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8. Ekologi och samhällsförändringar sedda genom en ödegård 
Hans Andersson och Mats Widgren

Våra slutsatser
Kan man leva på en ödegård?
Genom olika undersökningar har vi studerat markan
vändningen i ett område om cirka sex hektar av välröjd 
inägomark. Området beskrivs i det historiska kartmateri
alet som ängsmark till byn Skavarp och var under medel
tiden säte för gården Hemvidakulla. 

Vi har kunnat konstatera att detta område under medel
tiden (1050–1520) har en historia, som kan delas in i tre 
faser (se s. 137f). Från tidig medeltid blev hela området in
delat i långsmala åkertegar, bandparceller. Det indikerar 
att åkerbruk förekom, men det har också gjorts troligt att 
hela detta område inte var i bruk samtidigt utan att någon 
slags gräsmarksträda bör ha förekommit. I en andra fas, 
från 1200talet och troligtvis in i 1400talet, har vi dels 
identifierat en väl dokumenterad bebyggelse, dels gjort 
troligt att odlingen vid denna tid koncentrerats runt be
byggelsen. Det har dessutom funnits en tendens att den 
mer intensiva odlingen och den successiva stenröjningen i 
allt mindre grad respekterar bandparcellindelningen. En 
tredje och sista fas tar sin början från 1500talet då områ
det enligt de skriftliga källorna läggs under Skavarps by, 
och vi kan på det äldsta kartmaterialet från 1600talet se 
att det brukas som äng under Skavarp.

Denna tredelade medeltidskronologi för bebyggelse 
och åkermark får ytterligare skärpa genom observationer 
på två andra skalnivåer. Inom det större området Askeryds 
skate (eller Lägerbovada) kan vi se att indelningen av åker

mark i bandparceller förekommer i ett stort område och 
sträcker sig långt utanför de historiska byarnas åkermark. 
Detta stärker bilden av att denna uppodling och uppdel
ning av åkermarken skett inom ramen för en större terri
toriell indelning än den som de historiska gårdarna och 
byarna utgör. På denna skalnivå kan vi dessutom belägga 
och identifiera bebyggelse och åkermark till ytterligare två 
permanent övergivna gårdar från medeltid: Gåsarp och 
Vässingsmålen. Genom dessa ges också något av ett facit 
till åkermarkens rumsliga organisation på de högmedelti
da landbogårdarna under Kalvsved och Lägernäs. Där 
finns inga spår av anpassningen till den regelbundna 
bandparcellstrukturen utan i stället framträder ett ter
ränganpassat åkerbruk där röjningsrösen och oregelbun
det utformade parceller är det mest karaktäristiska. 

På en annan skalnivå – i en genomgång över ett större 
område i Askeryds socken och några grannsocknar (kapi
tel 7) framträder ett tydligt mönster som stärker den tred
je fasen, som vi dokumenterat i Skavarp. I lantmäterima
terialet finns ett stort antal indikationer på att tidigare 
landbogårdar lagts till närliggande gårdar och byar som 
ängsmark under 1500talet. Som en del i samma process 
har många byar och gårdar övergått till ett tregärdessys
tem. Införandet av detta tregärdessystem har ofta haft som 
förutsättning att tidigare ängsmarker närmare byn eller 
gården kunnat ersättas av höskörd på de tidigare öde
gårdsmarkerna. 

Ser vi så till den sociala organisationen av godsen i Lä
gerbovada (kapitel 6) har vi rekonstruerat den övergripan
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de sociala struktur som huvudgårdarna i Lägerbovada 
(Kalvsved och Lägernäs) var en del av. De utgjorde en del 
av ett större godskomplex ägt av ett högfrälse med centrala 
kopplingar till rikets ledning. På den lokala nivån framträ
der en bild av ett huvudgårdssystem baserat på flera små 
landbogårdar som ofta kan ha haft en specialiserad roll. 

