
Fähusdrift, järn och 
fasta åkrar UNDER DET FÖRSTA årtusendet före Kristi födelse genomgår jordbruket i Norden en rad genomgripande förändringar. Nu uppträder bostadshus med en fähusdel, där boskapen stallas vintertid och eventuellt på nätterna. Järnet tas i bruk för redskap till skörd och slåtter. Även grödornas sammansättning förändras. Ett liknande förlopp kan skönjas i hela Nordeuropa och det karakteriseras av att det tidigare mer rörliga jordbruket nu får fasta åkrar och en intensivare drift. I äldre litteratur brukar denna utveckling förklaras med två faktorer: dels klimatets förändringar under 500-talet f.Kr., dels införandet av järnet. I ännu äldre litteratur beskrivs ofta denna process som ett landnam då jorden för första gången togs i besittning, jämförbart med den norska kolonisationen av Island under vikingatid. De senaste tjugo årens intensiva forskning har förändrat bilden. Ingen hävdar i dag att järnåldersbygden kom till genom ett landnam. Det är nu inte heller lika lätt att säga att det var klimatförsämringen och järnet som var orsakerna till ett alltmer fast bondesamhälle i Norden under denna tid. Stora förändringar av jordbruket i Skåne ... De första tecknen på denna förändring mot "järnåldersjordbruket" har redan beskrivits tidigare i denna bok. De inträffar under yngre bronsålder, det vill säga 1100-500 år f.Kr. Tydligast har dessa förändringar beskrivits i landets allra sydligaste delar. Från 800 f.Kr. expanderar den öppna jordbruksmarken kraftigt i Ystadsområdet och stora områden avskogas. Samtidigt omformas också våtmarkerna i och med att alkärr huggs ut till betes- eller slå.ttermark. I ett långt tidsperspektiv framstår denna förändring som det avgörande steget mot det öppna landskap som i dag kännetecknar helåkersbygden i Skåne. Den drastiska landskapsomvandlingen är samtida med en rad andra förändringar i odling och bebyggelse. Under slutet av äldre 239 
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bronsålder skedde en övergång till byggnader som bestod av tre
skeppiga långhus. Övergången till denna hustyp har man tolkat 
som nära förknippad med att man velat bereda plats för en fähus
del, där man stallade och fodrade djuren över vintern. Fram till 
och med äldre bronsålder dominerades grödorna av emmer, enkom 
och naket korn. Från senare delen av bronsåldern kom det sex
radiga skaltäckta kornet att bli den dominerande grödan. Långt 
in på 1800-talet behöll det sin dominans i Sverige. Man har också 
hävdat att de typer av ogräs man hittat rester av skulle tyda på att 
åkrarna gödslades regelbundet. 

Vi har här att göra med den mest genomgripande förändringen 
av jordbruket sedan det infördes tretusen år tidigare. Jordbruket 
kom att baseras på en kombination av åkerbruk och boskapssköt
sel, där de båda sektorerna var starkt beroende av varandra. Mjölk
hushållningen började spela en central roll och därmed vinterstall
ning och ängsbruk. Åkern har varit gödslad, även om olika for
mer av röjningsgödsling och extensivt utnyttjad åkermark också 
förekom. Denna typ av jordbruk har karakteriserats med talesät
tet "äng är åkers moder" eftersom åkern för sin näringstillförsel 
varit beroende av stallgödsel, vars näringsämnen ytterst har sitt 
ursprung i betesmarker och slåtterängar. "Äng är åkers moder" -
jordbruket skulle alltså ha införts redan under yngre bronsålder . 

... men när skedde förändringarna i resten av Sverige? 
Den bild som man kan teckna av jordbruket i Skånes allra sydli
gaste delar från yngre bronsåldern är ovanligt skarp. Men jord
bruksexpansionen kan beläggas på många andra håll i Sverige. På 
Sydsvenska höglandet röjs markerna från sten från 900-talet f.Kr. 
och vi får på många håll en kraftig expansion av den öppna och 
odlade marken. Även i landets nordligaste delar kan man ur pol
lendiagrammen se att den yngre bronsåldern är en expansiv peri
od. Från 700 f.Kr. och några århundraden framåt förekommer till 
och med odling så långt upp som vid Umeälvens nedre lopp. Men 
behöver det betyda att jordbruket i sin helhet också förändrades i 
samma grad över hela landet? 

