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1. Inledning 
1.1 Syfte och tidsavgränsning 
 
 
Syftet med denna skrift är att ge en översikt över odlingslandskapets utveckling under 
järnålder och äldre medeltid inom Sveriges nuvarande gränser. Tanken är att skriften 
skall tjäna som underlag för arbetet inom kulturmiljövården – i hanteringen av de hi-
storiska aspekterna på dagens landskap. Tonvikten ligger därför vid de konkreta land-
skapliga uttryck jordbruksutvecklingen gett upphov till. 

 Den hittillsvarande litteratur som beskriver odlingslandskapet under denna tid be-
står främst av ett antal artiklar och avhandlingar av grundforskningskaraktär. De har 
det gemensamt att de nästan undantagslöst berör mindre områden eller regioner. De 
mer populära översikter och synteser som har producerats har nästan samtliga haft sin 
tonvikten vid det senare förindustriella landskapet och dess marktyper. Där är de förhi-
storiska odlingslandskapet oftast endast representerat som en inledning – inte sällan av 
relativt schablonartat slag. Förhoppningsvis fyller denna skrift en lucka mellan den 
hårt specialiserade forskningen och det mer allmänna behovet av översikt och syntes. 

Den långa linjen 
Skriften behandlar en lång period – från bronsålderns andra hälft till mitten av medel-
tiden. Perioden är definierad utifrån källmaterialet. Under denna tid utgör det fossila 
odlingslandskapet den viktigaste källan för kulturlandskapsforskaren. Under tidigare 
skeden är vi hänvisade till arkeologiska fynd och naturvetenskapliga analyser av vege-
tationens historia. Mot slutet av medeltiden börjar vi alltmer närma oss det landskap vi 
återfinner på de äldsta lantmäteriakterna. Skriften skildrar alltså en utveckling från de 
första tecknen på ett mera fast jordbruk – åkerindelningar och röjningsrösen – till ett 
senmedeltida landskap som i stora drag överensstämmer med det vi kan se på kartorna. 

Järnåldern i dagens landskap 
Innan man från 1960-talet och framåt på allvar började att forska kring odlingsland-
skapets olika faser under järnålder och medeltid trodde man allmänt att landskapet i 
sina grunddrag funnit sin form under järnåldern.  

Idag vet vi att större delen av vårt jordbrukslandskap utsatts för återkommande se-
kvenser av omorganisering och omstrukturering. Stundom har dessa omstruktureringar 
varit drastiska och omfattande som i samband med laga skiftet i vissa delar av vårt 
land. Ibland har omstruktureringar varit successiva och verkat över lång tid. Men 
summan av dessa omstruktureringar gör ändå att det egentligen är mycket litet som är 
sig likt sedan järnåldern i vårt levande odlingslandskap. I och med den ökade bofasthe-
ten och den nya typen av markanvändning som uppstod under järnålderns äldsta tid 
skapades dock på många plan en infrastruktur  som har kommit att få bestånd fram till 
idag. 
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Ortnamnen – språkets landskap 

Uppskattningsvis 80 procent av Sveriges befolkning bor idag i det som var jordbruksbygd 
under järnåldern. I det området skedde den grundläggande namnsättningen av härader, 
socknar och gårdar under järnåldern. Vare sig vi bor i stad eller på land är vi därför för vår 
orientering ofta helt beroende av den namnflora som järnåldern lämnade efter sig. Därför 
är delar av järnålderns mentala landskap med oss än idag – om än i omvandlad betydelse. 
Tensta och Rinkeby har för de stockholmaren och flera svenskar en klar innebörd kopplad 
till invandrarkultur och sociala problem, medan uppsalabon helst inte vill hamna på Uller-
åker. På det viset lever järnålderns bestämningar vidare. Namnen utgör därför sannolikt i 
dagens samhälle det viktigaste arvet från järnålderns odlingslandskap. 

Marktyperna i det äldre agrarlandskapet 

Idag ägnas inom natur- och kulturmiljövård stor omsorg om de människoskapade 
marktyperna: ängen och hagen. I några fall är det möjligt att visa att enskilda markav-
snitt har en hävd som går tillbaka till järnåldern. Mera ofta har ett enskilt stycke mark 
genomgått olika faser av utnyttjande genom tiderna. Under alla omständigheter är de 
viktigaste markslagen i det äldre, förindustriella odlingslandskapet ett arv från järnål-
dern. Från mitten av järnålder började marken att delas in i inägor och utmark och de 
olika av grässvål präglade marktyperna var fullt utvecklade. Mårten Sjöbeck och Mår-
ten Aronsson har i flera skrifter betonat just grässvålen som ett förhistoriskt arv. Även 
om lokaliseringen har skiftat över tid är det alltså fråga om företeelser som finns kvar 
och präglar landskapet ända in i vårt sekel. 

Det fossila odlingslandskapet 

Den forskning som denna skrift ska behandla är i stor utsträckning baserad på läm-
ningar efter järnålderns och medeltidens jordbruk. Det rör sig om en svårläst, men 
ständigt närvarande, påminnelse om den långvariga hävden. I betesmarker och skogar 
finns rösen, stensträngar, åkerterrasser och hak, som vittnar om tidigare uppodling. 
Den hårt specialiserade forskningen kring dem och deras ibland svårtydda former kan 
kanske leda till att de som fornminnen ibland betraktas som svåra och lite udda. Bland 
många som av olika skäl rör sig i skog och mark (som jordbrukare, jägare, orienterare 
eller friluftsmänniska) möter man dock ofta en stor förståelse och detaljkännedom. 
Även om man inte känt till den fullständiga tolkningen av datering och funktion så 
betraktar många dessa lämningar som en viktig del i sin vardagsmiljö. 

I många andra europeiska länder är det fossila odlingslandskapet inte alls en lika 
självklar del i vardagslandskapet. Forskningen kring äldre åkersystem baseras där på 
flygbildstolkning av mönster i vegetation och jordar i dagens åkermark. I den mån fos-
silt åkerlandskap är bevarat kan det ofta vara svårtillgängligt p.g.a. skogsplanteringar 
eller begränsad tillträdesrätt. I ett land som Sverige, med omfattande betesmarker (och 
rester efter ännu mer omfattande) och med ett rättighetssystem som gör dem tillgängli-
ga för alla, är den upparbetade grässvålen, med dess lämningar efter stenröjning, ett 
viktigt miljöskapande kulturarv. 

Det relikta landskapet 

Termen relikt när det gäller odlingslandskap definierades av Sven-Olof Lindquist att 
mena äldre former som lever kvar i landskapet, men i ändrade funktioner.1 Det kan 

                                                 
1Lindquist 1968a, s.10 
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röra sig om fägator från järnåldern som än idag finns kvar som långsträckta odlings-
hinder eller som kvarlevande äldre åkerindelningar i dagens åker. I några delar av vårt 
land finns sådana rumsliga mönster där vi tydligt har kunnat dokumentera tidsdjupet. I 
södra Västergötland kan man exempelvis på moderna flygbilder ännu spåra ett äldre 
mönster i många byars åkermark. Se t.ex. på bilden av Läggared i Sveriges Nationalat-
las, bandet Kulturlandskapet och bebyggelsen. Att moränryggen indelats på tvärs – 
som man skär skivor av en limpa – är inte givet av naturförhållandena utan återspeglar 
en markindelning, som ursprungligen motiverades i den äldre järnålderns sociala struk-
tur.2 

 

                                                 
2Se mer om detta nedan i avsnitt 2.3 
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1.2 Odlingslandskapet – vad är det 
Termen odlingslandskap har definierats som det av bonden präglade landskapet eller 
som kulturstyrd eller kulturpräglad natur med tillhörande bebyggelse och kommunika-
tionsnät”.3  
Odlingslandskapet består alltså dels av ytor: åker, äng, betesmark och skog som alla på 
skilda sätt har en vegetation – mer eller mindre styrd och påverkad av människan. 
Denna enkla uppdelning – som närmast motsvarar den moderna jordbruksstatistikens 
markslag är inte på alla punkter tillräcklig för att beskriva markslagen i det förindustri-
ella jordbruket. Ett otal mellanformer och närmare definitioner skulle kunna ges på de 
tidsmässigt och regionala specifika markslag som förekommit i Sverige. Det rör sig 
dels om olika begrepp för periodiskt utnyttjade åkrar, men framförallt om de skilda 
typer av betes och slåttermark som har förekommit i det förindustriella jordbruket.4 

Landskapet byggs också upp av punktelement, som bebyggelse, odlingsrösen och 
enstaka träd. Särskilt bebyggelsen med dess olika former, byar eller ensamgårdar, och 
skilda byggmaterial ger landskapet karaktär. Detsamma gäller om linjeelementen: vä-
gar, diken, gärdsgårdar och odlingsbegränsningar. Begreppet landskap är alltså inte 
synonymt med vegetation och inte heller med en platt karta. Landskapsbegreppet utgår 
från ett mänskligt perspektiv – vad man från en punkt i terrängen kan se och uppleva. 
Avgörande här är samspelet mellan ytor, punkter och linjer. I landskapsbegreppet lig-
ger också inbakat att det är det mänskliga perspektivet på det av människan skapade 
landskapet. Den uppdelning som stundom brukar göras mellan naturliga och kulturella 
delar i landskapet – eller naturlandskap respektive kulturlandskap – i praktiken omöj-
lig. Något av människan orört ”naturlandskap” finns knappast inom Sveriges gränser. 
Begreppet kulturlandskap och därmed besläktade begrepp kan vara lämpliga etiketter 
på ett förhållningssätt till landskapet, men knappast som analytiska termer. 

Regioner 
När vi från 1600-talet och framåt, med hjälp av lantmäteriakterna, kan teckna en bild 
av odlingslandskapet i Sverige, framträder distinkta regionala drag. I grova huvuddrag 
beskrev Staffan Helmfrid dessa variationer i en karta publicerad 1966.5 

 De regionala variationerna är delvis beroende av några viktiga naturbestämda skill-
nader i landskapet. Sådana avgörande skillnader i landformer och jordarter har på ett 
grundläggande sätt bestämt odlingslandskapets utformning i alla tider: högsta kustlin-
jen, norrlandsterrängens gräns och områden med kambrosilurbergarter. Odlingssystem 
och redskap har anpassats till jordar och klimat. Skillnader i landformer tar sig uttryck 
i skillnad i terränganpassningen av bebyggelse och markanvändning. 

Men skillnaderna återspeglar också några viktiga kulturella och politiska skiljelinjer 
som hade betydelse framförallt under medeltiden, men som kommit att prägla landska-
pet fram till skiftena. Som Helmfrid påpekar är den gamla riksgränsen mot Dan-
mark/Norge en sådan skiljande zon. De gamla skånska landskapen har en gemensam 

                                                 
3 Bägge definitionerna är formulerade av Mårten Aronsson (Aronsson & Matzon 1987). 
4Se t.ex. Sven Dahls diskussion om skilda termer i det skånska odlingslandskapet (Dahl  1989). När det 

gäller slåtter- och betesmarker ger Aronsson 1979 en bra introduktion. Se också Mårten Sjöbecks 
olika skrifter (bibliografi i Sjöbeck 1973). 

5 Helmfrid 1966. 
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bakgrund som också tar sig uttryck i odlingslandskapet. I Östra Mellansverige fram-
träder på samma sätt en region med en enhetlig utformning av bebyggelse och mark-
användning, där tillhörigheten till Sveariket på liknande sätt kan vara en bakomliggan-
de förklaring.  

Den regionala mångfalden är stor och man kan alltså knappast tala om en typisk 
1700-tals-by i Sverige. De skildringar som Linné och hans lärjungar gjorde av 1700-
talets Sverige är en bra illustration till detta förhållande. Bebyggelseformer, markslag, 
odlingssystem och redskap varierade mellan landskap och inom landskap. 

Det finns inget skäl att anta att de regionala variationerna varit mindre under järnål-
der eller tidig medeltid. Bestämningar som ”järnåldersgården” och ”medeltidsbyn” är 
därför dubiösa om de inte specificeras till region. Hustyper och hägnadsmaterial varie-
rade mellan skilda regioner och framförallt så var markanvändningen i skilda delar av 
Norden upplagd efter vitt skilda mönster. En typ av gärdesindelning som kännetecknar 
en del av Sverige under järnåldern kan finns i en annan del under historisk tid. I kro-
noparkerna i Västergötland kunde man exempelvis på 1600-talets lantmäteriakter se en 
gårdsstruktur som i princip var identisk med den gotländska järnåldersgården, med en 
enkel rundad inägomarkshägnad. Det rör sig där inte om några ålderdomliga reliktfor-
mer. 
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1.3 Odlingslandskapets utveckling – förklaringsfaktorer 

Den etniska skolan 
Insikten om att det från järnålder och framåt skett ett antal stora omstruktureringar och 
förändringar i odlingslandskapet är av relativt nytt datum. Under mellankrigstiden do-
minerade i Europa en syn som betonade att landskapet före den agrara revolutionen på 
17–1800-talet utsatts för mycket få förändringar. Synsättet går i mycket tillbaka på ett 
stort arbete av rättshistorikern August Meitzen. På grundval av översikt baserad på 
lantmäterikartor från ett flertal europeiska länder publicerade han 1895 verket Siedlung 
und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanen, der Kelten, Römer, Finnen und 
Slawen. Meitzen såg där bebyggelseformerna i 1800-talets Europa som resultatet av 
etniska skillnader och folkvandringar. De olika etniska grupperna hade med sina skilda 
sociala organisationsformer också gett upphov till skild organisation i kulturmarken. I 
tankegången låg också inbyggd idén om att det förindustriella landskapet i Europa inte 
hade förändrats nämnvärt sedan folkvandringstiden – d.v.s. en stark kontinuitetstanke. 

Den etniska förklaringen kom efterhand att diskrediteras och motbevisas av empi-
riska fakta. Däremot kom kontinuitetssynen under lång tid framåt att få ett stort infly-
tande. Det har i senare forskning framförallt tagit sig två uttryck: dels i synen att byor-
ganisationen på 1700-talet ses som ett direkt arv av järnålderns ättesamhälle, dels i 
synen på det förindustriella jordbruket som i grunden statiskt och oförmöget till för-
ändringar. 

Ättesamhället och agrarlandskapet 
I äldre framställningar som försöker beskriva nordiska jordbrukssamhällen under äldre 
tid spelar föreställningen om ättesamhället ofta en avgörande roll.6 Föreställningen 
återgår ofta på tre grupper av källor, som har tolkats som att de ger en enhetlig bild av 
ett äldre kollektivt organiserat ättesamhälle: 

I Tacitus beskrivning av germaners jordägoförhållanden 
II De medeltida lagarnas vittnesbörd om ”ättesamhället”  
III De medeltida byarnas kollektiva organisationsform.  
 
 
Inom vart och ett av dessa tre problemområden har det idag genomförts källkritisk 

forskning vars konsekvens är att den omöjliggör att koppla en enkel utvecklingslinje 
mellan dem.7 Jag återkommer nedan i avsnittet om de sydsvenska röjningsröseområden 
till den aktuella forskningen kring Tacitus´ skrifter. När det gäller de medeltida lagar-
nas uppgifter, som ansetts syfta på ett äldre ättesamhälle så har de utsatts för en käll-
kritisk granskning av historieforskningen, vars resultat i korta drag kan sägas vara att 
lagarnas uppgifter om bördsrätten inte kan tas som intäkt för kollektivt ägande till jor-
den eller förekomsten av ett patrilineärt ättesamhälle.8 Vad gäller den medeltida byns    

                                                 
6 Se t.ex. Stjernquist 1983,  Carlsson 1981, 1983b. I en annan form lever föreställningen kvar i det dif-

fusa begrepet kollektivt: att samhället var mer kollektivt under järnåldern (Furingsten 1985 s 93ff,) 
7 Jfr Widgren 1995b, se också Widgren 1986a.. 
8 Gaunt 1983, Winberg 1985, Sjöholm 1988. 
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organisationsformer så har först den tyska kulturgeografiska forskningen under 1950-
talet visat att de kollektiva dragen i byorganisationen är resultatet av en lång utveck-
ling och inte ”ursprung och orsak till bebyggelseformen” som tidigare forskare bl.a. 
Meitzen framställde det: 

Die genosseschaftliche Sozialstruktur der Gewannfluhrdörfer ist also ergebnis einer 
langen Entwicklung und ist nich Anfang und Ursache dieser Siedlungsform, wie 
dies Meitzen, Gradman und Mortensen dargestellt haben.9 

Den moderna ekonomiska forskningen kring medeltidsbyn som institution har visat att 
den inte kan karaktäriseras som enbart ett kollektivt arrangemang utan att den kombi-
nerade individuella och kollektiva rättigheter på ett sätt som gjorde den ekonomiskt 
livskraftig. Även de kollektiva dragen kan ha växt fram som ett svar på en ekonomisk 
och teknologisk utveckling.10 

Bondesamhällen statiska? 
Ekonomhistorikern Karl-Göran Persson menar att en syn på bondesamhället under 
förindustriella skeden, som i grunden konservativt och stillastående har dominerat sy-
nen bland många forskare. Det gäller naturligtvis i särskilt hög grad forskningen kring 
medeltiden, där Persson menar att forskare som Habakkuk, Le Roy Ladurie och Postan 
underförstått baserat sina arbeten på idén om obefintliga eller mycket svaga teknolo-
giska framsteg. Han visar också att även sådana forskare som arkeologen Colin Ren-
frew i något sammanhang uttryckt en sådan ”stagnationistisk” syn på förindustriella 
samhällen.11 

Om man tror att teknologisk förändring i förhistoriska bondesamhällen varit av un-
derordnad betydelse följer av detta ofta att man antar att förändringarna huvudsakligen 
förorsakats av utifrån kommande faktorer. Några exempel på sådana faktorer som i 
tidigare svensk forskning tillmätts stor betydelse för bebyggelsens och odlingslandska-
pets utformning är den s.k. fimbulvintern under järnålderns början och det romerska 
rikets uppgång och fall. Det är karaktäristiskt att sådana förklaringsvariabler domine-
rade de undersökningar av järnåldersgårdar som gjordes fram till 1970-talet.12 

Evolutionär utveckling 
Inom den europeiska kulturlandskapsforskningen hade man emellertid redan under 
1940-talet börjat att ifrågasätta kontinuitetstanken.. Tyska forskare som Müller-Wille 
och Krenzlin kunde på 1950-talet visa att de skilda, parallellt existerande, formerna i 
Europas agrarlandskap kunde ses som steg i en utvecklingskedja mot ett allt mer inten-
sivt utnyttjande av marken. Samtidigt kunde man visa att Europas storbyar var resulta-
ten av en lång utveckling. De hade inte tillkommit i samband med ett germanskt land-
nam utan företrädesvis genom en sammanflyttning av mindre gårdsgrupper och en-
samgårdar. Förändringarna kunde ofta ses mot bakgrund av införande av mer intensiva 
odlingssystem och den avgörande fasen i landskapsutvecklingen sågs i den tidigmedel-
tida utvecklingen mot ökad spannmålsproduktion i Europas slättbygder. 

I Sverige var David Hannerberg och Staffan Helmfrid banbrytande i att genomföra 
sådana morfogenetiska byundersökningar, där äldre skeden i byns utveckling rekon-
                                                 
9 Krenzlin 1958, 1959. 
10Dahlman 1980. 
11Persson 1988, s. 3f. 
12Stenberger 1933, 1955,  Hagen 1953. Hagberg 1967. 
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struerades på grundval av data i det äldsta kartmaterialet. Helmfrid kunde exempelvis, 
med utgångspunkt i det äldre kartmaterialet, visa hur byn Väversunda vid Tåkern-
stranden fått sin historiska form till följd av en inflyttning av en mindre by eller en-
samgård till den gemensamma byplatsen någon gång under medeltid.13 Det är i den 
forskningstraditionen som man företrädesvis har arbetat när man i Sverige från det 
sena 1960-talet även med fältforskning på allvar grep sig an förhistoriska och medelti-
da agrarlandskap.14 I en sådan syn på odlingslandskapet är odlingssystemet och gärde-
sorganisationen avgörande variabler.  

För tillämpningen av en sådan syn på förhistoriska perioder spelade Stig Welinders 
Prehistoric Agriculture in Eastern Middle Sweden en väsentlig roll. Han knöt där 
samman den kulturgeografiska utvecklingsmodellen med ett resonemang om odlingens 
ekologiska förutsättningar och med Ester Boserups idéer om befolkningsutvecklingen 
som en avgörande drivkraft bakom förändringarna. Stig Welinders arbeten har kommit 
att få stor betydelse för många enskilda forskningsinsatser och inte minst för det stora 
tvärvetenskapliga Ystadprojektet. 

Denna ekologiska tolkning har vidareutvecklats av Urban Emanuelsson som under 
namnet av växtnäringshypotesen fört fram ett i grunden likartat resonemang som ger 
en mycket instruktiv bild av skilda odlingssystems bärkraft. Han har också drivit det 
miljödeterministiska resonemanget till sin spets genom att påstå att denna modell kan 
vidareutvecklas ”som en förklaringsgrund till samhällens maktstrukturutveckling och 
olika staters influensområden genom tiderna”.15 

Förändringsfaktorer 
I mycket långt tidsperspektiv – från jordbrukets start till 1800-talet – är det ingen tve-
kan om att landskapsförändringarna kan ses som effekten av ändrade tekniker och en 
successiv anpassning till en allt större befolkning. Redskapstekniken har utvecklats 
från att helt vara baserade på trä och sten till att domineras av redskap där järnet spelar 
en avgörande roll. Odlingssystemen har under samma tid förändrats frän att huvudsak-
ligen ha varit extensiva, d.v.s. man har odlat över stora arealer, med förhållandevis små 
skördar och med liten arbetsinsats per odlat yta, till att bli allt mer intensiva. Från att 
huvudsakligen ha varit baserad på röjningsgödsling har jordbruket blivit allt mer bero-
ende av kreatursgödsling. 

I detta långa tidsperspektiv är det alltså ingen tvekan om att vi kan förklara skeendet 
som att en ökande jordbruksbefolkning leder till att allt mer intensiva jordbrukstekni-
ker i form av odlingssystem och redskap tas i bruk. Men den processen är långt ifrån 
linjär: Under de över 3000 år som vi ska behandla har det skett både perioder av ex-
pansion och stagnation. Inte heller är utvecklingen av odlingssystem och teknologi så 
enkel och linjär som en tidigare forskning ofta föreställde sig. Vid tiden för den 1700-
talets stora jordbruksomvandlingar fanns en provkarta på skilda odlingssystem från de 
mest intensiva tresädessystem på den skånska slättbygden till mycket extensiva od-
lingssystem baserade på långvarig grästräda. I delar av Sverige använde man          
tunga hjulplogar precis som vi kan läsa i skildringar från den europeiska kontinenten 
och i andra delar använde man fortfarande ett enkelt årder. 

                                                 
13 Helmfrid 1962. 
14 Lindquist 1968a. 
15Emanuelsson 1987, s. 77 
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Odlingssystemen som socialt bestämda 
Den ekologiska determinism som Welinders och Emanuelsson´s modeller uttrycker 
har utsatts för en ganska genomgripande kritik inte minst av Stig Welinder själv.16 En 
allmän tendens inom forskningen kring odlingslandskapet idag är att vända på orsaks-
sammanhanget. I stället för att som Emanuelsson se växtnäringshypotesen som en 
nyckel till den samhälleliga utvecklingen ser man idag odlingssystemen som socialt 
politiskt betingade. Sådan idéer har exempelvis förts fram i samband med diskussionen 
om den äldre järnålderns bebyggelsemönster i Norden17 och i tolkningar av 1700-talets 
odlingssystem på Skottland.18 I den aktuella forskningen kring odlingssystemens ut-
veckling i tredje världen har ett sådant perspektiv haft en helt avgörande betydelse för 
förståelsen av de bakomliggande faktorerna till överutnyttjande och markförstörelse.19 
Den senare forskningen kring Östafrikas historiska jordbruksutveckling visar också 
tydligt hur intensiva och extensiva odingssystem har växlat genom tiderna, främst be-
roende på politiska och sociala faktorer.20  

                                                 
16 Welinder 1988, se också  Welinder 1984a,b 
17 Myhre 1985, se mer om detta nedan.  
18 Dodgshon 1988a,b 
19 Blaikee 1985. 
20 Mung´ung´o 1995; Loiske 1995 
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1.4 Form och funktion i odlingslandskapet 

Forskningsbakgrund 
När en evolutionistisk syn på odlingslandskapets slog igenom i europeisk kulturland-
skapsforskning på 1950-talet föreställde man sig att varje stadium i kulturlandskapets 
och samhällets utveckling skulle kunna avläsas en specifik bebyggelseform, en speci-
fik gärdesindelning och en specifik tegform. Olika tegformer och former för tegarnas 
organisering i teglag och gärden sågs som uttryck för skilda ekonomiska och sociala 
system och utvecklingsfaser.21 Denna sammanhållna tolkningsmall bildade i själva 
verket något av en förutsättning för den morfogenetiska metoden. 

Mellan de olika skalnivåerna i odlingslandskapet – från bebyggelseform och gärde-
sindelning över teglaget och ner till den enskilda tegens geometriska form – skulle det 
alltså ha funnits ett, närmast lagmässigt, funktionellt samband. Parallellt med en ut-
veckling av gärdesindelningen från små oregelbundna särhägnade ägor till större sam-
manhängande fält skulle bebyggelseformen ha utvecklats från ensamgårdar över mind-
re gårdsgrupper till storbyar. Samtidigt skulle tegformen ha utvecklats från oregel-
bundna eller kvadratiska små åkerytor till långsmala åkertegar. Modellen finns uttryckt 
i Krenzlins grundläggande arbete från 1958 och bildar en grundval för en stor del av 
David Hannerbergs analyser. 

Kritiken mot sådana modeller har i huvudsak gått längs två huvudlinjer. En linje är 
baserad på teoretiska överväganden och med stark koppling till den generella teoride-
batten inom geografiämnet. En annan linje är mer baserad på de empiriska resultat som 
motsäger en sådan modell. 

Det första, teoretiskt baserade argumentet, grundades på ett inom geografin grund-
läggande teoretiskt problem: motsättningen mellan form och process. Den morfogen-
etiska modellen kan sägas innehålla ett enkelt och attraktivt svar på denna motsättning. 
I Krenzlins modell tolkades agrarlandskapets variation inte, som i de äldre studierna, 
som statiska former, utan som ett resultat av en evolutionär process. På samma sätt 
sökte den kvantitativt inriktade geografin under 1960-talet att studera samhälleliga 
processer och skeenden utifrån deras rumsliga uttryck. Den kritik som under 1970-
talet växte fram inom geografin mot denna rumsliga determinism eller som vissa ut-
tryckte det ”rumslig fetischism” kom också att drabba den morfogenetiska ansatsen 
inom geografin. Alan Baker uttryckte det på följande sätt: 

 What have been termed morphogenetic studies of cultural landscapes frequently in-
fer the processes which might have operated principally from the study of morphol-
ogy of the forms, ignoring the circularity of the argument which interprets land-
scape features in terms of themselves. (Baker 1975, p.21) 

Motsättningen mellan form och process kom att bli en viktig skiljelinje inom geo-
grafiämnet. För många forskare tycktes den motsättningen omöjliggöra meningsfulla 
studier med utgångspunkt i rumsliga problem och därmed hela det geografiska projek-
tet.22 Inom en stor del av den internationella historiska geografin fick detta till följd att 
man övergav landskapet och orienterade sig mot en mer generell samhällshistorisk 
problematik. 

                                                 
21 Se framförallt Krenzlin 1958, 1959. 
22 Olsson 1974. 
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Ett andra argument mot den morfogenetiska utvecklingsmodellen kan hämtas i det 
empiriska materialet. Carl-Johan Gadd kritiserade den kulturgeografiska utvecklings-
modellen utifrån en översikt över odlingssystemen i Västergötland på 1700-talet och 
kunde visa att deras utbredning inte kunde representera någon utvecklingskedja från 
”primitiva” till mer avancerade odlingssystem.23 En översikt över odlingslandskapets 
utveckling i några valda regioner i Norden visar vidare att inga regioner kan visa upp 
en fullständig utvecklingskedja där faserna stämmer överens med modellen. Även om 
trädessystem har förändrats är det inte alls säkert att detta tar sig uttryck i ändrad gär-
desorganisation eller ändrad bebyggelseform. Det absoluta sambandet mellan bebyg-
gelseform, gärdessystem, odlingssystem och tegform finns alltså inte.24 

Slutsatsen av dessa två kritiska linjer är att odlingslandskapets utveckling inte kan 
studeras som ”de rumsliga formernas evolution”.25 Odlingslandskapets former följer 
ingen egen utvecklingsmodell måste ses som avtryck av en samhällelig process, där 
formerna för resursutnyttjandet har varierad med samhällsformer och fysiska förutsätt-
ningar. 

I detta sammanhang ska också en tredje kritisk linje uppmärksammas helt kort. Man 
har – inspirerad av den s.k. postprocessuella arkeologin vänt sig mot den kulturgeogra-
fiska tolkningen av agrarlandskapets former och menat att dessa inte enbart haft en 
agrarteknisk funktion eller utgör äganderättsliga markeringar utan att deras former 
också kan har haft en djupare innebörd som legat mer på det symboliska planet. De 
allmänna utgångspunkterna för en sådan analys är fruktbara, men de hittills presente-
rade svenska förslagen till ansatser har antingen varit så allmänt formulerade att de 
säger självklarheter och/eller utgått från utgått från ett traditionellt arkeologiskt 
objektsperspektiv där den vidare rumsliga analysen lämnats utanför. 26 För att sådana 
analyser ska få något genomslag och tillföra något utöver det vi redan vet krävs också 
att de på allvar kontrasteras mot en genomtänkt tolkning av även den agrartekniska och 
äganderättsliga aspekten på landskapet.  

