lämningar efter hägnadssystem 

förekomma. Antalet lämningar måste vara minst två och avståndet mellan lämningarna ska 

inte överstiga 20 meter.” 

 



Av lämningstypslistans övriga 8 typer av agrara lämningar innehåller berör ytteligare tre 

uppsatsen; terrasskant, stensträng och framför allt lämningstypen röjningsröse: 

”Stensamling som uppkommit genom röjning, i regel för odling men ibland även för annan 

verksamhet. 

Kommentar: Röjningsröseområden (på vissa håll kallade hackerörsområden) registreras 

under lämningstypen Fossil åker med egenskapsvärdet Röjningsröseområde” 

 

Röjningsrösen är spår efter att människor har stenröjt ett område och lagt stenar på hög, och 

de har i huvudsak anlagts i områden med normalblockig morän. Där har de allmänt tolkats 

som resultatet av stenig marks omvandling till odlingsbar åker eller äng (Widgren, M. 2010, 

Jansson, K. 2002). Ibland förekommer termen odlingsröse, men eftersom röjning för annat än 

odling har förekommit så ska termen röjningsröse användas om det inte är uppenbart att 

röjningen hänger samman med odling (Gren, L. 1991).  

 

Röjningsrösen kan grovt delas in i tre olika kategorier beroende på hur de kom till och under 

vilken tidpunkt. Med maskin upplagda (1900-talet), med hjälp utav dragdjur upplagda (1700-

1900tal) och upplagda för hand 1800-tal eller tidigare (Gren, L. 1991). De två första 

kategorierna är i regel lätta att känna igen då de rösen har en hög och toppig profil och är 

uppbyggda av blandat stenmaterial och inslag av större stenar eller block vilket gör att röset 

blir ”luftigt” (Jansson, K. 2002).  Den tredje kategorin rösen är oftast 2-6m i diameter, 0,2–

0,6m höga, flacka och övermossade. De äldsta rösena av denna typ kan vara från yngre 

bronsåldern (Widgren, M. 1997). Dessa rösen har även kallats hackerör (Winberg, M. 1994).  

 

Det är svårt att titta på ett röse och genom dess blotta form avgöra åldern. Studier i detta 

avseende har gjorts, oftast utan framgång (se t.ex. Lagerås, Olsson, Wallin 2000). Därför har 

man utvecklat olika tekniker för att kunna ta reda på deras ålder. En är att C14-datera träkol i 

botten av röset. Detta kommer från bortbränning av sly och buskar innan stenröjningen drog 

igång. För att få fram träkolet i botten av röset gräver man ut röset. Det görs ett snitt genom 

halva röset så att en profil bildas, på så vis är det lätt att se vart den ursprungliga markytan är 

med träkolet (Andersson, T. 2004). 

 

De spår som finns kvar idag efter äldre tiders odlingar, både fossil åkermark och 

röjningsrösen,  har många gånger legat i gränstrakter (Welinder, S, Pedersen, E, A, Widgren, 

M. 2004). De fossila odlingsspåren återfinns idag vanligen i lägen utanför den uppodlade 



jorden som redovisas i de äldre lantmäterikartorna (Riddersporre, M. 1995). Vilket tyder på 

att dessa har blivit odlade i tider av ökat befolkningstryck och därtill kopplad brist på 

gynnsam åkermark. Vid minskat befolkningstryck på grund av pest eller krig lämnades 

markerna. Rösen av äldre karaktär är vanligast på sydsvenska höglandet och i Götalands 

inland skogsbygder. Här återfinns de på stora arealer och med ett stort antal rösen, dessa 

områden kallas röjningsröseområden (Widgren, M. 1997). Röjningsröseområdenas storlek 

och brist på fasta åkerindelningar, tyder på att det är åkrar med återkommande långtidsträda, 

dels hela områdena har inte varit odlade samtidigt. (Widgren, M. 1997). 

 

Inom kulturlmiljövården är det allmänt känt att FMIS har sina brister. Studier i bland annat 

Västra Götaland (Olsson, M & Wallin, N. 2010) har till exempel visat att stora arealer fossil 

åkermark av olika anledningar och missats i de nationella fornminnesinventeringarna.  