Det är fastlagt att "äng är åkers moder"-jordbruket inte införts 
samtidigt i hela landet. I Mellansverige finns de äldsta beläggen för 
att alla olika delar av denna nya typ av jordbruk är på plats sena
re. Först efter Kristi födelse har vi där säkra belägg på inhägnade 
ängsmarker, stallade djur och gödslade åkrar. Då har man också 
haft det redskap som måste ha saknats i den yngre bronsålderns 
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Skåne: kortlien av järn som gjorde en effektiv höskörd möjlig. 
Skapas alltså det typiska järnåldersjordbruket redan under 

bronsålder? Eller ska fähusens uppdykande i söder ses som en ti
dig spridning av fähusdriften, som från början var begränsad till 
Skåne? Det var alltså på många sätt avgörande förändringar som 
skedde under det första årtusendet efter Kristi födelse. Men tusen 
år är en lång tid och om vi ska kunna förstå kronologin och driv
krafterna bakom förändringarna blir vi tvungna att se närmare på 
de olika delarna i denna förändringsprocess: fasta åkrar, klimat
förändring, fähus, slåttermarker och järn. 

ÅKRARNA BLIR FASTA 

Den expansion som vi kan se under yngre bronsålder leder också 
fram till att ett nytt källmaterial för jordbrukshistorien skapas. Från 
denna tid härstammar de äldsta synliga spåren av jordbruk och 
boskapsskötsel i våra skogs- och betesmarker. Odlingsrösen och 
stensträngar har uppkommit genom att man medvetet stenröjt 
mark för permanent bruk. Terrasser, hak och jordvallar har upp
kommit för att samma åkrar brukats under längre tid, så att jord 
anhopats mellan åkerytorna. Denna typ av lämningar brukar kal
las fossilt odlingslandskap. 

De äldsta daterade odlingsrösena på Sydsvenska höglandet kom 
till på 800-900-talen f .Kr. I Sörmland har man daterat liknande 
stenröjningar till 900-talet f .Kr. På Gotland lades små rektangulä
ra och kvadratiska åkrar ut på 700-talet f.Kr. Denna datering av 
de äldsta fasta åkerspåren gäller i hela Nordeuropa. Åkrar från 
denna tid finns till exempel i Estland, Danmark, Nordtyskland, 
Nederländerna och Norge. I Storbritannien och i Mellaneuropa är 
de fasta spåren av åkerbruk äldre. 

Dessa beständiga spår av åkerbruk och boskapsskötsel uppkom
mer i områden med skilda.klimatiska och naturliga förutsättning
ar och i olika sociala och etniska sammanhang. Den gemensam
ma nämnaren är att det sker i samband med en intensifiering av 
jordbruket. De fasta åkerspåren har inte uppkommit vid det förs
ta brukandet av marken. Många av områdena har tagits i anspråk 
redan under neolitisk tid. Det innebär att de fasta åkersystemen 
ska ses som resultatet av ett ändrat utnyttjande. De är alltså inte 
en nödvändig förutsättning för att markerna över huvud taget ska 
kunna nyttjas. 

Det finns inte någon enkel förklaring till att det just vid denna 



242 JÄRNÅLDER 500 F.KR-IOOO E.KR. 
tid uppkommer fasta åkerindelningar. I vissa delar av Norden bru
kades åkern på ett sådant sätt att det lämnade tydliga spår. I and
ra delar har en lika intensiv brukning förekommit utan att det läm
nat några spår ovan mark. Varken redskapsbruk, odlingssystem, 
gödsling eller ägandeförhållanden kan ensamma förklara varför 
det i hela Nordeuropa uppkommer synliga åkerlämningar under 
denna tid. 

Sedd ur ett ekonomiskt perspektiv kan denna röjning ses som 
en kapitalinvestering, vars nytta varar längre än den tid som odla
ren kan överblicka. Andra innovationer, som genomförs i jordbru
ket, kan vara nog så viktiga men syns bara så länge de tillämpas 
och lämnar inga bestående spår i marken. På engelska kallas den
na typ av investeringar "landesque capita!", det vill säga en kapi
talinvestering bunden till marken. 

När man i ett globalt sammanhang har diskuterat vilka fakto
rer som gör att sådana investeringar i marken uppkommer har man 
pekat på tre olika skäl: 

För det första kan de komma till stånd i områden, där odling 
över huvud taget inte hade varit möjlig utan att man på detta sätt 
först investerat i marken. En sådan förklaring gäller t. ex. bevatt
ningssystem i torra och halvtorra områden. Men en sådan förkla
ring kan knappast gälla för Norden, där jordbruk utan markin
vesteringar redan hade pågått i mer än tvåtusen år. 