Det finns alltså en allmänt uttryckt skepsis mot möjligheterna att läsa det fossila od-
lingslandskapet, som inte bara tar sin utgångspunkt i de källkritiska problemen kring 
dateringen och utgrävningar. Man kan alltså fråga sig om det är möjligt att tolka land-
skap överhuvudtaget utan att man känner till andra källor än landskapet självt. Denna 
överdrivet källkritiska inställning till problemet har stundom lagt locket på alla försök 
att relatera former till processer på andra sätt än genom simuleringar och andra för-
ment strikta metoder.27 

Kritiken mot en form-fixerad och inskränkt landskapsforskning har sina grunder; 
odlingslandskapets former utvecklar sig inte av sig själv efter några rumsliga lagar. De 
är uttryck för människors strävanden och aktiviteter och återspeglar såväl teknik och 
ekologi som ideologi och makt. Det grundläggande problemet med den morfogenetis-  

                                                 
23Gadd 1983, s. 217. 
24Widgren 1984. 
25Jfr titeln på Nortons artikel ”Historical geography as the evolution of spatial forms” (1982) 
26Burström 1994, Varenius 1994. En uppsats som tar sin utgångspunkt i ett liknande perspektiv, men 

som för in rummet och odlingslandskapt och inte enbart enskilda fornlämningar är Dodgshon 
1988c. 

27Simulering lanserades på 1970-talet som en teoretisk lösning på vad man ansåg vara det olösliga infe-
rensproblemet i historisk geografi (Jfr Baker 1975, Widgren 1979, Norton 1982, Norton 1984, s.50 
ff) 
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ka modellen är dock inte att den förutsätter att det finns samband mellan form och 
funktion. Det som den kan kritiseras för är å ena sidan de mekanistiska tolkningarna av 
samband mellan form och funktion och å andra sidan tanken om en självständig rums-
lig evolution utan samband med samhällsstrukturen. I stället för att kasta ut barnet med 
badvattnet finns det därför anledning att gå till baka till grundstenarna i den grammatik 
och läsart som den morfogenetiska forskningen grundades på. 

Tolkningsnycklar 

Terminologi 

Den internationella terminologin kring odlingslandskapets former är relativt välutveck-
lad och möjliggör ett första närmande till den ovan skisserade problematiken.28 För 
åkermarken tar den sin utgångspunkt i den enskilda åkerytans geometriska form i plan.  

Åkrar vars sidor är parallella och vars längd är mindre än 2,5 gånger bredden be-
nämnes blockparceller. Är parcellerna smalare än så benämnes de med den lite klum-
piga svenska översättningen bandparceller.29 Denna terminologi är internationellt ac-
cepterad och bildar en nyckel för den fortsatta läsningen av landskapet.  

På vilka sätt är det då möjligt att utnyttja den geometriska formen för en tolkning av 
det sammanhang som åkerytan har ingått i? Frågan kan också ställas omvänt: Kan vi 
utifrån andra oberoende variabler rekonstruera det sammanhang som den enskilda 
åkerytan varit en del av. Vilka är de sociala, tekniska och ekologiska ramarna för det 
samhälle där åkern har förekommit. När frågan formuleras på ett sådan sätt visar det 
sig ofta att det faktiskt finns ett samband mellan form och funktion. Det väsentliga är 
att inte vilseledas att tro att det finns absoluta, bestämmande samband mellan form och 
funktion. 

Åkerform – redskap 

Mellan en åkerytas form och dess brukningssätt finns vissa samband – dock långt ifrån 
absoluta. De oregelbundna formerna har ofta tolkats som äldre och förknippade med 
bruket av handredskap (hacka, grävkäpp, spade). Handredskapen leder inte naturligt 
till några mer regelbundna former – de flesta ytor kan bearbetas med lätta handred-
skap. 

Den blockformiga typen av åker är framförallt vanlig i områden där årder är det 
vanligaste redskapet för jordbearbetning. Sambandet form och funktion går här tillbaka 
på den s.k. korsärjningen. Eftersom årdret saknar vändskiva så krävs det för en mer 
intensiv jordbearbetning att man ärjer i två riktningar. Är åkerytan för smal blir antalet 
vändningar med årder stort. Därför är den kvadratiska formen den optimala.  

Om man å andra sidan använder en plog, där vändskivan gör jobbet och åkern en-
dast behöver bearbetas i en riktning, blir en långdragen rektangel, d.v.s. en bandpar-
cell, av samma skäl den optimala geometriska lösningen för att minimera antalet vänd-
ningar med ekipaget. Det finns alltså inledningsvis ett samband mellan en åkerytas  

                                                 
28 Uhlig (ed) 1967 om åkerns former och Uhlig (ed) 1972 om bebyggelsens former. 
29 Se mer om åkermarkens morfologi i Gren 1985 samt i ett opublicerat undervisningskompendium 

tillgängligt på kulturgeografiska institutionen: Fossilt kulturlandskap. Kompendium för undervis-
ningsbruk..  
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form och det viktigaste jordbearbetningsredskapet. Detta samband har också en viss 
kronologisk betydelse? I ett långt tidsperspektiv så vet vi ju att vi kan sätta upp en kro-
nologisk sekvens för jordbearbetningsredskapen som går från grävkäpp och hacka till 
årder och plog. 

Åkerform – social organisation 

Den enskilda åkerytan ingår dock i ett vidare rumsligt mönster. Den är anpassad inte 
bara till den teknologi med vilken den brukats. Den upptar också en bestämd geomet-
risk yta av rummet och måste alltså ta hänsyn till andra aktiviteter som också ska fort-
gå i rummet. Den geometriska formen avspeglar därmed en lösning på ett socialt pro-
blem om tillgång till produktionsmark. I en situation präglad av fri tillgång till mark 
kan den tillåtas att anta vilka former som helst. Man kan då anta att arbetsmetoden för 
att röja och bereda ytan skulle få en avgörande betydelse för åkerytans form. Röj-
ningsarbetet med kastning av sten skulle exempelvis kunna leda till en rundad yta.  

Så fort flera brukningsparceller ska packas intill varandra uppstår så kvadratiska el-
ler rektangulära former. Den empiriska materialet baserat på olika översikter över hi-
storiska och samtida kulturlandskap pekar också på ett samband mellan åkerformer av 
typen blockparceller och en bebyggelse baserad på tätt liggande ensamgårdar eller 
småbyar.  

Bandparceller å andra sidan förekommer i högre grad antingen i samband med stor-
byar – som i den typiska medeltida europeiska storbyn – eller i samband med en soci-
alt starkt kontrollerad tilldelning av mark oberoende av om bebyggelsen legat koncen-
trerad eller inte.30 Det var sådana empiriska observationer som låg bakom tanken att 
evolutionen ensamgård – småby – storby skulle motsvaras av följden oregelbunden 
blockparcell – regelbunden blockparcell – bandparcell, vilket utgjorde en av grunderna 
i bl.a. Krenzlins modeller. 

Kritiken (problemen) 

Som jag har antytt ovan kan de här skisserade sambanden alltså inte användas som en 
enkel nyckel till teknologi och social organisation. Sambanden kan ju dessutom mot-
verka varandra som då ett omfattande kollektivt organiserat bandparcellsystem i Östaf-
rika brukas med hacka. I stället för en slavisk tolkningsmall utgör dessa samband sna-
rare en frågelista, där det sociala, teknologiska och ekologiska sammanhanget utgör en 
slags yttre tolkningsram.  

Vi måste till att börja med ställa oss frågan om den indelade yta vi kan se på marken 
verkligen är en brukningsparcell, d.v.s. en yta som brukas i en och samma arbetsopera-
tion, eller om avgränsningen i stället avser en markanvändningsparcell (den minsta yta 
som har samma markanvändning) eller en ägoparcell (den minsta sammanhängande 
yta som ägs eller disponeras av en viss brukare. Det är endast i brukningsparcellen som 
vi har anledning att vänta oss att finna något samband mellan geometrisk form och 
brukningsredskap. Ett bra exempel på detta problem är de s.k. bandparcellområdena i 
Västergötland. Där utgörs ägoparcellerna av breda bandparceller, som i sig kan inne-
hålla ett antal brukningsparceller bestående av regelbundna eller oregelbundna block, 
vilka sannolikt brukats med hacka eller årder.31 Liknande långsträckta parcellindel-

                                                 
30Se till exempel kartexemplen i Schwarz 1959,  Niemeier 1967, Uhlig (ed) 1967, Uhlig (ed) 1972. 
31Se nedan avsnitt 2.3   



 14 

ningar har i andra delar av Västergötland uppenbarligen brukats med årder och man 
har då tillämpat en variant av korsärjning, som brukar benämnas sneddning.32 

Även om det vore så att redskapen var den enda bestämmande faktorn för åkerytans 
geometriska form skulle en sådan dateringsgrund vara mycket villkorlig. Det finns 
otaliga exempel på att man även inom en begränsad region utnyttjat olika jordbearbet-
ningsredskap samtidigt. 

Inom Sveriges yta var årdret och plogen båda i bruk under hela medeltiden och sto-
ra delar av nyare tid fram till järnplogens införande. Det finns också exempel på att 
man gått över från årder till handredskap till följd av en intensifiering av åkerbruket.33 

                                                 
32Jfr Myrdal 1985, s.95 
33 Det skedde någon gång mellan järnålder och nyare tid på Jæren i Sydvästnorge. Robert Dodgshon har 

i en artikel visat hur ett sådant till synes primitivt odlingssystem har en logik utifrån det sociala 
sammanhang det ingått i (Dodgshon 1992). 
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2. Bronsålder-järnålder: Undersökningar 
av odlingslandskapet i skilda regioner 

2.1 Den andra agrarrevolutionen ?34 
Under yngre bronsåldern och äldre järnålder sker i de nordiska samhällena en rad ge-
nomgripande förändringar i jordbruket. Nu uppträder för första gången bostadshus 
med stalldel – vi får särskilda fähus, där boskapen stallas vintertid och eventuellt på 
nätterna. Järnet tas i bruk för jordbruksredskap – till en början endast i samband med 
skörden. Även grödornas sammansättning förändras och från denna tid kommer det 
s.k. skalkornet att dominera bland sädesslagen under lång tid framåt.35 Ett liknande 
förlopp kan skönjas i hela Nord- och Västeuropa och brukar karaktäriseras som ett 
fastläggande och en intensifiering av ett tidigare mer rörligt jordbruk.36 I odlingsland-
skapet tar sig detta uttryck framförallt genom att spåren från åkerbruket blir beständiga 
och synliga ovan mark och det är från denna tid som de äldsta nu kända fossila åkrarna 
Sverige härstammar. 

Den kronologiska ramen för dessa händelser är alltså ännu så länge ganska vid. 
Man kan se det hela med två skilda tidsperspektiv. I ett europeiskt perspektiv är detta 
ett skeende som framförallt kännetecknar sen bronsålder. Inom hittillsvarande forsk-
ning i Sverige har man i stället betonat århundradena runt vår tideräknings början som 
den avgörande brytpunkten. Oberoende av om vi anlägger ett kort eller långt tidsper-
spektiv så kan man fråga sig vad det är för faktor som gör att åkerbruket från denna tid 
blir ”synligt” i landskapet. 

Fimbulvintern, järnet och stallningen 
Från det att man första gången uppmärksammade i torvlagerföljder att en betydande 
klimatförsämring skedde vid övergången mellan bronsålder och järnålder har denna 
spelat en stor roll som förklaring till uppkomsten av ett fast bondesamhälle. Införandet 
av fähus med stallade djur ses här ofta som drivkraften till förändringen. Utifrån de 
tidigaste dateringarna menade man att denna klimatförsämring skett omkring 600 f.Kr. 
Rutger Sernander sammankopplade denna med sagans ”Fimbulvinter” och därmed fick 
klimatförsämringen som förklaringsfaktor till den historiska utvecklingen en stor 

                                                 
34Observera att uttrycket ”den andra agrarrevolutionen” som används här för att sätta namn på en av de 

mest genomgripande förändringarna sen jordbrukets införande, inte är samma sak som ”secondary 
products revolution” som av Sherrat beskrivits som den omvandling under sen-neolitikum och tidig 
bronsålder, som framförallt kännetecknas av att sekundärprodukter från jordbruket (ylletyg, ost osv) 
får större roll (Sherrat 1981). 

35Hjelmqvist 1979, Engelmark & Viklund 1991, Engelmark 1992. 
36 Bradley 1978. 
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tyngd. "Fimbulvintern” förklarade inte bara införandet av vinterstallning och fähus och 
den därmed ökade bofastheten. Klimatförsämringen hade förmodligen också lett till 
ökad utfällning av järn- och myrmalm och var därför en av förutsättningarna för järn-
framställningen. 

Någon gång under 20-30-talet gjorde ”Fimbulvintern” sin entré i skolplanscher och 
historieböcker och finns sedan dess med i de flesta populära framställningar kring be-
byggelse och odling under järnålder. Fimbulvintern ses rent av som ursprunget till vårt 
nuvarande odlingslandskap. Ett exempel: 

 På 500-talet f.Kr. drog en fruktansvärd ”fimbulvinter” över Europa – en klimatför-
sämring som tvingade bönderna att bygga ordentliga fähus och stalla in djuren un-
der de kalla månaderna37 

I den nyligen utkomna delen av Sveriges Nationalatlas kring Kulturminnen och kul-
turmiljövård vandrar korna snällt in i en snötäckt lagård vid järnålderns början.38 

Järnåldersbonden ”tvingades” hålla sin djur i hus, och tvingades att samla vinterfo-
der för deras överlevnad. Uppkomsten av järnålderns fasta bondesamhälle gavs därför 
ofta en närmast klimatdeterministisk bakgrund i flera skildringar. Mårten Stenbergers 
skildring av detta förlopp i standardverket Det forntida Sverige har förmodligen haft 
stor genomslagskraft. Förutom att han där förklarar uppkomsten av det fasta bonde-
samhället mot bakgrund av klimatförsämringen så talar han också om denna period 
som en ”stillaståndets och isoleringens tid” och tecknar med liknelser från senare hi-
storiska perioder bilden av kris.39 

En mer mångfacetterad bild av förloppet, ges av Aronsson & Matzon: 
Under tiden omedelbart före Kristi födelse samverkade många faktorer till att radi-
kalt förändra betingelserna för jordbruk och boskapsskötsel. Klimatet hade blivit så 
strängt att boskapen måste stallas vintertid. 

Klimatförsämringen påskyndade också markurlakningen, och järnutfällningen 
ökade i sjöar, myrar och barrskogsmark. Den naturligt utfällda sjö- och myrmalmen 
ökade kraftigt när den som bäst skulle komma att behövas. Inhemskt järn började 
nu tillverkas. 

Granen hade norrifrån trängt ned till Mellansverige och torde ha utgjort en oväl-
kommen gäst som kolonisatör och markförsämrare på betad och trädad mark. 

Den viktigaste nya faktorn var dock införandet av kreatursgödselbruket. Därmed 
kunde permanenta åkrar skapas, och bebyggelsen kom att ligga i anslutning till des-
sa och de nu nödvändiga fähusen. Till vinterfoder åt kreaturen behövdes löv och hö. 
Nu uppkom de första kulturskapade ängarna. 

Alla dessa faktorer bidrog till att motivera en fast bebyggelse och en fast mark-
organisation. Enligt arkeologer och kulturgeografer fanns löst sammanfogade byar i 
hela södra och mellersta Skandinavien vid början av vår tideräkning.40 

Man kan inte komma ifrån att den ackumulerade effekten av denna klimatförsämring, 
vars början nu dateras till c:a 1000 år f.Kr. är den allra mest markanta i Nordeuropa 
sedan inlandsisen väl försvunnit från våra breddgrader.41 Vad gäller effekterna på ve-
getation och odlingslandskap är situationen dock mer oklar. Det beror framförallt på  

                                                 
37 Edman 1988, s. 79. 
38 Kulturminnen och kulturmiljövård s.2 
39 Stenberger 1979, s. 319–322. 
40 Aronsson & Matzon 1987, s. 24–25 
41Gaillard & Digerfeldt i Berglund (ed) 1991, s. 281. 
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två faktorer. För det första har man visat att denna klimatförsämring inte inträffade vid 
en tidpunkt som man tidigare trott utan att den kan ses som en cyklisk process där tem-
peratursänkningar följts av varmare perioder. Det finns alltså idag inga bevis för det 
snabba förlopp, som ligger bakom tanken på ”Fimbulvintern”.42 För det andra har man 
visat att temperatursänkningar av denna karaktär framförallt bidrar till att flytta ner 
odlingsgränsen, snarare än till minskade skördar i de områden som inte är klimatiskt 
marginella. Större delen av Sveriges odlingsbygder ligger även efter ”fimbulvintern” 
utanför vad som kan karaktäriseras som klimatiskt marginellt för odling.43 

När man i Ystadprojektet undersökte klimat och vattenståndsvariationer i insjöarna 
kom man till entydiga resultat som tydde på ökad humiditet och sänkt temperatur un-
der vissa perioder under årtusendet före Kristi födelse. Sambandet med utvecklingen 
av odlingslandskapet är dock mer oklar. På ett övergripande plan finns samband mel-
lan regionalt betydelsefulla förändringar i klimat och hydrologi, men den närmare ka-
raktären av dessa kunde man inte komma åt och man uttrycker sig mycket försiktigt 
när det gäller att klarlägga klimatets betydelse för odlingslandskapets utveckling.44 

Fähusrevolutionen 
Vad gäller kopplingen till stallningen och fähusen så har Janken Myrdal övertygande 
visat att införandet av stallning och fähus kan ses som en av klimatet oberoende inno-
vation som sprids från Västeuropa till Skandinavien under loppet av bronsålder och 
järnålder.45 Denna spridning utelämnar brittiska öarna, vilket naturligtvis kan förklaras 
utifrån ett mer maritimt klimat; dock införs stallning där under medeltiden. Spridning-
en utelämnar också det i klimatiskt hänseende kallare och mer kontinentalt präglade 
Östeuropa, där man i de slaviska områden inte inför fähus förrän långt senare. Man har 
också, utifrån danska förhållanden, menat att införandet av fähus – eller snarare utök-
ningen av vinterfodringen – kan ses som svaret på att minskad betestillgång p.g.a. 
överbetning under århundradena f. Kr. Tillgången på vinterbete av löv skulle ha mins-
kat till följd av avskogningen.46 ”Fähusrevolutionen” bör alltså ses som en av klimat-
försämringen oberoende förändring av lantbruksproduktionen, där fodertillgången un-
der vintern är en av de bakomliggande faktorerna. 

Införandet av fähus har flera fördelar, som inte nödvändigtvis behöver ha direkt 
med klimatet att göra: Förlusten av boskap vintertid minskade. Möjligheten till avel 
ökar och till en intensiv mjölkproduktion. Insamlingen av gödsel underlättas. Fähusens 
införande innebär alltså i första hand en intensifiering av boskapsproduktionen. 

                                                 
42Tanken om kopplingen sagornas fimbulvinter och klimatförändringarna före Kristi födelse, liksom 

föreställningen om en förhållandevis kort och snabb klimatförändring med stora följder för bebyg-
gelse och samhälle utsattes 1956 för en saklig och kritisk granskning av ett tvärvetenskapligt förfat-
tarteam (Bergeron m.fl. 1956). Trots detta har myten om fimbulvintern fortsatt att odlas. För en ak-
tuell syn på problematiken se även  Hedeager och Kristiansen 1988, s. 162–3 och där citerad littera-
tur. 

43Parry 1978, s. 85. 
44Gaillard & Digerfeldt i Berglund (ed) 1991, 281–282  
45Myrdal 1984 
46Hedeager och Kristiansen 1988, s, 177. 
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Att det också finns ett samband med klimatet är naturligtvis klart även om det inte 

alltså kan anses som absolut. Fähusdrift förekommer i flera områden i världen där man 
inte på långa vägar har samma klimatiska variationer som i Norden.  

Årderbruket 
Dan Carlsson har argumenterat för att den springande punkten bakom denna uppkomst 
av ett mer stationärt produktionssystem kan ha varit  

övergången från ett svedjebruk  (grävkäpps- eller hackbruk) till ett årderbruk. Ett 
årderbruk kräver för att fungera en från sten, stubbar och större rötter röjd markyta. 
Det fordras med andra ord en betydande arbetsinsats för att skapa de nödvändiga 
förutsättningarna för odling. Denna arbets- eller kapitalinsats är av den storleken att 
det ekonomiskt sett torde vara mer lönsamt (mindre kostsamt) att sköta (dvs att 
gödsla och att hindra igenväxning) de en gång upptagna åkerytorna än att med kort 
intervall bryta helt ny mark.47  

Årdret kommer emellertid i bruk i Sydskandinavien långt före det att mer fasta åkersy-
stem kan dokumenteras. Från Danmark finns flera exempel på att gravanläggningar 
från tidigneolitisk tid överlagrar årderspår.48 Viggo Nielsen menar att ett årderbruk 
förekommit i Danmark från tidig bondestenålder utan att detta lett till mer fasta av-
gränsningar. Han menade att denna ”løsagtige udnuttelse” fortsatte under stenåldern 
och en stor del av bronsåldern.49 Nielsen daterar den stora uppodlingen, som relaterar 
sig till de fossila åkermarksområdena på Själland till 1200 f.Kr.50. Uppkomsten av de 
stora fasta åkersystemen förknippar Nielsen med en övergång till mer fasta gränser 
mellan åkrarna: 

Først under et mere stabilt agerbrug vil man få behov for att få markeret bestemte 
grenser for den dyrkede enhed, dels av driftsmæssige grunde men også for at mar-
kere ejendomsretten til bestemte områder. Dette forudsætter, at man er nået ram til 
at kunne udnytte et givet areal igennem længere tid, muligvis under anvendelse av 
gødskning og evt. med afbrydelse gennem perioder, hvor jorden ligger brak.51  

Gödsling 
Nielsen antyder alltså att man under årtusendet f.Kr. gödslade åkrarna och att detta var 
en förutsättning för att åkersystemen skulle kunna permanentas. I den svenska forsk-
ningen varierar dateringen av ett genomfört gödslingsbruk från sen bronsålder i Skå-
ne52till de första århundraden e.Kr. i östra Mellansverige53. Om de stora åkersystemen 
som vi har på Gotland och röjningsröseområdena på sydsvenska höglandet var gödsla-
de eller inte är ännu en öppen fråga.54 Indirekta indikationer på gödsling har dels varit 

                                                 
47Carlsson 1983b, se också Carlsson 1981. 
48Thrane  1989.  
49 Nielsen 1970. 
50 Nielsen 1984, 161f se också Nielsens mer resonerande populära framställning av Agerlandets historie 

(Nielsen 1970).  
51 Nielsen 1970, s. 14 
52Engelmark 1992, s. 372. Observera dock att Olsson i sina slutsatser från samma projekt förhåller sig 

mera kritisk till dessa tidiga bevis för gödsling. Först under romersk järnålder finner Olsson att 
stallgödsling genomgående bör ha varit det viktigaste sättet att återställa näring. 

53se bl.a. Widgren 1983. 
54se mer om detta i de regionala översikterna nedan 
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förekomsten av fähus som möjliggjort ett enkelt insamlade av gödsel, dels förekomsten 
av små koncentrerade partier av åker, ofta med högre mullhalt eller fosfathalt än om-
givningen, som antyder att det rört sig om ett gödslat ensäde. På senare tid har botanis-
ka indikationer av ogräs karaktäristiska för gödslade åkrar utnyttjats i allt högre grad.55 

Agrartekniska komplex 
Sammanfattningsvis så måste vi alltså avvisa flera av de en-faktor-förklaringar som 
har dominerat synen på de omfattande förändringarna i jordbruket under första årtu-
sendet före Kristi födelse. Janken Myrdal har argumenterat för att man i stället bör se 
utvecklingen i termer av agrartekniska komplex. De viktigaste beståndsdelarna i den 
äldre järnålderns agrartekniska komplex var enligt honom järnredskapen och stallning-
en. Till dessa bägge huvudkomponenter kan också knytas slåtterängen, lien, räfsan, 
permanenta åkrar och ett årder med separat bill – alla innovationer som uppträder un-
der äldre järnålder. Detta agrartekniska komplex kännetecknas framförallt av att de 
leder till en ökning av arealproduktiviteten, d.v.s. ett mer intensivt utnyttjandet av 
marken.56 Man kan också tillägga att det rör sig om förändringar, som får avgörande 
inflytande på landskapets utformning. Myrdal daterar inte detta agrartekniska komplex 
närmare, men sätter äldre järnålder (500 f.Kr. till 500 e.Kr.) som en grov kronologisk 
ram. När det gäller de förändringar som direkt har med odlingslandskapet att göra 
bygger han dock i stor utsträckning på resultat som beskriver odlingslandskapet på 
Gotland och i Östergötland framförallt under perioden 200-500 e.Kr. 

Odlingslandskapet och den andra agrarrevolutionen 
Inom Sveriges nuvarande gränser har vi från perioden 1000 f.Kr. till 500 e.Kr. i hu-
vudsak två typer av lämningar från äldre odlingslandskap. Den ena typen består av 
omfattande arealer med röjningsrösen eller åkerindelningar. Jämfört med tidigare faser 
av åkerbruk vittnar alltså dessa om en intensifiering. Kombinationen av intensiv jord-
bearbetning och åkrar som blir någorlunda fasta över lång tid gör att vi får spår som 
kan synas än idag. Det faktum att de flesta av dessa åkerområden täcker mycket stora 
arealer har dock lett till slutsatsen att de måste ha utnyttjats extensivt, d.v.s. med liten 
insats och låg avkastning per totalareal. 

Den andra typen representeras av stensträngsområden och husgrundsgrupper med 
små, väl avgränsade åkerytor, som bör ha varit i intensivt bruk under ett stort antal år. 
Båda dessa typer av fossila åkrar faller inom den vidare kronologiska ram som vi här 
har ställt upp. De extensiva systemen dateras generellt till perioden 1000 f.Kr. till c:a 
200 e.Kr. , medan de mer intensiva huvudsakligen härstammar från de närmast följan-
de århundradena. Medan den europeiska forskningen oftast ser den tidigare av dessa 
typer som karaktäristisk för en intensifiering av åkerbruket57 så har i svensk forskning 
intensifiering främst diskuterats utifrån en övergång från den äldre till den yngre av 
dessa båda odlingslandskap.58 Här finns alltså en motsättning mellan den etablerade 
svenska synen på odlingslandskapets historia och resultat från kontinenten. Vi kan

                                                 
55 Engelmark & Viklund 1991. 
56Myrdal 1988. 
57se framförallt Bradley 1978. 
58Lindquist 1974, Carlsson 1979. 
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ställa oss frågan om det beror på att utvecklingen i Sverige varit senare än den nordeu-
ropeiska i övrigt eller om vi har anledning att omtolka en del av de tidigare resultaten. 
Denna motsättning bildar något av ett genomgående tema i föreliggande kapitel. 

Typer av fossil åkermark i Sverige 

Kartan fig. 1 visar mycket översiktligt en bild över utbredningen av skilda fossila od-
lingslandskapstyper från järnålder – företrädesvis äldre järnålder i Sverige. Den är inte 
baserad på någon aktuell genomgång av fornminnesregistret utan återspeglar i första 
hand de typer av fossila åkrar som genom publicerade vetenskapliga undersökningar 
kan sägas vara bestämda till sin form, funktion och datering. Den återger alltså i första 
hand ett tillfälligt inventerings- och forskningsläge. Den intresserade läsaren kan jäm-
föra den med en liknande karta publicerad 1988 för att inse vilken växande och förän-
derlig materia det rör sig om.59 

De äldsta typerna av fossilt odlingslandskap i Sverige utgörs av de s.k. röjningsrö-
seområdena och de stora åkersystemen med blockparceller s.k. ”celtic” fields som 
s.g.s. enbart har registrerats på Gotland. På Öland, Gotland och i Östergötland och 
Uppland förekommer stensträngssystem från romersk järnålder och folkvandringstid. 
De utgör tillsammans med de norrländska husgrunderna, med tillhörande odlingsläm-
ningar ett kronologiskt förhållandevis enhetligt skikt som kan förknippas med en ex-
pansionsperiod under romersk järnålder och folkvandringstid. De under de senaste 
åren upptäckta bandparcellsystemen finns framförallt i södra Västergötland.  

Inom dessa olika områden kan man med hjälp av de fältundersökningar som gjorts 
genom åren teckna en förhållandevis detaljerad bild av odlingslandskapets utseende 
under åtminstone delar av järnåldern. Förekomsten av dessa typer av fossil åkermark 
bildar därför grundvalen för disposition av detta kapitel. Utöver de områden där fossilt 
odlingslandskap har dokumenterats kommer jag inledningsvis att behandla Skåne, där 
de senaste årens boplatsundersökningar och framförallt insatserna inom det tvärveten-
skapliga Ystadprojektet har fört fram en annan typ av källmaterial, som från en annan 
utgångspunkt möjliggör viktiga slutsatser om odlingslandskapet under järnåldern.  

                                                 
59Widgren 1988, s. 274. 
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2.2 Skåne och Östdanmark 
Källmaterialet när det gäller odlingslandskapets konkreta utformning i Skåne under 
järnåldern skiljer sig på ett markant sätt ifrån situationen i övriga Götaland. Fossila 
åkrar har endast i liten utsträckning påträffats, dokumenterats och analyserats i Skåne. 
I gengäld har forskning baserad på andra typer av källmaterial under de senaste åren 
bedrivits synnerligen aktivt. Framförallt har detta skett inom det s.k. Ystadprojektet.60 
Inom detta stora tvärvetenskapliga projekt med odlingslandskapet i centrum genom-
fördes ett stort antal arkeologiska undersökningar av boplatser från skilda tider och det 
gör att man vad beträffar hustypernas förändringar har ett helt unikt material. I sam-
band med de arkeologiska undersökningarna togs också prover av förkolnat frömateri-
al, vilket har gett en god bild av grödornas och ogräsflorans utveckling. Pollenanaly-
tiska undersökningar har genomförts i ett stort antal olika lokaler. Sammantaget gör 
detta att det finns ett helt unikt källmaterial till odlingslandskapets utveckling. Detta 
har också utnyttjats för ett flertal kvantitativa rekonstruktioner av jordbrukseko-
systemet. Det gör att Ystadprojektet på en helt annan grund än andra projekt kan uttala 
sig om landskapets och jordbrukets förändringar. Det visar sig också att slutsatserna 
därifrån har stor betydelse för hur vi ska tolka utvecklingen i andra delar av Sverige. 