Under 1200–1300talet utgjorde Hemvidakullaområ
det, liksom de andra belagda ödegårdarna i Lägerbovada, 
en pusselbit i ett större system av jordägande på nationell 
nivå och i en specifik form av huvudgårdsorganisation på 
lokal nivå. Centralt för förståelsen av förutsättningarna 
för odlingslandskapets utveckling är det faktum att räntan 
(arrendet) som brukarna på Hemvidakulla, Gåsarp, Väs
singsmålen och de andra smågårdarna i området, betalade 
för sitt bruk av marken, utgjordes av arbetsplikt till hu
vudgården. Under 1500talet å andra sidan betalades i stäl
let en smörränta till Vreta och Vadstena kloster, som efter 
donationen 1380 av Arvid Gustavsson d.y. och Märitta 
Gustavsdotter, är de nya ägarna till huvudgårdarna och 
deras landbogårdar. En del av dessa smågårdar fortsätter 
att drivas efter den medeltida agrarkrisen, medan andra i 
stället läggs under granngårdar och byar och utnyttjas som 
ängsmark. På de ställen där de tidigare ödegårdsmarkerna 
på detta sätt kommit att spela en ny roll i tregärdessyste
met blir en återkolonisation därmed omöjlig.

Det sociala system som det enskilda markområdet har 
inordnats i sätter alltså tydliga gränser för vad som är ekolo
giskt möjligt. Projektets grundläggande fråga kring vad som 
gör det möjligt för en jordbrukarfamilj att försörja sig på en 
viss bestämd yta är alltså avhängig av den övergripande so
ciala struktur som denna jordbrukarfamilj är en del av.

Förändrat forskningsläge
Sedan resultaten av våra undersökningar formulerades i 
mitten av 1990talet har forskningsläget förändrats. På 
några punkter har forskningsläget hunnit i kapp oss och 
ger stöd åt den bild vi har presenterat i kapitel 1–7, på 
andra punkter har nya resultat ställt våra slutsatser i en 
delvis annan dager och lett till nya utmaningar. 

Vi hade ett par viktiga utgångspunkter i vårt program. 
Det ena var att identifiera och beskriva de lämningar på 
marken som kunde utnyttjas som källmaterial för att dis
kutera den medeltida landsbygden. Det gällde spåren ef
ter både odling och bebyggelse och vad dessa stod för. Det 
andra vara att analysera hur en liten medeltida gård fung
erade i sin helhet, men även insatt i en bredare kontext. I 
det sena 1980talets forskningssituation betonades inte 
minst de ekologiska aspekterna. I Ystadsprojektet spelade 
dessa en betydande roll.1 Vi kan vidare påpeka att den typ 
av helhetssyn som projektet den gången representerade 
knappast hade någon motsvarighet. Framför allt gällde 
detta närundersökningen av en hel gård i sin helhet i ett 
tvärvetenskapligt perspektiv. 

Ser man då till vad som hänt efter vår undersökning av 
Hemvidakulla och Skavarp är det fortfarande svårt att fin
na exempel på undersökningar där både bebyggelsen och 
odlingen behandlas. I det avseendet menar vi att våra stu
dier har behållit sin aktualitet och att de flesta av våra slut
satser fortfarande håller. Ser vi till vad som hänt på de 
olika områden som undersökningarna omfattar, har dock 
bilden ändrats en del. När det gäller odlingsområdena har 
nya dateringar gjorts för röjningsröseområdena, och band
parcellerna har visat sig vara mera komplicerade än vi då 
tänkte – inte minst kronologiskt. 

Under de senaste 15 åren har dessutom en tydligare 
öppning skett mot en större förståelse för den vikingatida 
och tidigmedeltida storgårdens sociala organisation och 
ägande – som kan sätta bandparcell/runsten/storgårdsfa
sen 1000–1200 i ett tydligare perspektiv, och som ytterli
gare stöder idén om att det fanns storgårdar som inte drevs 
med hjälp av omfattande system av landbogårdar, utan på 
ett något mer samlat sätt.2

Bebyggelse
När vi startade undersökningen av bebyggelsen var det 
mest Sigurd Erixon vi vände oss till när vi ville hitta mo
deller för hur medeltida gårdar och hus kan ha sett ut. 
Den situationen har sedan dess ändrats betydligt. När un
dersökningarna i Skavarp gjordes fanns det få exempel på 
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medeltida gårdar som undersökts arkeologiskt, i regionen 
så vitt vi visste ingen. Den situationen har ändrats sedan 
dess. Men fortfarande är det landsbygden i landets cen
trala delar som undersökts. Det hänger naturligtvis sam
man med var dagens stora infrastrukturella satsningar är 
förlagda, eftersom dessa styr var det absoluta flertalet ar
keologiska undersökningar görs. 

