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Mats Widgren 

Gammal stensträngsforskning och nya 

frågeställningar 

Inlägg på seminarium i Vadstena 6 april 1994 

Gammal stensträngsforskning 

Mina undersökningar kring Östergötlands stensträngsområden 

startade för nästan 20 år sedan och avhandlingen har redan 11 år 

på nacken (Widgren 1983). Tillräcklig tid har alltså gått för att 

det ska finnas skäl att blicka bakåt. I vilken utsträckning är de 

resultat jag kom fram till fortfarande hållbara? Vetenskapliga 

resultat föråldras vanligtvis på två sätt : dels genom att nya 

empiriska resultat kommer fram som omkullkastar de tidigare 

resultaten, dels genom att förklaringsramarna föråldras och blir 

inaktuella eller irrelevanta. Jag kommer nedan att beröra 

vad som skett i form av nya empiriska resultat kring 

stensträngsområden och andra lämningar från järnålderns 

odlingslandskap men också komma in på de nya frågeställningar som 

idag är aktuella kulturlandskapsforskningen. 

Låt mig först kort sammanfatta det som jag idag ser som det  

bestående i avhandlingens resultat. För det första så var frågan 

om de östgötska stensträngsystemens  datering vid denna tid ännu 

inte slutgiltigt löst. Evert Baudou hade i sin del av Halleby-

undersökningen (1973) lanserat tanken att de östgötska 

stensträngssystemen, var från medeltid eller tidigast från yngre 

järnålder. Även före min avhandling fanns undersökningar som 

tydligt pekade på deras datering (Catharina Nilssons 

undersökningar i Röby i Slaka). Fornminnesinventerarna som började 

arbeta i stensträngsområdena 1979 också var övertygade om att 

stensträngarna var från äldre järnålder. Likafullt hängde 

dateringsfrågan fortfarande i luften efter Baudou's auktoritativa, 

men felaktiga hugskott. Genom provundersökta bebyggelseområden och 

hägnader i nära anslutning till boplatserna kunde jag visa att 

systemet med fägator och gärdeshägnader måste ha varit utvecklat 

redan under de första århundradena efter Kristi födelse. 

Av kanske större betydelse var att det var möjligt för mig att 

sätta in framväxten av ett sådant odlingssystem i en vidare ram. 



Det måste ha representerat en intensifiering, införandet av ett 

nytt agrartekniskt komplex, (en term som Janken Myrdal senare har 

lanserat). Beståndsdelarna i detta odlingssystem bestod av 

inhägnade ängar, fägator där djuren kunde ledas in till ett 

långhus med stalldel. Åkern odlades i ensäde och gödslades. Detta 

agrartekniska komplex skulle ha införts genom en intensifiering av 

ett tidigare system, där åkerns kvävetillförsel skulle varit 

baserat mer på busk- eller grästräda. Inspirationen till detta 

synsätt kom naturligtvis från Ester Boserups arbete  

Jordbruksutveckling och befolkningstillväxt. På svensk botten hade 

dessutom Stig Welinder (1975) och Sven-Olof Lindquist (1974) visat 

hur ett sådant synsätt kunde förklara viktiga förändringar i 

odlingslandskapet under järnåldern. 

Mitt eget bidrag bestod i, förutom stensträngarnas datering, 

att jag att jag tog fram ett nytt empiriskt material som bättre än 

Lindquists tidigare undersökningar kunde belysa hur själva 

odlingssystemet fungerade. Vid tiden för mitt avhandlingsarbete 

hade inte fornminnesinventeringen genomförts i området sedan 1940-

talet och då registrerades stensträngsystemen endast osystematiskt 

och mycket begränsat. Men när jag inventerade ett helt ekonomiskt 

kartblad (Skärkind) fick jag fram en bild av stora sammanhängande 

system, som Lindquist inte hade uppmärksammat, som närmast hade 

sina motsvarigheter i 1700-talets ensädesområden på Falbygden 

eller i vissa byar i östra Småland. Det pekade entydigt på att 

någon form av ensäde var det odlingssystem man utnyttjat. De olika 

naturvetenskapliga undersökningar jag genomförde pekade också 

entydigt på små ensädesåkrar omgivna av vidsträckta inhägnade 

ängsmarker. Dateringarna visade också att ängsmarkerna uppkommit 

samtidigt med stensträngssystemen. 