Eftersom fossila åkrar endast i liten utsträckning påträffades inom Ystadprojektets 
område kan man dock inte uttala sig om odlingslandskapets konkreta utformning i 
åkerindelningar, hägnader etc. Slutsatserna vad gäller åkersystem och hägnader är där-
för baserade dels på analogislut med bättre kända områden med fossilt odlingsland-
skap, dels på retrogressiva studier av de äldsta lantmäterikartorna. 

Fossila åkrar i Skåne och Östdanmark 
Den första moderna vetenskapliga upptäckten av fossila åkrar Sverige skedde i Skåne 
av Gösta Nordholm, som redan 1937 publicerade en översikt över de fossila åkrarna på 
Kungsmarken utanför Lund. Han var uppenbarligen inspirerad av den danske geogra-
fen Gudmund Hatt, som också besökte Kungsmarken tillsammans med Nordholm. 
Nordholm beskrev då ett antal  

ganska plana rektangulära fält, som äro omgivna av 4-6 m. breda och ett par dm. 
höga vallar – – – . De invallade åkerytorna äro av växlande storlek. Båda dessa och 
vallarna har kretsformiga stenanhopningar som är odlingsrösen eller gravar. Där de 
åkrarna omgivande vallarna gå vinkelrätt mot markens lutning uppstår gärna en li-
ten terrass61 

Åkrarna karterades förmodligen av Nordholm på 1930-talet.62 Kartan har sedermera 
reviderats av Nils Ragnar Jeansson 1961 på grundval av en aktuell flygfotografering.63 
De flesta åkrarna har ungefär samma bredd (44 m) och är 2-3 gånger så långa. De re-
gelbundna måtten har uppmärksammats av Jeansson, som menar att det tyder på en 
planmässig utläggning. De bildar ett sammanhängande åkerområde på uppskattnings-

                                                 
60 The Cultural Landscape during 6000 Years, Berglund (ed) 1992. 
61Nordholm 1937, s. 91ff. 
62En karta över  ”Järnåldersåkrar i Kungsmarken”  finns som en lös bilaga till Nelson & Bergsten 1941 

och utgör den första egentliga dokumentationen av åkrarna i  Kungsmarken. Mats Riddersporre har 
uppmärksammat mig på denna källa. 

63Jeansson 1961. Flygbilden finns också publicerad av G. Regnéll  (1981). 
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vis 6 hektar, som av flygbilden att döma ligger isolerat och omgivet av icke brukad 
mark. De medeltida åkrarna som Nordholm också uppmärksammade på Kungsmarken 
har sedermera undersökts av medeltidsarkeologiska avdelningen i Lund.64  

På 1950-talet genomförde David Hannerberg, då inspirerad av de tyska forskarna 
Mortensen och Scharlau, inventeringar av fossila åkrar i Sverige. I södra Björstorp i 
Brösarps socken i Skåne fann han ett område med breda bandparceller avgränsade av 1 
meter höga terrasskanter, som han på grundval av fältbesiktningen tolkade som medel-
tida eller yngre. Inom dessa parceller fanns också fragment mindre blockparceller. 
Hannerberg tolkade fältmaterialet som att ett äldre blockparcellsystem brutits upp och 
omvandlats till bandparceller under tidig medeltid. Han hade också uppmärksammat 
röjningsröseområden i Sydsverige och han menade att åkrar med röjningsrösen, block-
parceller och bandparceller bildade en kronologisk och utvecklingsmässig följd. Han 
tolkade också de breda bandparcellerade åkrarna metrologiskt och menade att de åter-
speglade ett medeltida bolskiftet.65 

Såväl Nordholms som Hannerbergs fältinsatser i Skåne förblev dock av engångska-
raktär och efter dem har ännu inga mer omfattande upptäckter eller undersökningar 
från Skåne rapporterats. Man kan tycka att det åtminstone borde ha framkommit ensta-
ka exempel på åkrar synliga som crop-marks eller soil-marks i dagens åker, men såda-
na resultat har mig veterligen inte publicerats.66 

De senaste årens ökade intresse för fossil åkermark inom fornminnesinventeringen 
har endast i liten utsträckning börjat att rucka på detta forskningsläge. I Skånes skogs-
bygder har man upptäckt röjningsröseområden av samma karaktär som de småländs-
ka.67 På Hallandsås finns stora områden med bandparcellerad åkermark med stora lik-
heter med de åkertyper som dokumenterats i Halland och Västergötland.68 

Som framgår av kartan Fig.1 är förhållandet annorlunda i Östdanmark. Gudmund 
Hatts undersökningar under mellankrigstiden av fossila åkrar – framförallt på Jylland – 
var epokgörande för den nordiska forskningen och det skulle dröja innan han fick någ-
ra efterföljare.69 Under efterkrigstiden arbetade Viggo Nielsen dock vidare med doku-
mentationer av fossila åkrar framförallt på Själland, men också på Bornholm. På Själ-
land finns ett drygt 50-tal lokaler med fossila åkrar registrerade av Nielsen. De består 
mestadels större system uppbyggda av blockformade små åkerytor. Generellt sett är 
åkersystemen av mindre storlek än de som tidigare uppmärksammats på Jylland, men 
det finns också mycket stora system som det i Næsbyholms storskov, vilket bl.a. om-
fattar ett åkersystem inom en yta på 1.8 x 0.8 km. Som tidigare nämnts menar Nielsen 

                                                 
64Christophersen 1981. 
65Hannerberg 1958. Hannerbergs slutsatser förefaller vara baserade på en allmän uppfattning om att 

bandparceller är yngre än rutparceller. Det är därför möjligt att hans slutsatser i denna artikel kan 
komma att behöva omtolkas i ljuset av de senaste årens upptäckter av breda bandparceller i Väster-
götland och Halland, som  daterats till äldre järnålder.  

66Jfr Manneke 1974 (Gotland), Jansson 1963 (Jylland) och Harder-Sørensen 1982 (Jylland). 
67Se till exempel Lennart Klangs dokumentation av röjningsrösen i Riseberga socken (Klang 1986). På 

Ryssberget mellan Skåne och Blekinge finns också omfattande röjningsröseområden (Gren muntl. 
upplysn.). 

68Ett sådant område på Hallandssidan av åsen har dokumenterats av Winberg m. fl. (Winberg 1994, 
s.40), men det finns också liknande områden i Hov sn på Skånesidan. 

69 Hatt 1939, 1949. 
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att dessa områden började att odlas upp c:a 1200 år f.Kr., medan de stora välorganise-
rade systemen får sin form först 500-300 f.Kr. Vid 200 f.Kr. är de flesta av åkersyste-
men sannolikt övergivna.70 

Ystadprojektet 
Från 800 f.Kr. sker i Ystadområdet en kraftig expansion för den öppna jordbruksmar-
ken. Den beskrivs som en avskogning av stora områden på kustslätten, det yttre back-
landskapet och i vissa områden av backlandskapet. Samtidigt så skedde också en om-
formning av våtmarkerna i och med att alkärren höggs ut till betes- eller slåttermark.71 I 
det långa tidsperspektiv som Ystadprojektet beskriver framstår denna förändring som 
det avgörande steget mot det öppna landskap som idag kännetecknar helåkerbygden 
runt Ystad.72  

Denna mycket drastiska landskapsomvandling är samtidig med en rad andra föränd-
ringar i odling och bebyggelse. Det sker en övergång till byggnader bestående av tre-
skeppiga hallar. Övergången till denna hustyp har man tolkat som nära förknippad med 
att man velat bereda plats för en stalldel. Tesch håller även möjligheten öppen för att 
stallningen kan förekomma redan under äldre bronsålder. Det finns också tydliga teck-
en på att alkärren omvandlas till öppna våtmarker, vilket kan tyda på att de tagits i an-
språk som slåttermarker för vinterfoder.73 

Grödorna förändras 
Undersökningen av de botaniska lämningarna i husen tycks också understödja tolk-
ningen av att ett systematiskt gödselbruk ligger bakom förändringen. Fram till och med 
äldre bronsålder dominerades grödorna av emmer, enkorn och nakenkorn. Från senare 
delen av bronsålder kommer skalkornet att dominera, för att sedan följas av rågen. 
Även havreodlingen och odlingen av brödvete ökar under järnåldern. Som framgår av 
Engelmarks diagram74sker alltså det avgörande språnget när det gäller de odlade väx-
terna just under sen bronsålder. 

 Om man betraktar jordbrukets utveckling endast utifrån grödorna så står det alltså 
klart att vi här har att göra med den mest genomgripande förändringen sen jordbrukets 
införande. Samtidigheten med en stora expansionen av bebyggelse och kulturmark, 
som den kan tolkas från andra källor är också slående. 

Skalkornets dominans från denna tid har tidigare av Hjelmqvist satts i samband med 
klimatförsämringen, eftersom nakenkornet skulle vara mer utsatt för sjukdomar och 
dess korn mindre hållbart.75 Engelmark menar å andra sidan att klimatförsämringen 
möjligtvis kan ha bidragit till att hirs och emmer slutade att odlas, men knappast na-
kenkornet, som han menar var härdigt. Skalkornet ställer, enligt Engelmark, större på 
lättlösliga näringsämnen, särskilt kväve. Därför bör det ha odlats på kontinuerligt 

                                                 
70Nielsen 1984, s. 161f. 
71Berglund (ed) 1991, s. 429f 
72Berglund (ed) 1991, diagrammet s.414. 
73Tesch i Berglund (ed) 1991. s.208–9 
74Engelmark 1992, s. 370. 
75Hjelmqvist 1979, s. 53. 
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gödslade åkrar. Den ökade förekomsten av frön från målla har också tolkats som teck-
en på att odlingen föregått på kväverika gödslade jordar.76 

Den bild av detta viktiga skeende som Ystadprojektet tecknar är dock på några 
punkter oklar. I de konkreta rekonstruktionerna av jordbruksekosystemet i skilda del-
områden i Ystad-området visar exempelvis Gunilla Olsson en viss skepticism mot be-
visen för att det rör sig om gödslade åkrar vid denna tid. Hon menar att frågan om det 
rör sig om gödslade åkrar är kontroversiell och att man från ett fåtal fynd av mållor 
inte kan bevisa att åkrarna gödslats under sen bronsålder i Köpinge-området.77 Hon 
räknar därför med att åkrarna ännu vid denna tid varit rörliga och räknar med trädespe-
rioder på upp till 50 år, samt att skottskogsbruk fortfarande spelade en väsentlig roll.78 
Först under rubriken Iron age farming behandlar Olsson på allvar gödsling och stall-
ning.  

Inom Ystadprojektet undersöktes inga fossila åkerområden och man får alltså lita 
till analogier när det gäller att dra slutsatser om den typ av åkersystem som denna ex-
pansion bör ha varit förknippad med. De östdanska åkersystemen är ju dock daterade 
till samma period och tills vidare får man anta att åkrarna runt de skånska boplatserna 
vid denna tid haft ett likartat utseende, d.v.s. de kan ha bestått av större eller mindre 
sammanhängande system av blockparceller. Den äldre typen av åkrar vid Kungsmar-
ken utanför Lund är visserligen inte daterade, men kan anta att de i likhet med de 
danska bör härstamma från (äldre?) järnålder. De fossila åkermarksområdena i Öst-
danmark är generellt sett mindre i yta än de på Jylland, men de har likafullt varit så 
stora att all åker knappast varit i bruk samtidigt.79 Man får alltså föreställa sig att de 
utgör någon form av extensivt brukad åker av samma slag som diskuterats för Jylland 
och Gotland (se nedan).  

Trädesläggningen kan ha skett enligt något regelbundet system, men det är också 
möjligt att den åkerbild vi ser i de danska uppmätningarna är resultatet av en lång peri-
ods successiva omflyttning av såväl bebyggelse och åker inom ett begränsat område. 
Som Nielsen antyder så har åkersystemen fått sin organiserade form först under förro-
mersk tid och de har sedan varit i bruk åtminstone till 200 e.Kr. Därför bör deras nuva-
rande utseende återspegla en sista fas i utnyttjandet. 

Hela perioden mellan 800 f.Kr. och 700 e.Kr. framstår i Ystadprojektets publikatio-
ner alltså som oklar vad gäller odlingslandskapets konkreta utformning. Det ställer 
Sydskåne i ett helt annat källäge än resten av Sverige. För stora delar av Götaland, 
östra Svealand och södra norrlandskusten är det just precis under denna period som vi 
kan teckna en detaljerad bild av odlingslandskapets detaljer, medan däremot den yngre 
järnålderns landskap är svårare att rekonstruera. 

Flera författare är eniga om att ett mer fulländat gödselbruk bör ha införts under de 
första århundradena efter Kristi födelse. Man menar på olika ställen i slutpublikationen 
att ett inägor-utmark-bruk införts någon gång under romersk järnålder80 eller efter 700 
e.Kr.81 Oklarheterna på denna punkt är naturligtvis baserade på att man här uteslutande 
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rör sig med indirekta data, som dels är baserade på pollendiagrammen, dels på analo-
gier, där – av oklara skäl – undersökningar av åkrar och hägnader i Östergötland tycks 
spela större roll än motsvarande undersökningar i Danmark. 

Slutsatser 
Det i detta sammanhang mest intressant resultatet från Ystadprojektet är de entydiga 
tecknen på en radikal omställning och expansion för odlingen under sen bronsålder – 
från 800 f.Kr. Bevisen är på alla punkter inte helt säkra, men det förefaller som om 
expansionen hänger samman med införandet av fähus, gödslade åkrar och det är också 
möjligt att de tydliga indikationerna på våtmarkernas förändring från alkärr till öppna 
marker vid samma tid återspeglar upptagandet av marker för vinterfoder.  

De komponenterna har tidigare setts som avgörande i ett agrartekniskt komplex som 
hänger samman med järnets införande och som för Mellansveriges del daterats till år-
hundradena runt Kristi födelse. Först under århundradena efter har vi konkreta bevisen 
för att detta system var i fullt bruk i Mellansverige.82 Det är dock inte troligt att de red-
skap som Myrdal ser som en förutsättning för ett effektivt utnyttjande av slåtterängar-
na har funnits redan vid denna tid. Myrdal menar att skäran och kortlien kom i bruk 
under 4-300-talen före Kristus. Han menar att dessa redskap var en väsentlig förutsätt-
ning för fähusdriftens spridning till mellersta och norra Skandinavien. 

Frågan är alltså om Skåne i detta fall kan ses som del i en tidig spridning av fähus-
driften, som har varit begränsad till Skåne, där de milda vintrarna och möjligheten till 
bete långt ut på höstarna har gjort slåtterängen mindre viktig – eller om resultaten från 
Ystad-projektet indikerar ett förlopp som skulle kunna vara samtidigt med resten av 
Sverige I så fall kan en första förändring bestått i införandet av fähus och gödslade 
åkrar. En andra förändring som inträffar nästan 1000 år senare skulle ha varit det in-
tensifierade ängsbruket med järnskära, kortlie, räfsa och inhägnade ängar som tydliga 
indikatorer. 

                                                 
82Myrdal 1988. 
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2.3 Sydsvenska höglandet 
Inom sydsvenska höglandet har man under de senaste 10 åren gjort upptäckter av fossil 
åkermark och andra fornlämningar som lett till en radikal omvärdering bebyggelsehi-
storien. Fynden består dels av omfattande röjningsröseområden från bronsålder och 
förromersk järnålder samt av bandparcellområden från mellersta och yngre järnålder. 
Småland och södra Västergötland har tidigare ofta beskrivits som medeltida kolonisa-
tionsområden med relativt kort agrarhistoria, men dessa fynd visar nu på en omfattan-
de odlingsverksamhet under sen bronsålder och förromersk järnålder. Men fynden av 
dessa typer av fossil åkermark har inte bara lett till en ny syn på höglandets agrarhisto-
ria – en del av de frågor som har rests med anledning av dessa nyfynd gör att vi också 
kan tvingas att omvärdera utvecklingen även i andra områden. 

De sydsvenska röjningsröseområdena 
Under fornminnesinventeringen i Tjust 1978 uppmärksammade man att det i nära an-
slutning till gravar från bronsålder kunde finnas små röjda odlingsytor. Mycket talade 
för att de var samtida med gravarna. Förhållandet uppmärksammades redan vid den 
första inventeringen 1943-45, men ledde då inte till någon systematisk registrering. En 
sådan lokal dokumenterades av Björn Winberg 1978.83 Han noterade också att några 
sådana gravlokaler kunder ligga som enklaver i 

mycket stora röjningsröseområden med upp till 500 röjningsrösen. Inom det område 
som författaren tjänstgjorde har c:a 40 dylika områden antecknats med högst varie-
rande antal röjningsrösen, men med det gemensamt att de samtliga gränsar omedel-
bart till ansamlingar av bronsåldersgravar.84 

Winberg uppmärksammade också att områdena kunde vara mycket stora till ytan – 
ibland kilometerlånga. 

Något senare undersökte Lennart Klang ett antal röjningsrösen av liknande karaktär 
i Närke. De dateringar han fick fram genom 14C-analys av brandröjningskol i anslut-
ning till dem gav dock i huvudsak endast dateringar av aktiviteter som var yngre än 
rösena, varför ingen säker datering kunde genomföras.85 I Älgarås i Västergötland i 
Tivedsskogarna uppmärksammades också ett stort antal röjningsrösen i anslutning till 
en fornlämningsmiljö från romersk järnålder86. I Kristianstad län hade Lennart Klang 
också dokumenterat ett röjningsröseområde som låg i en fornlämningsmiljö av äldre 
järnålder/bronsålderskaraktär.87 

Vid denna tid fanns det alltså starka indikationer på att stora röjningsröseområden 
skulle kunna utgöra fossil åkermark från förhistorisk tid, men oklarheten beträffande 
dateringen och i viss mån också om deras funktion gjorde att man i samband med 
fornminnesinventeringen iakttog en försiktigt attityd till hur de skulle registreras. Trots 
att allt pekade på att röjningsröseområdena var fossil åkermark behandlades de inte 
som övrig fossil åkermark i den antikvariska verksamheten. Skälet till detta angavs 
vara bristen på former: hak, åkerterrasser, vallar och andra former som tydligt visade 
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att jorden legat bar. Detta ledde till att röjningsröseområdena vid denna tid endast mar-
kerades med en ungefärlig avgränsning på Riksantikvarieämbetets koncept till inven-
teringskartan, men inte kom med på den tryckta ekonomiska kartan. Först 1992 i och 
med inventeringen i Kristianstad län redovisas röjningsröseområden regelmässigt på 
den tryckta kartan. 

Utbredning 

Bristerna i inventeringen under de år i mitten på 1980-talet då bl.a. Jönköpings och 
Älvsborgs län inventerades gör att det idag är svårt att skaffa sig en mer detaljerad 
uppfattning om röjningsröseområdenas utbredning. Röjningsrösen av denna karaktär 
har alltså i första hand påträffats i norra Skåne, Småland, södra Västergötland och 
Dalsland88. Kartan Fig.1 anger därför endast en mycket ungefärlig uppfattning av i vil-
ka områden man har anledning att förvänta sig röjningsröseområden. De har hittills 
främst uppmärksammats på det egentliga sydsvenska höglandet och inom andra områ-
den som kännetecknas av stora områden med osvallad morän ovan högsta kustlinjen. 
Det finns dock inte något absolut samband mellan jordart och röjningsröseområden av 
denna karaktär. Ovan har nämnts likartade områden i Närke och i norra Kalmar län, 
som inte ligger ovan högsta kustlinjen. Likartade former av fossil åkermark har förfat-
taren också uppmärksammat i Blekinges kustzon (Vambåsa). I samband med utgräv-
ningar för E20 genom Sörmland har man också uppmärksammat röjningsröseområden 
av likartad karaktär.89 Att röjningsröseområden i så stor utsträckning finns på syd-
svenska höglandet hänger sannolikt ihop med fördelningen mellan olika jordarter sna-
rare än att odling vid denna tid endast föregått på den osvallade moränen ovan HK. 
Ovan högsta kustlinjen finns omfattande odlingsbara områden på ett sätt som man van-
ligtvis inte återfinner i sprickdalslandskap under HK. Ett extensivt åkerbruk har därför 
kunnat ”breda ut sig ” på ett sätt som det inte kan ha gjort under HK. Kontrasten mot 
utnyttjandet under senare tid är också större här. Under historisk tid har odlingen ovan 
HK å andra sidan begränsats till små inägomarkspartier som ofta kan ligga som små 
öar i utmarken. Förutsättningarna för bevarande av förhistoriska åkerformer är därför 
långt bättre ovan högsta kustlinjen. 

Yttäckande 

Röjningsröseområden täcker alltså stora arealer. Inom det område som avgränsats på 
kartan Fig 1 är det snarare regel än undantag att man hittar röjningsröseområden på en 
stor del av den torrlänta inte alltför blockrika marken. Röjningsrösejordbruket har allt-
så kommit att beröra en mycket stor del av det som idag är Sydsveriges mest produkti-
va skogsmarker. Det har lett till att de antikvariska problemen kring röjningsröseområ-
denas hantering ofta varit svårlösta. Såväl de kartografiska problemen med redovisning 
av stora fornlämningsområden på den ekonomiska kartan som hur de ska behandlas 
vid exploateringar och i förhållande till skogsbrukets moderna metoder ställde kultur-
minnesvårdens olika organ inför helt nya problem. För att få fram ett underlag för den 
fortsatta hanteringen genomfördes därför under 1986 års fornminnesinventering i Jön-
köpings län en noggrannare dokumentation av några lokaler med röjningsrösen och 
förhistoriska gravar. 
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Röjningsröseområdenas datering och funktion 

Resultaten från denna dokumentation, som alltså enbart byggde på detaljinmätningar 
och specialkarteringar, publicerades 1989 och flera författare kunde med utgångspunkt 
i fornlämningsbilden i stort och jämförelser med äldre kartor bekräfta att röjningsröse-
områden med stor sannolikhet utgjorde fossil åkermark från bronsålder eller äldre järn-
ålder.90 

Leif Gren sammanfattade i ett omfattande resonemang de dateringsgrunder som är 
möjliga att utnyttja utan att genomföra arkeologiska utgrävningar av rösena. Han kom 
fram till att man med olika metoder visa att rösena anlagts under loppet av yngre 
bronsålder–äldre järnålder. Han fann senare dateringar som osannolika.91  

Resultaten från dessa undersökningar låg till grunden för mer samlad forskningsin-
sats organiserat som ett projekt med FoU- medel från Riksantikvarieämbetet: Syd-
svenska höglandets äldre agrarhistoria. Det blev då möjligt att genomföra tvärveten-
skapliga undersökningar av röjningsröseområden. 

Vid undersökningarna i Järparyd fann man genom pollenanalys att rösena lagts upp 
före yngre järnålder, då granen började att uppträda i området. Man fann dessutom 
tydliga bevis för att markerna omedelbart runt rösena verkligen hade odlats. I jordpro-
ver från rösena kunde man återfinna pollen av flera sädesslag.92 Senare utförda 14C-
dateringar av rösen har entydigt visat att röjningsröseområdena har tagits i bruk under 
yngre bronsålder. Den tidigaste säkra dateringen som direkt kan knytas till röjningsrö-
sena som form härstammar från c:a 1000 år f.Kr.93  

Antalet dateringar från röjningsröseområden av denna karaktär börjar nu bli så stort 
att det inte kan råda någon tvekan om att röjningsrösen kom i bruk å stora delar av 
sydsvenska höglandet under första årtusendet f.Kr. Det innebär emellertid inte att röj-
ningsröseområden inte kan ha brukats senare. Rent generellt förefaller det som om de 
flera röjningsröseområden åtminstone varit i bruk fram till århundradena efter Kristi 
födelse. 14C-dateringar från röjningsröseområden har dock gett indikationer på att om-
fattande aktiviteter kan ha förekommit på röjningsröseområdena in i medeltid och nya-
re tid.94 

Boplatser 

Såväl i Järparydsstudien som vid en senare undersökning i Röstorp i södra Västergöt-
land kunde man genom fosfatkarteringar och provgrävningar konstatera att det i röj-
ningsröseområdena fanns samtida boplatser. Av särskilt intresse är undersökningarna i 
Röstorp där man sammanlagt har hittat sex signifikanta fosfatkoncentrationer inom ett 
c:a 30 hektar stort röjningsröseområde. Hittills gjorda provundersökningar på två av 
dessa har gett dateringar i intervallet 350 f.Kr. – 350 e.Kr. Det är alltså möjligt att det 
inom området funnits flera samtida boplatser. En annan tolkningsmöjlighet – som nära 

                                                 
90 Gren 1989, Norman 1989, Tollin 1989. Dessa artiklar innehåller också fylliga översikter över äldre 

uppfattningar om röjningsrösenas ålder och funktion. 
91Gren 1989, s. 87. 
92Jönsson m.fl 1991. 
93Mascher 1993, s. 55. 
94Lagerås m.fl. 1995 



 30 

anknyter till resultaten från stora fossila åkerområden i Danmark – är att de olika bo-
platsområdena representerar en inom åkerområdet kringflyttande bebyggelse.95 

Under alla omständigheter så är det klart att de större röjningsröseområdena gene-
rellt representerar kompletta förhistoriska bebyggelseenheter och inte enbart ett tillfäl-
ligt åkerbruk på utmarken. De är vad gäller vetenskapligt värde att jämföra med de 
långt bättre kända och registrerade husgrundsområdena med stensträngar på Gotland 
och Öland.  

Röjningsröseområdenas odlingssystem  
Idag vet vi alltså att röjningsröseområdena representerar en förhistorisk bosättnings- 
och odlingsform som var allmänt spridd framförallt på sydsvenska höglandet från sen 
bronsålder till romersk järnålder. När det gäller att förstå odlingens karaktär och det 
sociala sammanhang som den har fungerat i står vi endast i början av en forskningsin-
sats. De antikvariska problemen – att för centrala och lokala myndigheter och inför 
exploateringsundersökningar bevisa att dessa ibland otydliga lämningar är förhistoris-
ka och ska skyddas enligt lag – har i stor utsträckning styrt hittillsvarande forsknings-
insatser. Därför har forskningen koncentrerats dels på dateringsfrågan och dels på att 
bevisa att det finns boplatser i röjningsröseområden. Det senare har skett utifrån den 
nuvarande inställningen hos många beslutsfattare inom kulturmiljövården att fossil 
åkermark inte på samma sätt som en boplats automatiskt motiverar en kostsam slutun-
dersökning inför en exploatering. 

I mindre utsträckning har man dock genomfört systematiska arkeologiska och pa-
leo-ekologiska undersökningar i syfte att komma åt det sätt som röjningsröseområdena 
utnyttjats på. De nuvarande slutsatserna vilar i stort sett på de slutsatser som är möjliga 
att dra utifrån vad som syns ovan mark. Leif Gren diskuterade 1989 fyra möjliga od-
lingssystem som röjningsröseområdena skulle kunna vara en rest av: 

1) Hypotesen om kontinuerligt nyttjade åkrar i ensäde tillbakavisas inledningsvis 
av Gren. Röjningsröseområdenas storlek tyder på att de inte utgjort samtidigt, perma-
nent odlad åker. Om så vore fallet skulle åkerarealen på stora delar av sydsvenska hög-
landet varit större under bronsålder/äldre järnålder än under historisk tid.  

2) Röjningsrösena skulle också hypotetiskt kunna vara rester efter ”permanenta en-
gångsåkrar”, d.v.s. att åkrarna brukats kontinuerligt och sedan övergivits för gott. De 
omfattande arealerna skulle då återspegla ett stort antal flyttningar av gårdar under 
loppet av en längre tidsrymd. Gren tillbakavisar även detta alternativ eftersom man då 
skulle förvänta sig ett mer heterogent utseende av röjningen som helhet. 

3) Gren fastnar snarare för att röjningsröseområdenas storlek och deras brist på mer 
permanenta åkerindelningar i form av vallar och mer markanta terrasser bör tyda på att 
de är rester efter en kontinuerligt återupptagen långtidsträda. Denna träda skulle kun-
na ha utgjort betesvall, men Gren finner alternativet slyskog mer rimligt eftersom anta-
let djur som hade krävs för att hålla trädan öppen som bete hade varit allt för stort. 

4) Slutligen skulle områdena kunna ha utnyttjats som svedjor på samma sätt som 
under historisk tid. Förutom att flera etnologiska uppteckningar tyder på att man inte 
röjde sten för svedjebruk så menar Gren också att det alternativet kan tillbakavisas 
med tanke på att de historiska uppgifterna om svedjande i Småland är knutna enbart 
till östra Småland.  
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TES: Röjningsröseområdena representerar skottskogsträda 

Gren finner alltså att den mest sannolika tolkningen av röjningsröseområdena är att de 
är rester av ett system där mindre åkerytor brukats för spannmålsodling i ett eller par 
års tid. Därefter skulle de ha lagts i långtidsträda på c:a 20 år. Under tiden skulle de ha 
växt igen med skottskog. I ett område som Havsjö, som har omfattat 200 hektar, skulle 
alltså c:a 10 hektar ha brukats årligen. Om omloppstiden i stället sätts till 30 år skulle 
man årligen ha brukat c:a 7 hektar.96 

Bruket av röjningsröseområdena skulle alltså enligt en sådan syn uteslutande ha va-
rit baserat på röjningsgödsling. Boskapens roll är oklar, men den nära integrationen 
mellan åkerbruk och boskapsskötsel som kommer till uttryck i komplexet slåtteräng–
fähus–gödsel–ensädesåker, skulle alltså inte vara för handen i röjningsröseområdenas 
jordbruk. 