Den medeltida bebyggelsen i Skånes sydliga delar är 
exempelvis relativt väl känd.3 Lars Ersgård och AnnMarie 
Hållans gjorde under 1990talen en sammanställning av 
landsbygdsundersökningar 1955–1992.4 De ger en utmärkt 
översikt över vad som gjorts, men är ganska kortfattade i 
analysen beträffande själva byggnadslämningarna. För pe
rioden efter 1992 finns ingen heltäckande sammanställ
ning, men för Stockholms län har Lena Beronius Jörpe
land gjort en genomgång som också täcker denna period.5 
I den finns dessutom en ganska omfattande analys, inte 
minst av de större gårdsundersökningar som gjorts i om
rådet. Den är också möjlig att utnyttja för en mera över
siktlig jämförelse av bebyggelsen i Skavarp/Hemvida kulla. 
En betydande undersökning i Markaryd bör även nämnas 
i detta sammanhang.6 Undersökningen är förmodligen 
den mest omfattande av detta slag i Småland och södra 
Östergötland. Den kartlade inte bara själva bebyggelsen 
utan också de brukade områdena runt om, och är därmed 
i dessa delar möjlig att jämföra med Hemvidakulla. Går
den hade emellertid en mer komplicerad ekonomisk 
struktur genom sin järnframställning. Den måste därför 
ses i ett något annorlunda perspektiv än Hemvidakulla.

Karaktären på 1200talsbebyggelsen på Hemvidakulla 
var till att börja med svår att bestämma, men med det jäm
förelsematerial som kommit fram sedan våra undersök
ningar genomfördes ser man likheter med vad som pre
senteras från vissa undersökningar i Stockholms län. Det 
karakteristiska är här relativt små byggnader på syllstenar, 
upp till cirka 5 meter långa och 3–4 meter breda med spis
grunder i hörnet. Dessa bör ha varit bostadshus. Sådana 
finns till exempel på den stora boplatsen Sanda i Fresta 
socken och i Valsta i Norrsunda socken. Vad som inte är 
jämförbart är fyndmaterialet och antalet hus – som är av 

helt annan omfattning på dessa båda platser i förhållande 
till Hemvidakulla.7 Uppgifterna pekar dock generellt på 
att 1200talsbebyggelsen på Hemvidakulla inte skiljer sig 
från den medeltida lantbebyggelsen i andra delar av lan
det. Själva husen är varken mindre eller större än den som 
återfinns i andra delar av landet i landsbygdsmiljöer. Det 
kan vara värt att notera när vi försöker få en uppfattning 
om vad Hemvidakulla representerar.

Ett av de hus som undersöktes i Markaryd har med viss 
försiktighet tolkats som ett sydgötiskt hus. Det är ungefär 
20 meter långt. Men den tolkningen är inte helt säker
ställd. Johan Åstrand, som ledde undersökningarna, har 
tre alternativ, varav ett är särskilt intressant ur vår syn
punkt. Där är huset indelat i 4 relativt likstora rum med 
en gång mellan de två östligaste rummen. Varje rum ligger 
inom ramen för de mått som angivits ovan.8 Vi kan ha att 
göra med en medeltida modul, som också kan återfinnas i 
städerna, enligt JanErik Augustsson. Han visar exempel 
från Halmstad, Lödöse och Skara.9 Modulen bör i sin tur 
vara materialbaserad. Vi har att göra med timrade hus, där 
stockarnas längd satte måttet. Större byggnader bestod av 
moduler som lagts samman. Hemvidakulla blir på detta 
sätt ytterligare ett medeltida exempel på ett pragmatiskt 
utnyttjande av det råmaterial man hade till hands, i detta 
fall timmer.