3 Material och metod 

Studien har delats upp tre olika delar. Dels omfattande fältarbete i form av en detaljkartering 

och en linjetaxering för en jämförelse med FMIS. Dels en översiktlig kartstudie som 

komplement till karteringen för dateringen av lämningarna. Resultaten har sedan också 

jämförts med en pollenanalys som utfördes av Ottosson och Widén (2012). 

 

Det inledande arbetet bestod i val av undersökningslokal. Det generella sökområdet 

bestämdes till trakterna kring Äsphult, Liarum och Södra Rörum på Linderödsåsen i Skåne. 

Fyra kriterier för val av lokal ställdes upp: 

1. Lokalen skulle bestå av en känd fossil åkerlämning registrerad i FMIS. 

2. Vegetationen skulle tillåta arbete med totalstation, dvs inte vara alltför tät. 

3. Lokalen skulle innefatta en mängd och/eller variation av agrara lämningar för att öka 

möjligheterna för vidare landskapshistorisk analys. 

4. Lokalen skulle innefatta eller direkt angränsa till våtmark lämplig för pollenanalys, dvs 

torvmark utan inslag av svämsediment.  

Elva lokaler bedömdes som lämpliga efter inledande kartstudier och dessa besöktes i fält. 



 

3.1 Potentiella undersökningslokaler 

3.1.1 Delområde Äsphult och Liarum 

 

Figur 1: Kartan visar de rekognoserade lokalernas läge. Cirklarnas storlek motsvarar det område som 
rekognoscerats. 

 



Lokal 1, Brostorpet 

Enligt FMIS beskrivning skulle det finnas ett 300- tal röjningsrösen på en yta som är 

1500x10-450 meter. Runda till närmast runda, 2 till 4 meter i diameter. Det inventerade 

fornlämningsområdet är en torvmark. I anslutning till torvmarken ligger en granplantering på 

cirka 50 år, på andra sidan torvmarken var det öppen bokskog. I dessa områden hade det varit 

lätt att manövrera en totalstation. I och runt om granplanteringen finns det en mängd 

röjningsrösen. Spår efter skogsmaskin fanns som har skadat några av röjningsrösena. 

Röjningsrösen var den enda fossila åkerformen som påträffades. De var stora, höga där 

stenarna var av varierad storlek, vilket tyder på att det är röjningsrösen från senare tid. I dessa 

två delområden påträffades inte några rösen som var av tillräcklig mängd eller storlek för att 

kunna göra en inmätning som är lämplig för examensarbetet.     

 

Lokal 2, utanför Åkarp  

Enligt FMIS beskrivning: Fossil åkermark, cirka 700x20-330 meter, bestående av ett 100-tal 

röjningsrösen, runda eller närmast runda, vanligen 3 till 4 meter i diameter. I anslutning till 

torvmarken finns en ung björkskog. På andra sidan torvmarken ligger ett uppröjt kalhygge. 

Vilket hade varit till fördel att manövrera en totalstation. I björkskogen fanns ett fåtal rösen. 

Vidare förbi avverkningsområdet hittade vi ett område med en mängd röjningsrösen. Vid en 

översiktlig anblick gjordes tolkningen att vissa rösen ligger i linjer, men vi kunde inte se 

några bandparceller eller några andra former. Provtagningen med hjälp av en jordsond visade 

endast svämsediment. Lokalens lutning ner mot våtmarken framhäver terrasserna samt 

röjningsrösena i landskapet. Denna lokal var intressant ur ett lämningsmässigt perspektiv, 

men torvmarken är inte lämplig eftersom den inte ligger intill tidigare nämna lämningar.  

Dessutom rann en bäck genom våtmarken. 

 

Lokal 3, utanför Ylleröd 

Enligt FMIS beskrivning står det endast röjningsröseområde.   

Områdets skogliga karaktär är en öppen och luftig bokskog med undervegetation. Vilket 

också hade varit till fördel för manövrering av totalstationen. Det finns en stor mängd 

röjningsrösen som avgränsas med stengärden. Rösena är små och jorden var oröjd från sten. 