Liknande beskrivningar av den sena bronsålderns agroekosystem finns i Welinders 
tidigare arbeten. I Lindquists och Carlssons arbeten från Gotland ges en liknande bild 
av de stora åkersystemens utnyttjande. En sådan föreställning om bronsålderns jord-
bruk ligger också bakom Widgrens slutsatser från Östergötland om införandet av ett 
nytt odlingssystem runt Kr.f.97 

ANTITES: röjningsröseområdena gödslade 

Resultaten från Ystadprojektet som har refererats ovan, ger dock anledning att övervä-
ga om den bilden måste vara den enda möjliga. Man fann ju där att en omvandling av 
odlingslandskapet ägde rum just vid övergången till yngre bronsålder. Denna ”andra 
agrarrevolution” var baserad på fähus och gödsel. Möjligtvis utnyttjade man från den-
na tid också slåtterängar, även om detta ännu inte gått att bevisa. Parallellt med denna 
förändring sker alltså också en förändring i de odlade grödorna. Från sen bronsålder 
börjar skalkornet att förekomma allt rikligare för att sedan under förromersk järnålder 
dominera bilden. Även detta har setts som ett indicium på att åkrarna gödslas (se mer 
ovan). 

Röjningsröseområdenas framväxt sammanfaller i tiden helt med denna expansion. 
Frågan är om odlingssystemet på sydsvenska höglandet varit av samma karaktär som i 
Ystadområdet. Det skulle i så fall innebära att det agrartekniska komplex som man 
tidigare har föreställt sig skulle ha införts först århundradena efter Kristi födelse på 
Gotland och i Östergötland hade införts redan nästan 1000 år tidigare i Småland. 

Nu finns det flera viktiga skillnader mellan de småländska röjningsröseområdena 
och odlingslandskapet i Ystadområdet. För det första är källmaterialet av två helt skil-
da slag: I Ystadområdet baseras ovanstående slutsatser dels på arkeologiska utgräv-
ningar av hus, dels på omfattande pollenanalyser. Från sydsvenska höglandet finns mig 
veterligt ännu inte något helt hus från denna period utgrävt och publicerat, än mindre 
har man ett material av brända frön som kan jämföras med det från Ystadområdet och 
övriga Sydskåne.98 Områdena är därför inte jämförbara vad gäller källmaterialet. För 

                                                 
96Gren 1989 s. 87 ff. 
97Welinder 1983, Lindquist 1974, Carlsson 1979, Widgren 1983. 
98Sedan detta skrevs har utgrävningar från ett boplatsområde i Hovshaga utanför Växjö rapporterats 

(Höglund & Högrell 1996). En översikt över makrofossilfynden från denna undersökning finns 
publicerad av Per Lagerås (1996, s. 13). 
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det andra är de naturliga förutsättningarna väsensskilda, såväl klimatiskt som vad gäll-
er jordarter. 

Utifrån analogier med andra områden finns det alltså inget som direkt talar emot att 
röjningsröseområdena bestått av åkrar, som gödslats och att såväl fähus som ängsmar-
ker skulle kunna ha varit en del av odlingssystemet på sydsvenska höglandet så tidigt 
som under sen bronsålder. För detta talar också den omfattande stenröjningen, som 
enligt Roger Engelmark skulle tyda på en omfattande jordbearbetning motiverad ut-
ifrån behovet att mylla ned gödsel.99 

Det som talar emot en sådan tolkning är i första hand två förhållanden: 
1) De stora arealerna som röjningsröseområdena kan omfatta – från ett tiotals hektar 

upp till 200 sammanhängande hektar – talar tydligt för att all åker inte kan ha varit 
öppen samtidigt. I den meningen måste alltså röjningsröseområdena representera en 
typ av mobilt jordbruk. 

2) Bristen på mer permanenta begränsningar mellan olika åkerytor talar samtidigt 
för att odlingen inte kan ha bedrivits långvarigt på samma ställe. 

Om bruket av röjningsröseområdena alltså – enligt denna senare tes – i huvudsak 
baserats på ett gödselbruk skulle det alltså inte vara kvävebrist som har lett till det 
flyttande åkerbruk som uppenbarligen förekommit. Det mobila draget i jordbruket och 
bristen på permanenta begränsningar måste då förklaras utifrån andra aspekter. 

Samtida åkersystem i Danmark och Tyskland 

Mellan röjningsröseområdena och de stora åkersystemen som finns på Gotland, i Dan-
mark och på kontinenten (s.k. ”Celtic” fields) finns såväl likheter som skillnader. Till 
det gemensamma hör att de omfattar stora arealer och att alla åkerytor alltså inte kan 
ha varit öppna samtidigt. Det är dock slående att man i den övriga europeiska forsk-
ningen kring dessa åkersystem från yngre bronsålder och äldre järnålder tycks ha hittat 
flera bevis för att åkrarna trots detta var gödslade. Argumenten kring buskträda och 
skottskog förekommer alltså i svensk forskning i såväl Lindquists arbete från Gotland 
som i Grens resonemang, men finns inte i den europeiska litteraturen kring fossil 
åkermark. I stället så har man sedan lång tid argumenterat för att dessa stora åkersy-
stem gödslades. Argumenten kring gödsling har sammanfattats av bl.a. Groenman–van 
Waateringe och Viggo Nielsen.100  

Om vi ser till bebyggelsen och dess relation till åkermarken finns det i det danska 
materialet också många paralleller till röjningsröseområdena. Grøntoft på Jylland som 
daterats till förromersk järnålder brukar i många sammanhang tas fram som det mest 
tydliga exemplet på en ”vandrelandsby”. Bebyggelsen har där vid upprepade tillfällen 
och med relativt korta intervall flyttat inom ett avgränsat område. Grøntoft har legat 
inom ett stort åkersystem av ”celtic” fields-typ Becker har här övertygande visat hur 
man inom ett begränsat område kan observera följande sekvens: åker – boplats – åker 
– boplats.101 Flyttningarna av åker och boplats kan där inte förklaras utifrån att man 
bedrivit ett jordbruk som huvudsakligen baserats på röjningsgödsling. Husen har en 
tydlig stalldel, och pollenanalytiska undersökningar visar att åkern gödslats.102 

                                                 
99Engelmark muntl.upplysn. 1993.  
100Groenman-van Waateringe 1979 , s. 81 ff, Nielsen 1993, s.112f. 
101 Becker 1971. 
102 Odgaard 1985. 
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Liknande fenomen finns antydda i undersökningar från de småländska röjningsrö-
seområdena. I Järparyd uppmärksammades exempelvis hur en tidigare boplatsyta röjts 
för odling och det är också möjligt att ytterligare boplatser kan ha legat i några andra 
välröjda partier av röjningsröseområdet. Fortsatta undersökningar i Röstorp kan visa 
huruvida de många boplatsindikationerna där utgör en kronologisk sekvens eller är 
samtida.103 

Tacitus och det vandrande åkerbruket 

Den romerske författaren Tacitus´ skildringar av seder och bruk i det fria Germanien 
har i skilda sammanhang utnyttjats för att beskriva jordbruket runt Kristi födelse i Nor-
den. Citatet kring jordbruket lyder i sin helhet: 

[1] Åkrarna tagas växelvis i besittning av alla samfällt i förhållande till odlarnas an-
tal; därpå fördela de dem sinsemellan efter rang. Genom sin vidsträckthet är fälten 
lätta att dela. [3] Den odlade jorden byta de för vart år, men odlingsbar mark finnes 
likväl över. Ty de nedlägga ingen möte på att öka jordens fruktbarhet och omfång; 
de plantera sålunda ej fruktträd, de anlägga ej avskilda ängar, ej heller trädgårdar 
med bevattningsmöjligheter: det är blott en sädesskörd som avfordras jorden.104 

Detta citat har i olika sammanhang tagits som intäkt dels för att germanernas jord-
äganderätt var kollektiv och att således grundenheten i jordbruket bestod av en större 
social enhet än familjen, dels att jordbruket bedrevs i ett extensivt busk- eller grästrä-
de-system.105 Man kan tycka att ett sådant citat är så dunkelt att det egentligen inte kan 
tas som intäkt för vare sig det ena eller andra. Framförallt kan det ifrågasättas om det 
överhuvudtaget skulle ha relevans för Sverige eftersom Tacitus upplysningar med stor 
sannolikhet hänför sig till områdena omedelbart norr om Limes.  

Den tyske arkeologen Peter Donat har nyligen analyserat citatet, dels mot bakgrund 
av den senaste historiska och filologiska forskningen kring Tacitus skrifter106, dels mot 
bakgrund av den arkeologiska fältforskningens senaste resultat kring bebyggelse och 
jordbrukssystem i det romartida Germanien. Han bygger när det gäller arkeologin både 
på bebyggelseundersökningar i Tyskland, Nederländerna och Danmark och på under-
sökningar av stora åkersystem i framförallt Danmark och Nederländerna. 

Han sammanfattar de arkeologiska resultaten i fyra punkter enligt följande.107 
1. De enskilda parcellerna i de förhistoriska åkersystem utgörs av brukningsparcel-

ler, vars storlek är relaterade till dagsverken. De är alltså tecken på individuellt utnytt-
jande av marken ("individuelle Bodennutzung") 

2. Åkerområdena har vid återkommande tillfällen omstrukturerats. Överlagringar av 
bebyggelse över åker och av åkrar över bebyggelse tyder på att detta skett i intervall 
som har omfattat flera decennier. Dessa omstruktureringar kan ha tagit formen av ut-
vidgningar av åkern eller nytt ianspråktagande av övergivna fält. I det senare fallet kan 
det liknas vid en typ av rotation. Större delen av åkern har alltså legat i någon form av 
träda. 

                                                 
103Jönsson m.fl. 1991, s. 28, Connelid m.fl. 1993, s. 32. 
104Tacitus 1969. 
105Se t.ex. Lindqust 1974. 
106se bl.a. Timpe 1979. 
107Fritt återgivet efter Donat 1992, s. 8. 
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3. Korn och andra vårsådda grödor har dominerat. Detta kan bara vara möjligt om 
man haft någon form av årlig rotation. Donat menar att någon typ av tvåsäde har till-
lämpats på den enskilda parcellen. 

4. Den omstrukturering som omtalas i punkt 2 har regelbundet lett en nyfördelning 
av åkermarken. Trots den individuella brukningen har därför inte någon bestående 
dispositionsrätt över bestämda fast avgränsade åkerparceller inte kunnat utvecklats. 

Om man så jämför dessa arkeologiska resultat med Tacitus utsagor kommer man 
enligt Donat fram till att den första delen av sats 2 (”ÅKRARNA TAGAS VÄXELVIS I 
BESITTNING AV ALLA SAMFÄLLT I FÖRHÅLLANDE TILL ODLARNAS ANTAL;” ) skulle vara ett 
tydligt bevis för att man i denna satsen inte – som tidigare forskare tänkt sig – beskri-
ver ett ursprungligt landnam utan ett återkommande ”besittningstagande” som har följt 
av de ovan omtalade omstruktureringarna. Fortsättningen på denna sats (”DÄRPÅ 
FÖRDELA DE DEM SINSEMELLAN EFTER RANG.”) skulle enligt Donat tyda på att denna upp-
delning inte baserats på egentliga skillnader i egendom på samma sätt som i de senare 
byarna, utan återspegla skillnader i social status. 

Satsen ”GENOM SIN VIDSTRÄCKTHET ÄR FÄLTEN LÄTTA ATT DELA.” skulle enligt Donat 
syfta på det förhållandet att den för tillfället långtidsträdade jorden långt skulle översti-
ga det årliga behovet av mark. 

Den tredje satsen ”DEN ODLADE JORDEN BYTA DE FÖR VART ÅR, MEN ODLINGSBAR MARK 
FINNES LIKVÄL ÖVER” syftar enligt Donat alltså inte på den långsiktiga omstrukturering 
av marken utan på ett tvåsäde inom den mark som man för tillfället tagit i anspråk. 

Donats antagande att man i de stora åkerområdena under förromersk och tidig ro-
mersk tid tillämpade tvåsäde saknar tillsvidare belägg. Man kan invända att Tacitus 
lika gärna kan ha åsyftat ett grästrädebruk, där nya åkrar visserligen togs upp årligen, 
men fortsatte att vara i bruk under en längre tid. Det intressanta är dock att Donat, med 
stöd av de filologiska omtolkningarna visar att denna sats syftar på något annat än den 
omfördelning av mark som det talas om i den första. På det sättet lyckas han ge en lo-
gisk förklaring till Tacitus motsägelsefulla uttalande. I den första satsen talas således 
vare sig om det ursprungliga landnamet, eller om en årlig omfördelning av marken 
utan om en omstrukturering som kan ha återkommit med 20-40 års intervall.  

Donats nytolkning är också ett viktigt bidrag till tolkningen av germanernas rätts- 
och jordägoförhållanden. I detta har det funnits både kollektiva och individuella drag. 
Rätten att omfördela mark har legat på någon slags auktoritet och skett efter rang – ej 
nödvändigtvis i likstora andelar. Rätten att bruka marken har varit individuellt, men 
någon långsiktig individuell förfoganderätt till bestämda markstycken har inte kunnat 
utvecklas. 

Den modell för det förromerska jordbruket som frammanas av Donats tolkning av 
Tacitus och av parallellerna med de kontinentala stora åkersystemen innebär alltså å 
ena sidan en viss grad av permanens med mindre odlingar i nära anslutning till en bo-
plats med långhus och stallade djur, å andra sidan en långsiktig cykel, som har innebu-
rit flyttningar i ett tidsperspektiv som kan motsvara en generation – eller livstiden för 
ett hus. Dessa flyttningar har gjort att man då och då kommit tillbaka till äldre boplat-
ser och åkerområden.  

Det återstår då att förklara varför man flyttat. I samband med de danska undersök-
ningarna har man bl.a. påpekat den gödslingseffekt som man får av att odla upp bo-
platserna, men det kan också finnas andra mer långsiktiga strategier bakom flyttningar- 
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na. De kan ha motiverats utifrån ett hävdande av marken. Genom att flytta åkrarna har 
man successivt röjt upp allt större partier och skapat produktiv kulturmark, samtidigt 
som röjningen inneburit ett juridiskt hävdande av marken. Flyttningarna behöver såle-
des inte ses som en del i odlingssystem i snäv bemärkelse där tillgången på kväve varit 
den begränsande faktorn. De kan likaväl ha varit del i en expansionsstrategi vars lång-
siktiga mål och logiska konsekvens varit ett mer bofast jordbruk. 

Odlingssystemet som miljöfaktor 

Det faktum att en mycket stor del av Sydsveriges skogsmark under tidigare skeden har 
bränts, jordbearbetats och utnyttjats till åker visar sig också vara en miljöfaktor och 
stor betydelse för den nutida naturmiljön. 

Denna första röjning av lövskog till kulturmark kom att få en avgörande betydelse 
för den fortsatta markhistorien på sydsvenska höglandet. En grupp botaniker från 
Umeå och Bergen har påvisat hur den röjning som startade för 2500 år sedan fungerat 
som en broms för försurningen av sjöar. De undersökte 14 försurningskänsliga sjöar i 
sydvästra delen av sydsvenska höglandet och fann att i tolv av dem höjdes pH-halten 
tydligt på 40 till 100 cm djup i sjöns sediment. De tolkade detta som en följd av jord-
bruksekonomins expansion under äldsta järnålder: 

Our results suggest that this pH increase was caused by burning, agriculture, forest 
grazing and other culture-related practices that increased the base saturation and pH 
of the soils, and enhanced the transport of base cations and nutrients from the soil to 
the surface waters.108 

Jordmånsforskare har också uppmärksammat att röjningsröseområdenas omfattande 
jordbearbetning kan ha haft långsiktiga effekter på skogsjordmånen i Götaland. I södra 
Sverige är andelen instabila brunjordar hög i områden där den agrara aktiviteten har 
varit hög, men där geologiska faktorer i övrigt inte varit särskilt gynnsamma för att 
skapa brunjordar. I jordmånen tar sig detta uttryck i att blekjordslagret är tunnare i 
relation till humuslagrets tjocklek än vad de är i Svealand och Norrland. En naturlig 
podsolering har ”fördröjts” och stora delar av inre Sydsverige kännetecknas av ett en-
dast tunt blekjordskikt. Förhållandet uppmärksammades 1988 av Olsson & Troedsson, 
utan att de då kunde närmare bestämma vid vilken typ av mänsklig påverkan som låg 
bakom, men har senare av Mats Olsson satts i samband med röjningsrösejordbruket. 109 
Problemet är nu föremål för studier i ett tvärvetenskapligt projekt vid SLU, med delta-
gande från arkeologi, kulturgeografi och kvartärbiologi. 

Sydsvenska bandparcellområden 
Fram till 1980-talet hade bandparceller uteslutande hittats i anslutning till medeltida 
eller senare åkersystem, och setts som förorsakade av nyuppodling och bybildning 
under vikingatid och medeltid. Hannerbergs evolutionistiska tankegång vad gäller 
åkerns former: (oregelbundna åkrar – blockparceller – bandparceller) tycktes på alla 
sätt bekräftas av fältmaterialet. Hannerbergs egna fältundersökningar i Brösarps backar 
har jag redogjort för i avsnittet om Skåne. Han tänkte sig där att bandparcellerna ska-
pats genom att ett äldre mönster av blockparceller brutits upp.110 Hannerbergs un-

                                                 
108 Renberg et al. 1993. 
109 Olsson & Troedsson 1991, inlägg av Mats Olsson i skriften Röjningsrösen i skogsmark 1990, s. 33–

35). 
110Hannerberg 1958..  
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dersökningar i Brösarp genomfördes utan arkeologiska utgrävningar och 14C-analys 
vilket sedan har blivit vanligt vid kulturgeografiska undersökningar. I efterhand kan 
man undra om slutsatserna mer var baserade på deduktiva slutledningar och mindre på 
verkliga fältobservationer.  

Lindquists omfattande fältundersökningar i Brunnsbo Storäng i Västergötland som 
genomfördes på 1960-talet bekräftade dock i huvudsak ett liknande förlopp och han 
kunde genom 14C-dateringar belägga upptagandet av bandparceller till vikingatid och 
tidig medeltid, medan de äldre formerna i Brunnsbo-området kännetecknades av 
blockparceller. Han visade också att denna bandparcellering tidsmässigt kunde knytas 
till en gärdesindelning för två- och senare tre-säde.111 Lindquists resultat från denna 
lokal har under en lång tid blivit stående som den säkraste fältdateringen av bandpar-
cellering och gärdesutläggning. Brunnsbo-undersökningen karaktäriserades också 
1979 av en utomstående bedömare som ”det hittills bästa exemplet på att C14-metoden 
för datering av odlingsspår är hållbar”.112 Den tycktes slutgiltigt bekräfta och datera det 
hypotetiska utvecklingsförlopp om parcellsplittringens starka sammanhang med infö-
randet av regelbundna gärdessystem som Gunnar Lindgren lanserat på basis av de äld-
re lantmäterikartorna.113 

Upptäcktshistoria 

Fornminnesinventeringens insats på sydsvenska höglandet under 1970- och 1980-talet 
skulle komma att radikalt ändra denna dittills mycket enhetliga bild. 1975 upptäckte 
Lennart Klang ett omfattande område med bandparceller i Lenhovda i östra Småland. 
Fältundersökningarna visade att åkrarna först hade röjts under en äldre fas runt Kristi 
födelse, men sedan fått sin form under perioden 700–1050 e.Kr. Det pekade mot att det 
på platsen funnits en by med bandparcellering redan under yngre järnålder. Fortsatta 
undersökningar visade på en lokal – Granhult – där en liknande bandparcellering kun-
de dateras till äldre järnålder. Undersökningarna fortsatte med Bo Jönssons dokumen-
tation av ytterligare en lokal av samma karaktär Nöbbele, där parcellutläggningen 
kunnat dateras till 500–900-tal e. Kr.114 Fynden av bandparcellerad åkermark från yng-
re järnålder i Småland, som domineras av ensäde, passade dåligt in i tidigare lanserade 
modeller, där bandparcellering framförallt hade satts i samband med införandet av två- 
och tresäde i våra centrala odlingsbygder under vikingatid och medeltid. Resultaten 
från Granhult där bandparcelleringen var daterad till äldre järnålder föreföll i det per-
spektivet än mer udda. 

Liknande upptäckter gjordes efterhand även i Västergötlands skogstrakter i sock-
narna Sandhem och Utvängstorp. I Sandhem hade fossila åkrar av bandparcell-karaktär 
uppmärksammats av en amatör redan på 50-talet.115 Magnus Fries genomförde försök 
med pollenanalys av den fossila åkerjorden på dessa åkrar och menade sig kunna date-
ra dem till järnålder/tidig medeltid.116 Lennart Klang undersökte ett liknande  

                                                 
111Lindquist 1976. 
112Näsman 1979, s. 163. 
113Lindgren 1939. 
114Klang 1980, Klang 1984b, Jönsson 1982, Jönsson & Klang 1983, 
115En karta över åkrarna finns publicerad av David Hannerberg (1963) 
116Fries 1960. 
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område i Utvängstorp, där dateringar av ett terränganpassat åkersystem pekade på 600-
talet e.Kr., medan den regelbundet parcellerade delen inte kunde dateras. 117  

Under mitten av 1980-talet genomfördes fornminnesinventeringen i södra delen av 
Älvsborgs län. Då framkom ett stort antal fornminnneslokaler med bandparcellerad 
åkermark, med parcellbredder från 7 meter upp till 45 meter. De har hittills mest upp-
märksammats i Kinds härad men tycks förekomma i en bred zon längs Ätrans och Nis-
sans dalgångar från Ulricehamnstrakten ner mot Halland. Vid en första anblick verkar 
en del dessa åkrar att vara av samma slag som de som Lindquist dokumenterat och 
daterat i Brunnsbo, d.v.s. medeltida bandparceller brukade med årder och alltså en 
tydlig rest av ett medeltida tegskifte. Fornminnesinventerarna uppmärksammade dock 
att sådana lokaler i många fall förekom i anslutning till gravanläggningar och skål-
gropsstenar från bronsålder eller äldre järnålder.118 Våren 1986 kom kulturgeografiska 
fältarbeten i gång på en del av dessa lokaler och vi kunde ganska snart konstatera att 
flera av dessa lokaler faktiskt kunde dateras till århundradena runt och efter Kristi fö-
delse.119 

Fynden i södra Västergötland skilde sig från de tidigare funna i Småland på det sät-
tet att de var mycket mer allmänt förekommande. Utifrån fornminnesinventeringens 
uppgifter kunde man snart konstatera att det här rörde sig om ett så stort antal lokaler 
att det – på samma sätt som stensträngsområdena och röjningsröseområden – rörde sig 
om en typ av odlingslandskap som var både kronologiskt och morfologiskt väl definie-
rat och som en gång hade dominerat en hel bygd. 

Markindelningar 

De fortsatta undersökningarna av dessa områden visade att bandparcellernas form sak-
nade allt samband med redskapsbruket. Flera av områdena kan t.o.m. ha varit brukade 
med hacka. Inuti de breda bandparcellerna kan man nämligen identifiera svagare od-
lingsspår i form av hak och terrasser, som har avgränsat oregelbundna eller kvadratiska 
brukningsparceller. De breda bandparcellerna utgör alltså ägoparceller snarare än 
brukningsparceller. Det finns också tecken på att de inte bara innefattat åker utan ock-
så andra markslag. De kan därför sägas utgöra markindelningar snarare än åkerparcel-
ler. 

På flera lokaler kan man också påvisa en omvänd kronologi jämfört med den som 
Hannerberg antagit som en grundläggande regel. Det förekommer således ofta att små 
oregelbundna terränganpassade parceller, som varit i bruk sedan åtminstone 1700-talet, 
överlagrar regelbundet utlagda bandparceller från järnålder. Förhållandet illustrerar 
tydligt den ovan diskuterade teknologiska och sociala tolkningsramen för åkerformer. 
Vad gäller redskapsteknologi så har de yngre åkrarna brukats med årder, medan de 
äldre kan ha brukats med hacka eller årder. Skillnader i geometrisk form återspeglar 
alltså inte skillnader i redskapsbruk. Däremot kan det antas att de äldre åkrarna brukats 
i någon form av samfälldhet, medan de yngre i dessa fall ligger på enskilt disponerad 
mark. Åkerformen återspeglar alltså sociala förhållanden snarare än redskapsbruket i 
dessa fall. 
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Det visade sig också med hjälp av en metrologisk analys att åkrarna var utlagda 
med ett konsekvent måttssystem. Den enda rimliga tolkningen av dessa förhållanden 
var att de breda bandparcellerna återspeglade markrättigheter i en byliknande samfäl-
lighet och alltså i princip utgjorde ett tegskifte av liknande slag som det medeltida. 
Etnologiska paralleller visade att sådana breda bandparceller förekommer på flera håll 
i världen i samband med släktskapsbaserade jordbrukssamhällen. Bandparcellerna 
skulle alltså vara ett sätt att uttrycka släktträdet på marken.120 Bandparcellerna tillhan-
dahåller som Shipton utryckt det ”ett ordnat mönster för släktgruppens kontroll av 
marken”.121  

Datering 

Catharina Mascher har sedermera fortsatt undersökningarna av bandparcellområden 
och röjningsröseområden i södra Västergötland och Halland och har visat att bandpar-
cellområdena har föregåtts av röjningsröseområdena av samma karaktär som beskrivits 
ovan. Medan röjningsröseområdena framförallt kan dateras till perioden 800 f.Kr. till 
2–300-tal e.Kr. så har bandparcellområden lagts ut och varit i bruk från 100–200-talet 
e.Kr. fram till 900-talet e. Kr. Hon menar att redan röjningsröseområdena har innehål-
lit flera boplatser och brukats kollektivt. Markerna har sedan delats upp i bandparceller 
mellan de deltagande brukarna. Den mest tänkbara förklaringen till denna uppdelning 
ser Mascher i en resursknapphet främst vad gäller tillgång till åkermark. Den reglering 
av markanvändningen som bandparcellerna innebar har underlättat ett mer intensivt 
utnyttjande av marken. 122 

Liknande områden har också upptäckts i Hallands skogsbygder.123 Flera av de ännu 
odaterade lokaler som Klang uppmärksammade i gränstrakterna mellan Halland och 
Småland har också regelbunden bandparcellering av detta slag124 och rester av liknande 
bandparcellsystem förekommer också på Hallandsslätten.125 Inom ramen för ett projekt 
kring medeltida ödegårdar har bandparcellerad åkermark av likartad karaktär upptäckts 
i nordöstra Småland: Västra Ryds socken i Ydre. De preliminära dateringarna pekar 
där mot vikingatid/tidig medeltid.126 

Bandparcellering och bybildning 

Fynden av förhistorisk bandparcellerad åkermark i södra Sverige leder till ett ifrågasät-
tande av flera av de grundläggande tankegångarna kring tegskiftet och bystrukturens 
ursprung i Sverige. Det är uppenbart att bandparcellerad åkermark och därmed sanno-
likt tegskifte förekommit i radikalt annorlunda kronologiska och sociala sammanhang 
än den medeltida byn. Inledningsvis tycktes det som om det fanns att klart kronolo-
giskt gap mellan denna den äldre järnålderns antaget släktskapsbaserade tegskifte och 
det senare medeltida.127 Ett sådant kontinuitetsbrott förekommer i många av de områ-
den i södra Västergötland där bandparceller från järnålder förekommer som  

                                                 
120Widgren 1990b. 
121Shipton 1984, s. 618. 
122Mascher 1993, se även  Mascher 1992a,b. 
123Övraböke i Slättåkra: Mascher 1993, s. 67ff..  
124Klang 1984c. 
125Mascher 1993, s. 33. Connelid & Mascher 1992. 
126Pågående forskning inom projektet ”Kan man leva på en ödegård” 
127Se Widgren 1990b, s. 22. 
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fossil åkermark i anslutning till 1700-talets ensamgårdar med oregelbundna åkerfor-
mer. Men Catharina Mascher har också påvisat möjligheten av en strukturell kontinui-
tet i några av de större byarna i Kindsområdet.128  

Dateringarna av bandparceller till yngre järnålder i Lenhovda-området, Ydre och 
Hallands skogstrakter understryker möjligheten av en sådan kontinuitet. Det går alltså 
inte att sätta någon skarp skiljelinje mellan å ena sidan bandparcellering under äldre 
järnålder och å andra sidan den vedertagna bilden av den medeltida byn. Tegskifte och 
bandparcellering förefaller att ha varit en möjlighet till rumslig organisation av åker-
mark som kan ha kommit och gått under hela den tid som det funnits någorlunda fasta 
åkrar i Sverige. 

                                                 
128Mascher 1993, s. 99., Mascher 1994. 
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2.4 Östsverige: stensträngssystem 

Några generella problem och likheter 
I det följande avsnittet kommer en stor östsvensk region att behandlas. Det gemen-
samma för denna region är att de hittills kända lämningarna från järnålderns jordbruk 
framför allt utgörs av s.k. stensträngssystem. Denna fornlämningstyp finns på Öland, 
Gotland, i Östergötland och i delar av Uppland och angränsande delar av Västman-
land.129 Den karaktäriseras av stora sammanhängande system av nedrasade stenmurar, 
där inhägnade ytor för bete, slåtter eller åker klart åtskiljs från större områden med 
utmark. Ett karaktäristiskt drag är dessutom att bebyggelsen har stått i förbindelse med 
utmarken via dubbla stensträngar som haft funktion som fägator. Dateringen och funk-
tionen hos stensträngssystemen gör att vi med rätta kan betrakta de uppräknade områ-
dena som en enhetlig region. Stensträngssystemen utgör lämningar av ett odlingsland-
skap som framförallt var i bruk under mellersta järnålder, d.v.s. i kalenderår räknat 
från c:a 100 år e.Kr. till 600 år e.Kr.  

Utbredning 

Varför finns då denna typ av lämningar just i dessa områden. Hur kan utbredningen 
förklaras? 

Jag föreslog 1983 tre faktorer som skulle kunna förklara utbredningen:130  
1 Att dessa områden var mer expansiva under äldre järnålder än andra områden. 

Mot detta talar att man i andra områden, som saknar stensträngar eller husgrun-
der från äldre järnålder i pollendiagrammen kunnat belägga en likartad utveck-
ling. 

