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PA SIDORNA 62-63 återgavs en enkel modell för hur införandet
av jordbruk kan beskrivas. Med dess hjälp kan det i ett långt tids
perspektiv slagkraftigt visas att jordbruket infördes med olika has
tighet i olika delar av landet. I denna första del av jordbrukshisto
rien har emellertid också en rad andra linjer följts genom jordbru
kets första årtusenden: grödorna och husdjursstocken; byggnader
na, redskapen och arbetet; kulturlandskapet; gårdarna och hushål
len; maten och människorna.
En beräkning av källorna för proteinet i
kosten i två sydskånska hushåU (procent
per period} under mellanneoliticum och
yngre bronsåldern (för periodindelning
en, se sidan 50)
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Det är inte självklart att det går att skapa en helhet av dessa
många linjer. Det är inte heller självklart att det går att peka på
dem som på lång sikt skulle vara de viktigaste. På de avslutande
sidorna ska jag dock göra ett försök att sammanfatta hur och var
för väsentliga förändringar ägde rum under tidsskedet 3900-500
f.Kr., det vill säga neoliticum och bronsåldern. Varför jordbruket
infördes diskuterades på sidorna 67-69.
Den trestegsmodell för jordbrukets introduktion, som presenterades på
sidan 63, kan användas för att visa skillnaden i.förloppet i de södra och
norra delarna av landet.
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VAD FÖRÄNDRADES INTE?
Under arbetet med denna jordbrukshistoria har jag egentligen inte
slagits mest av förändringarna utan mera av det motsatta. Det tycks
finnas en genomgående likhet genom hela neoliticum och brons
åldern, som kan sammanfattas i ett ord, nämligen "långhus".
Under hela denna tid bodde människor i långhus. Alla trattbä
garkulturens människor bodde visserligen inte i långhus, och den
gropkeramiska kulturens människor gjorde det alls inte, men un
der hela tidsskedet från tidigneoliticum till och med yngre brons
åldern bodde några människor i långhus, från och med senneoli
ticum alla eller de flesta. Före neoliticum bodde ingen i långhus.
Långhusen är emellertid bara en symbol för något viktigare.
Genom hela neoliticum och bronsåldern bedrevs jordbruket av
familjestora grupper av människor, av hushåll. Gruppernas typis
ka storlek och sammansättning kan ha växlat genom tiderna, sär
skilt kanske under senneoliticum och äldre bronsåldern, då lång
husens storlek förändrades. Grunden är dock densamma: relativt
små grupper av människor som arbetade gemensamt inom hushåll.
Ordet "gård" kan försiktigt använt vara på sin plats.
Inom hushållen fanns en arbetsfördelning mellan könen, och
könsrollerna hade olika status och prestige. Grundläggande lika
var emellertid att hushållen var uppbyggda kring en arbetsfördel
ning mellan könen. Detta kom till uttryck i ritual, offer och myter,
som handlade om jordbrukets, hushållens och världens ständiga
fortlevnad, om årets och livets fortgång varv efter varv.
Något som förändrades var däremot antalet hushåll. Inom ett
begränsat studieområde i södra Skåne har det beräknats att det
fanns 2-3 långhus under tidig- och mellanneoliticum, 8 under sen
neoliticum och äldre bronsålderns period I och 13-18 under peri
oderna Il-VI. Självfallet förändrades också själva jordbruket i grun
den, från markberedningen till maten.

LÅNGSIKTIGA FÖRÄNDRINGAR
Från 4000 f.Kr. till 500 f.Kr. förändrades skogarna till parkliknande
kulturskogar och inom slättbygderna till enstaka dungar av gagn
träd i ett skoglöst landskap. Detta, som syns i både pollendiagram
men och de arkeologiska fyndplatsernas ekofakter, var ett resul
tat av ringbarkning, brandröjning och betestryck. Detta möjliggjor
des i sin tur av en rad jordbrukstekniska förändringar.
Dessa förändringar kan ses på som en ständig ström av nyheter
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Arkeologiska fynd av växter ordnade efter växtmiljö (antalet
växtlämningar beräknade som procent per period) från neoliti
cum och bronsåldern (för periodindelningen, se sidan 50)
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ruderatmark = gårdsplaner, vägkanter
och annan starkt kulturpräglad mark

eller som ett fåtal skeden då många nyheter samtidigt innebar sto
ra förändringar. Saken är problematisk på grund av den förhisto
riska arkeologins långa tidsperspektiv. Vad är samtidighet under
årtusenden? Dateringarnas bristande noggrannhet är ett annat pro
blem. Hur ska man förstå vad de enskilda människorna och hus
hållen hade att ta ställning till, när inga dateringar kan göras nog
grannare än 200--400 år?
Försiktigtvis, men ganska banalt, kan tre stora förändringsske
den urskiljas under neoliticum och bronsåldern:
1. Införandet av jordbruket 4000-3800 f.Kr. Under några genera
tioner spreds sädesodling, boskap och grisar över södra delen av
landet. Samtidigt spreds en ny livsstil.
2. "The Secondary Products Revolution" 3000-1500 f.Kr. En
svensk term för de samlade förändringarna under detta långa tidsEn beräkning av den biologiska produktionen inom
ett gårdsområde under neoliticum och bronsåldern,
och motsvarande under mesoliticum

