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När den svenska jordbrukshistorien planerades, så gjordes det från början klart att författarnas 
ämnesmässiga specialiteter skulle få vara med och prägla banden. Å ena sidan enades vi om 
några grundläggande frågor som varje band skulle innehålla, men å andra sidan gav 
författarna alltså stor frihet att följa upp sina specialområden. Sett utifrån det svenska 
forskningsläget var det naturligt att en kulturgeograf med historisk inriktning skulle medverka 
i den delen som handlade om järnåldern. Den delen tillkom är författad i samarbete mellan en 
agrarhistorisk inriktad arkeolog och en historisk geograf (Pedersen & Widgren 1998).  

En mycket stor del av den information vi har i Sverige om järnålderns jordbruk har kommit 
från kulturgeografiska undersökningar av fossila odlingslandskap. Under en ”lång järnålder”  
– från mitten av bronsåldern fram till tidig medeltid  – kan man nästan säga landskapet 
dominerar som källmaterial för vår förståelse av jordbruket. I detta inlägg ska jag redogöra för 
den forskningshistoria och i viss mån den teoribildning som ligger bakom mina bidrag om 
järnålderns odlingslandskap i det första bandet av Det svenska jordbrukets historia. Det faller 
sig också naturligt att göra vissa jämförelser med den agrarhistoriska forskningstraditionen i 
Norge. 

FORSKNINGSBAKGRUND 
Såväl arkeologer som geografer undersöker och skriver om fossila odlingslandskap: 
husgrunder, stensträngar, röjningsrösen och åkerformer. Undersökningarna går numera i stort 
sett till på samma sätt vare sig det är en arkeolog eller en geograf som gör den. Möjligtvis 
finns det en skillnad i skalnivå, som har att göra med de olika specialiteternas bakgrund och 
”hantverk”:  Geografen som kartläggare och arkeologen som utgrävare. Men både 
kartläggning och utgrävning är nödvändiga element i en undersökning av ett förhistorisk eller 
medeltida landskap. Ändå finns det en skillnad mellan den svenska kulturgeografiska 
forskningen kring fossila landskap och den som arkeologer gör. Skillnaden har att göra med 
att vi inte delar forskningshistoria. 

Ytterst går denna skillnad tillbaka på att våra ämnen egentligen har som ursprung att hantera 
två olika dimensioner: tiden och rummet. Geografins intresse för agrarhistorien är i sitt 
ursprung baserat i den grundläggande geografiska frågan: Varför ser det ut som det gör just 



här? Motivationen för historiska studier i geografi var länge knuten till en retrospektiv ansats  
– att genom tillbakablickande studier ge en historisk förklaring till de regionala variationerna i 
kulturlandskapet. Grunden till den europeiska kulturlandskapsforskningens idétradition ligger 
i de rumsliga variationerna i Europas kulturlandskap. Man observerade tidigt att skillnader i 
bebyggelseform och odlingslandskap inte lät sig förstås bara som en anpassning till skilda 
naturlandskap. Meitzen baserade sitt stora arbete om agrarstrukturerna i Europa i stor 
utsträckning på lantmäterikartor från 1800-talet och i sitt stora verk  Siedlung und Agrarwesen 
der Westgermanen und Ostgermanen, der Kelten, Römer, Finnen und Slawen (1895) gav han 
uttryck för att bebyggelseformerna i 1800-talets Europa var ett resultat etniska skillnader som 
hade sitt ursprung i folkvandringstiden eller tidigare. Inom parentes kan nämnas att Meitzen 
även tolkade norska bebyggelseformer i dessa termer. De mangbølte tunen på Vestlandet 
skulle enligt honom återspegla en germansk invandring. (Meitzen 1963, II, s. 494)  Han 
beskriver bl.a. ”westgermanischen Fluren” i Romsdal (a.a. s 503). 