Fossil åkermark 
Om vi till att börja med ser till de resonemang om date
ring av fossil åkermark som ligger till grund för vår analys 
(se s. 129ff) så har forskningsläget utvecklats på framför 
allt två sätt. Under 1990talet pekade alla dateringar på att 
röjningsröseområdena generellt kunde dateras till brons
ålder och äldre järnålder. Resultaten från de stora upp
dragsundersökningar som genomförts sedan dess pekar på 
en långt mer varierad och kronologiskt spridd datering av 
röjningsröseområden. Det är fortfarande riktigt att sten
röjningen tar sin början under första årtusendet f.Kr., och 
i vissa regioner dominerar fortfarande dateringar till den
na tid. Men det finns också undersökningar där första år
tusendet e.Kr. dominerar bland dateringarna och vad som 
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är mer anmärkningsvärt, i andra områden dominerar da
teringar till äldre medeltid. Även dateringar yngre än så 
förekommer rikligt (Lagerås 2014). Det går alltså inte att 
utan närmare undersökningar anta att röjningsröseområ
den generellt sett i alla lägen skulle vara från bronsålder 
och äldre järnålder och alltså tydligt äldre än den bandpar
cellerade åkermarken. I Skavarps äng och generellt i Lä
gerbobygden antog vi på 1990talet att röjningsröseområ
den i periferin skulle vara äldre. Man bör nu uttrycka sig 
med större försiktighet och vara öppen för att de kan vara 
samtida eller yngre än bandparcellerna. Det ändrar dock 
inte mycket på vår tolkning av Skavarpslokalen. Vi antog 
att den äldsta odling som vi kunde se i pollendiagrammen 
under perioden 300 till 600 år e.Kr. skulle kunna knytas 
till röjningsröseområden. Det är utifrån dagens forsk
ningsläge lika rimligt att anta. Dock kan man inte på 
samma sätt som vi tänkte då argumentera för att röjnings
rösejordbruket generellt sett har föregått eller avlösts av 
bandparcellerade åkrar. Större områden med röjningsrö
sejordbruk kan ha fortsatt att utnyttjas eller kanske till 
och med nyröjts i periferin till inägomarken även under 
äldre medeltid och senare. 

Vad gäller bandparcellernas datering, så är det snarast 
så att Skavarpundersökningen, parallellt med samtida un
dersökningar i Halland, var det som öppnade för en om
datering. Under 1990talet hade undersökningar i södra 
Västergötland tydligt indikerat att bandparcellerna hörde 
till ett äldre skede under järnåldern.10 När dateringarna 
från Skavarps äng började klarna var därför dateringarna 
till tidig medeltid något av en gåta eller utmaning. Vi hade 
föreställt oss att de var ett tydligt förmedeltida drag, som 
underlagrade den medeltida åkermarken på vissa områ
den i Lägerbobygden. I dag faller dateringarna däremot 
ganska väl in i den bild som ges i de tidigare undersök
ningarna i Småland, men framför allt i dateringarna från 
Halland.11 Den bilden av bandparcellernas datering växte 
alltså fram parallellt med undersökningarna i Skavarp, 
men har för Hallands del ytterligare bekräftats.12 Det är 
inte klart om de jämförelsevis få dateringarna i södra Väs
tergötland pekar på en bakomliggande reell skillnad i kro

nologi eller om det beror på slump och utgrävnings och 
provtagningsmetod. För tolkningen av utvecklingen i Lä
gerbobygden representerade dock förekomsten av två skil
da typer av fossilt åkerlandskap från medeltid en utma
ning, som vi återkommer till nedan (bandparceller res
pektive små områden med terränganpassade oregelbundna 
terrasser). 