Ny empiri--nya metoder  

Sedan jag avslutade mina fältundersökningar genomfördes en förnyad 

fornminnesinventering i Östergötland och vi har idag ett mycket 

bättre grepp om stensträngsystemens utbredning i länet. I stora 

drag tycks de slutsatser jag drog om deras funktion och datering 

gälla även i andra delar av länet, men vi måste också vara 

uppmärksamma på att det kan finnas regionala variationer inom 

länet. Vi har idag en helt annan provkarta att välja ur när det 

gäller att finna lämpliga undersökningsområden. På grund av 

skillnaderna i landformer och jordarter finns det inte minst inom 

länets västliga delar stensträngssystem som är långt bättre 

bevarade än de i öst. Det gäller t. ex. de områden längs nya E4-

sträckningen, som var orsaken till att vi samlades i Vadstena, men 

också de områden som Björn Winberg dokumenterat i Särstad och 

Rinna (jfr. Widgren 1986). 



Så vitt jag har förstått har också en rad undersökningar av 

boplatser från romersk järnålder och folkvandringstid i 

Östergötland i stort sett kunnat bekräfta både 

bebyggelsestrukturen (ensamgårdar) och bilden av en mycket stark 

expansion under denna period. 

Men när det gäller nya empiriska resultat sedan 1983 är det kanske 

framförallt på andra håll i landet som bilden av järnålderns 

odlingslandskap har förändrats. I och med att 

fornminnesinventeringen på 1980-talet kraftigt ökade 

uppmärksamheten på fossila åkrar och andra agrara lämningar har vi 

idag en bred kunskap om framförallt Götalands odlingslandskap 

under järnåldern. 

Det rör sig för det första om de stora områdena med röjningsrösen 

som man kan hitta så gott som överallt på sydsvenska höglandet, 

men som också uppmärksammats bl. a. i Närke och Blekinges kustzon 

under högsta kustlinjen. I förhållande till Östergötlands 

stensträngsområden rör det sig sannolikt om en äldre typ av 

odlingslandskap som i princip mycket väl kan ha föregått 

stensträngssystemen, även om det här kanske har tagit sig något 

annorlunda former. Det har antagits att de brukades extensivt i 

någon form av långtidsträda och dateringarna pekar mot perioden 

sen bronsålder--tidig romersk järnålder (Tollin 1988, 

Gren 1988, Jönsson m. fl. 1991). 

Men på sydsvenska höglandet har också framkommit en helt annan typ 

av odlingslandskap, som dessutom i tid verkar att vara parallellt 

med Östergötlands stensträngssystem. Det har hittills mest 

uppmärksammats i Västergötland och består av områden med långa, 

breda bandparceller. De kan vara omgivna av rester av 

hägnadsmurar, men fägator saknas så gott som helt. Den odlade 

marken har varit långt större än vad man kan finna i Östergötlands 

stensträngsområden (Widgren 1990, Mascher 1993). Jag ska återkomma 

senare till vad detta kan innebära för vår syn på de östgötska 

stensträngssystemen. 