Den etniska förklaringen i Meitzens resonemang mötte snart motstånd, men det andra 
antagandet som låg till grund för Meitzen´s resonemang – att byformer och fältstrukturer varit 
oförändrade sedan ett tänkt ursprungligt landnam under järnåldern – har haft en enorm seghet 
i synen på odlingslandskapet. Den finns företrädd än idag när man t.ex. drar en rak linje från 
Tacitus beskrivning av germanernas åkerbrukssystem till bysamfälligheten i de stora byarna 
före 1800-talets skiftesreformer. Kontinuitetssynen har också spelat en stor roll i norsk 
bosättningshistorisk forskning under 1900-talet. 

Inom framför allt den tyska kulturlandskapsforskningen tillbakavisades kontinuitetsidén under 
1950-talet genom en serie empiriska undersökningar. Undersökningarna baserades på 
analyser av agrarlandskapets sentida former, ofta så som de avbildats på 1800-talets 
lantmäterikartor. Det metodiska angreppssätt som gav möjligheten till denna teoretiska och 
empiriska nyorientering av europeisk kulturlandskapsforskning låg i den retrogressiva 
metoden. Genom tillbakaskridande analyser av äldre drag i dagens landskap och av de former 
som förekom på de äldsta lantmäteriakterna lyckades man att komma avgörande 
omstruktureringar på spåren. Man visade att de stora europeiska (lands-)byarna hade kommit 
till inte genom ett kollektivt landnam utan genom en successiv omstrukturering, där gårdar 
och gårdsgrupper flyttat samman (för referenser och en översikt över denna forskning sedd ur 
ett norskt perspektiv se Rønneseth 1974, s. 9-17). 

RETROGRESSIV METOD 
Innan jag går vidare är jag tvungen att reda upp en fråga om terminologi. Den uppmärksamme 
läsaren har sett att jag ovan har gjort en skiljelinje mellan retrospektiv ansats och retrogressiv 
metod. Inom den norska bosättningshistoriska forskningen talas enbart om retrospektiv metod. 
Inom geografin har det däremot varit naturligt att dra en skiljelinje mellan dessa båda 
begrepp. Den distinktion som Alan Baker drog upp 1968 har kommit att bli vägledande för 
det fortsatta språkbruket. Med retrospektiv ansats menas när man i förklarar dagens landskap 
utifrån en tillbakablickande historieskrivning. Syftet är alltså att förklara varför dagens 
landskap ser ut som det gör. Med retrogressiv metod menas när man med utgångspunkt i 
yngre mer fullständiga källor (eller i dagens landskap) avtäcker äldre skeden eventuellt med 
hjälp av mer fragmentariska samtida källor. Syftet är i detta fall inte i första hand att förklara 
dagens landskap utan att rekonstruera äldre tvärsnitt (Baker 1968). Med detta geografiska 
språkbruk skulle alltså den norska s.k. retrospektiva metoden rätteligen benämnas 
retrogressiv. Detta har kanske inte så stor betydelse i detta sammanhang men kan vara viktigt 
som ett klargörande. Jag kommer i fortsättningen – för att inte blanda ihop korten – att tala 
om den retrogressiva metoden. 



Den svenska kulturgeografiska forskningen och den norska agrarhistoriska 
forskningstraditionen betonar alltså nyttan av att använda yngre källor för att förstå äldre 
förhållanden. Så långt går alltså vi alltså hand i hand. Men när man går till källorna visar det 
sig att vi har tolkat utgångspunkterna för och syftet med den retrogressiva metoden mycket 
olika.  

När Andreas Holmsen i skrift 1945 presenterade den retrospektiva metoden som ”en form for 
tilbakeslutning fra yngre og kjente forhold til eldre og mindre kjente” (Holmsen 1942, s. 32) 
lade han vikt vid Norges speciella förutsättningar för en sådan metod  – det som han kallade 
”kontinuitet i strukturutviklingen” (s. 31). Detta grundläggande antagande om kontinuitet har 
sedermera också kommit att spela en grundläggande roll både innehållsligt och metodiskt i 
norsk bosättningshistorisk forskning. 