Den vikingatida storgården och dess relation till 
medeltidens godssystem
Sedan huvuddelen av denna text färdigställdes har en allt
mer tydlig ny bild av jordbruksdriftens sociala organisa
tion under vikingatid och medeltid växt fram. Den bild av 
ett storgårdssystem under järnåldern som presenteras i ka
pitel 6, har i dag fått ytterligare skärpa genom en serie un
dersökningar som publicerats från mitten av 1990talet 
och framåt. Mot en tidigare syn på vikingatidens sociala 
organisation som baserad på ett förhållandevis jämställt 
samhälle med likstora gårdar där släktskap setts som den 
viktigaste organisationsformen, har ställts empiriska be
lägg och teoretiska ramverk som betonar ett långt mer hie
rarkiskt samhälle där jordägandet kunde vara samlat på få 
händer. Det nya forskningsläget baseras dels på en fruktbar 
norsk omorientering och debatt, dels på en rad empiriska 
undersökningar i Sverige, som bland annat inspirerats av 
de norska resultaten. Startskottet i den norska debatten var 
Tore Iversens inlägg om det norska landboväsendets upp
komst och den följdes av en lång rad inlägg i tidskriften 
Heimen och inspirerade dessutom nya empiriska under
sökningar framför allt inom arkeologin.13 De svenska em
piriska undersökningar som har gett tydliga bidrag till 
denna omorientering har bland annat varit Sigurd Rahm
qvists avhandling om de medeltida frälsegodsens framväxt, 
Clas Tollins studie av ägoområden i Småland och västra 
Östergötland under äldre medeltid samt Johan Bergs av
handling kring tidig godsdrift i Östergötland.14

Undersökningarna av Rahmqvist, Tollin och Berg har 
gett flera ytterligare exempel på det redan Käthe Bååth 
hade belagt i vårt undersökningsområde, att det under 
högmedeltid fanns ett antal huvudgårdar som drevs med 
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underordnade landbotorp och att denna organisation 
upplöstes under senare medeltid. De ovan nämnda förfat
tarna har också i sina undersökningar öppnat för möjlig
heten att dessa huvudgårdar i sin tur har haft föregångare 
i vikingatida och tidigmedeltida storgårdar. Hur dessa 
storgårdar har drivits med avseende på arbetskraft har 
egentligen aldrig klarlagts i någon stark empirisk mening, 
men det har på goda grunder antagits att träldrift kan ha 
spelat en större roll i dessa tidiga storgårdar.

Johan Berg sammanfattade denna delvis hypotetiska 
utveckling av godsdriften i en modell i tre steg. Modellen 
återger i ett tidsgeografiskt diagram tänkta rörelsemönster 
för arbetskraften i de tre olika typerna av drift under med
eltiden. Som Berg påpekar är det inte möjligt att empi
riskt belägga denna typ av social interaktion annat än för 
samhällets övre skikt. Men styrkan i att framställa de tre 
faserna i ett tidsgeografiskt diagram är att de visar på möj
liga kopplingar och restriktioner i en tänkt arbetsorganisa
tion bakom de mer allmänna begreppen slavdrift, hu
vudgårdsdrift och landbodrift. De har alla haft ett specifikt 
rumsligt uttryck och kan med hjälp av tidsgeografin kon
kretiseras. Den centrala tankegången i tidsgeografin är att 
rummet och dygnet sätter tydliga gränser.

Bergs egna undersökningar kan, på samma sätt som i 
vår undersökning, sägas ha belagt de två senaste faserna i 
denna utveckling, men samtidigt öppnat för möjligheten 
av en äldre fas. Denna äldsta fas är egentligen mest belagd 
genom att det gått att rekonstruera större gårdsterritorier, 
som kan tänkas motsvara en tänkt tidigmedeltida eller vi
kingatida storgård. Först under loppet av medeltid fram
träder där de senare kända gårdarna. Samma förhållanden 
är också elegant visade i Tollins undersökningar i Småland 
och i västra Östergötland.15 Som framgår, inte minst av 
Alf Ericssons nyligen utkomna avhandling, har denna tre
stegsmodell nu kommit att bli väl etablerad i forskningen 
kring det medeltida godslandskapet.16 

Tresädets införande
Till den litteratur som utkommit sedan våra fältundersök
ningar avslutades och som bidrar till tydliggöra eller ifrå

gasätta de resultat vi presenterar sällar sig två verk som är 
viktiga byggstenar i dagens förståelse av ödegårdskrisen 
och dess betydelse för landskapsomvandlingen under 
1400–1700talen. Janken Myrdal ger i sin översikt om 
ödegårdskrisen i Sverige en bild av den roll som de out
nyttjade markerna i krisens spår hade för produktionsom
läggningen under senmedeltid och Aadel VestböFranzén 
visar hur den markreserv som de övergivna gårdarna ut
gjorde var ett viktigt led i införandet av tresädet. Samti
digt förhåller hon sig kritisk till den tes som förs fram i 
kapitel 7 om att kapandet av arbetstopparna kan ha varit 
en viktig orsak till införandet av tresädet.17