Några av röjningsrösena ligger i rader. Dessvärre fanns ingen torvmark i anslutning till 

området. Inom samma område hittades en annan lokal med röjningsrösen som stod med täta 

intervall, här var market hårt stenröjd och rösena var större än föregående område. Dessa 

rösen ligger i en ung granplantering som var svårframkomlig då träden står väldigt tätt. 



Angränsande till granplanteringen finns det en torvmark. Detta område är inte aktuellt på 

grund av att inte torvmark fanns i det förstnämnda området. I det andra området var 

ungskogen tät och hade försvårat arbetet med totalstationen.  

 

Lokal 4, utanför Rickarum 

Enligt FMIS beskrivning: Fossil åkermark, cirka 1400x1100 meter, bestående av ett 500-tal 

röjningsrösen, runda till närmast runda, vanligen 2 till 4 meter i diameter. När vi anlände till 

lokalen kom det fram att torvmarken låg på fel sida vägen. Eftersom lutningen var markant 

hade vi förhoppningar om att hitta bandparcelleringar och att bokskogen är till sin karaktär 

öppen vilket hade gjort det lätt att manövrera en totalstation.  Med tanke på lutningen insåg vi 

att det inte skulle finnas torvmark i anslutning till den fossila åkermarken. Detta gjorde att vi 

begav oss härifrån utan att titta efter andra lämningar. 

 

Lokal 5, norr om Liarum 

Enligt FMIS beskrivning: Fossil åkermark, cirka 1350x100-800 meter, bestående av drygt 

3000 röjningsrösen och 15 bandparceller. Röjningsrösena är runa eller närmast runda 3 till 8 

meter i diameter. Skogens karaktär är av blandskog med undervegetation på vissa ställen. 

Spår efter bandparceller och röjningsrösen lokaliserades. Det är även tydligt att 

röjningsrösena ligger på parallella rader. Det är en skogsmaskinsväg som går rakt igenom 

området som har skadat en del av lämningarna. Intressanta lämningstyper, men torvmarken 

ligger för långt ifrån den fossila åkermarken för att det ska vara en lämplig lokal.   

 

Lokal 6, öster om Liarum  

 Detta är samma fossila åkermarksområde som föregående lokal men med en annan torvmark. 

Skogen är av bok, samt att det fanns våtmark i anslutning till lämningarna som ligger i 

sluttande terräng.  I området finns väldigt tydliga bandparceller och äldre röjningsrösen som 

ligger på linjer. Det ser ut som att det har varit hårdare stenröjt på vissa ställen.  

Provtagningen med hjälp av jordsond gav endast svämsediment. Vi insåg senare att det var 

svagt rinnande vatten från en bäckfåra vilket tyder på att det är rörligt vatten och ingen torv. 

Detta är en bra lokal när det gäller lämningar av fossil åkermark, men tyvärr hittade vi ingen 

våtmark med torv i en direkt anslutning. 

 



3.1.2 Delområde Södra Rörum 

 

Figur 2: Kartan visar de rekognoserade lokalernas läge. Cirklarnas storlek motsvarar det område som 
rekognoscerats.  

 

Lokal 1, väster om Mannarp 

Enligt beskrivningar från FMIS skulle detta område infatta ett 100-tal röjningsrösen inom ett 

område som är cirka 300x100-200 meter. Dessa är runda eller närmast runda, några snarare 

oregelbundna, 3 till 5 diameter. Skogen är tät med mycket undervegetation. Att manövrera en 

totalstation hade varit omöjligt. Torvmarken lokaliserades men till vår förvåning hittades 

endast ett fåtal lämningar i närområdet. Detta kan bero på den täta skog med mycket 

undervegetation vilket gjorde det hela svårt. 



 

Lokal 2, söder om Södra Rörum 

Enligt FMIS beskrivning: Fossil åkermark, cirka 300-1150x100-750 meter, bestående av cirka 

300 röjningsrösen. Dessa är 4 till 8 meter i diameter. Flera av dem är gravliknande. I området 

finns även rösen efter senare tids röjning. Dessa är främst av två typer, 2 till 4 meter i 

diameter. Samt 4 till 8 meter i diameter. De senare är möjligen äldre röjningsrösen som byggts 

på under senare tid. Den ”isolerade” torvmarken är bra samt i en direkt anslutning till bokskog 

med väldigt många rösen som dessutom ser ut att ligga i parallella rader. Majoriteten av 

rösena är små, men det fanns därtill en mängd väldigt stora runda rösen. Några av de stora 

rösena är av gravliknade form och storlek. Enligt fornminnesregistret skall det finnas 

gravhögar i området. Området är flackt med vissa kulliknande former med svag lutning ner 

mot mossen. På grund av den tjocka lövförnan har vi inte lokaliserat några jordvallar, 

terrasser eller liknande former. 