Låt mig avslutningsvis i detta sammanhang också påminna om de nya 

undersökningsmetoder som växt fram i anslutning till dessa nyfynd 

av fossil åkermark. De "anonyma" lämningar som framförallt 

röjningsröseområdena utgör har ställt krav på nya 

utgrävningsmetoder och en ny typ av provtagning. I Norge gällde 

det inledningsvis att hitta metoder för att skilja röjningsrösen 

från gravar och i Sverige ställdes man inför uppgiften att inför 

de antikvariska myndigheterna visa att röjningsrösena dels var 

förhistoriska, dels utgjorde fossil åkermark. Metoden innebär en 

detaljerad analys av jordmånen och av överlagrade matjordsskikt, 

pollenanalys i rösena och C14-datering. De har gett upphov till 

långt mer säkra dateringar av rösena än vad tidigare 

kulturgeografiska undersökningar av fossil åkermark kunnat 



åstadkomma och det har dessutom gått att utifrån rösena skaffa sig 

en bild av den förhistoriska odlingsmarkens vegetation (Jönsson m. 

fl. 1991, Pedersen 1990. Eftersom själva stensträngarna (mestadels 

hägnader) dominerar i Östergötlands stensträngsområden har 

uppmärksamheten hittills främst riktats mot dem och mot 

bebyggelsen och i mindre utsträckning mot den samtida fossila 

åkermarken. Men i stensträngsområdena finns också röjningsrösen av 

samma karaktär som i Småland och dessutom åkerterrasser. De lämpar 

sig utmärkt för undersökningar med samma metoder. Här finns alltså 

goda förutsättningar för nya resultat om brukningsmetoder och 

odlingens datering i de östgötska stensträngsområdena. 

Nya frågeställningar 1: Bebyggelsetäthet och intensifiering som 

uttryck för politisk makt 

Sedan mina undersökningar planerades och genomfördes har också nya 

synsätt kommit att påverka forskningen kring det förhistoriska 

odlingslandskapet. Det Boserupska/Welinderska modellerna från 

1970-talet tenderade att se odlingslandskapet utveckling som en 

enkel funktion av befolkningstillväxt och tillgänglig teknologi. 

Det ledde till att vi fick en rad undersökningar, som i likhet med 

min avhandling koncentrerades kring de ekologiska och teknologiska 

aspekterna i odlingslandskapet. Men i slutorden till min 

avhandling tvingades jag konstatera att det inte var bland dessa 

faktorer som förklaringarna till stensträngssystemens övergivande 

kunde sökas. I stället var det mest tydliga som hände mellan äldre 

och yngre järnålder i Östergötland en förändring av den 

territoriella indelningen och således av rättigheterna till 

marken, snarare än odlingsystemen. 

Under 1980-talet har det också kommit fram en del litteratur som 

försöker att se variationer i bebyggelse och odlingslandskap som 

utslag av en social dynamik snarare än i faser av successivt allt 

mer intensifierade odlingssystem. Bjørn Myhre lanserade 1985 

hypotesen att den väldiga befolkningsexpansionen i Jærens 

stensträngsområden under romersk järnålder var förorsakade av en 

snabb uppbyggnad av ett redistributivt hövdingadöme (Myhre 

1985). De talrikt förekommande stensträngsystemen och husgrunderna 

på Jæren skulle i första hand återspegla det intensiva 

markutnyttjandet i närheten av ett politiskt maktcentrum. Det 

skulle alltså inte finns någon enkel relation mellan långsiktig 

bärkraft i området, befolkningstal och tillgänglig teknologi. I 

stället skulle markanvändningen vara resultatet av ett social 

betingat överutnyttjande av marken, som inte skulle vara 

långsiktigt bärkraftigt. 



En sådan förklaring skulle också kunna förklara en del av de 

fenomen i stensträngsområdena som det gjordes tappra försök under 

1970-talet och det tidiga 1980-talet att bortförklara: 

1. Stagnationen. I motsättning till tidigare forskares betoning av 

ödeläggelse försökte vi ofta att visa på kontinuitet, att 

nedgången i bebyggelsetäthet och odlingsintensitet endast var 

marginell och att de övergivna husgrunderna i stället berodde på 

omstruktureringar eller en ny hustyp. Med Myhre's synsätt blir i 

stället nedgången det logiska svaret på en kortvarig, icke 

bärkraftig, expansion. 