Diskussion
När vi inledde våra undersökningar fanns inte den litte
ratur som vi hänvisar till ovan. Det medeltida agrarland
skapet var en anonym ’black box’ på vägen mellan det 
förhållandevis välkända äldre järnålderslandskapet och 
1600–1700talskartornas väldokumenterade markan
vändning och åkerformer. En vanlig föreställning var att 
det medeltida landskapet i sina grunddrag var jämför
bart med det jordbrukslandskap vi kände från de äldsta 
lantmäteriakterna. I relation till det ville vi lyfta fram 
det specifikt medeltida jordbrukslandskapet och dess 
former.

Under våra fältundersökningar upptäckte vi ganska ti
digt att fältmaterialet kring åkrarna var oväntat krångligt 
och inte lät sig inpassas i någon tidigare enkel modell. 
Bandparcellerna var inte – som vi hade förväntat oss – 
från äldre järnålder, utan medeltida. Och varför fanns det 
medeltida bandparceller på Hemvidakulla, medan det 
upp enbarligen medeltida åkerlandskapet på de små öde
gårdarna (Gåsarp, Vässingsmålen) i stället känneteckna
des av oregelbundet utformade tegar med röjningsrösen 
och terränganpassade terrasskanter. De ger tydligt intryck 
av en successivt framväxt åkermark med utgångspunkt 
från en ensamgård.

I stället för att, som vi riktat in oss på, identifiera ett 
tydligt skikt av medeltida bebyggelsemönster och åkerfor
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mer fann vi inom det halvmillenium som medeltiden ut
gör tre distinkta typer av agrarlandskap:
a) Ett än så länge ganska svårfångat tidigmedeltida land

skap, som framför allt kännetecknas av bandparceller
nas landskap, och som kan ha en förbindelse med en 
möjlig vikingatida storgård vid Lägernäs (cirka 1000–
1200 e.Kr.).

b) En huvudgård med landbogårdar, där åkermarken 
ställvis har utvecklats på basis av ett äldre bandparcell
landskap och på andra gårdar kännetecknas av helt 
oregelbundna former (cirka 1200–1400 e.Kr.).

c) Det omorganiserade räntegårdslandskapet, där flera 
smågårdar lagts öde, och där egaliserade småbyar kan 
uppträda på den tidigare storgårdens plats (säkert be
lagt från 1500talets mitt).

 
Den expansiva perioden 1000–1400 innebar alltså att om
rådet på kort tid genomlöpte två ganska väsensskilda faser 
innan extensifieringen under senmedeltid satte in. För 
den första fasen kan vi endast antyda den sociala struktu
ren, men har en ganska tydlig bild av landskapsutnytt
jande och åkerstruktur. Området i Skavarps äng nyttjades 
sannolikt i ett gräsmarksbruk och på marken hade vi ett 
omfattande system av bandparceller. Liknande system av 
bandparceller förekommer inom hela det område som 
under medeltid utgjorde godsdomänen Lägerbovada 
längs sjön Västra Lägerns östra strand. Oberoende av se
nare gränser var så gott som hela den odlingsbara marken 
uppdelad i bandparceller. De kan förekomma i utmar
kerna mellan två senare byar (se till exempel kartan fig. 
4:13), och samtidigt finns det tydliga tecken i det äldre 
kartmaterialet att de centrala delarna av byarnas åkermar
ker varit indelade på samma sätt. 