Denna lokal, belägen i naturreservatet Hjällen, uppfyller våra kriterier och var en lämplig 

lokal för vidare fältstudier. 

 

Lokal 3, söder om Bjävröd 

Enligt FMIS beskrivning skulle detta vara ett röjningsröseområde. Grunderna efter ett torp 

lokaliserades, likväl som det stod i fornminnesregistret. Angränsande till torpet finns det en 

torvmark. Förutom fyra uppsamlingsrösen och en mängd stengärden fann vi inget annat i 

området. Dessutom odlas markerna än idag, vilket gör att åkrarna är väldigt hårt stenröjda och 

eventuella odlingsparceller är sedan länge borta. Denna lokal utesluts eftersom ingen fossil 

åkermark hittades. 

 

Lokal 4, väster om Attarp 

Enligt FMIS beskrivning: Fossil åkermark, bestående av ett röjningsröseområde, cirka 

300x150 meter, med cirka 150 röjningsrösen Dessa är runa eller tämligen runa, 3 till 6 meter i 

diameter. Området är kuperat och oröjt från sten. Stora ekar står här och en mängd 

röjningsrösen finns i området. Några av de rösena ligger på rad, åkerhak och jordvallar 

påträffades. Många stengärden som avgränsar markerna i närområdet. Två våtmarker 

lokaliserades i anslutning till den fossila åkermarken, dock gav provresultaten svämsediment 

vilket tyder på rinnande vatten som tidigare nämnts. En bra lokal med fossila 

åkermarkslämningar. 

 



Lokal 5, nordväst om Stavröd 

Enligt FMIS beskrivning: Fossil åkermark, bestående av ett röjningsröseområde, cirka 700x3-

500 meter, med uppskattningsvis cirka 400 röjningsrösen. Flertalet av dessa är runda eller 

närmast runda, 2 till 6 meter i dimeter. En tät blandskog med nyligen röjd skog. Den nyröjda 

skogen gör att det är svårt att tyda markskiktet då träd ligger kvar i området. Det är även 

mycket sly vilket gjorde området svårframkomligt. Det påträffades ett fåtal röjningsrösen 

innan våtmarken lokaliserades, men jordsonden visade samma resultat som på föregående 

lokal. Denna lokal blir inte aktuell då inte kriterierna uppfylls. 

3.1.3 Vald lokal 

Valet föll på Lokal 2, söder om Södra Rörum,  främst på grund av antalet röjningsrösen över 

stor yta med en varierande storlek och höjd på de enskilda rösena. Till fördel för fältarbetet är 

det en bokskog vilket gör det lättare att manövrera en totalstation. Det kan mycket väl finnas 

jordvallar och åkerhak, stensträngar och terrasseringar men vi har inte kunnat tyda några vid 

denna första överskådliga anblick. Den ”isolerade” våtmarken i anslutning till området är en 

mosse som lämpar sig väl för jämförelser mellan pollenanalys och kartering av fossil 

åkermark. 

 

3.2 Områdesbeskrivning  

Undersökningslokalen ligger cirka en mil norr om Hörby och en kilometer söder om Södra 

Rörum i Södra Rörums socken. Detta fornlämningsområde upptäcktes år 1994 men har även 

tidigare ingått i tidigare inventeringar. Områdets yta täcker cirka 43 ha och är till största del 

täckt av bokskog med inslag av ek och sumpskog.. Det karterade området avgränsas i norr och 

söder av två öst-västgående stengärden, en mosse i väst samt en väg i öst (se figur 3). 