2. Yngre järnålderns odlingssystem. I en förenklad Boserupsk 

modell borde man under yngre järnålder ha infört  mer intensiva 

odlingssystem och under 70-80-talet antogs det ofta (utan 

empiriskt underlag) att två-sädessystemet skulle ha införts under 

yngre järnålder. Nu lutar forskningen snarast åt att 

tvåsädessystemet infördes först under tidig medeltid. 

Är det alltså möjligt att de områden i Sverige där vi har rikligt 

med lämningar av ett intensivt markutnyttjande under romersk 

järnålder kan förklaras utifrån ett sådan politiskt-geografiskt 

perspektiv? Det skulle i så fall t. ex. gälla Östergötland, 

Gotland, Öland och i Attundalands kärnområde (Uppland). Stämmer 

det med andra arkeologiska iakttagelser? Kan det också förklara 

varför exempelvis Sörmland saknar synliga spår av ett intensivt 

jordbruk under romersk järnålder. 

Nya frågeställningar 2: Skillnader mellan regioner som uttryck för 

skild syn på äganderätt 

Som jag nämnde ovan så har vi andra delar av Götaland kommit en 

annan typ av äldre odlingslandskap på spåren. Det rör sig om 

områden med breda bandparceller. Själva bandparcellerna har inte 

varit brukningsparceller, d.v.s. deras form är inte ett resultat 

av något draget redskap (plog eller årder), som man annars ofta 

brukar förklara bandparceller med. I stället så kan vi inom  dessa 

band parceller finna spåren efter själva brukningen : 

brukningsparcellerna. Där kan vi finna exempel både på 

blockformiga, sannolikt årderbrukade parceller, men också små 

rundade, röjda ytor av samma slag som man kan finna i 

röjningsröseområdena och som mycket väl kan ha varit brukade med 

hacka. Slutsatsen blir att de breda bandparcellerna tillkommit i 

ett annat syfte än ett rent brukningstekniskt. De har varit ägo- 

eller dispositionsparceller. I södra Västergötland är denna typ av 

odlingslandskap bäst undersökt och där sträcker sig dateringarna 

från århundradena före Kristi födelse och fram till 8-900-tal, i 



vissa fall ännu längre framåt i tiden (Mascher 1993). De har 

alltså funnits samtidigt med stensträngsområdena i Östergötland. 

I samband med ett projekt kring medeltida ödegårdar i Norra Vedbo 

och Ydre har vi också hittat liknande former och mycket talar för 

att det under romersk järnålder även i nordöstra Småland och södra 

Östergötland fanns ett odlingslandskap som i sin rumsliga idé 

radikalt skilde sig från stensträngslandskapet i östra 

Östergötland. I norra delen av nuvarande Boxholms kommun 

återfinns som bekant stensträngsområden av klassiskt slag, men om 

vi förflyttar oss bara några mil söderut så finner vi redan i 

Tranås-trakten rester efter detta bandparcellerade landskap. 

Vi står inför problemet att förklara varför odlingslandskapet i 

skilda delar av Götaland under järnåldern kommit att gestalta sig 

på två så radikalt skilda sätt. Vi kan naturligtvis inte blunda 

för att landformer och jordarter skiljer sig mellan de bägge 

områdena. Bandparcellerna återfinns idag framförallt i områden 

ovan högsta kustlinjen där odlingen har sökt sig till 

moränkullarnas krön, medan den östgötska stensträngslandskapet 

framförallt återfinns i sprickdalslandskapet under högsta 

kustlinjen, med sina lerdalar och små ursvallade moränimpediment. 

Men dessa skillnader räcker 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, Östafrika (jfr. Widgren 1990 och där anförd litteratur 

f.f.a. Shipton 1984). 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 odlingsrättigheterna dels är knutna till mindre 

grannskapsgrupper, dels till en övergripande politisk 

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 andra genom överenskommelser kollektivt 

utnyttjade markslag. En sådan organisation kan sägas karaktärisera 

stensträngslandskapen 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 och Uppland) och å andra sidan en 

västlig (Halland, Västergötland, Småland). 
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