YBÅ
TN

Mesoliticum

nettoproduktion,
ton/ha

tillgodogjort
inom gården,
ton/ha

3,5
3,0
3,0

0,4
0,01

0,8

utbyte,
procent

27
13
0,3

Den av människorna sig tillgodogjorda delen (uttryckt
som tusental kg per ha) är angiven som ett utbyte, som
är den tillgodogjorda andelen i procent av nettoproduk
tionen (uttryckt som tusental kg per ha) under meso/iti
cum (för periodindelningen, se sidan 50).
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skede kunde vara "de utvecklade produkternas omvälvning".
Många förändringar, vars första förekomster kan dateras till skil
da tidpunkter, s log igenom under tiden 3000-1 500 f.Kr. De med
förde tillsammans att en gård såg mycket annorlunda ut och be
boddes av ett mycket annorlunda fungerande hushåll under äldre
bronsåldern jämfört med under äldre mellanneoliticum. Yllefår,
vävstolar, årder, hästar och vagnar, hirs och havre, bronsredskap,
specialiserade skäror och silkeramik, är sådant som tydligt syns och
som skiljer äldre bronsåldern från äldre mellanneoliticum.
3 . Gårdarna blir gårdar 1000-800 f.Kr. Under dessa århundraden
byggdes gårdar med uthus, eventuellt med fähus. De hade stenröjda
permanenta, kanske gödslade åkrar. De tidigare årtusendenas ny
heter samlades alla till en effektiv helhet, och de första j ärnredska
pen tillverkades vid denna tid. I grunden förändrades härefter inte
jordbruket förrän på 1 700-talet.
Just jordbrukets effektivisering kan beräknas överslagsmässigt. Den
biologi ska nettoproduktionen inom ett område är den totala till
växten av växter och dj ur under årets växts äsong. Det allra mesta
är den gröna bladmassan hos träd och örter. Under tidigneoliticum
tillgodogj orde sig ett hushåll 50 gånger så mycket av denna pro
duktion, jämfört med vad ett hushåll gjorde under mesoliticum.
Fram till yngre bronsåldern fördubblades denna andel, samtidigt
som ett mera produktivt landskap hade skapats genom männi
skornas arbete och husdjurens påverkan.
Effektiviseringen var beroende av skogsröjning och förskingring
av de ackumulerade mulljordarna. Landskapets bruttoproduktion,

•
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Befolknings
illväxt

Tid

Fynd av järnföremål
(antalet järnföremål)
från bronsåldern (för
periodindelningen,
se sidan 50)

YBÅ VI
YBÅ V
YBÅ VI
ÄBÅ 1 1 1
ÄBÅ I l
ÄBÅ I

1 26
52
6
3

Jordbrukets eviga pro
blem: att producera
både åt en växande
befolkning och ett
överskott samtidigt
som kulturlandskapets
produktionsförmåga
hotar att sjunka på
grund av det ständiga
uttaget av energi och
näring.