Den retrogressiva metoden har i Norge ibland förknippats med en enligt min mening ganska 
mekanisk tillbakaskrivning – ett antagande om att gårdar alltid har legat där de ligger i 
historisk tid, att gårdar med gamla namn automatiskt skulle ligga kvar i de bebyggelselägen 
de hade när de namngavs och att antagande om att markanvändningsmönster och rumslig 
organisation under 1800-talet skulle återspegla långt äldre förhållanden. Särskilt i 
lokalhistoriska verk har en sådan tillbakaskrivning frodats. Till denna genre hör också det 
dubiösa begreppet urgård, som (vad jag vet) inte användes av vare sig Magnus Olsen eller 
Andreas Holmsen men ändå kan föras tillbaka på deras syn på en organisk utveckling från en 
ursprungsgård (för en kritik av en sådan syn se Widgren 1990a) 

Men om man går till Marc Blochs ursprungliga presentation av  det som han kallade ”la 
méthode régressive” 1930, och som har antagits vara Holmsens inspirationskälla så ser man 
att han stod långt ifrån alla sådana mekaniska tillbakaskrivningar. Vad Bloch argumenterade 
för var att om medeltidshistoriker stängde ögonen för senare förhållanden och yngre källor 
skulle de aldrig på allvar kunna förstå och ställa de rätta frågorna till de medeltida källorna 
(Bloch 1960:X-XIV). 

OMSTRUKTURERING VS. KONTINUITET 
Om Holmsen såg den starka kontinuiteten i agrarsamhället som förutsättningen för den 
retrogressiva metoden så gällde det motsatta om hur tysk och svensk 
kulturlandskapsforskning forskning har använt sig av samma metod. Den användes för att 
skaffa fram empiriska argument mot den tidigare dominerande kontinuitetsläran. När svenska 
geografer använder retrogressiv metod gör man det alltså för att komma åt skillnader mellan 
1700-1800-talslandskapet och äldre landskap – inte för att visa på kontinuitet. 

Otaliga är exemplen på hur man genom en retrogressiv analys av 16-1700-talets 
lantmäterikartor har visat att en radikalt annorlunda rumslig struktur ligger bakom den som 
fanns på 1700-talet (se bl. a. Helmfrid 1962, Sporrong 1985). Kartstudierna öppnade för att se 
landskapsutvecklingen inte som en organisk utveckling där gård fogats till gård och åker till 
åker utan i stället som en serie ibland ganska drastiska omstruktureringar eller  kvalitativa 
språng. Vid upprepade tillfällen har bebyggelsestruktur, gärdesindelningar och skiftesmönster 
förändrats. Utskiftningen av gårdar på 1800-talet – är alltså inte någon unik företeelse i 
historien. Odlingslandskapet kan inte heller karaktäriseras –  som ofta görs –  i ett enkelt 
då/nu-perspektiv där ”moderna” landskap sätts emot ”traditionella”. 

Om man vill spetsa till det kan man också säga att denna olika syn på kontinuitet har legat 
bakom flera av de olika debatter där norsk bosättningshistoria kontrasterats mot övrig 
nordeuropeisk. Några exempel på detta är Rønneseths uppgörelse med kontinuitetsläran, där 
han visar att den europeiska efterkrigsdebatten gått den norska forskningen förbi (Rønneseth 
1974, s.18-21). Även metoddebatten kring den retrospektiva moetoden i det nordiska 



ödegårdsprojektet kan ses i samma ljus (se bl.a. Gissel et al. 1981 och  Österberg 1977, 36-
49). Den nu pågående debatten om graden av feodalisering i Norge är den senaste i raden av 
dessa olika debatter där norsk forskning ställts mot en kontinental forskningstradition (Iversen 
1996 och därpå följande inlägg). 