För det andra kan sådana investeringar ses som symboliska, det 
vill säga genom synliga spår som rösen och stensträngar markerar 
en folkgrupp eller en individ sin närvaro i ett område och sitt hävd
ande av marken. Sådana investeringar kan för en lång tid framåt 
lösa frågan om hur markrättigheter ska fördelas inom en grupp 
av brukare. En ekonom skulle säga att rösen och stensträngar 
minskar transaktionskostnaderna i samband med brukandet. 
Mindre tid och kraft behöver slösas på att reda ut vem som har 
brukningsrätten. Åkersystem kan i den meningen ses som en jor
debok skriven på marken. I denna tolkning ligger en väsentlig del 
av förståelsen för de gotländska, västgötska och danska stora åker
systemen. Ur ett juridiskt och symboliskt perspektiv innebär allt
så detta tydliga hävdande av marken att förhållandet mellan bru
karen och marken får en annan och mer beständig karaktär. Frå
gan om ursprunget till äganderätten och hur markrättigheter va
rit organiserade under järnåldern får vi anledning att återkomma 
till senare. 

Fastläggandet av hävden har lett till att man i flera generatio-



ner efter den första röjningen haft ett minne, ett dokument, skrivet i marken efter den som först röjde. Många gånger har den tegindelning man åstadkommit också blivit styrande för hävden, juridiskt och praktiskt, ända fram till våra dagar. För det tredje kan man se den typen av markinvesteringar som produktiva i den meningen att de möjliggjort en ökad avkastning. I vissa fall kan man tänka sig att behovet av ökad jordbearbetning kan ha lett till en övergång från handredskap, som hacka eller grävkäpp, till årder. Det skulle ha krävt mer stenröjning och lett till fasta indelningar. Men årderbruket är i Skandinavien långt äldre än de synliga åkerindelningarna. Årderbruket kan därför inte ensamt förklara uppkomsten av fasta åkerindelningar och stenröjnmg. I några fall är dock kopplingen till intensifierad jordbearbetning tydlig. De småländska röjningsröseområdena är resultatet av att man velat ge möjlighet för en bättre jordbearbetning, antingen den skett med handredskap eller årder. Den investering som stenröjningen inneburit har där långsiktigt haft betydelse för såväl odling som ängsbruk, bete och dagens skogsbruk. De sydsvenska skogsjordmånerna är i dag bördigare än vad de skulle ha varit om inte bönder före Kristi födelse stenröjt, bearbetat och hävdat marken. Det har gjort att utvecklingen mot sura podsoljordar har fördröjts. Röjningsröse i Röstorp, Svenljunga socken, Västergötland. 
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246 JÄRNÅLD E R  5 00 F. KR- r o o o  E . KR .  Varför blir åkrarna fasta? Det lättaste sättet att förklara uppkomsten av markinvesteringarna i Nordeuropa under första årtusendet före Kristus är att de skedde som en del av en kraftig odlingsexpansion. Den kan ha baserats på olika odlingssystem och olika sätt att bearbeta marken. Beroende på naturförhållanden och skilda sedvänjor ledde expansionen i vissa fall till mer omfattande investeringar i marken och i andra fall till osynliga spår. I många områden tog man också i anspråk marker som efteråt inte brukats lika intensivt. Det är det som är förklaringen till att så mycket av j ärnålderns odlingslandskap finns bevarat fram till våra dagar. Det betyder dock inte att de fossila åkrarna endast representerar ett marginellt j ordbruk. Även i den direkta närheten till de centrala odlings bygderna i Skånes, Västergötlands, Östergötlands och Upplands slättbygder finns spår efter järnålderns j ordbruk i betesbackar och på åkerholmar. Men det som för dagens forskare finns att dokumentera är inte på något sätt en fullständig bild av jordbrukslandskapet från denna tid. Förekomsten av de fossila åkersystemen gör ändå att vi på ett mer konkret sätt än i den första delen av denna bok, kan beskriva hur åkrar och hägnader har varit utformade - hur människan inrett och omvandlat sitt odlingslandskap . MYTEN OM FIMBULVINTERN Skälet till jordbruksbygdens ökade fasthet under äldsta järnålder har ofta sökts i ändrade klimatförhållanden. I äldre litteratur var " fimbulvintern" en etablerad sanning. I dag är de flesta forskare eniga om att klimatförsämringen var ett långsiktigt förlopp som tog sin börj an långt tidigare än järnålderns början. Även om det finns flera tydliga klimatsvackor under första årtusendet före Kristus kan de inte ha haft den avgörande betydelse för j ordbruk och samhälle som man trodde förr. Men föreställningen om "fimbulvintern" fortsätter att leva. Den hör till den typ av enkla historiska förklaringar, som trots att de är mer myt än verklighet, fortsätter sin vandring genom populärvetenskapliga verk och fortfarande återkommer i vetenskapliga skildringar. I Svenska Naturskyddsföreningens årsbok 1 9 8 8  kan vi läsa: På 500-talet f.Kr. drog en fruktansvärd "fimbulvinter" över Europa - en klimatförsämring som tvingade bönderna att bygga 



FÄHUSDRIFT, JÄRN OCH FASTA ÅKRAR 247 ordentliga fähus och stalla in djuren under de kalla månaderna. 
Och i Ordfronts "Sveriges Historia" 1979 heter det: Det kom en vinter så mörk och kall att ingen skådat dess like Vinet vissnar och gran och tall erövrar ekarnas rike 
I brist på andra förklaringar har utifrån kommande faktorer all
tid hållits vid liv i forskning om förhistoriska samhällen. Förkla
ringsramen hör hemma i den tid då man såg bondesamhällen som 
statiska och utan egen förändringskraft. 