Området ligger på Linderödsåsens urbergshorst. Berggrunden består mestadels utav gnejs och 

granit, medan jordarterna domineras av morän och isälvsmaterial och ligger över högsta 

kustlinjen (SGU, 2011). Områdets topografi är flackt i de norra delarna och övergår till en 

märkbar höjd i de södra delarna. Delar av området har en svag lutning ner mot mossens 

sydöstliga delar och lutningen avtar mot norr. Inventeringsområdet ligger beläget i ett 

fornlämningsområde Södra Rörum 50:1, det är även beläget i ett naturreservat vid namn 

Hjällen.  

 



 

Figur 3: Områdesindelningarna över Karterat område, naturreservat och fornlämningsområde.  

 

I FMIS är området beskrivet som ”fossil åkermark, ca 300-1150x100-750 m (Ö-V), bestående 

av ca 300 röjningsrösen. Dessa är 4-8m i diameter och 0,3-0,5m höga, av 0,2-0,5m stora 

stenar. Flera av dem är gravliknande. I området finns även rösen efter senare tids röjning. 

Dessa är främst av två typer, 2-4m i diameter och 0,4-0,7m höga, av 0,1-0,2m stora 

plockstenar samt större rösen, 4-8 m i diameter och intill 1 m höga, av varierande stenstorlek, 

kraftigt upplavade. De senare är möjligen äldre röjningsrösen som byggts på under senare 

tid”.  

 

Hjällen är sedan 2011 ett statligt naturreservat. Området har sedan länge varit känt för sina 

naturvärden, främst för den biologiska mångfalden som påträffas i området. T ex har tretton 

rödlistade kryptogamer påträffats och lika många rödlistade insekter.  På grund av många 

markägares olika åsikter om vad som skulle göras med marken/skogen har skogen nästintill 



fått stå orörd i nästan 100 år. Det är på grund av detta det förekommer gott om död ved i form 

av omkullfallna träd, högstubbar och stående döda träd (Länsstyrelsen 2012).  

3.3 Kartstudie 

Studier av Södra Rörums historiska kartor analyserades i syfte att kunna göra en beskrivning 

av det karterade området ur ett historiskt perspektiv. Nedan följer de kartor som beskrivs i 

avsnitt 4.1 kulturspår och kulturhistoria samt i bilagornas figurtexter.  

· Häradsekonomiska kartan, 1910-15. Hörby J112-1-29. 

· Södra Rörum, enskifteskartan. Aktnummer: 12-sör-12, 1823. 

· Skånska rekognosceringskartan, IV.Ö 202 (1810-talet) 

3.4 Fältstudie 

Under november, december 2011 och januari 2012 har sammanlagt tio fältdagar lagt för 

praktiskt arbete av inventeringslokaler. De första två dagarna rekognoserades en lämplig 

inventeringslokal. De övriga åtta dagarna användes för beskrivning och kartering av det 

aktuella inventeringsområdet med hjälp av totalstation. Under fältarbetet ställdes vi ibland 

inför frågan vad som skulle mätas in, det vill säga vad som kunde tolkas som fossila 

åkerformer. Vid ett flertal tillfällen togs beslutet att inte mäta in former som var för otydliga 

enligt vår bedömning, gällande stensträngar och terrasskanter. Detta gällde även rösen, för att 

vara konsekvent i helhetsbedömningen valdes små stensamlingar som inte tolkade som rösen 

att inte mätas in. Dessa för små former som inte mättes in över en meter i diameter tolkades 

som naturliga ansamlingar av sten.  

 

3.4.1 Linjetaxering 

Karteringsområdet är cirka 1/10 av det totala fornlämningsområdet som därefter taxerades in 

med hjälp av fyra linjer med en gemensam startpunkt inom det karterade området, och vidare 

ut i fornlämningsområdet. Valda linjetaxeringar gjordes för att kunna komma ut i 

fornlämningsområdets hörnor, och på så vis täcka in så mycket mark som möjligt.   Linjernas 

riktningar valdes med hjälp av kompass och avsöktes med en ungefärlig bredd på fyra meter 

för att få en uppskattning om hur många fler rösen som skulle påträffas. Denna 

linjetaxeringsmetod är inte vanlig inom röjningsrösesammanhang eller arkeologiska 

sammanhang, utan förekommer mer inom biologiska sammanhang. Detta är en kvalificerad 

metod som vi tycker borde prövas som en idé inom kulturgeografin för att uppskatta antalet 



rösen i ett större område. Svagheten med iden är att många fossila åkerformer missas utanför 

de förbestämda korridorer för de valda linjerna och där av inte räknas med.  Styrkorna är att 

uppskatta antalet objekt i ett större område där bedömningen blir mer konsekvent i 

förhållande till en traditionell inprickningsmetod som vanligtvis används i samband med 

översiktliga bedömningar.          