ETT EVOLUTIONÄRT PERSPEKTIV 
Kritiken i tysk och svensk forskning mot kontinuitetsidén ledde också fram till olika mer eller 
mindre evolutionära schemata för landskapets utveckling och för de olika faser av 
omstrukturering som man kunde belägga. Krenzlin sammanfattade möjliga utvecklingsföljder 
i Mellaneuropa (Krenzlin 1958) och David Hannerbergs hela forskargärning under 1960- och 
1970-talet gick ut på att förstå hur odlingssystem, ägoskiften, bebyggelseenheternas taxering 
och inordnande i en administrativ struktur kunde ses i skilda nivåer (Hannerberg 1977, 1984). 
I detta sammanhang har också Ester Boserups ”historiska följd” av jordbrukssystem spelat en 
viktig roll (Boserup 1973). Samma syn på stadier i odlingslandskapets utveckling kommer till 
uttryck i Stig Welinders 1970-talsarbeten och framförallt i Urban Emanuelssons 
uppmärksammade och ofta citerade modell över näringsämneshypotesen (Welinder 1975, 
Emanuelsson 1987). I detta sammanhang har också Ester Boserups ”historiska följd” av 
jordbrukssystem spelat en viktig roll (Boserup 1973) 

Efterhand som kunskapen om järnålderns fossila odlingslandskap har utvecklats genom 
inventeringar och detaljundersökningar har det visat sig allt svårare att passa in 
landskapsutvecklingen i sådana schemata. I mina egna undersökningar har det vid två olika 
tillfällen kommit fram ett empiriskt material som ställt mig inför det svåra uppgiften att söka 
andra förklaringar än de som passade in dessa etablerade modeller.  

JÄRNÅLDERSLANDSKAP I ÖST OCH VÄST 
I Östergötland observerade jag hur odlingslandskapet radikalt omgestaltats mellan äldre 
järnålder och yngre. Under romersk järnålder och folkvandringstid fanns där ett system av 
stenmurar som kunde omfatta kilometervida territorier och knöt samman ett flertal gårdar med 
varandra. Någon gång under yngre järnåldern växte i stället helt andra gränsstrukturer fram 
och grunden lades till den historiska indelningen i gårdar och småbyar (Widgren 1983). 

När vi skulle undersöka långa smala tegar i Västergötland, som vi trodde var rester av ett 
medeltida tegskifte, så visade det sig i stället att denna regelbundna tegindelning överlagrades 
av små, oregelbundna och ”primitiva” åkerytor från 1700-talet. Närmare undersökningar 
visade att den regelbundna tegindelningen gick tillbaka till äldre järnålder. Här hade vi alltså 
den omvända utvecklingen jämfört med vad vi skulle förvänta oss enligt Hannerbergs 
modeller där tegskiftet skulle ha etablerats under medeltid. (Widgren 1990b, Mascher 1993). 

Den konkreta utvecklingen av odlingslandskapet i Östergötland och Västergötland under 
järnåldern pekade alltså åt två helt olika håll. Inget av områden lät sig lätt anpassas till några 
evolutionära modeller och dessutom visade de på två radikalt skilda sätt att organiserat 
odlingsmarken rumsligt vid samma tid, som knappast lät sig inordnas i någon historisk följd. 
Tillsammans med det som var känt om utbredningar av två andra typer av fossila 
odlingslandskap från järnåldern (röjningsröseområden och husgrundsterrasser) blev det också 
möjligt att ställa samman en karta över den regionala fördelningen av olika 
odlingslandskapstyper i Sverige under järnåldern (Widgren 1997).  

Bilden av drivkrafterna i förändringen har också komplicerats av att det under de senaste åren 
har kommit fram allt mer övertygande bevis om att stallning av boskap och utnyttjande av 
stallgödsel är äldre än vad vi hittills har trott. Det innebär att förklaringar som ser ändrad 



näringsämnescirkulation som den avgörande skillnaden mellan olika stadier av 
jordbruksutvecklingen åtminstone inte är relevant för den ”långa järnåder” perioden som vi 
försökte fånga in i skildringen av odlingslandskapet  i jordbrukshistoriens första band. 