2 Att områdena haft sådana landformer och fysiska förutsättningar att ändrade lo-
kaliseringsförutsättningar av tekniska, sociala eller klimatiska skäl skulle haft 
större möjlighet att manifesteras. I andra delar av Norden, där bebyggelsens lo-
kalisering är mer hårt styrd av terrängförhållandena skulle äldre bebyggelselägen 
i större utsträckning kommit att raderas ut av den senare utvecklingen. 

3 Att det småskaliga landskapet förhindrat en omfattande uppodling under histo-
risk tid, vilket skulle lett till att fler äldre lämningar bevarats. 

Underförstått i de två senare förklaringarna ligger en tanke om att ett liknande od-
lingslandskap existerat på andra håll i Sverige, men inte kommit att bevaras i samma 
utsträckning. En sådan tankegång ligger bakom det relativt vidsträckta bruket av sten-
strängssystemens landskap som en analogi till hur ”den äldre järnåldersgården” sett ut, 
som förekommer såväl i populärvetenskapliga verk som i mer vetenskapliga. Det finns 
– som kommer att framgå i det följande – anledning att ifrågasätta denna syn. 

Det kan givetvis samtidigt i andra delar av landet ha funnits liknande system, där 
dock hägnaderna i större utsträckning varit av trä. Det skulle exempelvis kunna gälla 
Norrland, där spår av hägnader saknas trots att man av allt att döma tillämpat ett jord-
bruk av liknande slag som det i stensträngsområdena, med ett starkt samband mellan 
åkerbruk och boskapsskötsel. Även om det finns arkeologiska exempel på hägnader av 

                                                 
129Jämför kartan Fig. 1. 
130Widgren 1983, s.8 
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trä131, så kan man av naturliga skäl inte konstatera om de bildat lika stora samman-
hängande hägnadssystem som stensträngarna. Det är dock knappast sannolikt. De häg-
nadstyper vi känner från järnåldern av trä är av typen flätgärdesgård och alltså långt 
mer arbetskrävande än både den senare hankgärdesgården och framförallt än den enkla 
stenmuren som varit stensträngssystemens vanligaste hägnadstyp.132 Mycket talar för 
att framväxten av hankgärdesgården hänger samman yxans utveckling under yngre 
järnålder.133 

Trots att omfattande kulturgeografisk forskning och ett flertal arkeologiska exploa-
teringsundersökningar har genomförts i stensträngsområden vet vi idag relativt lite om 
vilken typ av hägnad som stensträngarna utgör rester av. Det har allmänt antagits att de 
utgjorts av relativt smala s.k. enkelmurar som kollapsat.134 Gert Franzén har utifrån en 
arkeologisk undersökning av en stensträng i Östergötland nyligen preciserat den slut-
satsen till att de i många fall utgjorts av s.k. ställda enkelmurar, där resta stenar kilats 
till att bilda en bas för hägnaden.135 

Stenmurar av liknande slag som de som användes i stensträngsområdena förekom 
under 1800-talet på flera håll i Sverige: Öland, Gotland och södra Bohuslän. Där är 
bruket av stenmurar något som växte fram under 1600–1700–talen och de represente-
rar alltså inte någon obruten tradition från romersk järnålder. Gemensamt för dessa 
områden under 17–1800-talen är skogsbrist. Man skulle alltså hypotetiskt kunna säga 
att bruket av sten som hägnadsmaterial kan konstateras i de perioder och områden, där 
man antingen saknat en lämplig yxtyp eller haft brist på virke till hägnad. Som kom-
mer att framgå i det följande kan skogsbristen även under romersk järnålder ha spelat 
in när det gäller valet av sten som hägnadsmaterial. 

Sammanfattningsvis så talar alltså mycket för att områdena med stensträngssystem 
redan under romersk järnålder skilt ut sig från andra bygder genom ett mer intensivt 
utnyttjande och ett tätare nätverk av hägnader än vad som förekommit i andra regioner. 
Det är alltså svårt att komma ifrån att stensträngsområdenas utbredning representerar 
en faktisk förhistorisk utbredning av ett specifikt odlingslandskap, som inte alls i sam-
ma utsträckning har förekommit i andra delar av Sverige. 

Det avgörande argumentet mot att använda stensträngsområdena som en slags all-
mängiltig modell för hur odlingslandskapet varit organiserat under romersk järnålder 
kom när man på 1980-talet upptäckte röjningsröseområden och stora fossila åkerområ-
den med bandparceller. Då kunde man konstatera att stensträngsområden av den typ vi 
har i denna region inte var någon allmän regel för hur fossil åkermark såg ut under 
järnålderns mellersta del. 136 

Stensträngssystem finns alltså i stora delar av östra Mellansverige. Som framgår av 
kartan fig. 1 så överensstämmer denna utbredning också i stora drag med utbredningen 
av senare tiders odlingsbygder. Stensträngar saknas visserligen i de allra mest uppod-
lade slättområdena i Uppland och Östergötland men i bägge dessa fall förekommer de i 
direkt anslutning till slätten. Det gäller inte minst i Östergötland där inventeringar i 

                                                 
131Baudou 1973, s. 119 
132Arbetstid för olika typer av hägnader redovisas i Myrdal 1975 och  1977. 
133Myrdal 1988, s. 204f. 
134Lindquist 1968a, s. 13; Widgren 1983, s. 30. 
135Franzén 1994. 
136Se ovan avsnitt 2.3 
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början av 1990-talet har påvisat omfattande stensträngssystem i de södra marginalom-
rådena på Vadstena-slätten.  

Under romersk järnålder och folkvandringstid har alltså med stor sannolikhet ett od-
lingslandskap av samma karaktär som i de dokumenterade stensträngsområdena kän-
netecknat stora delar av de östgötska och uppländska odlingsbygderna. Det understöds 
inte bara av fynden av stensträngsområden i utkanten av dagens helåkerbygd. I de äld-
re lantmäteriakterna förekommer också ofta en typ av hägnadsorganisation som anty-
der att landskapet ännu under yngre järnålder och tidig medeltid kan ha varit organise-
rat på ett likartat sätt med stora sammanhängande gärdeslag.137  

Stensträngsområden finns dock endast i begränsad utsträckning i Västmanland. De 
har där framförallt uppmärksammats i landskapets östra delar.138 I Sörmland saknas 
också stensträngsområden även i de delar som har andra lämningar från samma tid. 
Mycket talar för att detta inte är någon inventeringslucka utan att odlingslandskapet 
under romersk järnålder/folkvandringstid varit organiserat på något annat sätt.139 

Öland 

De första dokumentationerna av stensträngssystem på Gotland utfördes i samband med 
Mårten Stenbergers husgrundsundersökningar på 30-talet. Utifrån de uppmätningarna, 
som endast kom att omfatta husgrundernas närhet, är det emellertid svårt att skaffa sig 
en bild av markanvändningens organisation. Königsson & Königsson analyserade ut-
ifrån 1930-talets fornminnesinventering husgrundslokalernas lokaliserings på skilda 
jordarter och kom fram till att en mycket stor del av dem var lokaliserade på täta jor-
dar, vilket på Öland innebär olika moräner med ler- eller mjälhalt.140 Resultaten kan 
tolkas som att den äldre järnålderns bebyggelse i högre utsträckning än den sentida 
favoriserade lägen med goda möjligheter till bete och slåttermark, medan behovet av 
stora lättbrukade åkerområden i mindre utsträckning styrt lokaliseringen. Liknande 
undersökningar har sedan också genomförts på Gotland (se nedan). 

Efter fornminnesinventeringen 1975–76 började det att publiceras utsnitt ur inven-
teringskartor som möjliggjorde slutsatser om markanvändningen och stensträngssy-
stemens utbredning över ön.141 Efter det har Jan-Henrik Fallgren utfört inventeringar 
och detaljinmätningar framförallt i Böda socken, där han påträffat exceptionellt 
välbevarade stensträngssystem med husgrunder.142 Utifrån dem har det varit möjligt att 
långt mer detaljerat än i tidigare undersökningar rekonstruera markanvändning och 
bebyggelse. Åkrarna i anslutning till de öländska stensträngssystem består av små (1500 – 
2500m2), ovala eller rektangulära ytor med rundade kortsidor. De är antingen separat 
hägnade av stenmurar eller så begränsas de av en krans av röjningssten, som helt eller 
delvis omger åkern. De rekonstruktioner som Fallgren gjort i de två väl undersökta 
områdena Rosendal och Skäftekärr pekar mot en mycket begränsad åkerareal jämfört 
med vad Carlsson och Widgren tidigare kommit fram till på Gotland och i Östergöt- 

                                                 
137Se Helmfrid 1962, s. 77, 168ff, 214ff. Sporrong 1985, s. 88ff 
138Bertilsson 1981. 
139 jfr t.ex. Ericsson & Andersson under tryckning. 
140Königsson & Königsson 1976, 
141Hyenstrand 1979, s. 152. Flink & Jensen 1978, Edgren & Herschend 1982. Herschend 1988.  
142Fallgren 1988, 1993. 



                                                                         43

land. Inom det område som återges här – Rosendal – uppgår den sammanlagda åker-
arealen till endast 3 ha. Antalet husgrunder pekar enligt Fallgrens analys mot att mel-
lan fyra och sju gårdsenheter funnits inom området. Åkerarealen per gård skulle alltså 
kunna sättas till mellan 4000 och 7500 m2. Det skulle alltså kunna tyda på att spann-
målsodlingen i spelat en mycket underordnad roll i det öländska odlingssystemet vid 
denna tid. 143 

Som framgår av Fallgrens undersökningar och av andra publicerade kartor över 
stensträngssystemen på Öland är de – i mycket högre utsträckning än de gotländska 
och östgötska – uppdelade på en stor mängd mindre inhägnader, som ibland kan tyckas 
öka i storlek ju längre bort från bebyggelsen man kommer för att till slut endast bilda 
fångarmar till fägator som sträcker sig ut mot utmarken.144 De minsta av dessa inhäg-
nader tycks alltså ha fungerat som åkrar, medan man kan tänka sig att de större 
fungerat som boskapsfållor och/eller inhägnade slåtterytor. Under alla omständigheter 
representerar denna hägnadsorganisation ett – i förhållande till framförallt Gotland – 
långt mer uppdelat och differentierat odlingslandskap, som ger associationer till en typ 
av specialiserad boskapsskötsel, där fårfållor, kalvhagar, kohagar skilts ut från det mer 
magra betet för ungdjuren.  

Vad gäller bebyggelsens gruppering har Fallgren utifrån det inventerade materialet 
och med detaljstudier i två enheter i Böda socken kommit fram till att den i stor ut-
sträckning utgjorts av relativt koncentrerade bebyggelseklungor. Han har i de två ex-
emplen Rosendal och Skäftekärr kommit fram till att dessa byar bestått av 5–7 resp. 
10–12 gårdar. Såväl utifrån bebyggelsens gruppering, som vad gäller den grad av sam-
verkan som bör ha förekommit utgör de öländska husgrundsgrupperna alltså klara ex-
empel på byar – i många fall t.o.m. större än de ofta omdiskuterade mellansvenska 
medeltida byarna. 145 

En för Öland helt specifik bebyggelseform utgörs av de mellan 40 och 50 små hus-
grundsgrupperna ute på Alvaret. De hittills undersökta kan dateras till samma tid som 
stensträngssystemen. Husgrunderna ute på Alvaret har vanligtvis inte några anslutande 
stensträngar, men i några fall ligger de direkt anslutning till en liten inhägnad yta, som 
kan ha fungerat som boskapsfålla eller möjligtvis hyst en mindre odling. Under alla 
omständigheter måste det har rört sig om specialiserade bebyggelseenheter där betes-
driften varit den centrala delen av ekonomin. Enckell m.fl. har tagit dessa husgrunds-
grupper som utgångspunkt för en energianalys av agro-ekosystemet på Stora Alvaret. I 
sina vidare slutsatser kring det historiska skeendet bygger den i stort sett vidare på 
Hagbergs betoning av Ölands roll i försörjningen av det romerska riket och förutsätter 
en på penninghushållning baserad ekonomi. Problemet med denna analys är att den är 
baserad mer på systemekologisk teori än på samhällsvetenskaplig.146 Analysen reser 
därför fler frågor än den besvarar, men pekar på en mycket viktig aspekt på agrarland-
skapet under denna tid, som framförallt har berörts inom den norska forskningen: före-
komsten av strängt specialiserade bebyggelseenheter, som knappast kan ha varit själv-
försörjande och därför endast kan ha fungerat inom ramen för en viss övergripande 
social struktur.147  

                                                 
143Fallgren 1988, s.35–41. 
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Gotland 

Undersökningarna av den gotländska bebyggelsen under äldre järnålder var fram till 
1970-talets kulturgeografiska undersökningar i stor utsträckning koncentrerade kring 
enskilda hus eller husgrupper även om några författare tagit ett bredare grepp kring 
bebyggelsens struktur.148 Inte heller i samband med den stora samnordiska Vallhaga-
rundersökningen, med deltagande från flera discipliner, gjordes några egentliga under-
sökningar av stensträngssystemens rumsliga organisation och deras vittnesmål om 
markanvändningen även om själva stensträngarna – eller vastarna – var föremål för en 
del systematiska undersökningar.149  

Under 1960-talets slut upptäckte Sven-Olof Lindquist att det på Gotland fanns stora 
åkersystem av ”celtic-fields”-typ, d.v.s. stora sammanhängande förekomster av block-
parcellåkrar, som var överlagrade av husgrunderna och stensträngssystemen. Under-
sökningar som kom igång under 1970-talet visade att dessa – i likhet med motsvarande 
danska förekomster – kunde dateras till första årtusendet före Kristi födelse och alltså 
under romersk järnålder direkt hade avlösts av stensträngssystemens landskap.150 Den 
upptäckten satte Gotland i en unik situation jämfört med alla andra områden i Norden 
där lämningar från järnålderns jordbruk förekom. Ingen annanstans hade man vid den-
na tid exempel på två så tydliga strukturer som direkt följde på varandra. Efter detta 
har man utifrån det gotländska exemplet uppmärksammat att det på andra håll i Nor-
den kan finnas tecken på en liknande förändringsfas även om den knappast kan sägas 
stödjas med ett lika kronologisk och funktionellt enhetligt och samtidigt ymnigt före-
kommande fältmaterial.151 

De undersökningar som följde på Lindquists upptäckter kom på många sätt att bli 
tongivande för kulturlandskapsforskningen kring denna period. Lindquist presenterade 
sina resultat från en av de största lokalerna med förromerska åkrar – Vinarve – i en 
sammanfattande artikel där övergången från den förromerska järnålderns stora åkersy-
stem till stensträngssystemens landskap tolkades dels som en intensifiering av jordbru-
ket, dels som en social förändring där familjens förfoganderätt över jordbruksmarken 
stärktes i förhållande till en tidigare tänkt större social gruppering. 152  

I Dan Carlssons studie vidgades undersökningsområdet till hela Gotland. Förutom 
att behandla övergången från de förromerska stora åkersystemen gick han också in på 
nästa stora omstruktureringsfas i det gotländska odlingslandskapet under folkvand-
ringstid, då en stor del av de över 1800 husgrunderna övergavs. Han prövade hypote-
sen att övergivandet av husgrunder och stensträngssystem på Gotland kunde ses som 
en strukturförändring, med bevarad bebyggelsekontinuitet, snarare än som en omfat-
tande ödeläggelse.153 Han kunde övertygande visa att ändrade hustyper och korta för-
flyttningar av gårdar till andra delar av inägomarken till mycket stor del kunde förklara 
de övergivna husgrunderna, men att det också förekommit en faktisk nedgång i antalet 
bebyggelselägen, som främst drabbade perifert belägna gårdar. Tanken om att föränd-
ringarna under folkvandringstid kunde tolkas som en intensifiering av jordbruket ge-
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nom övergång mot regelbundna trädessystem, som han hypotetiskt framförde i 1979 
har dock därefter modifierats.154 

Undersökningarna i Vinarve-lokalen fortsattes av Bengt Windelhed, som i en serie 
uppsatser rapporterat preliminära resultat. Han har bl.a. omvärderat Lindquists och 
Carlssons resultat vad gäller den antagna planmässigheten i utläggandet av de förro-
merska åkrarna och därmed den bebyggelse- och samhällsstruktur som dessa skulle 
återspegla. Jag kommer nedan under rubriken ”den andra agrarrevolutionen” närmare 
granska denna diskussion som har betydelse för synen på jordbrukets intensifiering 
under denna tid. 

Efter de undersökningar som startades av Lindquist under 1970-talet har ännu inga 
avgörande nya resultat kring den äldre järnålderns odlingslandskap på Gotland fram-
kommit. Genom upprättandet av en av en historisk markdatabas över Gotland har det 
dock skapats en möjlighet att testa många av de rumsliga sambanden mellan å ena si-
dan den äldre järnålderns bebyggelse och å andra sidan den historiska markanvänd-
ningen och jordartsfördelningen på ön. De preliminära undersökningar som har gjorts 
utifrån detta material bekräftar tidigare undersökningar som visar att järnåldersgårdar-
na i högre utsträckning än de historiska utnyttjat de täta, för ängsbruk lämpade jordar-
na, i sin lokalisering. I det längre perspektivet kan alltså bebyggelseförändringarna 
mellan romersk järnålder och 1700-tal ses som förorsakade av åkerbrukets ökade roll. 

155 En sådan successiv omflyttning från den äldre järnålderns lägen ”i riktning mot” de 
historiska bebyggelselägena understryks också av Majvor Östergrens undersökning av 
de vikingatida skatterna.156 

Östergötland 

Östergötlands stensträngsområden intog sent sin plats i forskningen kring den äldre 
järnålderns bebyggelse och odlingslandskap. Frånvaron av tydliga husgrunder gjorde 
länge att stensträngarnas funktion föreföll oklar och de tidigare publikationer som be-
handlar stensträngarna behandlar dem ur kultiska och militära aspekter.157 Exempel på 
äldre tolkningar av dem som agrara lämningar saknas inte,158 men först i och med Lind-
quists avhandling 1968 kan man säga att det var helt fastslaget att de utgjorde läm-
ningar av samma slag som de sedan länge kända på Öland och Gotland.159  

Lindquists tidiga dateringar av stensträngssystemen ifrågasattes dock av Baudou.160 
Alla senare undersökningar har dock pekat mot att Lindquists dateringar i huvudsak 
var korrekta. Min egen studie – koncentrerad till stensträngsområdet vid Fläret i Aske-
by – kunde också bekräfta denna datering. 

Från mina egna undersökningar av stensträngsområden i Östergötland framstår idag 
tre resultat som centrala och fortfarande hållbara. (1) Stensträngsområdena var inte 
rester efter små byar i den mening som Lindquist visade i sin sammanfattande skiss. 
De sträckte sig över flera senare byterritorier och bildade stora sammanhängande häg-
nadslag i vilka flera ensamgårdar samverkade i en byliknande struktur. (2) Den mest 

                                                 
154Carlsson 1983a. 
155Ene, S., Persson.C. & Widgren, M. 1991. 
156Östergren 1989. 
157Edlund 1926, Nordén 1930. 
158Dovring 1953, Claesson & Thålin 1940.  
159Lindquist 1968a, se granskningar  av Ambrosiani (1968), Helmfrid (1969) 
160Baudou 1973. 
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avgörande skillnaden mellan den äldre och den yngre järnålderns landskap i Östergöt-
land bestod i uppbrytandet av dessa stora samfälligheter, d.v.s. de sociala och territori-
ella förändringarna mellan äldre och yngre järnålder överskuggade eventuella mindre 
förändringar i själva odlingssystemet som även under yngre järnålder tycks ha varit ett 
ensäde. (3) Stensträngssystemen och de samtida boplatserna vittnar om en kraftig be-
folkningsexpansion under romersk järnålder och folkvandringstid. Bebyggelsetätheten 
kan ha varit större då än undre yngre järnålder.161 

Av de undersökningar som sedan dess berört östgötska stensträngsområden ska 
först nämnas resultaten av fornminnesinventeringen från 1979-80. Björn Winberg re-
dovisade i en artikel nyfunna stensträngar i anslutning till den av Lindquist undersökta 
Hallebylokalen. Han kunde visa hur ett omfattande, av Lindquist inte dokumenterat 
stensträngssystem, kullkastar Lindquists gärdesrekonstruktioner.162 Inventeringen av 
Östergötlands stensträngsområden visade att det i länet fanns c:a 450 kilometer sten-
strängar inom ett bälte från Vättern till Vikbolandet. Av särskilt intresse i dessa nyfynd 
är de stora sammanhängande områden med stensträngar som kan dokumenteras i den 
västra slättbygdens randzon mot söder. Winberg redovisade ett mer 2 km långt sådant 
område i Rinna sn.163 Ett liknade område omedelbart väster därom berörs nu av en pla-
nerad motorvägssträckning.164 

De senaste årens arkeologiska undersökningar i länet har i första hand gett nya re-
sultat kring bebyggelsen i stensträngssystemen.165 Catharina Nilsson har, på grundval 
av gravmaterialet i Törnevalla socken, granskat diskussionen om befolkningsstorleken 
under romersk järnålder. Hon visar att gravmaterialet motsäger tidigare uppgifter, 
framförallt baserade på Mälardalen, om en låg befolkning under äldre järnålder. Grav-
materialet i Östergötland tyder i stället, liksom stensträngarna på ett mycket intensivt 
landskapsutnyttjande. Under en period på 100–200-talet e.Kr. upphör eller decimeras 
flera av de samlade gravfälten och i stället uppstår flera spridda mindre gravfält och 
enstaka gravanläggningar. Gravfältsbilden tycks alltså bekräfta en expansiv bebyggel-
seutveckling, med flera nyetablerade ensamgårdar.166 

Uppland 

Fram till 1980-talet var stensträngssystem i Uppland endast sporadiskt kända och do-
kumenterade. I Sven-Olof Lindquists avhandling om Östergötland redovisades visser-
ligen även ett uppländskt stensträngssystem (Hagby i Täby socken), och där hänvisa-
des också till de senare undersökta stensträngssystemen vid Norslunda (Norrsunda 
socken) och Täby prästgård.167 Ulf Sporrong redovisade i sin avhandling ett sten-
strängsområde i Enköpingstrakten.168 1976–1981 genomfördes fornminnesinventering 
i Uppland. Resultaten av denna inventering är mycket varierande och är inte alls jäm-  

                                                 
161Widgren 1983, se också granskningar av Brink (1984),  Straus (1986), Göransson (1984), Roberts 

(1984). 
162Winberg 1983 
163Winberg 1986. 

164se rapporten Äldre järnålder i stensträngsmiljöer 1995, Widgren 1996. samt Larsson m.fl 1996.  
165Fernholm 1987. 
166Nilsson 1987. 
167Lindquist 1968a, s. 29 
168Sporrong 1971, s. 167 
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förbar med den samtidigt i Östergötland genomförda inventeringen. I vissa kommuner 
lät man bli att R-märka upp till en tredjedel av stensträngarna.169 Senare inventeringar 
och karteringar har visat att det åtminstone i vissa områden av Uppland finns en sten-
strängstäthet som kan närma sig den i Östergötland. Det gäller framförallt i det gamla 
folklandet Attundaland (inom triangeln Stockholm–Knivsta–Vallentuna), men även i 
sydvästra Uppland.170 Alf Ericsson och Örjan Hermodsson har exempelvis kunnat visa 
hur en specialinventering utförd 1990–1991 i Fresta socken lett till en drastisk ökning 
av antalet stensträngslokaler jämfört med den tidigare inventeringen, som ändå utför-
des så sent som 1979. Före specialinventeringen var endast 1 700 meter stensträng 
förtecknad i fornminnesregistret. Under specialinventeringen påträffades ytterligare c:a 
19 700 meter stensträng.171  

Om något generellt ska sägas om de uppländska stensträngsområden så är det att de 
hittills publicerade dateringarna av stensträngar i Uppland är få, men av fornlämnings-
bild och boplatsdateringar att döma är de i stora drag samtida med de östgötska. Vad 
gäller markanvändningens organisation så kan det förefalla som om de uppländska 
stensträngarna representerar en ytterlighet bland stensträngsområden vad gäller inten-
siteten i markutnyttjandet. Endast i liten utsträckning förekommer små inhägnader, 
betesfållor eller separat hägnad åkermark. Det förefaller som om de flesta stensträngar 
tillkommit i syfte endast att avgränsa större inägoområden – utan inre uppdelning. Det-
ta – i kombination med den något glesare förekomsten jämfört med exempelvis Öster-
götland – skulle kunna tyda på att markanvändningen varit mindre intensiv eller av 
kortare varaktighet. Man kan vidare konstatera att samma brott i ägostrukturen som i 
Östergötland har skett. Stensträngssystemen sammanhängande hägnadslag har under 
loppet av yngre järnålder splittrats upp i de senare kända by- och gårdsterritorierna.172 
Man har också kunnat visa att stensträngssystemen i vissa fall tycks binda samman 
delar som senare hört till skilda socknar.173 

Viktiga vetenskapliga bidrag till forskningen om stensträngarna i Uppland har 
gjorts bl. a. av Stefan Höglin, Björn Winberg och Ericsson & Hermodsson. En del av 
forskningen kring Upplands stensträngar sammanfattades av Stefan Höglin i populär 
form 1991, men någon samlad vetenskaplig bearbetning av stensträngsområdena i 
Uppland finns ännu inte. Det är bara att beklaga. Uppland erbjuder intressanta möjlig-
heter när det gäller att pröva tidigare bebyggelsearkeologiska hypoteser kring ensam-
gård och bybildning174och Höglin har också visat att stensträngarna kan utnyttjas för 
en diskussion kring den territoriella indelningens framväxt.175Dessutom är centrala 
delar av stensträngsbygden i Uppland utsatt för kraftig exploatering framförallt i Ar-
landaområdet och längs kommunikationsstråket Stockholm–Arlanda–Uppsala.  

                                                 
169Widgren 1986b, s. 165ff 
170Se bl.a. Höglin 1984, 1991; Eriksson 1986, Bengtsson & Skärlund 1986, Sporrong 1985, s. 194, Höglin 

1989, Winberg 1986, s. 117, Broberg 1994, s. 46. Ett flertal dokumentationer och detaljinmätningar har 
dessutom skett i samband med uppdragsarkeologisk verksamhet bl.a. i Arlanda-området och längs Arlan-
da-banan. 

171Ericsson & Hermodsson 1994, s. 16 
172Höglin 1991, s. 57 
173Ericsson & Hermodsson 1994. s. 25. 
174Jfr Ambrosiani 1964. 
175Höglin 1989. 
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Enhet och regional variation 
Undersökningarna av stensträngssystem inom detta område pekar alltså på stora likhe-
ter såväl vad gäller datering som funktion. Stensträngssystemen har uppstått under 
tidig romersk järnålder, och under folkvandringstidens slut kan de i flera fall visas vara 
helt eller delvis övergivna. Det rör sig om ett jordbrukssystem där boskapen spelar en 
väsentlig roll och där dagliga transporter av djur från utmark till boplats tycks ha varit 
viktiga. Samtidigt är boskapsskötseln intimt integrerad med åkerbruket: De små åkrar-
na som hör till varje boplats har gödslats. Olika undersökningar pekar på förhöjd fos-
fathalt och organisk halt.176 

Mellan de olika områdena finns också viktiga skillnader. Skillnaderna kan dels ut-
tryckas som skillnader i intensitet. Stensträngsområdena på Öland tycks ha den mest 
avancerade och i detalj reglerade markanvändningen. Runt husgrundsgrupperna finns 
ett flertal olika inhägnade fält av olika storlekar. I Östergötland tycks liknande system 
förekomma i någon utsträckning. Det framgår inte minst av den dokumentation som 
finns från västra Östergötland.177 I huvudsak rör det sig dock om en enkelt uppdelning 
av marken i inägor och utmark. På samma sätt är det på Gotland där särhägnader och 
fållor endast förekommer relativt sparsamt. Många gånger rör det sig där endast om ett 
samfällt gärde till flera gårdar. Stensträngssystemen i Uppland representerar ett ännu 
mer extensivt nyttjande av marken. En stor del av stensträngarna inramar där mycket 
vidlyftigt stora områden utan att någon noggrann uppdelning i skilda marktyper kan 
urskiljas.178 

Det finns också viktiga skillnader i den fortsatta utvecklingen inom stensträngsom-
rådena. I Uppland och Östergötland sker en radikal omvandling av den territoriella 
organisationen. Stensträngssystemens vidlyftiga organisation ersätts under yngre järn-
ålder av de mindre historiska byarna, och brottet mellan dessa båda rumsliga strukturer 
tar sig ofta uttryck i att bygränser kommer att övertvära stensträngssystemen. På Got-
land finns en mycket högre grad av strukturell kontinuitet. Där finns inte den mellan-
svenska byorganisationen och flera av de på rumslig närhet baserade grannelagen från 
äldre järnålder tycks leva vidare under historisk tid.179 På Öland finns avgörande skill-
nader mellan den äldre järnålderns rumsliga organisation och den som kan dokumente-
ras på de äldsta kartorna, som kännetecknas av reglerade byar och ramplanerade byter-
ritorier. Denna förändringsprocess har dock knappast satt igång under yngre järnålder. 
I stället så finns det en stark strukturell likhet mellan den äldre järnålderns bebyggelse 
och den oreglerade reliktbebyggelse, som undgått de medeltida och senare regleringar-
na.180 

Ödeläggelsens orsaker 

 Yttre faktorer 

När det gäller orsakerna till stensträngsystemens och järnåldersgårdarnas övergivande 
dominerade i så gott som all forskning fram till 1970-talet yttre faktorer. Romarrikets 

                                                 
176Gotland:  Carlsson 1979, s. 98. Östergötland: Widgren 1983, s. 72. 
177Larsson m.fl.1996 
178Widgren 1988, s. 279–80. 
179Jfr Lindquist 1981. 
180Göransson 1969, 1971. Fallgren 1988, s. 62. 
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fall181, svearnas expansion i östersjöområdet182 sjukdomar och farsoter183 ofta i kombi-
nation med klimatiska förändringar gavs i skilda artiklar och avhandlingar en stor roll 
när det gäller att förklara stensträngsbygdens övergivande. 