3.4.2 Referensområden 

För att visa att denna skillnad gällande vad som finns i fornlämningsområdena och FMIS inte 

bara gäller i fornlämningsområdet utanför Södra Rörum tar vi med material från b-uppsatsen 

som karterades i Äsphult 32:1 (opublicerad). Totaltsumman av de båda lokalernas objekt är 

21 terrasskanter, nio stensträngar, sex stensträngar, två åkerhak, en jordvall, en hålväg och 71 

röjningsrösen. Bortses röjningsrösena finns det betydligt mer och fler objekt i området än vad 

som stod skrivet på FMIS (se bilaga 4 och 5). 

4 Resultat 

4.1 Kartstudie 

Södra Rörum omnämns för första gången i skrift 1360 och då skrivs ortnamnet Rytherum 

Syndra (Sofi 2012). Rytherum, innehåller ryd 'röjning (i skog)' och rum 'öppen plats' 

(Hallberg, G. 2000). I en sockenbeskrivning från 1746-47 beskrivs Södra Rörum: ”Dess namn 

deriveras af rör och rum, thet är, en ort, som af sten är öfverhopad … en myckenhet af 

stenrör” (Hallberg, G. 2000). Rum-namnen indikerar ”röjningar för bebyggelse och odling i 

tidigare sammanhängande skogsområden” (Svensk ortnamnslexikon, 2003).  

 

På enskifteskartan från 1823, ligger vårt inventerade område på Södra Rörums inägomark (se 

figur 4). Området omfattar jordlotterna 294, 295 och 301 på enskifteskartan, i kartmaterialet 

står dessa områden beskrivna som Backe, skog. Ordet backe betyder ”impediment”, 

”obrukbar jord” (Nilsson 2001). Dessa jordlotter plus många andra blir kallade afrösningsjord 

och skog i kartans beskrivning. ”Afrösningsjord, den jord, som vid skifte afrösas eller 

afskiljes från inegor, därför att den ej är odlad eller ej anses kunna med fördel odlas till åker 

eller äng. Den odlade eller odlingsbara marken kallas inrösningsjord (Nordisk familjebok 

1904)”. På häradsekonomiska kartan från 1910 är området bevuxet med lövskog, troligen bok 

(se figur 5). Undersökningsområdet tycks därför inte ha odlats under senare historisk tid.  



 

Figur 4: Enskifteskartan från visar jordlotterna 294, 295 och 301 betecknade inom karterat område.   

 



 

Figur 5: Häradsekonomiska kartan från 1910. 

 

4.2 Detaljkartering 

I fornlämningsområde Södra Rörum 50:1 karterade vi ett område som täcker 4,1 ha, (se figur 

7) där karterades in totalt: 257 röjningsrösen, 12 stensträngar, en hålväg, två terrasskanter och 

en mängd stengärden. Även den mark som är oröjd har markerats ut.  

 



För att mäta in rösenas olika storlek har diametern mätts över den smalaste delen av det 

enskilda röset. De flesta rösena är inom diametern 3 till 5meter, se figur 6. 
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Figur 6: Diagrammet visar antalet rösens diameter. 

 

 

Det förekommer få större rösen, och runt dessa rösen är majoriteten av marken hårdare 

stenröjd (se bilaga 1). I anslutning till de större rösena förekommer det mindre rösen som 

ligger runt tydliga åkerlyckor. Dessa är att se som sekundära produkter som ligger i linjer runt  

hårdare sten röjd mark av odling. Detta avskiljer sig från stora delar av det karterade området 

där rösena ligger utan något tydligt mönster. Vi tolkar att dessa skillnader tyder på en skillnad 

i ålder på lämningarna. Att de rösena som har uppförts har kommit till senare än de övriga, 

men det utesluter inte att det finns äldre rösen i botten. Att en återodling har skett i området då 

äldre rösen fördes ihop och flyttades för att göra plats åt större och bättre stenröjd mark. 