HUR BESKRIVA OCH FÖRKLARA DENNA MÅNGFALD? 
När vi skrev jordbrukshistorien ställdes vi inför problemet att försöka ge en sammanhängande 
bild av denna sammansatta verklighet. Läsarna hade rätt att få svar på sådana frågor som: Hur 
såg en typisk äldre järnåldersgård ut i Sverige? Varför kom landskapet att utvecklas på olika 
sätt i olika delar av Sverige? Vad var det som var de drivande krafterna i 
landskapsutvecklingen?  I de äldre evolutionära modellerna var svaren på sådana frågor 
förhållandevis enkla, men den regionala variationen och de olika utvecklingsriktningarna som 
fanns i olika områden gick alltså rakt emot sådana modeller.  

Jag vet inte i vilken utsträckning som vi lyckades, men bakom det sätt som vi försökte 
sammanfatta hela skeendet låg några olika överväganden. För det första så handlar inte boken 
om den svenska järnåldern. Någon svensk järnåldersgård fanns alltså inte. Vi försökte i olika 
sammanhang dels att lägga tonvikten på skandinaviska förhållanden, dels att betona de olika 
mindre politiska enheter som under järnåldern fanns i det område som idag är Sverige. Om 
perioden 200-600 e.Kr. skrev vi:  

Jordbruket baserades överallt på en kombination av åkerbruk och boskapsskötsel. De 
flesta gårdar hade treskeppiga långhus med stallad boskap, gödslade åkrar som 
bearbetades med årder, och ängar som slogs med kortlie av järn. Överskottet från 
gårdarna kan ha bestått av åkerns eller boskapsskötselns produkter – olika i olika 
regioner. Men åkerns produkter uppgick till minst hälften av födan – det man åt sig 
mätt på. Åkern ger ungefär 10 gånger så stor energimängd per ytenhet som betes- och 
ängsmarken. Även i de mest boskapsinriktade områdena spelade därför åkerbruket en 
viktig roll, både under arbetsåret och i kosthållet. 

I en viss mening kan man därför tala om en typisk äldre järnåldersgård. Men om man – 
på samma sätt som Linné – reste runt i den äldre järnålderns Sverige skulle man få se 
ett rikt varierat landskap. Hustyper och hägnadsmaterial varierade mellan skilda 
regioner. Hägnadssystem och åkerindelningar bildade olika mönster i de olika landen. I 
den meningen fanns det alltså inte en typisk järnåldersgård. (Pedersen & Widgren 
1998, s. 270) 

 

Och vidare: 
Ovan har getts en bild av ett regionalt varierat odlingslandskap under bronsålder och 
äldre järnålder. Vi har framhävt det lokalt specifika. Det har vi gjort för att understryka 
att det inte finns några enkla samband mellan odlingslandskapets utformning och den 
samhälleliga utvecklingen. Odlingslandskapet utvecklas inte efter någon förutbestämd 
mall. Människor och samhällen utvecklar och förändrar tegmönster, hägnadssystem 
och bebyggelse för att de ska tjäna många olika syften: sociala, kulturella, funktionella. 
Vi har antytt att denna utveckling har varit olika i de olika småkungadömen som fanns i 
Sverige under järnåldern. Vi har också kunnat konstatera att utvecklingen varit 
dynamisk. (Pedersen & Widgren 1998, s. 315) 

 

 

Vi försökte också se jordbruksutveckling och landskapsutveckling i två delvis olika 
perspektiv. Det finns å ena sida en förändring som i ett längre tidsperspektiv tydligt kan 
beskrivas som en progression. Ett exempel på detta är jordbruksteknologin. Införandet av nya 
redskap under loppet av järnåldern från de första järnskärorna till långlien och från träårder 
till järnskott årder har inneburit en ökning av produktiviteten vare sig vi mäter 



arbetsproduktivitet eller ytproduktivitet. Det framgår tydligt av Ellen Anne Pedersens 
översikter över av redskapen i ett skandinaviskt perspektiv (Pedersen & Widgren 1998, s. 
334-363). Vi har också anledning att anta att det under tidig medeltid fanns betydligt flera 
människor än under bronsålderns slut. Det har inneburit en ökad konkurrens om ytan som 
givetvis fått betydelse för bebyggelsemönster och odlingslandskap – en packning i rummet.  
Bägge dessa utvecklingslinjer har alltså en tydlig riktning – även om perioder med 
befolkningsminskningar också har förekommit. 