Gemensamt för dessa olika förklaringsförsök är att man i ringa grad ägnade de inre 
förhållandena i järnålderns jordbrukssamhällen någon uppmärksamhet. Vare sig den 
sociala organisationen, jordbrukssystemet eller bebyggelsestrukturen analyserades 
närmare. De kan ses som exempel på den syn som jag inledningsvis på basis av Karl-
Göran Perssons resonemang karaktäriserade som stagnationistisk. De underskattade 
den teknologiska och samhälleliga dynamiken i förhistoriska samhällen och antog där-
för att endast yttre faktorer kunnat skapa förändring. 

Jordbrukssystemets förändringar 

Forskningen under 1970-talet riktade på ett helt annat sätt uppmärksamheten mot jord-
brukslandskapets faktiska förändringar och mot möjligheten av att tolka förändringar-
na som utslag av jordbrukssystemens inre utveckling. Lindquist visade hur sten-
strängssystemens uppkomst på Gotland kunde sättas i samband med en intensifiering 
av åkerbruket184 och Stig Welinder visade hur man i Mälarområdet kunde se en språng-
vis utveckling mellan olika stadier i odlingssystemens utveckling som en förklaring till 
viktiga omstruktureringar i landskapet.185 Dessa två arbeten bildade en ny grund för att 
söka förklaringarna till bebyggelseförändringarna i landskapet självt – i odlingssyste-
mets förutsättningar och förändringar. Denna syn präglade framförallt arbeten utförda 
av kulturgeografer kring järnålderns odlingslandskap på Gotland och i Östergötland. 

Tankegången att den förmodade ödeläggelsen av bebyggelse och odlingsmark un-
der folkvandringstid skulle vara helt beroende av en felaktig tolkning av källmaterialet 
och i stället återspegla en omstrukturering av bebyggelse och odling till följd av infö-
randet av ett nytt odlingssystem var en attraktiv hypotes som snabbt skapade ny kun-
skap. På många sätt kunde en äldre forsknings syn på detta förlopp som en stor öde-
läggelse förorsakad av yttre förhållanden tillbakavisas. Det gick dock inte att bekräfta 
hypotesen om odlingssystemets roll i detta sammanhang. Som jag redovisade ovan i 
avsnittet om Gotland kom Dan Carlsson efterhand att omvärdera odlingssystemets roll 
i den folkvandringstida omvandlingen. Jag var själv inne på att tvåsädet kunde haft 
betydelse för bebyggelseförändringarna under tidig yngre järnålder i Östergötland. Jag 
kom dock – rakt emot en sådan hypotes – fram till att inga avgörande förändringar i 
själva jordbrukssystemet kunde beläggas mellan äldre och yngre järnålder. Föränd-
ringsperioden under romersk järnålder kunde alltså inte ges någon förklaring som gick 
ut på att man gått över till ett mer intensivt jordbrukssystem.186 

                                                 
181Stenberger 1955, Hagberg 1967, Enckell et al. 1979 
182Lindquist 1968a, s. 156. 
183Gräslund 1973, se även Flink 1986, med kommentarer av Pedersen och Flink i Bebyggelsehistorisk 

tidskrift Nr 13 (1987). . 
184Lindquist 1974. 
185Welinder 1975. 
186Widgren 1983,  s. 124 
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Överutnyttjande? 

Uppkomsten av stensträngssystemen kan alltså sättas i samband med en intensifiering 
och fastlåsning av markanvändningen. Näringstillförseln till åkern blir beroende av en 
begränsad yta av betesmark och slåttermark från vilken kväve via djurens gödsel förs 
in. Redan i Vallhagar-publikationen framfördes hypotesen att en utarmning av jorden 
skulle kunna ligga bakom ödeläggelsen.187 Stig Welinder har hävdat att ett sådant jord-
brukssystem har en begränsad livslängd och att en utarmning av marken skulle vara en 
logiskt följd ett antal hundratals år efter införandet av inägor/utmark-systemet.188 We-
linder har också försökt att beräkna uthålligheten i ett sådant mänskligt styrt ekosystem 
och kommit fram till en uthållighet på några hundratals år. Beräkningen besväras dock 
av ett litet räknefel, som – om det korrigeras – helt kullkastar slutsatserna.189 Jag förde i 
min avhandling ett liknande resonemang, baserat på ett förmodat överutnyttjande. På 
grundval av pollenanalys, menade jag mig kunna se en överexploatering av åkern, där 
fodertillgången – och därmed gödseltillgången – mot slutet av romersk järnålder inte 
höll takten med det alltmer expanderande åkerbruket.190 

Mot dessa olika jordutsugningshypoteser har Dan Carlsson hävdat att man i det hi-
storiska kartmaterialet tydligt kan se att gödslade ensädesåkrar brukade över lång tid 
snarare ökar i bördighet än blir utsugna.191 Karin Viklund har – med utgångspunkt i det 
botaniska materialet i de norrländska husgrunderna – på samma sätt hävdat att tecknen 
på gödsling är så genomgående att det är svårt att se en utarmning av jorden som en 
orsak till övergivandet där.192  

Man kan alltså sammanfattningsvis säga att vare sig försöken att bortförklara krisen 
eller ödeläggelseperioden under folkvandringstid, som baserad enbart på källmateria-
lets beskaffenhet eller försöken att förklara bebyggelseförändringarna som ett utslag 
av jordbruksintensifiering, framtvingad av att det tidigare odlingssystemet sprängt sina 
ekologiska ramar lyckades i någon nämnvärd utsträckning. Som ett bestående faktum 
efter 1970- och 1980-talets kulturgeografiska och arkeologiska arbeten kring sten-
strängsbygdens övergivande står alltså kvar två fakta att förklara. För det första var 
bebyggelsetätheten i stensträngsområdena under sen romersk järnålder och folkvand-
ringstid mycket hög; i vissa fall överskreds t.o.m. befolkningstalen under yngre järnål-
der, vilket bl.a. kommer till uttryck i ett antal permanent övergivna enheter. För det 
andra så har det inte varit möjligt att finna några avgörande förändringar i odlingssy-
stemet under yngre järnålder som skulle kunna understödja tanken att bebyggelseför-
ändringarna framförallt innebar en omstrukturering till följd av en intensifiering av 
jordbruket. 

                                                 
187Petterson 1955. 
188Welinder 1974. 
189Welinder 1983. s.86. I tab. 7 anges höskörden till osannolika 5000kg/ha, vilket sannolikt är ett av-

skriftsfel av 500 kg/ha som anges i Widgren 1983, s. 79. Welinders arbete behandlas närmare i 
Widgren 1995a, s. 92-93. 

190Widgren 1983, s. 93. 
191Carlsson 1986a. 
192Viklund 1989. 
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Teknologiska förändringar 

De kulturgeografiska försöken att finna förklaringen till ”ödeläggelsen” – verklig eller 
skenbar – i en förändring av odlingssystemet var alla underförstått baserade på anta-
gandet att ändrad gärdesindelning skulle ha motiverat bebyggelseförändringar och en 
eventuellt bybildning. I mindre utsträckning beaktade man andra komponenter i jord-
bruksproduktionens organisering. Kvar stod därför möjligheten att man skulle kunna 
finna en nyckel till förändringarna när man skärskådade andra aspekter av jordbruks-
systemet: framförallt grödor och jordbruksredskap. 

I den meningen är Janken Myrdals genomgång av jordbruksredskapens förändringar 
under järnåldern av stort intresse. Han konstaterar att de agrartekniska förändringarna 
under järnålder och tidig medeltid kan karaktäriseras som ett antal agrartekniska kom-
plex, d.v.s. knippen av nära relaterade tekniska förändringar, som införs vid skilda pe-
rioder. Han finner att dessa agrartekniska komplex skiljer sig åt vad gäller det sätt som 
de lett till ökad effektivitet. Den äldre järnålderns agrartekniska komplex193 känneteck-
nas framförallt av att det möjliggjort en ökad arealproduktivitet, d.v.s. en intensifiering 
i den mening som man menat i de kulturgeografiska undersökningarna. De har möjlig-
gjort att fler personer kan försörjas på samma yta än i det tidigare systemet. Man kan 
också konstatera att det rör sig om förändringar som får stor betydelse för landskapets 
omorganisering, vilket ju stämmer väl med vad vi känner till utifrån det fossila od-
lingslandskapet. 

Den yngre järnålderns agrartekniska komplex194 var å andra sidan, menar Myrdal, av 
den karaktären att det framförallt ökade arbetsproduktiviteten, d.v.s. på samma yta och 
med samma mängd i jordbruket sysselsatt har ett större överskott kunnat produceras. 
Denna större överskottsproduktion per individ kan ha bildat grundvalen för till den 
ökade samhälleliga arbetsdelning, som vi vet uppträder under yngre järnålder (fram-
förallt järnproduktionen) men också vara ett underlag för den centraliserade statens 
successiva framväxt. En sådan förändring kan ha skett utan att grundläggande 
förändringar i markanvändningens organisation har behövt genomföras.  

Den teknologiska aspekten tillför alltså inget som skulle kunna stödja en intensifie-
ringshypotes. Istället pekar den i samma riktning som de övriga undersökningarna. 
Förändringarna under yngre järnålder ska framförallt sökas i den förändrade sociala 
organisationen. 

Mot en ny syntes?  
På olika plan har forskningsläget förändrats under de senaste 10 åren och det finns nu  
skäl att ägna ”ödeläggelseproblemet” ny uppmärksamhet. Utan att några nya under-
sökningar av vikt har genomförts i de olika landskapen med stensträngsområden så har 
forskning inom andra områden lett till att nya hypoteser kan uppställas till förklaringen 
av stensträngssystemens uppkomst och övergivande.  

För det första har nya bevis kommit fram för att det finns stora regionala skillnader 
mellan olika områden i Norden, som man tidigare tänkte sig hade genomlöpt samma 
utveckling.  

                                                 
193Fähusdrift, gödsling, permanenta åkrar, järnyxa, slåtteräng, lie, räfsa, årder med separat bill – Myrdal 

1988, s. 199 
194Järnbill på årdret, långlie, förbättrad skära, skafthålsyxa –  a.a. s. 204  
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För det andra har upptäckten av dessa regionala skillnader i odlingslandskapets ut-
formning och utveckling har gått parallellt med ett ökande intresse från järnåldersarke-
ologins sida för de skilda förhistoriska regionala centrumbildningar som tycks ha fö-
rekommit.  

För det tredje gör de nya resultaten från Ystadprojektet kring ”den andra agrarre-
volutionens” datering och frågetecknen kring röjningsröseområdenas brukningssätt att 
man på nytt måste granska den tidigare forskningens syn på stensträngssystemens jord-
bruksekosystem, framförallt i relation till den närmast tidigare fasen.  

Fler bevis för regionala skillnader 

1984 argumenterade jag för att skillnaderna i källmaterial mellan de olika regionerna i 
Norden när det gäller järnålderns odlingslandskap kunde återspegla faktiska skillnader 
i utveckling. Jag menade att diskussionen fram till dess i mångt och mycket varit base-
rad på antagandet att alla regioner i Norden genomlöpt i stort sett samma utveckling i 
ekonomiskt, socialt och politiskt hänseende. Detta gällde inte minst odlingslandskapets 
utveckling som man i övergripande modeller gärna föreställde sig gått från extensiva 
trädessystem över ensäde och tvåsäde till tresäde.195 På samma sätt visade Björn Berg-
lund att samtida perioder av expansion respektive stagnation kännetecknade männi-
skans inflytande på vegetationen i skilda regioner i Sydskandinavien.196 Bjørn Myhres 
arbete från 1978 söker på samma sätt att sätta likartade processer i skilda delar av Nor-
den i ett sammanhang.197  

Som Digerfeldt och Welinder har påpekat var detta ett användbart begreppsmässigt 
redskap under 1970-talet, men kom efterhand att vändas till en tvångströja. De visar 
hur fem olika pollen-diagram från sydvästra Sverige visar stora skillnader i utveck-
lingen och menar att det är just det man borde förvänta sig, med tanke på skillnaderna i 
de olika regionernas naturförutsättningar och förhistoriska ekonomi.198  

Jag kunde 1984 visa att mycket få regioner i Norden verkligen genomlöpt en sådan 
parallell utveckling som man tidigare underförstått.199 De fynd som sedan dess gjorts 
av fossilt odlingslandskap i skilda regioner i Norden (framförallt på sydsvenska hög-
landet och på Østlandet i Norge) har på alla sätt bekräftat den tanken. Bandparcellom-
rådena, men också röjningsröseområden är i stora drag samtida med stensträngsområ-
denas landskap, men såväl deras yttre form, som deras funktion har varit radikalt an-
norlunda (se ovan). Man kan alltså inte förvänta sig en förklaring till bebyggelseför-
ändringar som skulle kunna vara generellt giltig i alla områden i Norden. 

Förhistoriska centra 

Inom arkeologisk forskning har man under de senaste åren ägnat stor uppmärksamhet 
åt de olika förstatliga samhällsbildningar som antas ha präglat Norden under det första 
årtusendet e.Kr.200 Man har tecknat bilden av lokala makthierarkier, hövdingadömen 
eller småriken, där makten utövas av en elit, som bygger sin ställning på ett utbyte av 
prestigevaror. Det skulle kunna förklara förekomsten av specialiserade bosättningar i 

                                                 
195Se framför allt Hannerberg 1977, 1984.  
196Berglund 1969, 1985. 
197Myhre 1978. 
198Digerfeldt & Welinder 1988. 
199Widgren 1984. 
200Se bl.a. Fabech & Ringtved (eds) 1991, Mikkelsen & Larsen 1992.  
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marginalområden.201 Bjørn Myhre tog 1985 upp den roll som en sådan organisation ha 
haft på bebyggelse och markanvändning även i centrala områden. Han menar att den 
skulle leda till en  

høyere grad av økonomisk og håndverksmessig spesialisering og vekst i folketall og 
resursutnyttelse i alle geografiske soner – ikke bare de sentrale strøk, men også i de 
ytterste utkanter av territoriet dersom det her fins ressurser eller produkter som de 
sentrale strøk har behov for; til ernæring, forbruk eller av statushensyn. Systemet 
tillater en oppsamling av overskudd ved sentrene som kan benyttes till underhold av 
spesialister eller til transaksjoner med nabosamfunn.202 

En sådan modell skulle enligt Myhre kunna förklara varför den centrala jordbruksbyg-
den Jæren i Sydvästnorge under romersk järnålder och folkvandringstid hade en be-
byggelsetäthet som var lika stor som den under medeltid och 16–1700-tal. De talrikt 
förekommande stensträngssystemen och husgrunderna på Jæren skulle alltså i första 
hand återspegla det intensiva markutnyttjandet i närheten av ett politiskt maktcentrum. 

Både en relativ plutselig vekst og nedgang i et samfunn og dets subsystem kan 
derfor forklares ut fra normal indre utvikling i samfunnet selv, og det er ikke 
nødvending å introducere en påvirkning av ytre krefter som krig, pest, innvandring 
osv. Andre variabler som demografi, teknikker, handel osv kan like gjerne være en 
virkning av samfunnsutviklingen som en årsak til den.203 

I de norska modellerna spelar utmarksnäringarna en avgörande roll när det gäller pro-
duktionen av prestigevaror som kan ha haft ett värde i ett utbyte med andra samhällen. 
Om vi förutsätter att en liknande politiskt dynamik förekommit i de samtida regionerna 
inom nuvarande Sveriges gränser så måste en överskottsproduktion i högre utsträck-
ning ha varit baserad på jordbruksprodukter. Det skulle här hypotetiskt kunna ha lett 
till ett social betingat överutnyttjande av marken, som på sikt inte skulle vara bärkraf-
tigt. Lotte Hedeager har i ett översiktligt arbete varit inne på de indirekta effekter som 
dessa lokala samhällssystems utbyte med romarriket skulle kunna haft på jordbruksin-
tensifieringen.204 På liknande sätt har Parker Pearson visat hur även ett förkapitalistiskt 
varuutbytessystem kunnat leda till ekonomiska kriser och därmed förklara stagnations-
fenomen i det förhistoriska odlingslandskapet på Jylland.205 

Medan Berglund i sin första presentation av expansions-stagnations dynamiken i 
landskapet och Welinders vidareutveckling på något sätt förutsatte att stagnationen 
förorsakades av dynamiken mellan människan och hennes naturomgivning så öppnar 
dessa nya studier för att en liknande dynamik kan förorsakas av förhållandet mellan 
människor och människor, d.v.s. av motsättningar inom samhället. 

En sådan förklaring, som lägger tonvikten vid den samhälleliga expansions- och 
stagnationsdynamiken skulle kunna förklara en del av de fenomen i stensträngsområ-
dena som det gjordes tappra försök under 1970-talet och det tidiga 1980-talet att bort-
förklara:  

Stagnationen. I motsättning till tidigare forskares betoning av ödeläggelse försökte 
vi ofta att påvisa kontinuitet: att nedgången i bebyggelsetäthet och odlingsintensitet 
endast var marginell och att de övergivna husgrunderna i stället berodde på omstruktu-

                                                 
201Odner 1972. 
202Myhre 1985 s. 12–13. 
203Myhre 1985, s. 13. 
204Hedeager 1987. 
205Parker Pearson 1984. 
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reringar eller en ny hustyp. Med Myhres synsätt206 blir i stället nedgången det logiska 
svaret på en kortvarig, icke bärkraftig, expansion. 

Yngre järnålderns odlingssystem. Så länge tankegången om en fortgående befolk-
ningsökning och intensifiering dominerade forskningen antogs det att två-
sädessystemet skulle ha införts under en tidig del av yngre järnålder. Sådana tidiga 
dateringar har dock inte kunnat bekräftas och de flesta fakta talar för att tvåsädet inför-
des i Mellansverige först under tidig medeltid. Konstaterandet att det faktiskt skett en 
stagnation och befolkningsminskning inom stensträngsbygderna förklarar också varför 
odlingssystemet inte förändrades under den närmast följande perioden. Det har inte 
funnits något sådant behov. 

Utbredningen. Utbredningen av stensträngsområdena skulle enligt detta förklar-
ingssätt kunna ses som en återspegling av den politiska utvecklingen. Öland, Gotland, 
Östergötland och Uppland skulle kunna ses som centralområden i skilda politiska 
hierarkier. Det förklarar varför odlingslandskapet i Västsverige följt en annan utveck-
ling. Det skulle samtidigt kunna förklara varför det inte finns några lämningar av ett 
liknande intensivt jordbruk i Sörmland. Det finns alltså flera argument för att utbred-
ningen av järnålderns ödegårdsområden är ”resultatet av en ojämn regional utveckling 
med viktiga skillnader såväl mellan de olika sedan länge diskuterade ödegårdsområ-
dena som mellan dem och andra regioner”.207 

När skedde ”den andra agrarrevolutionen”? 

Frågan om ”den andra agrarrevolutionens” datering är nära förknippad med ovanstå-
ende resonemang. Om vi accepterar antagandet att de avgörande stegen mot en intensi-
fiering av åkerbruket togs under yngre bronsålder i och med införandet av långhus med 
stalldel, gödsling och nya grödor så måste vi på nytt granska frågan om vad införandet 
av stensträngssystemen nära 1000 år senare kan ha inneburit. 

Lindquist och Carlsson tolkade införandet av stensträngssystemens odlingslandskap 
som en intensifiering.208 Det som möjliggjorde den slutsatsen var framförallt jämförel-
sen med de då nyfunna stora åkersystemen från yngre bronsålder och äldsta järnålder. 
Jämfört med dessa system så kan man se hur odlingen under romersk järnålder kon-
centreras till små, välgödslade åkrar, som omfattat en areal på mellan 1 och 2½ ha. I 
tolkningen av denna process och av de stora åkersystemen och det jordbruksekosystem 
de representerar finns i den publicerade litteraturen en motsättning som har vissa likhe-
ter med den som jag ovan redogjort för vad gäller röjningsröseområden i inre Sydsve-
rige.  

Lindquist och framförallt Carlsson betonar draget av storskalig planering i den älds-
ta järnålderns åkersystem. Carlsson tänker sig att de stora åkersystemen kan ha plane-
rats utifrån breda bandparceller som fungerat som en slags ramplanering.209 Lindquist 
tänkte sig att den sociala organisationen på de stora åkersystemens tid var baserad på 
”some form of larger society”. Han tänkte sig att en form av enhet större än en utvid-
gad familj skulle vara basenheten i samhället vid denna tid. Utvecklingen under  

                                                 
206Myhre 1985. 
207Widgren 1988, s. 282 
208Lindquist 1974, Carlsson 1979, s. 120 
209Carlsson 1979, s 59. 
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romersk järnålder skulle sedan ha lett till att dessa större enheter splittrats upp i ett 
antal familjegårdar.210 Den bilden överensstämmer också med den som Carlsson ger.211 
Förutsättningen för intensifieringen skulle alltså vara att familjegårdar ”brutit” sig ut 
ur en större social organisation. 

I motsättning till Carlsson och Lindquist har Windelhed i sina preliminära rapporter 
från undersökningarna i Vinarve gett en bild av ett undan för undan framvuxet åkersy-
stem, som ända sedan förromersk järnålder varit baserat på ensamgårdar, som flyttats 
inom åkerområdet. De stora åkersystemen skulle alltså enligt Windelheds uppfattning 
inte vara resultat av någon övergripande planering.212 I Windelheds beskrivning ligger 
den avgörande skillnaden mellan de stora åkersystemen och stensträngsbygden alltså 
inte i själva brukningsenhetens eller den övergripande sociala organisationen. Skillna-
den består främst i den fastlåsning som stensträngssystemen har lett till. Den gör att 
bebyggelsen under en relativt lång tid blir liggande kvar, även om fortsatta flyttningar 
sedan kan dokumenteras under yngre järnålder. 

Om vi sedan ser till den ekologiska grundvalen för åkerproduktionen så menade 
Lindquist att den i det äldre systemet var baserad på ett extensivt åkerbruk med busk- 
eller grästräda som den viktigaste faktorn för att återställa kväve till marken. Införan-
det av stengrundsbygdens gödslade åkrar, fägator och långhus innebar då en drastisk 
intensifiering av åkerbruket. Den synen kommer till uttryck i Lindquists arbete från 
1974, och i Bengt Windelheds preliminära översikt från fältarbetena i Vinarve.213 Win-
delhed menar att den extensiva odlingen på sandjordar i det äldre åkersystemet bör ha 
lett till en urlakning av jorden, med risk för sjunkande produktivitet. Senare har dock 
Windelhed funnit bevis för att åkrarna även i det äldre systemet måste ha gödslats – 
beviset för detta är fynd av keramik och hushållsavfall i åkrarna214. Dan Carlsson ut-
rycker också sig mera försiktigt i fråga om gödslingen och menar att viss gödsling, 
framförallt med hushållsavfall, kan ha ägt rum under de stora åkersystemets tid. 

Om man utgår från Carlssons uppgifter kring den påstådda intensifieringen, d.v.s. 
ökning av arealproduktiviteten, som skulle ha ägt rum mellan de stora åkersystemens 
tid och stensträngslandskapet så finner man inte heller där några tydliga belägg för en 
avgörande skillnad i intensitet. Under äldsta järnålder skulle en enskild åkeryta ha bru-
kats i 2–3 år för att sedan vila i 8–10 år. Det innebär att om man varje år odlade en  
totalareal på 1.5 hektar odlas per år så skulle man behöva en totalareal odlingsmark 
som var 13 gånger så stor. Det innebär att totalarealen ”inägomark” – upparbetad   
stenröjd mark – som krävs för att försörja ett hushåll skulle vara 19.5 hektar. Detta 
förhållande ligger mycket nära det förhållandet som Carlsson på mycket gott dataun-
derlag redovisar för den efterföljande periodens odlingslandskap: Till varje gård bru-
kades 1.5 hektar åker. Dessa ingick i en total inägoareal på c:a 18 hektar. Skillnaden 
mellan de bägge systemen ligger alltså inte i graden av intensitet sett på den totala are-
alen kulturmark. Man kan med andra ord inte försörja flera personer i det senare sy-
stemet än i det tidigare.215 Vi har att göra med en exakt lika hög intensitet på inägomar-

                                                 
210Lindquist 1974, s. 31 
211Carlsson 1979, s. 157. 
212Windelhed 1984b 
213Windelhed 1984a. 
214Windelhed 1984b  
215jfr diskussionen i Widgren 1981. 
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ken. Intensifieringen kan alltså inte anföras som grund för omorganisationen – i alla 
fall  
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inte intensifiering av åkerbruket. Nu ska det dock sägas att man i den första fasen rör 
sig med ganska ungefärliga uppskattningar om odlingsintensiteten. Vad jag vill ha sagt 
är att den så ofta i detta sammanhang antagna intensifieringen ännu inte är bevisad 
utan endast behandlats som ett genomgående antagande.216 

Sammanfattningsvis så öppnar alltså dessa resonemang flera frågor kring vilka fak-
torer som har skapat stensträngssystemens odlingslandskap på öarna och i östra Mel-
lansverige. Om vi alltså antar att väsentliga drag i det som jag här har kallat den andra 
agrarrevolutionen var genomförda även i Mellansverige redan under yngre bronsålder 
(långhus, stallning, gödsel) så framstår den jordbruksexpansion som vi kan se i form 
av framväxten av stensträngsområdena bara som ett inordnande av dessa företeelser i 
ett nytt rumsligt sammanhang. I det fall där vi verkligen kan anställa en jämförelse 
med det odlingssystem som varit närmast före kan vi alltså inte visa att denna omorga-
nisation varit förknippad med intensifiering av åkerbruket. Enligt Carlssons undersök-
ningar har samma totalareal behövts vid båda de diskuterade system för att producera 
en given mängd spannmål. Vad vi däremot kan se i landskapet är att förutsättningarna 
för boskapsskötseln radikalt har förändrats: inhägnade ängsmarker, betesfållor (särskilt 
på Öland) och fägator som möjliggjort en daglig transport av djuren mellan betesmar-
ker och fähus. Slåttern har intensifierats och bedrivs nu på mindre begränsade ytor, 
med specialiserade redskap (skära och kortlie) samtidigt som utmarkerna enligt pol-
lendiagrammen förefaller att ha varit hårt utnyttjade till bete. Landskapet låses fast i en 
struktur som inte längre möjliggör flyttningar av åker och bebyggelse i samma omfatt-
ning. Det är möjligt att denna intensifiering i första hand bottnar i behovet av en 
överskottsproduktion av boskapsprodukter i vissa områden – och först i andra i hand  i 
det ökade behovet av spannmål för lokalt behov som framtvingats av en lokalt stark 
befolkningstillväxt i ett centralområde. 

                                                 
216Kerstin Cassel har i två artiklar nyligen gett en alternativ förklaring till uppkomsten av stengrunds-

bygden och stensträngssystemen, där det symboliska värdet av att bygga i sten betonas (Cassel 
1994, 1996).  
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2.5 Järnåldersgårdar i Norrland 
I Hälsingland och Medelpad finns omkring 160 husgrundslokaler från järnålder.217 De-
ras huvudsakliga datering faller inom perioden 200– 600 e. Kr. Som framgår av kartan 
fig.1 bildar de en distinkt, koncentrerad utbredning. I Hälsingland finns de endast i den 
norra delen av landskapet – i de forna folklanden Nordanstig och Sunded. De vittnar 
om en expansiv period i bebyggelseutvecklingen. Liedgren räknar med att kontinuerlig 
odling kan beläggas i Hälsingland från omkring 400 f.Kr., gödselbruket är belagt från 
Kr. f. och från 200 e.Kr. kan en fast bebyggelse dokumenteras med hjälp av husläm-
ningarna.218  

Järnåldershusgrunderna i södra Norrland anknyter till anknyter mycket nära – både 
vad gäller kronologin och vad gäller den expansiva bebyggelseprocessen – till Ölands, 
Gotlands och Östergötlands stensträngsområden. På samma sätt som vi på Gotland och 
Öland kan finna små järnåldersgårdar lång ut i marginella lägen finns i Hälsingland ett 
antal gårdar som vittnar om en långt driven kolonisation till bygder som sedan inte fått 
fast bosättning förrän under medeltid eller i vissa fall först i nyare tid. Ett extremt ex-
empel på detta är den lilla bygden på södra stranden av Bälingsjön i Jättendals socken. 
Där finns nio husgrundslokaler, men lämningarna av gravar antyder att det sammanlagt 
kan ha rört sig om 15–20 gårdsplatser.219 

Exempel på odlingslandskapets utformning 
I anslutning till husgrunderna finns i många fall mindre områden med röjda ytor och 
röjningsrösen. Det är t.ex. fallet i den av Selinge dokumenterade järnåldersgården vid 
Tuna prästbol. Där finns röjda ytor kring och mellan husgrunderna som sammanlagt 
kan uppgå till något hektar.220 Några säkra åkerterrasser förekommer också – tämligen 
låga och oansenliga. Möjligtvis finns i anslutning till denna gård också mindre röjda 
ytor i ett närbeläget skogsparti. Selinge tänker sig också att det i anslutning till järnål-
dersgårdarna i Medelpad förekommit en odling i mindre ”kanske mera tillfälligt place-
rade åkerytor” som i princip kan likna särhägnade åkrar eller reitar.221 

Ett problem i sammanhanget – som Liedgren påpekat – är att en stor del av järnål-
derns husgrunder, likt Tuna prästbol, ligger i anslutning till mark som odlas än idag. I 
stor utsträckning har resterna efter den förhistoriska odlingen förstörts.222 

Liedgren konstaterar dock att det finns stenröjda ytor och/eller röjningsrösen på 60 
procent av de hälsingländska husgrundslokalerna. När de förekommer i direkt anslut-
ning till husen är det dock inte alltid klart att det verkligen rör sig om röjning för åker. 
De kan också ha tillkommit i samband med markplanering inför husbyggen. 