234

NEOLITICUM-BRONSÅLDER 3900-500 F.KR,

det vill säga den samlade mängden växande stammar, stjälkar,
kvistar, ris, blad och örter, minskade. Effektiviseringen resultera
de också i ökad urlakning, erosion och sandflykt.
På lång sikt hamnade jordbruket, om inte precis i en återvänds
gränd, så i alla fall på en enkelriktad gata. Det allt effektivare jord
bruket medförde landskapsförändringar, som i sin tur tvingade
fram ett allt effektivare jordbruk för att föda en växande befolk
ning. Det har beräknats att jordbrukets produktion ökade, men
att det kostade allt mer arbete. Produktionen ökade per areal
enhet, men minskade per tidsenhet.
Här har jag tecknat en bild av ekologi, befolkningstillväxt och
jordbruksteknik. Frågan är om den kan förklara varför gårdarna
och kulturlandskapet förändrades, varför människorna började
handla och tänka på nya sätt.
VARFÖR SKEDDE FÖRÄNDRINGAR?
Den glaciala-interglaciala cykelns klimat- och jordmånsförändring
ar, som beskrevs på sidorna 40-43, i kombination med en lång
sam men stadig befolkningsökning är en del av förklaringen till att
kulturlandskapet förändrades. Klimatförändringen omkring 1000
f.Kr. var av betydelse. Detta kan emellertid inte vara hela förkla
ringen. Den kronologiska, geografiska och kulturella variationen
är större än den i cykeln ingående ekologiska variationen. En mera
tillfredsställande förklaring måste utgå också från andra faktorer.
Egentligen skedde liknande förändringar som i det svenska kul
turlandskapet i hela norra Europa. Det är emellertid inte heller en
tillräcklig och tillfredsställande förklaring att säga att människor
na på Skandinaviska halvön mottog och ständigt anpassade sig
efter en ström av ideer som kom från kontinenten, söderifrån eller
österifrån. Gång på gång visar fynden att människorna kände till
fenomen, som var i bruk på kontinenten, utan att själva tillämpa
dem. Exempel är jordbruket självt och yllehantverket. Nyheter inte
bara sprids. De ska också väcka anklang och tas emot. Den svåra
frågan att besvara är alltså varför nyheter inte tillämpades förrän
efter många generationer eller århundraden.
Ett försök till förklaring skulle kunna utgå från att människor
na bildar samhällen. Inom de minsta grupperna av människor, det
vill säga hushållen, fattade individer beslut om att ändra sina liv
utan att ha överblick över klimatförändringar, befolkningstillväxt
eller strömmen av nyheter från kontinenten. De såg vardagsnära
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på sin situation och på grannarnas. Det är kanske detta som man
skulle kunna ta fasta på. Olika slags jordbruk var knutna till oli
ka livsstilar. Under neoliticum är detta tydligt. Livsstilarna benämns
då "arkeologiska kulturer " . Ett exempel är stridsyxekulturen un
der yngre mellanneoliticum.
I skriftlösa samhällen fungerar människor och grupper av män
niskor, till exempel hushållen, genom att träffas och prata och
genom ritualiserade handlingar och igenkännliga föremål. Det är
just detta som binder samman de olika neolitiska kulturerna och
de olika perioderna. Små grupper av människor, som önskade visa
samhörighet, förändrades samtidigt på samma sätt. De valde då
en livsstil som skilde dem från människor som de önskade ta av
stånd från. Till de olika livsstilarna hörde olika slags mat, som
producerades inom olika slags jordbruk. Detta förefaller vara en
karakteristisk samhällsmekanism under neoliticum.
Under bronsåldern organiserades människorna i större grupper
av hushåll genom hövdingar och hövdingasläkter, som disponera
de gårdarnas överskott, inte minst i form av boskapshjordar. Över
skottet använde hövdingarna för att byta till sig prestigefyllda
föremål och för att genomföra ceremonier, ståtliga offer och be
gravningar, och festligheter. Förändringarna genomfördes under
bronsåldern i samhällen där människor hade olika inflytande och
makt. De som hade makten var också de som hade den bästa kun
skapen om förebilder i de samhällen på kontinenten som de öns
kade samverka med för att få tillgång till prestigefyllda, ovanliga
bronsföremål, som drivna skålar och konstfärdiga vapen, och inte
minst till bronsen, som skulle användas till alla andra föremål.
Förändringarna i kulturlandskapet nödvändiggjordes på mycket
lång sikt av ekologiska förändringar och av befolkningstillväxten .
Ideerna och kunskapen om andra slags samhällen än det egna fanns
genom strömmen av nyheter från kontinenten. Förändringarna
genomfördes som ett led i de jordbrukande människornas strävan
att gemensamt lösa vardagens bekymmer och att, efter hand, åstad
komma ett överskott att användas av dem som hade makten. Från
att ha varit grupper av hushåll som samverkade inom ramen för
stammar och klaner, delades hushållen upp i sådana som produ
cerade ett överskott och sådana som tillgodogjorde sig överskot
tet. Mark, boskap och egendom kom att bli mindre samfällda och
mera enskilda. Stenröjda åkrar och boskap, som stod i gårdarnas
fähus, kan ses i det perspektivet. De tillhör ett jordbruk som inte
längre var en kollektiv rättighet för alla som tillhörde gruppen.
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Jordbrukets rättigheter och plikter hade knutits till de enskilda
hushållen på gårdarna. I järnålderns fossila kulturlandskap syns
detta tydligt.
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Ekologiska modeller för energianvändning och förändringar i kulturlandska
pet tillhör inte de centrala forskninginriktningarna i dag (Welinder 1973,
1984). I några moderna arbeten har dock beräkningar gjorts utifrån utgräv
ningarna av långhusen och deras spridning i landskapet (Olsson 1991b, c,
Tesch 1992).
Ystad-projektet hade som syfte att väva samman ekologiska, demografi
ska och sociala variabler till komplexa modeller för långtidsförändring (Stjern
quist 1992). Därtill spelar ideologi en central roll i många moderna arbeten
(Larsson, Th.B 1989, Larsson, M. & Toll 1995, Åkerlund 1996, Larsson, M.
& Olsson 1997).