När det sedan gäller hur odlingslandskapet har utformats på olika platser och i olika regioner 
så ställs man inför ett annat problem. Problemet är egentligen ett klassiskt geografiskt 
problem som geografi-disciplinen har brottats med  i hela sin historia. När väl de 
naturdeterministiska resonemangen övergetts står frågan kvar: att regioner och platser å ena 
sidan är unika och att vi samtidigt å andra sidan vill kunna ge en övergripande förklaring till 
hur de gestaltats. Till den frågan hör också en förklaring till vilka jordbrukssystemen som 
finns inom en region och graden av intensifiering. Frågan tycks inte har diskuterats inom 
historia och arkeologi särskilt mycket sedan det Boserupska perspektivet släpptes någon gång 
på 1980-talet. Studiet av förindustriella självhushållningsjordbruk har i stället utvecklats inom 
geografi, utvecklingsforskning och antropologi. En betydande perspektivändring skedde där 
under 1980-talet med Blaikies och Brookfields arbeten om samband mellan jorderosion och 
samhälle (Blaikie 1985, Blaikie and Brookfield 1987). Blaikies arbeten kring 
självhushållningsjordbrukets politiska ekonomi har fäst uppmärksamheten hur lokala 
jordbrukssystem inte svävar fritt utan är beroende av flera olika geografiska skalnivåer. 
Självhushållningsjordbruk och lokala agroekosystem ses inte längre som frikopplade från det 
globala och från makten, som man gärna gjorde i den gamla cultural ecology-skolan. Där var 
lokal ekologisk anpassning nyckelordet. Denna nya strävan till syntes mellan ett globalt 
perspektiv, maktförhållanden, lokal kultur, historisk bakgrund och naturliga förutsättningar 
brukar ofta sammanfattas i begreppet politisk ekologi (se t.ex. Greenberg & Park 1994). Detta 
ändrade perspektiv har också lett till stor efterfrågan på historiska studier inom 
utvecklingsforskningen (Niemeijer 1996).   

Om vi ska försöka förstå odlingslandskapen i Norden utifrån ett sådant perspektiv är de tre 
analysnivåer som träder i förgrunden. För det första är jordbrukssystem och markanvändning 
otvivelaktigt anpassade till de lokala naturliga förutsättningarna. 

För det andra spelar lokal/regional kultur och samhälleliga förhållanden en avgörande roll för 
hur mark disponeras och hur maktförhållanden uttrycks på marken. Det finns flera exempel på 
hur denna aspekt lever sitt eget liv alldeles oberoende av de naturliga förutsättningarna. När 
detta, dessutom uttrycks i markinvesteringar, som stensträngar och åkerindelningar, får det en 
viktig betydelse för både landskapens och samhällenas fortsatta utveckling. Landskap är inte  
bara mark utan också ett viktigt medium för produktion och reproduktion av sociala 
relationer.  

För det tredje måste det globala perspektivet in även i förståelsen för järnålderns 
agrarsamhällen. Visst var järnålderns bönder i första hand självhushållningsjordbrukare, men 
varuutbyte och överskottets karaktär kan under givna omständigheter fått en avgörande 
betydelse både för landskapets faktiska utformning och för dess dynamik. 

Något av det synsättet har vi försökt att förmedla i vår beskrivning av järnålderns jordbruk 
och landskap i band 1 av Det svenska jordbrukets historia. 
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