När vi ställer samman det nu aktuella forskningsläget 
med förhållandena i Lägerbygden får vi följande bild. Un
der 1000talet är det sannolikt att det med centrum i Lä
gernäs fanns en storgård. För det talar dels runstenen, dels 
ortnamnet som tydligt syftar på ett större område, större 
än den nuvarande byn Lägernäs (se kapitel 6). När nu da
teringarna av bandparcellerna faller in i samma tid måste 

vi knyta den markstrukturen samman med bilden av en 
sådan storgårdsstruktur. På en viktig punkt blir vi då sva
ret skyldiga. Vi kan inte ge en godtagbar förklaring till 
varför driften av sådan storgård skulle ha lett till utveck
landet av en regelbundet indelad åkermark. Om all mark 
tillhörde en eller möjligtvis två senvikingatidatidigme
deltida storgårdar bortfaller den förklaring som man tidi
gare gett bandparcellerna – att markera bruksrätter för en
skilda familjer inom ramen för att släktskapsbaserat sys
tem.18 Man borde lika gärna kunnat bruka marken i ett 
mera rörligt och mindre reglerat mönster av det slag som 
vi antar gäller för röjningsröseområdena. 

Kan då bandparcelleringen förknippas med det hög
medeltida landboväsendet? Var bandparcelleringen det 
typiska åkermönstret för de dagsverkspliktiga landbotor
pen under Kalvsved och Lägernäs? Vi kan med ganska stor 
säkerhet svara nej på den frågan. För det första visar ju 
åkermönstret på de andra landbotorpen en helt annan ka
raktär. För det andra är bandparcelleringen i Askeryds ska
te så vitt utbredd att den svårligen kan kopplas till ett min
dre antal medeltida ödegårdar. För det tredje finns det 
tecken på att den regelbundna indelningen i bandparcel
ler varit på väg mot sin upplösning redan vid tiden för 
Hemvidakullas övergivande under 1400talet. Ett allt mer 
intensivt stenröjande i närheten av bebyggelsen kan doku
menteras och ställvis har detta brutit upp den äldre regel
bundna strukturen. 

Den enda rimliga tolkningen är alltså att den bandpar
cellerade åkermarken runt den medeltida ödegården 
Hemvidakulla och i hela Lägerbovada röjts och planerats 
under äldre medeltid innan de högmedeltida landbogår
darna uppkommit. 

Det finns alltså en motsättning mellan de faktiska för
hållandena i Lägerbobygden och den trestegsmodell som 
framhäver hur man under vikingatid och äldsta medeltid 
haft ett system med storgårdar där arbetet skulle ha utförts 
av på storgårdar inhysta förvaltare, trälar och legohjon.

Avståndet från de nordligaste bandparcellerna inom 
godsområdet till de sydligaste är över 10 kilometer. Även 
om driften redan då skulle kunna vara uppdelad på de två 
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senare huvudgårdarna Kalvsved och Lägersnäs, är avstån
det mellan ett tänkt brukningscentrum och åkrarna avse
värt. Här framstår styrkan i den tidsgeografiska modellen 
som Johan Berg illustrerat trestegsmodellen med.19 Vi 
tvingas att konkretisera vad en slavdrift skulle innebära 
med dessa geografiska restriktioner och det verkar inte 
rimligt att arbetet på så långt bort belägna åkrar skulle ut
förts av slavar inhysta på storgården. 

För det andra är det svårt att förklara vilken funktion 
som bandparcellerna skulle ha haft om de skulle ha bru
kats av jordbruksarbetande slavar under någon typ av ar
betsledare. Vi konstaterade tidigt att bandparcellerna fö
retedde alla tecken på att vara ägoparceller och inte bruk
ningsparceller. I en slavdrift där åkern drevs samlat under 
en storgård skulle en sådan indelning vara onödig.20

Hur ska vi nu i stället föreställa oss de processer som 
kan ha gett upphov till bandparcellering under tidig med
eltid i Småland och södra Östergötland? Låt oss till att 
börja med betrakta den vidare tolkningsramen kring 
bandparcellering och andra geometriskt enkelt utformade 
åkersystem. Man kan knappast hävda att det finns någon 
enkel och självklar tolkningsnyckel mellan geometrisk ut
formning av åkermark och den sociala organisation som 
den är ett uttryck för. Men i en övergripande tolkning kan 
man visa att regelbundet indelad åkermark förekommer i 
tidiga delar av en kolonisation, som på ett eller annat sätt 
är styrd av en auktoritet eller av ett tydlig socialt regelverk. 
Regelbundna indelningar i form av stora kvadratiska ägo
områden förekom både i det romerska imperiet och under 
den nordamerikanska kolonisationen.21 Regelbundna 
breda bandparceller finns belagda både från situationer 
när ett tidigare mer mobilt jordbruk fixerats på marken 
och i samband med kolonisationsförlopp under medelti
den, såväl i den tyska östkolonisationen som i normander
nas kolonisation av norra England.22 Den enkla regelbun
denheten i dessa system, vare sig den är styrd uppifrån el
ler växt fram inom bönders samfälligheter bidrar till att 
reducera transaktionskostnaden. Den geometriska upp
delningen baserat på ett förhållandevis enkelt mätförfa
rande ger garantier för en genomskinlig process.