I två fall redovisar Liedgren mer omfattande förekomster av röjningsrösen i anslut-
ning till husgrunderna. I anslutning till en boplats vid Västibäcken i Högs socken finns 
ett tjugotal röjningsrösen och dessutom stenrensade ytor. På basis av fosfatprovtagning 
och analys av matjordens organiska halt har man kunnat konstatera att ett c:a ett hektar 

                                                 
217 För en aktuell utbredningskarta se Winberg 1994, s. 39. 
218Liedgren 1992, s.219. 
219Liedgren 1992, s. 93ff  
220Selinge 1977, s. 335. 
221Selinge 1977, s, 353 
222Liedgren 1992, s 176 
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stort område varit odlat och gödslat.223 Liknande spår finns också på lokalen Rolfsaån i 
Forsa socken.224 På bägge dessa lokaler finns också tydliga åkerhak och andra begräns-
ningar av åkern. Det är uppenbart att en mer noggrann dokumentation av den fossila 
åkermarken skulle kunna ge en mer detaljerad bild av odlingslandskapets utformning.  

Den bild man sammanfattningsvis får av odlingslandskapet till järnåldersgårdarna i 
Hälsingland är att det i direkt anslutning till bebyggelsen har funnits en mindre, väl 
röjd och gödslad åker, vars yta kan ha uppgått till något hektar. Att gödsling förekom-
mit bekräftas inte bara av de ovan nämnda analyserna av matjorden, men också av de 
talrika analyserna av förkolnade frön av ogräs och sädesslag i själva husen.225 Åkrarna 
har varit brukade med årder.226 Fodertäkten förefaller att till stor del ha skett på olika 
former av våtmarker.227 

Odlingslandskapet har alltså på avgörande punkter skilt sig från de samtida sten-
strängsbygderna i östra Sverige. Det tar sig i dag i det arkeologiska materialet uttryck i 
att det inte finns några spår av stenhägnader. Sannolikt har hägnadsbehovet inskränkt 
sig till en liten inhägnad runt den intensivt brukade åkern, medan slåttern huvudsakli-
gen skett på utmarksängar. 

Kolonisation och ödeläggelse 
I vilket perspektiv ska de norrländska husgrundsområdena förstås? Om vi inlednings-
vis ser till kolonisationsförloppet så har Jan-Erik Wallin nyligen sammanfattat de pol-
lenanalytiska resultaten från en serie lokaler i mitt-Norden. Han kan där visa hur det 
kontinuerliga, fasta jordbruket – så som det tolkats ur pollendiagrammen sprider sig 
från Hälsingland (400 f.Kr.) till Medelpad (Kr.f.) och vidare till Ångermanland (från 
300–500 e.Kr.).228 I Ångermanland finns visserligen kontinuerlig bondebosättning ar-
keologiskt belagd från 100-talet e.Kr.,229 men uppenbarligen inte av den omfattning att 
det kommit att ge utslag i de mer regional täckande pollendiagrammen. Det är alltså 
möjligt att fortsatta undersökningar i Ångermanland på ett bättre sätt kan återspegla 
denna arkeologiskt belagda odling.  

Å ena sidan ger denna översikt en ganska förväntad bild av en spridning av det fasta 
åkerbruket från söder mot norr. Förhållandet har utifrån gravarna som källmaterial 
också beskrivits av Selinge230 och med anknytning till medeltida förhållanden har den-
na expansion på utmarken beskrivits av Blomkvist.231 Denna bild av en successiv sprid-
ning överensstämmer också väl med förhållandena på östra sidan om Bottenhavet där 

                                                 
223Liedgren 1992, s. 39, s. 177f. 
224Liedgren 1992, s, 111. 
225Se t.ex. Viklund 1989. 
226Liedgren 1992, s. 179. 
227Liedgren 1992 s. 182f. 
228Wallin 1994, s.  149. 
229Ramqvist 1983. 
230Selinge 1977, s. 248 
231Blomkvist 1986. 
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Österbotten ligger i fas med Hälsingland och Medelpad, medan områdena kring Uleäl-
ven tycks vara samtida med Ångermanland.232 

Det anmärkningsvärda i detta sammanhang är dock att man i Ångermanland – ut-
ifrån pollenanalyserna – inte kan dokumentera något brott eller nedgång under senare 
delen av folkvandringstid och under vendeltid. I motsats till vad fallet är i Hälsingland 
så sker i Ångermanland en kontinuerlig expansion från 500-talets första hälft, vilket 
också belagts i detalj några pollendiagram. I klartext innebär det att samtidigt som be-
byggelse överges i stora delar av norra Hälsingland och Medelpad så expanderar den i 
Ångermanland. 

Hur ska nu detta förstås? En undersökning som åtminstone delvis kastar ljus över 
denna fråga har nyligen genomförts av Stefan Brink och Roger Engelmark. På basis av 
ett antal pollendiagram från skilda delar av Hälsingland har de tecknat en bild där od-
lingsexpansionen kan beläggas i hela Hälsingland redan under århundradena f.Kr. Ut-
ifrån fornlämningsbilden hade man anledning att förvänta sig detta främst i norra Häl-
singland. Uppenbarligen sker en odlingsexpansion i hela landskapet, men det är bara i 
norra Hälsingland som detta så tydligt uttrycks i form av gravfält och övergivna hus-
grunder. De pollenanalytiska undersökningarna understryker också den mycket krafti-
ga odlingsnedgången som faktiskt har skett i hela landskapet under mitten av första 
årtusendet.233  

Betoningen av att det faktiskt har skett en markant ödeläggelse under mitten av för-
sta årtusendet är i linje med mina resonemang ovan kring de östsvenska stensträngs-
områdena. Jag menade där att man i stället för att försöka att förklara bort kristecknen 
borde intressera sig för den samhälleliga bakgrunden till expansions-
stagnationsdynamiken. I fallet med de norrländska järnåldershusgrunderna får vi alltså 
dels en bild av en allmän expansion från århundradena f.Kr. i hela Hälsingland, dels 
tydliga tecken på ett centralområde där vi haft en bebyggelseexpansion som ”går över 
alla bräddar” med en kolonisation av områden som senare endast utnyttjats som fäbo-
dar eller koloniserats under nyare tid. Det är rimligt att tänka sig att denna mycket 
kraftiga bebyggelseexpansion varit politiskt betingad och endast skett i denna ut-
sträckning i bygdens politiska centralområden. Ödeläggelsen under mitten av första 
årtusendet skulle alltså kunna förknippas med en kollaps av en regional politisk struk-
tur. När detta system under mitten av första årtusendet stagnerar så drabbas också en 
stor del av bebyggelsen. Den till synes paradoxala expansionen i de tidigare utmarks-
områdena i Ångermanland skulle alltså kunna förklaras som en tyngdpunktsförskjut-
ning ut mot den tidigare periferin. 

 

                                                 
232Wallin a.a. 
233Brink & Engelmark manuskript. 
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2.6 Odlingslandskapet under järnåldern – en sammanfattning 
Ovan har getts en bild av ett regionalt varierat odlingslandskap under bronsålder och 
äldre järnålder. Samtidigt har en del av de tidigare modellerna för detta landskaps 
framväxt ifrågasatts. Regionala skillnader och mer varierade förklaringar till odlings-
landskapets utformning har varit något av en ledstjärna. I detta sammanfattande avsnitt 
kan det vara dags att försöka återvända till de stora dragen och ge en syntes över ut-
vecklingen under järnåldern. 

Inledningsvis kan konstateras att man under bronsålderns slut får en första låsning 
av odlingen till mer permanenta åkrar. Det tar sig på Gotland och sannolikt i Skåne sig 
uttryck i stora sammanhängande blockparcellsystem medan det i övriga delar av södra 
och mellersta Sverige har skett i mer oregelbundna former, så att endast röjningsrösena 
finns kvar idag och inga åkerbegränsningar. Sett i ett långt tidsperspektiv representerar 
dessa åkrar definitivt en intensifiering. Man har investerat i markberedning och sten-
röjning på ett sätt som inte förekommit tidigare. Denna intensifiering kan ses i två per-
spektiv: Å ena sidan kan den ha framkallats av en ändring av åkerbrukets grundförut-
sättningar: en övergång från ett på gräsmarker och skottskogar baserat rörligt jordbruk 
till ett mer fast, där röjningsgödslingen kommit att alltmer ersättas av stallgödsling. I 
samband med detta har också jordbearbetningen ökat.  

Å andra sidan kan man se det som en samhällelig och symbolisk manifestation av 
ökad fasthet i dispositionsrätten till marken. Stenröjningen och de tydliga spåren av 
åkrarna är ett led i det juridiska hävdandet av marken. De bägge perspektiven fyller 
naturligtvis ut varandra, men för att inte föregå frågan om vad som kom först kan det 
vara lämpligt att hålla bägge aspekterna levande. 

Med denna första permanentning av kulturmarken som utgångspunkt sker sedan i 
hela södra och mellersta Sverige en ytterligare fastlåsning av odlingslandskapet under 
framförallt århundradena e.Kr. Från att tidigare ha bedrivits över stora ytor som i röj-
ningsröseområdena koncentreras odlingen till mindre områden. I många fall leder det 
till att den historiska tidens inägomark börjar att ta form. I samband med detta upp-
kommer också olika slag av mer permanenta indelningar av marken.  

Så långt så är utvecklingen i hela södra och mellersta Sverige likartad. Den form 
som landskapet därefter får i de olika delarna av Sverige skiljer sig dock. Det är fram-
förallt i götalandskapen som vi kan observera dessa skillnader. I östra Sverige får vi de 
oregelbundet utformade inhägnader som kännetecknar stensträngsområdena. Den 
rumsliga strukturen ger ett intryck av en successiv framväxt där vissa gårdar utvecklats 
till mindre gårdsgrupper eller byar, samtidigt som andra gårdar tillkommit i periferien 
och inägomarken undan för undan utvidgats. I Västsverige låses också odlingen, men i 
stället för de oregelbundet utformade inhägnaderna får vi en geometriskt strikt uppdel-
ning av den bästa inägomarken i långa bandparceller – en föregångare till det medelti-
da tegskiftet. Ifråga om brukningsmetoder så vet vi säkert att man åtminstone i Östsve-
rige hade intensivt utnyttjade små gödslade åkrar. Det är sannolikt att man även i de 
västsvenska bandparcellsystemen utnyttjade stallgödsling, även om det kan ha funnits 
utrymme för ett mer rörligt åkerbruk med växling mellan gräsmark och åker inom 
bandparcellerna.  

Vi står inför problemet att förklara varför odlingslandskapet i skilda delar av Göta-
land under järnåldern kommit att gestalta sig på två så radikalt skilda sätt. Vi kan na-
turligtvis inte blunda för att landformer och jordarter skiljer sig mellan de bägge områ-
dena. Bandparcellerna återfinns idag framförallt i områden ovan högsta kustlinjen där 
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odlingen har sökt sig till krönen av de stora ofta valryggformade moränkullarnas. De 
har lämpat sig väl för en sådan geometriskt uppdelning. Det östgötska och uppländska 
stensträngslandskapet återfinns framförallt i sprickdalslandskapet under högsta kustlin-
jen, med sina lerdalar och små ursvallade moränimpediment. Att det skulle finnas en 
sådan naturligt förklaring till landskapets skilda former motsägs dock av förhållandena 
på Öland och Gotland, som ju bägge har landformer som medger ett genomplanerat 
landskap. Gotland förblir genom hela historien ett ”spontant” framvuxet, oregelbundet 
agrarlandskap, medan Öland under medeltid utsätts för en genomgripande planering 
som slår sönder järnålderns mer oregelbundna former.234 

Skillnader i landformer räcker alltså knappast för att förklara varför man valt att 
dela in landskapet på två så radikalt olika sätt. Det ligger nära till hands att se en skild 
syn på förfoganderätt till marken som en bakomliggande förklaring. Bandparceller av 
liknande typ finns och har funnits i andra delar av världen: Rumänien, Tunisien, Östaf-
rika.235 I dessa sammanhang är de alltid förknippade med en härkomstbaserad social 
organisation, d.v.s. bandparcellerna uttrycker på olika sätt verkliga eller konstruerade 
släktskapssamband. Markrättigheterna, såväl som bebyggelse och odlingslandskap, är 
organiserade efter släktskap. 

Motsatsen till denna organisationsform är den grannskapsbaserade, där odlingsrät-
tigheterna dels är knutna till mindre grannskapsgrupper, dels till en övergripande poli-
tisk organisation. Det kan i landskapet ta sig uttryck i mer ”spontant” organiserade och 
framväxta oregelbundna former, där det kollektiva dragen framförallt tar sig uttryck i 
betessamfälligheter och gemensamma hägnader. En sådan organisation kan sägas ka-
raktärisera stensträngsområdena i Östergötland, Uppland och på Öland och Gotland. 

Utan att dra de antropologiska parallellerna för långt har man ändå skäl att ställa 
frågan om sådana faktorer kan förklara skillnaden mellan å ena sidan en östlig typ av 
järnålderslandskap (Öland, Gotland, Östergötland, Uppland och norrlandskusten) och å 
andra sidan en västlig (Halland, Västergötland, Småland). 

Mellan öst och väst finns också en annan skillnad som kan ha betydelse i detta 
sammanhang. I öst framträder ett flertal centralområden där odling och bebyggelse 
framförallt under romersk järnålder har expanderat kraftigt för att sedan stagnera under 
yngre järnålder. Jag har ovan antytt att denna expansion-stagnation kan ses i ljuset av 
en politisk dynamik med små folkland eller hövdingadömen som växt sig starka under 
romersk järnålder. Detta gäller såväl Öland, Gotland, Östergötland som Hälsingland. 
Bilden av expansion-stagnation är i västra Sverige inte alls lika markant. I södra     
Västergötlands och Hallands fossila åkermarksområden är nyröjningen inte lika kon-
centrerad till äldre järnålder respektive medeltid som fallet är i många andra delar av 
Sverige. Mascher har redovisat dateringar av åkerröjning i Västergötland och Halland 
till 500-tal, 700-tal, och 800-tal, medan sådana dateringar är relativt sparsamt före-
kommande från andra fossila åkermarksområden i Sverige. Till den bilden ska också 
läggas möjligheten av en kontinuitet från de förhistoriska tegindelningarna till det   
historisk tegskiftet som Mascher påvisat utifrån kartmaterialet.236 På samma sätt finns 
det i det pollenanalytiska materialet tecken som tyder på att Västsverige inte i samma 
utsträckning blir indraget i en allmän nedgångsperiod under 400–600-tal.237 I ett nord-

                                                 
234Göransson 1969. 
235Widgren 1990b och där anförd litteratur f.f.a Shipton 1984. 
236Mascher 1994. 
237Berglund 1969 (baserat på Fries 1958). 
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europeiskt perspektiv har man kunnat visa att framförallt de norra delarna av kontinen-
ten drabbas av en igenväxning av kulturmark under århundradena efter romarrikets 
fall. Skandinavien dras i mindre utsträckning in i den utvecklingen, men i den aktuella 
översikten framgår att det framförallt är i Östsverige som det finns tendenser som an-
sluter till de kontinentala.238 (I avvaktan på en mer aktuell översikt över flera svenska 
pollendiagram måste dock dessa data tolkas med försiktighet.). Det är alltså möjligt att 
Östsveriges bebyggelse och odlingslandskap under äldre järnålder återspeglar en mer 
dynamisk politisk utveckling. 

                                                 
238jfr  Frenzel (ed) 1994 som med hjälp ett flertal pollendiagram i Nordeuropa jämför öppenheten i land-

skapet under respektive efter romersk tid. 
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3. Yngre järnålder och medeltid: bybild-
ning, expansion och stagnation? 

3.1 Yngre järnålder–varför så lite källmaterial? 
Från järnålderns första del, fram till mitten av första årtusendet, finns det alltså många 
lämningar från skilda regioner i Sverige. Det gör att vi ganska detaljerat kan analysera 
olika typer av odlingslandskap och t.o.m. tala om regionala skillnader. För yngre järn-
ålder och tidig medeltid finns idag inte alls samma möjligheter. Det verkar i nuläget 
som om mycket stor del av det äldre fossila odlingslandskapet har uppkommit till följd 
av de omstruktureringar som skett under järnålderns mitt.  

Det är möjligt att framtida forskning kan ändra på den lite förenklade bilden. I Väs-
tergötland och Småland finns exempel på hur former som har sitt ursprung i äldre järn-
ålder fortsätter att utnyttjas under yngre järnålder.239 Det är dock sällan möjligt att på 
samma sätt som för äldre järnålder teckna ens en regionalt giltig bild av ett typiskt od-
lingslandskap från yngre järnålder. Det finns helt enkelt inget fältmaterial av samma 
omfattning som det från äldre järnålder. 

I resonemanget ovan kring stensträngsområdenas övergivande snuddade jag vid en 
av de möjliga förklaringarna till detta förhållande. Den äldre järnålderns expansion 
baserades på en rad nya sätt att utnyttja marken som naturligt framtvingade stora land-
skapliga förändringar. Till dessa hörde utnyttjandet av slåtterängar, hägnader av sten 
och det ökade behovet att markera dispositionsrätten till marken i form av åkerindel-
ningar och hägnader av beständigt material. Samtidigt kan vi konstatera att den äldre 
järnålderns lämningar i de flesta fall täcker större ytor än vad det mer koncentrerade 
utnyttjandet under yngre järnålder tycks ha gjort. Det gäller såväl småländska röjnings-
röseområden som östsvenska stensträngssystem. Båda dessa faktorer finns med som 
förklaringen till att vi har ett så omfattande källmaterial från äldre järnålder.  

De grundläggande förändringarna under yngre järnålder tycks främst ha rört två 
andra plan. Å ena sidan har undersökningarna av fältmaterialet visat att det i östra Sve-
rige skedde en uppdelning av tidigare större territorier på det som sedan kom att bli 
våra historiskt bestående jorderegisterenheter: byar eller ensamgårdar. Å andra sidan 
har Myrdal visat att de förändringar som skedde i redskapens utveckling framförallt 
var av den karaktären att de ökade arbetsproduktiviteten. De har alltså inte på samma 
sätt som den äldre järnålderns innovationer varit förknippade med förändringar i själva 
markanvändningens organisation. Markanvändningen förändrades alltså inte i lika stor 
utsträckning under yngre järnålder som under äldre och därmed har inte heller samma 
rika källmaterial avsatts.  

                                                 
239Småland: Klang 1980. Västergötland: Mascher 1993. 
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Ett av de få projekt som haft som huvudmål att på en lokal nivå kartlägga bebyggel-
se- och odlingsutveckling under från äldre järnålder till medeltid har varit Dan Carls-
sons projekt kring den övergivna gården Fjäle på Gotland. Han följde där i detalj 
åkermarkens utveckling under yngre järnålder. Ett av hans resultat var att inga större 
drastiska omläggningar av odlingssystemet kunde dokumenteras.240 

I de flesta andra studier har landskapet under yngre järnålder och medeltid i stället i 
stor utsträckning studerats utifrån en retrogressiv metod, d.v.s. med utgångspunkt i ett 
yngre källmaterial.241 1600–1700-talets kartor har fått utgöra grundmaterial för hypote-
ser och modeller, men också källmaterial för tillbakaskrivande studier. En kärnfråga i 
sammanhanget har gällt de regelbundna gärdessystemens införande, införandet av skil-
da typer av ägoskiften (solskifte, bolskifte) samt byarnas uppkomst och reglering. Pro-
blemet har behandlats dels utifrån kartmaterialet, men i ökad utsträckning har detta 
kombinerats med fältundersökningar i ännu levande odlingslandskap.242 I några fall har 
material från byar övergivna under senmedeltid eller nyare tid utnyttjas. Ett exempel 
på detta är undersökningarna i Brunnsbo Storäng som kort berörts under avsnittet om 
de västsvenska bandparcellsystemen.243 

Odlingssystemen och agrarlandskapet 

I kulturgeografiska arbeten kring det äldre agrarlandskapet har – alltsedan Gunnar 
Lindgrens epokgörande studie kring Falbygdens 1600-talskartor – odlingssystemen 
spelat en avgörande roll som förklaringsvariabel till odlingslandskapets utveckling och 
regionala variationer. Lindgren visade hur ensädesbyarna och tresädesbyarna på Fal-
bygden hade en skild rumslig organisation. Tresädessystemet verkade koncentrerande 
på bebyggelsen och men ledde samtidigt till en uppsplittring av tegarna. Förändringen 
av trädessystemet hade alltså ett avgörande inflytande på såväl tegsplittringen som 
bybildningen. 

I David Hannerbergs arbeten spelade utvecklingsföljden ensäde–tvåsäde–tresäde en 
avgörande roll för förståelsen av byarnas utveckling. Den kom också att bli en natur-
ligt utgångspunkt i hypotesformuleringar i den retrogressiva analysen. Hypotesen har 
också prövats i fält mot ett fältmaterial från vikingatid och medeltid. 

                                                 
240Carlsson 1982,  1983a, 1985, 1986b 
241 Begreppet retrospektiv används stundom något oegentligt synonymt med retrogressivt. Det syftar 

dock inom geografin på en delvis annan ansats och brukar användas när man för att förklara det nu-
varande landskapet blickar bakåt på den historiska utveckligen. I detta fall rör det sig snarare om en 
tillbakaskrivning från senare, bättre kända, förhållande till tidigare skeden (Baker 1968). 

242se flera exempel i Sporrong 1985. Bengt Windelhed ger i sin nyligen utkomna doktorsavhandling 
(1995) också flera exempel på denna arbetsmetod.  

243se avsnitt 2.3 
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3.2. By och ensamgård – den medeltida byn 
Frågan om byarnas uppkomst har varit en central fråga inom bebyggelsehistorisk 
forskning. Den kommer här att behandlas främst utifrån de två regioner där forskning-
en under de senare åren varit mest intensiv: Östra Mellansverige och Skåne/Danmark. 

Östra Mellansverige  
Under en intensiv period under det sena 1960-talet och 1970-talet ledde frågan om 
bybildningen i Mälardalen och Östergötland till en stundtals ganska livlig debatt mel-
lan arkeologer och kulturgeografer. Ursprunget till denna debatt kan föras ned till tre 
avhandlingar som kom ut i perioden 1964–1971. Från arkeologins sida visade Björn 
Ambrosiani i sin avhandling från 1964 att det mellansvenska fornlämningsmaterialet 
på ett systematiskt sätt kunde användas för en datering av bebyggelseenheterna. Han 
visade också på det nära sambandet mellan fornlämningar från yngre järnålder och den 
historiska tidens bygränser.244 Därmed blev en bebyggelsearkeologi av ett helt nytt slag 
möjlig. Arkeologins resultat kunde direkt jämföras och relateras till bebyggelsehistoria 
baserad på kartor och historiska källor.  

Något senare kom Sven-Olof Lindquists kulturgeografiska avhandling (1968) som 
inte bara gav sig in i arkeologernas tidsperioder utan också till stor del byggde på ar-
keologisk metod. Han hävdade framförallt utifrån resultaten i Halleby att en samman-
flyttning av spridda gårdar till gemensam bytomt skett under 600-talet e.Kr.245 Även 
Ulf Sporrongs avhandling utnyttjade fältmaterial och arkeologiska undersökningsme-
toder och kom att dra slutsatser om bebyggelsens utveckling under förhistorisk tid. 
Han kunde bl. a. visa hur sammanflyttningen av spridda gårdar till en gemensam by-
tomt kunde följas och dateras genom tomtens utformning.246 I och med att arkeologiska 
och kulturgeografiska avhandlingar med delvis likartat material behandlade samma 
problem lades grunden för en på många sätt klargörande och utvecklande debatt kring 
avgörande skeden i kulturlandskapets historia. 

Björn Ambrosiani hävdade att fornlämningsmaterialet från yngre järnålder tydligt 
visade att bebyggelsen i Mälardalen då bestått av ensamgårdar. Han menade att de 
byar man kan återfinna i lantmäterikartorna och det historiska källmaterialet i huvud-
sak måste ha uppkommit efter vikingatid. Bybildningen skulle enligt honom i första 
hand vara ett resultat av klyvningar av de tidigare ensamgårdarna.247 Mot detta stod de 
kulturgeografiska resultaten som enligt Lindquist och Sporrong tydde på att en bybild-
ning skett under yngre järnålder. Den skulle ha skett i första hand genom en samman-
flyttning av den äldre järnålderns ensamgårdar och i första hand vara motiverad av 
införande av tvåsädet som skulle verkat koncentrerande på bebyggelsen. Samtidigt har 
en bandparcellering börjat att införas.248 Den diskussionen framstod för samtiden som 
en djup spricka och bottnade i väsentliga skiljelinjer mellan disciplinernas teorisyn,  

                                                 
244Ambrosiani 1964. 
245 Lindquist 1968a.  
246Sporrong 1971, s 118 ff 
247Ambrosiani 1964 
248Lindquist 1968a, Sporrong 1971. Jfr  Ambrosianis recensioner av dessa verk: Ambrosiani 1968, 1972. 
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forskningsbakgrund, källmaterial och undersökningsmetoder.249 På flera av dessa punk-
ter har forskningsläget förändrats och problemet går att se med nya ögon. Det sker dels 
mot bakgrund av nya empiriska resultat i sakfrågan, men också p.g.a. att teorisyn och 
forskningsläget generellt sett har förändrats. Det gör att problemet kring bybildningen 
idag kan omformuleras. 

Problemet som upptog kulturlandskapsforskningen under 1960-talet och 1970-talet 
rörde ett klassiskt problem kring uppkomsten av den medeltida byn, med koncentrerad 
bebyggelse, tegskifte i åkern och samfällda betesmarker. Som nämnts ovan i Kap. 1 
skedde under 50–60-talet på kontinenten en vändning i synen på denna process, där 
sammanflyttningshypotesen spelade en avgörande roll. De stora kontinentala byarna 
hade i många fall tillkommit genom en sammanflyttning av ensamgårdar och mindre 
gårdsgrupper sannolikt i samband med att mer reglerade rotationssystem lett till två- 
eller tregärdessystem. Såväl Lindquists som Sporrongs avhandlingar präglades av den-
na modell och man kunde också i många fall göra sannolikt att de små mellansvenska 
bebyggelsegrupperingarna hade föregåtts av en mera spridd bebyggelse. Vad man i 
alltför begränsad omfattning reflekterade över var att denna process – som berörde 
byar med som högst upp till fem gårdar – var väsensskild från den process som de kon-
tinentala forskarna brottades med. Man diskuterade i det kontinentala perspektivet hur 
stora kyrkbyar 10 - 50 gårdar tillkommit. Det svenska bybegreppet avser ju allt från en 
mindre gruppbebyggelse om två gårdar upp till byar av den storlek som man på eng-
elska, franska och tyska benämner med village och Dorf. Vi måste alltså i detta sam-
manhang – när vi jämför med motsvarande diskussion på kontinenten – skilja på de 
typiska mellansvenska byarna (småby, Eng.: hamlet, Fr. hameaux, Ty. Weiler) och 
storbyar som i Sverige har en begränsad regional utbredning (village, Dorf).  

Empiriska resultat 

Förståelsen för den yngre järnålderns bebyggelseformer har under sedan 1970-talet på 
avgörande punkter förändrats. Det gäller såväl den forskning som tar sin utgångspunkt 
i gravmaterialet som den som tar sin utgångspunkt i de mer direkta lämningarna av 
bebyggelse och odlingslandskap. 

Bybildningsdiskussionen har till att börja med avdramatiserats när man i allt högre 
utsträckning kunnat rekonstruera bebyggelsebilden under äldre järnålder baserad på 
bebyggelse och odlingslandskap snarare än enbart på gravar. Fallgren har visat att ett 
flertal bebyggelseenheter på Öland under äldre järnålder ledigt kvalificerar sig för att 
kallas byar såväl vad gäller samverkansformer i markanvändningen som vad gäller en 
koncentrerad bebyggelse.250 Även där bebyggelsen har varit mera spridd, som i Öster-
götland och Uppland, så har gårdarna samverkat i en byliknande struktur. Man kan – 
även i Ambrosianis egna undersökningsområden – visa att de enheter han betraktat 
som ensamgårdar under äldre järnålder bestått av flera samverkande gårdar.251 Något 
som motsvarar våra senare bysamfälligheter har alltså existerat redan under äldre järn-
ålder.252 Därmed kommer naturligtvis frågan om byar existerat under yngre järnålder 
också i ett annat läge. 

                                                 
249 För en översikt över diskussionen se Dahlbäck 1977 och Widgren 1985 
250Fallgren 1993 
251Höglin 1984 
252Widgren 1986a 
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Även i de gravfältsundersökningar som genomförts under senare år i Mälardalen 
har det framkommit flera tecken på att det under äldre järnålder funnits flera samtida 
bebyggelseplatser, dokumenterade genom de anslutande gravfälten, inom det som se-
nare kan dokumenteras som en by. Så har exempelvis Biuw visat att Spångaområdet 
under järnålder hade 

en varierad bebyggelsestruktur och att det förutom ensamgårdar också fanns enheter 
med två till tre gårdar inom sina territorier”.253  

I en översikt över de senaste årens gravfältsundersökningar konstaterar Bennett att 
flera gravfält i Mälardalen varit så stora och visar så stor samstämmighet i dateringen 
att  

den levande befolkningen måste ha varit betydligt större än motsvarande ett stor-
hushåll på 8–10 personer. Dessa bebyggelseenheter kan ha bestått av 2–4 gårdar.254  

Hon skriver vidare att 
Ensamgården eller en bebyggelseenhet av en storlek 1–2 gårdar kan således inte ut-
ifrån en granskning av det undersökta materialet sägas vara en typ av bebyggelse 
som har generell giltighet för hela Mälarområdet. Bebyggelsestrukturen har säkert 
varit mer varierad med en blandning av små och stora enheter. På det stadium vi be-
finner oss i bearbetning av det undersökta materialet kan vi endast säga att bebyg-
gelsen troligtvis har bestått av olika stora enheter och att storleken på enheterna 
också tycks ha förändrats över tiden beroende på delning. utflyttning expansion och 
sammanflyttning.255 

Bennett visar också att det inte finns något enkelt samband mellan ett yngre järnål-
dersgravfälts storlek och dess ålder, vilket Ambrosiani tidigare antagit. Ett stort grav-
fält kan alltså representera en kort användningstid och därmed motsvarande stor 
befolkning, medan ett litet gravfält kan representera en liten befolkning fast under en 
längre tid. Resultaten understödjer tanken om en varierad bebyggelsebild där såväl 
ensamgårdar som byar förekommit. 