 

Totalt karterades det in 4,1ha mark, och av detta var 2,9ha odlingsbar mark. Röjningsrösena i 

detta område täckte en yta på 0,3ha och ytan av icke stenröjd mark täckte 0,2ha (se bilaga 2). 

Totalsumman av detta blir 3,4ha. Övrig mark som också mättes in var våtmark och mossen. 



  

 

Figur 7: Resultatet av detaljkarteringen.  

 



 

4.3 Linjetaxering 

De fyra linjerna som visas i kartan nedan går totalt över 46 stycken rösen och täcker 0,54ha. 

 

 

Figur 8: Kartan visar vart linjetaxeringen gjorts. 

 

Linje A: 

Denna linje sträcker åt sydöst över vägen upp mot en höjd. Rutten passerade över fem rösen 

och uppskattningsvis finns det ett tiotal till inom synhåll.  

 



Linje B: 

Denna linje sträcker sig åt nordöst och passerar vägen och sammantaget passerades åtta 

stycken rösen. Från utgångsplatsen till vägen befinner sig rutten i bokskogen och gick över 

sex rösen. Här står rösena med lika intervall som i det inventerade området. När vägen 

passerades tog bokskogen slut och öppen mark med enbuskar tog vid och då stod rösena 

mycket glesare, endast två rösen passerades här.  

 

Linje C: 

Denna linje sträcker sig åt nordväst i bokskog mot och igenom en tallplantering. Totalt 

passerades sexton rösen varav tolv i bokskogen som tidigare nämnts, och fyra rösen i 

tallplanteringen, dessa härrör från yngre tider. Utöver de rösen som passerades i 

tallplanteringen. 

 

Linje D: 

Denna linje sträcker sig åt väst över mossen. Utöver mossen förekom det bokskog längs hela 

rutten. Som tidigare nämnts förekommer rösena i bokskogen med täta intervall och totalt 

passerades 17 stycken längs denna rutt. 

 

Sammanfattningsvis är det svårt att göra en direkt uppskattning av hur många fler lämningar 

det finns i området. Eftersom inventeringen och linjetaxeringen täcker en totalsumma av 4,1 

ha så är det cirka 39 ha som inte har karterats. Karteringsytan täcker 3,6ha och innehåller 257 

rösen, medan linjetaxeringsytan täcker 0,54ha och innehåller 46 rösen. I snitt finns det 70,9 

rösen per hektar inom karteringsytan och 85 rösen per hektar inom linjetaxeringsytan.  

Enligt vår bedömning står rösena mycket tätt i inventeringsområdet och i majoriteten av 

fornlämningsområdet tyder på att det finns betydligt fler en vad som står på FMIS.   

4.4 Pollenanalys 

Nedan följer en citerad text från resultatet i Ottosson och Widéns uppsats Markanvändning 

och skogshistoria i mellersta Skåne – en paleoekologisk undersökning i Hjällens natureservat, 

Södra Rörums socken (2012). Provdjupet är:52,5-42,5cm och landskapsperioden är från år: 

cirka 1200- 1350. Se även bilaga 3. 

”Landskapet karakteriseras av ett mer öppet landskap. Halterna trädpollen minskade samtidigt 

som halterna på ris -, ört - och gräspollen kraftigt ökade, framförallt gräset som ökade under 

denna period (ca 30%). Tall (ca 10%) och ek (ca 10%) minskar, vilket tyder på att området 



blivit mer öppet under denna tid. Halterna för al och björk var relativt stabila, men 

försvagades något. Nya inslag i området är korn, Hordeum typ och vete, Triticum. Dessa 

indikerar på att odling har förekommit i området. Korn är det dominerande sädesslaget med 

en procenthalt på ca 5 %. Även svartkämpe, Plantago lanceolata kommer in, vilket 

tillsammans med gräs, starr och gråbo visar på att området har varit öppet. 

Resultatet av 14C-provet dateras till CAL 860 +/- 30 BP, vilket är CAL AD 1160-1220. 