När vi ska sätta in vikingatida/tidigmedeltida bandpar
celleringar i inre Sydsverige i sitt samhälleliga samman
hang kan vi ta utgångspunkt i de stora sammanhängande 
godsdomäner som av allt att döma fanns vid denna tid, 
ägda och kontrollerade av en storman. Vi vet också att det 
under tidig medeltid skedde en omfattande inre kolonisa
tion av sådana domäner. De som sattes att genomföra 
denna kolonisation var beroende av stormannen. Om de 
var tidigare slavar eller var i något annat slags beroendeför
hållande till stormannen låter vi vara osagt, men det är 
rimligt att tänka sig att det är i samspelet mellan en jord
herre och några av honom beroende nyodlare som vi ska 
förstå de tidigmedeltida åkerformerna i Lägerbovada. 

På ett övergripande plan kan bandparceller kopplas till 
sådana perioder av kolonisation. Det är alltså möjligt att 
den inre kolonisationen av Lägerbovadadomänen inletts 
med period av uppodling, där bandparcellerna tjänat som 
viktiga och transparenta fördelningsinstrument. Denna 
initiala uppodling skulle sedan i nästa skede låsts till ett 
mindre antal tydligt identifierbara landbogårdar. Till den
na bild hör också de omfattande röjningsröseområdena, 
som ofta direkt ansluter till den bandparcellerade åker
marken. Deras tidsställning i detta område är ännu oklar. 
En sådan process av inre kolonisation knyter närmare an 
till Tore Iversens modell över ett informellt landbosystem 
med personliga avhängighetsformer mellan jordherre och 
landbo, än till en på storgårdar baserad ren slavdrift.23 

Sammanfattningsvis
Vi kan alltså inte sägas ha funnit ”Det medeltida kultur
landskapet” som projektet satte som sitt mål. I stället har 
vi fångat in hur den medeltida expansionsperioden i detta 
speciella område ledde till en nästan snubblande utveck
ling, där två distinkta organisationsformer inom loppet av 
en 400årsperiod hann med att sätta sina avtryck i land
skapet. De bestående resultaten av detta projekt kan för
hoppningsvis vara tre: För det första har vi anvisat en tyd
lig nyckel till hur ödegårdskris och ödegårdar kan fångas 
upp och ges empirisk stadga genom ett tvärvetenskapligt 
retrogressivt angreppsätt på yngre historiskt källmaterial. 
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Där vill vi särskilt betona kartmaterialet i kombination 
med en successivt uppbyggd allt större erfarenhet av hur 
olika fossila former i odlingslandskapet ska förstås krono
logiskt och funktionellt. Detta utgör en tydlig kontrast till 
metoder och angreppssätt i det nordiska ödegårdsprojek
tet, där man i den svenska delen avsvor sig möjligheten att 
utnyttja kartmaterialet och i den norska delen byggde på 
en annan typ av retrogressiv metod, baserad på storlek 
snarare än faktiskt retrogressiv landskapsrekonstruktion. 
För det andra har vi med dessa metoder kunnat ge en de
taljerad bild av ett högmedeltida huvudgårdssystem och 
deras underliggande landbogårdar. För det tredje har vi, 
utan att kunna komma med någon elegant förklarings
modell, problematiserat förbindelsen mellan å ena sidan 
en tänkt och ofta framförd trestegsmodell där slavdrivna 
gårdar under vikingatid ges en central roll och å andra si
dan ett samtidigt system med bandparceller. 
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