Från vikingatid och framåt finns det också tydliga bevis – utifrån undersökningar av 
själva bebyggelsen – att regelrätta byar existerat i Mälardalen under vikingatid. I Pol-
lista, Övergrans socken undersöktes bebyggelselämningar i nära anslutning till det 
byläge som kan återfinnas på den äldsta lantmäterikartan. Redan under 900-talet fanns 
där en by bestående av tre gårdar.256 Som Broberg påpekar så finns dock ännu inga 
säkra arkeologiska belägg i Mälardalen för en motsvarande bystruktur före vikingatid. 
Det gör att man inte kan belägga dateringar till vendeltid, som man antog i de i kultur-
geografiska undersökningarna på 60- och 70-talet. 

Sigurd Rahmqvist har nyligen angripit problemet från ett helt annat källmaterial. 
Han har uppmärksammat en märklig samling runinskrifter i byn Törnby i Skå socken 
på Svartsjölandet. I byn finns tre runstenar som uppenbarligen rests av tre brödraska-
ror, till minne av sina fäder resp. en moder. Ristningar bör enligt Rahmqvist kunna 
dateras till årtiondena kring 1000-talets mitt. Rahmqvist har alltså påvisat att minst tre 
familjer varit bosatta och ägt jord i Törnby. Byn hade i så fall vid vikingatidens slut 
samma storlek som vid medeltidens slut då också tre gårdar kan beläggas. Rahmqvist 
pekar också på två liknande fall där runristningar tyder på flera familjer inom samma 

                                                 
253Biuw 1992, s 330. 
254Bennett 1987, s. 146 
255Bennett 1987. 
256Broberg 1994, s. 36 och där anförd litteratur. 
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by. I Harg i Skånela socken kan fem olika familjer konstateras vara knutna till Harg. 
Rahmqvist menar utifrån detta och utifrån en tolkning av det medeltida materialet att 
den arkeologiska ”ensamgårdsteorin” måste avfärdas rakt av och att bebyggelsebilden 
under vikingatidens slut i alla väsentliga drag varit densamma som vid medeltidens 
slut. Det bör alltså ha funnits även en hel del storbyar redan under vikingatid.257 

Bybildning och landskapsutveckling i ett aktuellt kulturgeografiskt perspektiv 

De kulturgeografiska resultaten som låg till grund för idén om en bybildning under 
vendeltid baserades i empirisk mening i stor utsträckning på de bebyggelsearkeologis-
ka resultaten från Halleby. Lindquist menade också att denna bytomt var reglerad. Av 
kanske större betydelse än detta enstaka exempel, var den övergripande modell kring 
bebyggelsens utformning, taxeringen och den administrativa indelningen som David 
Hannerberg utvecklade under denna tid.258 Hannerberg fäste i sin tur stort avseende vid 
resultaten från Halleby när han sedermera byggde upp en övergripande modell över 
bebyggelsens och åkermarkens utveckling.259 Hannerbergs forskningslinje, som alltså 
spelade en stor roll för Lindquist och Sporrong och som var en viktig bakgrund till den 
kulturgeografiska/arkeologiska debatten på 1970-talet, har sedan dess egentligen inte 
följts upp av hans elever.260 Frågan om bybildningens roll i detta perspektiv har alltså 
egentligen inte utvecklats vidare sedan 1970-talet.  

David Hannerberg efterlämnade i sina skrifter en sammanhållen teori och en ana-
lysmetod som ingen på allvar tagit upp efter honom – eller lyckats helt att tränga in i.261 
De frågor han tog upp har därför egentligen inte lösts även om den senare forskningen 
börjat att nagga grundvalen för hans tankebygge i kanten. I Ulf Sporrongs övergripan-
de verk Mälarbygd från 1985 tonas idéerna om en mycket tidig reglering av åker och 
tomtmark ned. Utifrån ett relativt omfattande daterat fältmaterial, hämtat från olika 
enheter i Mälardalen, finner Sporrong att gärdesgränserna generellt sett kan dateras till 
yngre järnålder, medan dateringarna av den bandparcellerade åkermarken i gärdena 
inte dyker förrän under medeltid. Sporrong ser alltså bandparcelleringen och den tomt-
reglering, som kan utläsas ur 1700-talskartorna, som en medeltida – i många fall sen-
medeltida – företeelse. Det hindrar enligt honom dock inte att liknande tomtinstrument 
kan ha förekommit tidigare.262  

Om man ska försöka sammanfatta problematiken kring de historiskt belagda byar-
nas uppkomst i östra Mellansverige kan man inledningsvis konstatera att bygränserna i 
flera fall inte kan gå tillbaka längre än till yngre järnålder. Först då skapas alltså den 
territoriella ram inom vilken den fortsatta bebyggelseutvecklingen i stora drag utspelar 
sig. Redan innan dess förekommer bysamfälligheter och samverkansformer av samma 
slag som i de senare byarna, även om de p.g.a. odlingssystemets olika karaktär inte har 
tagit sig samma former. Den specifika form av ägoblandning som tagit sig uttryck i 
bandparcellerad åkermark, tegskifte, kan i detta område inte beläggas förrän under me-
                                                 
257Rahmqvist 1994. 
258Hannerberg 1976, 1977, Jfr här t.ex. Lindquist 1968b 
259Jfr Hannerberg 1977, s. 139. 
260Ulla Göransons undersökning i Torstuna (1977) kan sägas vara den sista som på allvar behandlade 

den av Hannerberg uppskisserade problematiken. 
261Sedan detta skrevs har dock Mats Riddersporre genom sin granskning av Hannerbergs arbeten i Skå-

ne lämnat ett mycket viktigt underlag för bedömning av Hannerberg som forskargestalt (Ridder-
sporre 1995) 

262Sporrong 1985, s. 163, s. 196. 
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deltid, medan andra former av mindre reglerad ägoblandning i form av block har före-
kommit tidigare. När det så gäller den koncentrerade bebyggelsen så kan de mindre 
byarna i Mälardalen säkert visas gå tillbaka till vikingatid utifrån såväl bebyggelseun-
dersökningar som runinskrifter. Mycket talar också för att den medeltida fördelningen 
av bebyggelsen på olika storleksgrupper, där även storbyar förekommer, kan gå tillba-
ka på förhållandena under yngre järnålder. 

Frågan är om inte begreppet bybildning, som idémässigt hämtar sin näring från en 
kontinental debatt om storbyarnas uppkomst har bidragit till ett fördunkla diskussionen 
om bebyggelsens dynamik i Östra Mellansverige. Det ha kommit att bli något av en 
magisk formel för ett förmodligen realiteten ganska utdraget och föga dramatiskt för-
lopp, varvid ensamgårdar och dubbelgårdar kom att utvecklas till något större grupp-
bebyggelser. Det är utan tvekan bevisat att sammanflyttningar, förorsakade av gemen-
sam gärdesläggning, finns med som en viktig del i denna process, men hoppet att finna 
en allmänt övergripande modell för förloppet hör nog det förgångna till. 

På samma sätt förefaller i dag Ambrosianis ståndpunkt – att bebyggelseenheterna 
under yngre järnålder endast bestod av ensamgårdar – redan vid en första anblick som 
en ytterligt rigid uppfattning. I de landskap som under senare tid har sagts vara prägla-
de av ensamgårdsbebyggelse (t.ex. Gotland och delar av Norrland) så består ju van-
ligtvis bebyggelsen av ett ganska brett spektrum av ensamgårdar och mer eller mindre 
koncentrerade gårdsgrupper. Å andra sidan kännetecknas stora delar av Mälardalen av 
en dominans för ensamgårdar och tvågårdsbyar. Någon ytterlighet av endera slaget 
fanns knappast i 1700-talets Sverige annat än i de rena storbyområdena i Västergötland 
och Skåne. Skillnaden mellan yngre järnålder och 1700-talets bebyggelsesituation be-
höver à priori inte vara särskilt stor i dessa bygder. 

Byproblemet i ett skånskt-dansk perspektiv263 
I det skånsk-danska perspektivet har diskussionen om bybildningen förts delvis utifrån 
ett annat perspektiv. I Skåne genomförde kulturgeografer som Dahl, Andersson och 
Hannerberg ett flertal byundersökningar utifrån ett retrogressivt perspektiv där an-
knytningen till den kontinentala diskussionen spelade en väsentlig roll.264 I den mån de 
kom in på förhållanden under yngre järnålder och medeltid, vilket framförallt Hanner-
berg och Andersson gjorde, baserades de aldrig på ett källmaterial från denna tid.  

Den kulturgeografiska kontinentala diskussionen om byarnas uppkomst genom 
sammanflyttningar har hittills i den aktuella danska diskussionen spelat en relativt liten 
roll. Tongivande i diskussionen har i stället varit historiker, arkeologer och ortnamns-
forskare. Den moderna diskussionen om byarnas uppkomst kan sägas starta i och med 
den s.k. Fyn-undersökningen Middelalderlandsbyens opståen og udvikling vid Odense 
universitet försökte att ta ett samlat grepp på ursprunget till de historiskt belagda byar-
na.265 Man riktade där i första hand in sig på att i första hand pröva ortnamnsforskning-
ens etablerade kronologi för byarnas ursprung. Genom målinriktade arkeologiska un-
dersökningar framförallt genom ett stort antal mindre schakt i de historiska byarnas 
tomter kunde man visa att dessa bylägen generellt tillkommit under övergången vi-
kingatid-medeltid. Innan dess hade byarna flyttats upprepade gånger. Genom stora 

                                                 
263Detta avsnitt bygger bl.a. på opublicerat material från Mats Riddersporre som sedan tryckts i  Ridder-

sporre 1995. 
264Dahl 1942, 1989, Andersson 1959, Hannerberg 1958b, 1984. 
265Jeppesen 1981, Porsmose 1981. 
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arkeologiska undersökningar av järnåldersbyar hade man tidigare kunnat visa att byar-
na från förromersk järnålder fram till yngre järnålder upprepade gånger hade flyttats 
inom ett begränsat territorium.266 Begreppet den vandrende landsby kom att karaktäri-
sera de förmedeltida förhållandena. Vad man i dessa undersökningar kom fram till var 
alltså inte bybildningen utan byarnas fixering vid den medeltida tomten. Byn som be-
byggelseform kan i  Danmark föras ned åtminstone till tidig förromersk järnålder och 
redan från slutet av förromersk järnålder dateras byn Hodde på Jylland som redan då 
bestod av 27 gårdar.267 Till yttermera visso har man i byn Vorbasse – också på Jylland 
– bevis på en tomtindelning av samma slag som på de senare kartorna, från åtminstone 
800-tal.268 

I den danska diskussionen har alltså diskussionen främst handlat om byns fixering 
vid 1000-talet och resultaten från Fyn tycks ha giltighet även i andra delar av det me-
deltida Danmark. Några författare har dock formulerat en kritik mot synen på byns 
”momentana” fixering. Kritiken rör dels dateringsgrunder för den s.k. Östersjökerami-
ken, dels olika undersökningsresultat som tycks peka dels på det mycket nära samban-
det mellan vikingatida bylägen och de senare medeltida269, dels bevis för att byar har 
fortsatt att flyttas långt upp i medeltiden.270 Det dansk-skånska forskningsläget tycks 
alltså snarare peka mot byarna successivt har funnit sin form, och sitt läge under perio-
den 700–1300.271 

Den danska byforskningen har alltså i huvudsak bedrivits inom arkeologi och histo-
ria och endast i begränsad utsträckning har man kommit in på empiriska undersök-
ningar av den roll som odlingssystem och markanvändning har haft för den vikingatida 
och medeltida byns organisation och lokalisering. Utifrån en retrogressiv utgångspunkt 
med 1700-talskartorna och 1600-talets matrikel som utgångspunkt har problemet dock 
behandlats av Frandsen. Vidare har Anette Hoff´s undersökt lagtexternas innehåll 
kring hägnadssystemen. Deras undersökningar tyder på att en regelrätt gärdesindelning 
på allvar slår igenom under tidig medeltid.272 

Byar i ensäde 
I den av Hannerberg presenterade modellen för bebyggelseutveckling läggs alltså en 
stor vikt vid odlingssystemets betydelse för såväl uppkomsten av koncentrerad bebyg-
gelse som splittring av tegarna. I och med att forskningen under senare år kommit att 
omfatta allt fler regioner utanför två- och tresädesområdena – framförallt i västra Sve-
rige (från Bohuslän till Jämtland) har denna bild av tegsplittringens samband med gär-
des- och odlingssystemen efterhand kommit att ställas på huvudet.  

Bohuslän betraktades länge i olika översikter som ett av ensamgårdar präglat land-
skap. Det var också vad man hade anledning att förvänta sig eftersom åkern låg i ensä-
de. Senare forskning har dock visat att där också fanns en försvarlig andel byar. Flera 
av dem hade förutom en koncentrerad bebyggelse också ett regelrätt tegskifte, med en 
ställvis långt driven tegsplittring. Sambandet mellan å ena sidan tegsplittring och kon-

                                                 
266Becker 1971, jfr också Lund 1988. 
267 för en översikt över jylländska förhållanden Lund 1988.  
268Kieffer-Olsen 1987 cit. efter Riddersporre 1995 
269Se t. ex. Callmer 1986, 1990. 
270Riddersporre 1995 och där anförd litteratur. 
271Riddersporre 1995 och där anförd litteratur. 
272Frandsen 1983, 1988 , Hoff 1984. 
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centrerad bebyggelse och å andra sidan två- eller tresäde är alltså långt ifrån absolut. I 
Bohuslän förekom alltså tegskifte och koncentrerad bebyggelse även i samband med 
ensäde.273 På samma sätt förekommer i Dalarna såväl byar som tegsplittring utan att det 
har något samband med odlingssystemet. Där har man i stället visat att tegsplittringens 
speciella former har ett nära samband med de speciella regler för arv och ägande som 
förekommit i Dalarna i äldre tid. 274  

Sammanfattningsvis så måste vi alltså idag se bandparcellering och tegskifte som 
delar i ett mer komplext sammanhang där arv och ägandemönster spelat lika viktig roll 
som de mer praktiska anpassningarna till gärdessystemet. 

Bybildningen – en avslutande diskussion 
Ovan har jag bara i kringgående rörelser berört själva bybegreppet.275 Eftersom under-
sökningar av byar under järnålder och medeltid i stor utsträckning genomförts av arke-
ologer har själva bebyggelseformen stått centralt i diskussionen. Med utgångspunkt i 
Campbells resonemang om vad som konstituerar ”den typiska medeltida byn” i Mid-
lands i England kan man konstatera att detta bybegrepp utöver själva bebyggelsefor-
men också innefattar hög grad av samfälle i åker och äng, en specifik form av långt 
gången ägoblandning, nämligen tegskiftet.276 

Om vi med dessa utgångspunkter sammanfattar forskningsläget och väger in resul-
tat från de undersökningar som redovisas ovan i kap 2 från äldre järnålder kan vi kon-
statera följande: 

• Gemensamma gärden förekommer från den första tidpunkt då det finns ett käll-
material som kan säga något om gärden. I stensträngsområden på Gotland och 
Öland, i Östergötland och Uppland kan sådana byliknande samarbetsformer mel-
lan spritt liggande gårdar konstateras från de första århundradena efter Kristus.277 

• Ägoblandning, tegskifte i åkern: Resultaten från bandparcellområdena i Väster-
götland pekar entydigt på att en ägoblandning förekommit redan under romersk 
järnålder278. Liknande men senare former finns i östra Småland och i Halland. 
Tegblandning i form av bandparceller tycks förekomma i olika sammanhang 
långt före medeltid. Det kronologiska sammanhanget mellan dessa tidiga teg-
blandningssystem och de medeltida återstår dock att utreda. 

• Gruppbebyggelse: Småbyar förekommer alltså i Danmark under förromersk 
järnålder, medan storbyar där förekommer från tidig romersk järnålder. På Öland 
förekommer byar från romersk järnålder och i Mälardalen kan vi säkert belägga 
byar i vikingatid. 

                                                 
273 Widgren manus ”Bysamfällighet och tegskifte i Bohuslän 1300-1750. ” 
274 Sporrong 1988, Sporrong & Wennersten 1995..  
275För aktuella utredningar av detta se Sporrong 1990, Widgren manus, kap 3. 
276 Campbell 1981. 
277 Se ovan avsnitt 2.4 
278Se ovan avsnitt 2.3 
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3.3 Kolonisation och ödeläggelse 
Vikingatidens och den tidiga medeltidens expansiva bebyggelseutveckling har i tidiga-
re litteratur främst tecknats på grundval historiska källor, ortnamn och gravfältens ut-
bredning. I någon utsträckning har de senaste årens forskning kunnat närma sig den 
processen utifrån landskapet som källmaterial.  

Kolonisationens drivkrafter 
I norra Uppland har Anders Broberg kartlagt ett vikingatida kolonisationsförlopp. Han 
menar att denna kolonisationsprocess återspeglar en självägande bondeklass och att 
den alltså skett ”inom ramen för ett ´egalitärt´ bondesamhälle”.279 En i rummet likartad 
kolonisationsprocess, som skett inom ett annat samhälleligt sammanhang har studerats 
av Clas Tollin. Utifrån retrogressiva kartanalyser och medeltida källmaterial har han 
kartlagt den medeltida kolonisationen i Finnveden i Småland. Han har visat på hur 
denna kolonisation till stora delar genomfördes som ett uppifrån styrt, planerat företag 
där dels stormän, dels cistercienserklostret i Nydala hade ett avgörande inflytande över 
nyodling och bebyggelse.280 Tollin har därvid riktat fokus mot ett i Sverige föga upp-
märksammat kapitel i studiet av odlingslandskapet – hur olika stora markägare genom 
planerade kolonisationsföretag styrt bebyggelseutvecklingen. En liknande ansats till 
förklaring av ett kolonisationsförlopp har Sten Tesch föreslagit i sin studie av det me-
deltida Ystads omland. Han menar att den bebyggelseexpansion som skedde i det syd-
skånska backlandskapet under vikingatid och tidig medeltid  

inte nödvändigtvis behöver ha varit en direkt följd av ett inre befolkningstryck 
kopplat med tekniska förbättringar inom jordbruket (hjulplog med vändskiva) och 
ett nytt odlingssystem (tresäde), vilket tidigare varit en vanlig förklaring. Snarare 
kan den drivande kraften ha varit en framväxande kungamakts och stormannaklass 
behov av ekonomiskt överskott och makthunger.281 

Medeltida ödegårdar282 
Den senmedeltida agrarkrisen studerades under 1970-talet inom det stora nordiska 
ödegårdsprojektet, som åtminstone i sin svenska del byggde analysen så gott som en-
bart på historiska källor. I vissa delar av Sverige har det varit möjligt att med hjälp av 
fältspår och historiskt kartmaterial följa ödegårdsprocessens utslag i landskapet.  

Det i detta sammanhang bäst kända landskapet är Jämtland, där de s.k. ödesbölena 
utgör en väl definierad fornlämningskategori. Där finns nu över 200 lokaler som har 
identifierats som övergivna medeltida ödegårdar.283 De kännetecknas framförallt av en 
kraftig terrasskant, som dialektalt benämnes träm. Den omger ofta hela den samlade 
åkerytan, som inom sig kan var uppdelad i mindre ytor avgränsade av mindre hak och 
vallar och också innehåller röjningsrösen. 

                                                 
279 Broberg 1990, s. 135. 
280 Tollin 1986, 1987, 1988. 
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282 Detta avsnitt bygger till större delen på en publikation under arbete ”Medeltida ödegårdar i fältmate-

rialet” som tillkommit inom ramen för projektet ”Kan man leva på en ödegård”. 
283 Selinge 1972, Salvesen 1979, Gauffin 1981, 1989. 
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Värmland framstod i det nordiska ödegårdsprojektet som ett av de landskap i Sveri-
ge där andelen ödelagda gårdar varit relativt hög.284 Utifrån den äldre geometriska jor-
deboken har Ulf Jansson här undersökt möjligheten att närmare lokalisera ödegårdar-
na. Det visade sig att äldre kartmaterialet utgör ett mycket viktigt komplement till de 
andra historiska källorna. I Nordmarks härad, som har ett mycket magert medeltida 
källmaterial kan över 50 ödegårdar identifieras utifrån det äldre kartmaterialet. Även 
om givetvis andra perioder av ödeläggelse här kan ha spelat in är det dock högst san-
nolikt att huvuddelen av dessa utgörs av medeltida ödegårdar. Under senare skeden har 
ödegårdarnas ekonomiska värde uppmärksammats och efterhand har så gott som alla 
återuppodlats.285 I samband med fornminnesinventeringen 1991 påträffades dock i 
andra delar av länet några lämningar efter medeltida ödegårdar.286 

Norra Bohusläns ödegårdar har studerats av Gösta Framme, som utöver källmaterial 
från medeltid och 1500-tal också utnyttjat senare skriftligt material som exempelvis 
jorderannsakningar från 1600-tal, men också storskaligt kartmaterial från långt senare 
perioder. Därmed har han kunnat belägga långt fler ödegårdar än vad som hade fram-
kommit om enbart det äldre materialet hade utnyttjats.287 Det har genom det materialet 
också varit möjligt att identifiera flera ödegårdar i fält.288  

I nordöstra Småland och Östergötland har också ett stort antal medeltida ödegårdar 
påträffats i fält. Utgångspunkten har här varit Käte Bååth´s studier i Norra Vedbo, som 
utfördes inom ramen för ödegårdsprojektet.289 Med utgångspunkt från de historiska 
källorna genomfördes systematiska kartstudier och fältinventeringar. Enbart inom en 
mindre del av Västra Ryds nuvarande församling i Ydre (Askeryds skate) påträffades 
tre välbevarade medeltida ödegårdar med fossil åkermark och övergiven bebyggelse.290 
Inom andra delar av nordöstra Småland har samma metod också prövats med gott re-
sultat. I Haurida socken har exempelvis minst nio indikationer på medeltida ödegårdar 
kunnat lokaliseras med denna metod. 291  

Dessa nya fynd av ödegårdar i skilda delar av Sverige möjliggör en ny ansats i stu-
diet kring ödeläggelseprocessen. De tidigare historiska studierna kring ödeläggelsen 
var närmast av källmaterialskäl tvungna att föra förklaringsdiskussionen utifrån över-
gripande faktorer. Genom att ödegårdarna nu kan sättas i sitt landskapliga samman-
hang så möjliggörs studier av deras jordbrukssystem: vilken typ av odling har bedrivits 
och vilken långsiktig utveckling hade varit möjlig på dem. Dessutom kan de – genom 
att studera den ägodomän som de ingått i – sättas in i sitt sociala sammanhang. 292  

                                                 
284 Österberg 1977. 
285Jansson 1993  
286 Svensson 1992a,b   
287Framme 1985. 
288 Framme 1989, Widgren manus 
289 Bååth 1983. 
290 Pågående studier inom projektet Kan man leva på en ödegård,  Andersson 1994. Widgren (in press): 

Is landscape history possible?.... 
291 Alton & Engman 1995. se också Vestbö 1996, 53ff 
292 Projektprogram  Kan man leva på en ödegård (Andersson, Bååth, Olsson, Widgren) 



                                                                         75

 



 76 

Kap 4. Sammanfattning och slutsatser 

Under loppet av den senaste 30-årsperioden har det skett en explosionsartad tillväxt av 
vår kunskap om odlingslandskapet under sen bronsålder och järnålder. Först klargjor-
des under 1960-talet att de stensträngsområdena i Östergötland var lämningar efter den 
äldre järnålderns jordbruk. Under 1970-talet fann man sedan för första gången omfat-
tande områden med ”celtic fields” från förromersk järnålder på Gotland. Under 1980-
talet, slutligen,  kunde man genom undersökningar konstatera att de småländska röj-
ningsröseområdena utgjorde fossil åkermark från yngre bronsålder/äldsta järnålder och 
samtidigt upptäcktes stora områden med förhistorisk bandparcellerad åkermark i Väst-
sverige.  

Kunskapsläget har alltså förändrats drastiskt vad gäller själva källmaterialet. Samti-
digt har förklaringssynen utvecklats. Under 1970-talet dominerade ett evolutionistiskt 
synsätt där olika regioner av Sverige antogs ha genomlöpt en i huvudsak likartad följd 
– ”den historiska följden”, som Ester Boserup uttryckte det. En tilltagande intensifie-
ring i markanvändningen antogs vara den bakomliggande faktorn till de flesta föränd-
ringar som skett i landskapet. Detta gick t. o m. så långt att fenomen som enligt alla 
data tydde på en tillbakagång av bebyggelsen eller befolkningsminskning, skulle om-
tolkas i termer av intensifiering.  

I dag har nyfynden av fossil åkermark i skilda delar av Sverige tvingat forskaren att 
vara långt mer öppen för en större regional variation i utvecklingen. De skilda typerna 
av odlingslandskap som existerat i olika regioner kan ses som tids- och regionspecifika 
uttryck för skillnader i samhällenas utveckling. Inom ramen för ett sådant förklarings-
sätt måste man också kunna förklara stagnationer i landskapet som uttryck för samhäl-
leliga och politiska förändringar.  

I denna skrift har jag försökt att dra fram några aktuella forskningsproblem där jag 
tror att vi idag står inför grundläggande omvärderingar. Framtiden får utvisa om min 
beskrivning av de aktuella problemen pekar framåt. 

Röjningsgödsling eller stallgödsling på röjningsröseområdena ? 
Boserups ”historiska följd” från svedjebruk över buskträda till permanenta odlingar 
kom under 1970-talet att bli något av en formel för hur jordbruket utvecklats historiskt 
i Sverige. På många plan är denna formel idag ifrågasatt. Ett konkret tvisteämne inom 
forskningen är karaktären på den odling som bedrevs på småländska höglandet under 
första årtusendet f.Kr. Vid en första anblick tycks denna odling utgöra ”den felande 
länken” mellan ett ursprungligt svedjebruk och den romerska järnålderns fasta åkrar 
och alltså utgöra något slags buskträdessystem baserat på röjningsgödsling. Jag menar 
att man lika allvarligt måste pröva mothypotesen: att de utgör lämningar av ett ensä-
desbruk med gödslade åkrar, som – av andra skäl än behovet av röjningsgödsling – 
varit mobilt. 
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Vad har bestämt stensträngsområdenas utbredning? 
Frågan om kontinuitet kontra brott har kommit att bli något av en skiljelinje i den be-
byggelsehistoriska forskningen. Än har bevisbördan legat på den som hävdat kontinui-
tet, än har den gungat över på den som hävdat brott i kontinuiteten. Problemet har del-
vis sin grund i skilda definitioner på kontinuitet: områdeskontinuitet, odlingskontinui-
tet, befolkningskontinuitet, strukturell kontinuitet etc. Bakom problemet har dock ock-
så funnits skillnader i historiesyn. Man har i olika utsträckning varit öppen för att det 
på kort tid kan ha skett drastiska förändringar i odlingslandskap och bebyggelse. 

Jag har – när det gäller Östsveriges stensträngsområden – försökt att se dem som 
mycket tids- och samhällsspecifika yttringar, som inte nödvändigtvis endast represen-
terar ett steg i en evolutionär utveckling från rörligt till fast jordbruk. I stället tror jag 
att deras utformning och bebyggelsetäthet representerar relativt kortlivade dynamiska 
samhällssystem i en förstatlig utveckling.  

Bybildningen – ett förstorat problem? 
Debatten kring bybildningen som fördes på 1970-talet mellan arkeologer och geogra-
fer står idag i ett annat ljus. Det torde stå ganska klart dels att byar – till skillnad från 
vad den arkeologiska sidan menade på 1970-talet – var allmänt förekommande i östra 
Mellansverige under yngre järnålder och att liknande koncentrerade bebyggelseenheter 
fanns inom Sveriges yta redan under äldre järnålder. Det går inte heller att – som kul-
turgeograferna ansåg – se bybildningen som så nära knuten enbart till införandet av 
regelbundna trädessystem. Ett avgörande problem är här att man flyttat över ett konti-
nentalt bybegrepp på våra förhållandevis små gruppbebyggelser. Problemet med ”by-
bildningen” blir därmed förstorat. Olika grader av samverkan mellan gårdar har före-
kommit sedan åtminstone äldre järnålder och vi har ingen anledning att förvänta oss 
vare sig en särskild period då våra relativt sett små byar bildats eller generell teori som 
kan förklara uppkomsten av sådan mindre gruppbebyggelser. 

Bandparcellering och tegskifte i skilda samhälleliga sammanhang  
I den omfattande debatten kring uppkomsten av tegskifte (eng. open fields) har detta 
ofta setts som ett specifikt västeuropeiskt och medeltida fenomen. De senare årens 
undersökningar i Sverige har visat att liknande markindelningar har förekommit i Sve-
rige redan under äldre järnålder. Tegskifte och bandparcellering kan alltså inte knytas 
enbart till den medeltida byn utan har varit en möjlighet till rumslig organisation av 
åkermark i skilda sociala och kronologiska sammanhang. 
 

På dessa fyra punkter menar jag att det empiriska materialet visar (eller i vissa fall 
ännu endast antyder) att tidigare antagna samband och idéer om agrarlandskapets evo-
lution kan ifrågasättas. Det starka sambandet mellan å ena sidan en historisk utveck-
lingsföljd och å andra sidan formerna i odlingslandskapet har uppenbarligen överskat-
tats av tidigare forskning. Landskapet ger utrymme för långt mer varierade uttryck än 
vad en enkel utvecklingsföljd någonsin kan ge uttryck för. Jag har ovan försökt att 
framhålla framförallt den samhälleliga och politiska sammanhanget som ett viktigt 
komplement till den grundläggande tolkningsnyckeln som baseras på naturliga förut-
sättningar och skilda agro-ekosystem.  
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