Historiskt sätt sammanfaller den i samma tidsperiod, tidig medeltid, som nyodlingen. En 

faktor som kan ha påverkat slutet på denna period är digerdöden. Då halterna för kornet 

minskar och spår av vetet är minimala (Skansjö, 1997). Nyodlingen och digerdöden är två 

historiska händelser som kan kopplas samman med de sädespollen som vi hittat i vårt 

diagram” (Ottosson & Widén, in prep). 

5 Diskussion 

Våra resultat är ett exempel på att RAÄ:s inventeringar underskattar antalet lämningar i 

områden med fossil åkermark.  I själva verket har vissa lämningstyper så som stensträngar 

och terrasskanter missats helt. Dessa resultat stämmer väl överens med t ex inventeringarna i 

samband med vägbygget E4 vid Örkelljunga (Andersson, T. 2008). Det Andersson antyder 

om fornminnesregistrets skiftande kvalitet skulle kunna vara ett uttryck för det vi skulle vilja 

kalla ”Röjningsröseproblematiken”, dvs att registrering av fossil åkermark som domineras av 

röjningsrösen behandlats olika i olika delar av Sydsverige. I somliga områden, t ex på 

Linderödsåsen, har stora områden klassats som fast fornlämning, medan i andra, t ex västra 

Kronoberg, registrering skett mera sparsamt eller inte alls. Detta är en del av 

fornlämningsbegreppets utveckling som präglas av den ömsesidigheten mellan förvaltning 

och lokala intressen, vilket det inte alltid har varit. Detta beror förmodligen på att både 

rösenas ålder och de markanvändningssystemen länge varit oklara, och att utmarkens 

arkeologi på många sätt varit styvmoderligt behandlad. De första fältstudierna i södra 

Sveriges skogsbygder med tyngdpunkt på agrara lämningar kom först i slutet på 1970-talet 

och början på 1980-talet. 

 

Kartmaterialet indikerar att det karterade området inte varit uppodlade under senare historisk 

tid. Den stora förekomsten av röjningsrösen över den stora ytan tyder på att har förekommit 

odling under en längre tid eller att det har varit flera gårdar som har delat på marken. Vissa 

rösen inom det karterade område är större än genomsnittet, och har i de flesta fall en 

noggrannare stenröjning runt. Detta kan vara ett tecken på att det har skett en uppodling eller 



återuppodling och en hårdare stenröjning har bedrivits för att få större åkerlyckor. Enligt 

Ottossons och Widéns pollenanalys förekommer det under tidig medeltid just en ny/återodling 

i området. En C14 datering i pollenproverna daterar upp- eller återuppodlingen till 1160-

1220-talet vilket passar in med nyodlingen som ägde rum under tidig medeltid i Skåne 

(Skansjö, S. 1997). De första rösena på platsen borde med andra ord ha anlagts innan 

medeltiden. Någon bakre gräns för röjningen är svår att sätta, då äldre dateringar inte står att 

tillgå.  

 

I beskrivningen om fornlämningsområde S. Rörum 50:1 står det att det finns cirka 300 

röjningsrösen. Att vi fann över 300 röjningsrösen på cirka 1/10 av ytan talar tydligt om att det 

finns brister i FMIS. Kanske kan linjetaxering ge en mer tidseffektiv uppskattning i framtida 

inventeringar? 

6 Slutsatser 

 

 Resultatet av antalet lämningar i området styrker att inventeringen som har gjorts 

i området är en uppskattad översiktsbedömning och att det finns många fler 

lämningar än vad som faktiskt är registrerat. Det har som tidigare nämnts varit 

allmänt känt att FMIS har brister i materialet. Det är förståligt att inventeraren 

vid första tillfället inte kunde göra det noggrant då stora ytor skulle täckas på 

kort tid.        

 Det är svårt att bestämma det enskilda rösets ålder utan att göra en närmare 

arkeologisk undersökning. Därför har en överslagsräkning från järnålder och 

fram till 1000- talet e. Kr gjorts. Mer säkert är att det troligtvis har skett en 

ny/återodling under tidigmedeltid (Ottosson & Widén, in prep).       
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