Bakgrunden till att "fimbulvintern" fått en sådan genomslags
kraft är följande: Redan i början av 1900-talet hade geologer upp
märksammat att Sverige under förhistorisk tid hade varit varma
re än nu. Man hade hittat hasselnötter i torvlager långt norr om 
hasselns nuvarande utbredning. Ända uppe i Jämtland hade man 
funnit sjönät, en vattenväxt som har stora krav på varmare kli
mat och som senast påträffades som levande växt i Skåne 1916. I 
fjällen hade man hittat trädlämningar ett par hundra meter över 
dagens skogsgräns. Man uppskattade att detta tydde på att man 
haft två eller tre grader högre medeltemperatur än i nutid. 

Bilden av klimatförsämringen tycktes klarna då botanikern 
Rutger Sernander uppmärksammade sambandet mellan stubb
lager i mossar och klimatförändringar. Den nyligen utvecklade pol
lenanalysen gjorde det också möjligt att datera den klimatföränd
ring mot ett kallare och fuktigare klimat som överväxningen av 
stubblagren med vitmosstorv skulle tyda på. Man kunde då visa 
att dessa så kallade rekurrensytor ofta hade tillkommit cirka 500 
år före Kristi födelse. Eddans fimbulvinter 
En sådan iakttagelse hade sannolikt inte fått så stort inflytande på 
den fortsatta arkeologiska forskningen om inte Sernander knutit 
den till Eddans skildring av jättevintern (på isländska fimbulvetr) 
och därmed gett klimatförändringen ett namn. 

I Eddan heter det: Då driver snö från alla väderstreck, det är sträng kyla och bitande vind. Solen förmår intet. Tre sådana vintrar följer på var-



248 JÄRNÅLDER 500 F.KR-rooo E.KR. andra och det är ingen sommar emellan. Men dessförinnan är det tre vintrar, då storkrig rasar över hela världen. Då dräper bröder varandra för vinnings skull och far och son skonar varandra icke i mandråp eller frändefejd. (Gylfaginning kap. 55) 
Myten om en förhärjande vinter är inte begränsad till Norden -
liknande myter finns såväl i Irans högländer som i en altaisk saga 
från Sibirien. Tanken på att sommaren aldrig ska komma tillbaka 
är alltså naturlig bland folk som lever i årstidsväxlingar med ut
präglad vinter. 

I dag hävdar ingen att det finns något samband mellan klimat
förändringar före vår tideräkning och Eddasagans myter. Men 
klimatförändringen fick på detta sätt ett både praktiskt och vack
ert arbetsnamn, som den ännu har bland klimatforskarna. Och 
"fimbulvintern" gjorde på 1920- och 30-talen sitt intåg i läroböck
er och på skolplanscher. 

"Fimbulvinterns" genomslagskraft i arkeologiforskningen kom
mer också av att den tycktes förklara den brist på arkeologiska fynd 
från de sista fem hundra åren före Kristi födelse, som länge var ett 
faktum. Genom nya undersökningar har dock denna "fyndtom
ma" tid förpassats till forskningshistorien. Aktuell klimatforskning 
Vad säger då dagens klimatforskare om klimatet under första år
tusendet före Kristus? För det första vet vi i dag att man alltsedan 
3000 f.Kr. haft en �junkande medeltemperatur. Vi lever i en mel
lanistid och under nästan hela den period som vi har haft jordbruk 
i Norden har människorna måst anpassa sig till en sjunkande tem
peratur. Klimatforskarna tror alltså inte längre att man vid järn
ålderns början skulle ha haft en avgörande och bestående klimat
försämring. Redan på 1950-talet tillbakavisade vissa forskare en 
sådan syn. 

Samtidigt med en långsiktig tendens mot ett allt kallare klimat 
har det skett flera mindre eller större svängningar, eller cykler. En 
eller flera temperatursvackor under det första årtusendet kan allt
så ligga bakom Sernanders observationer av stubbhorisonter. Våg
längden på dessa cykler är forskarna oeniga om. Man talar om 
perioder på 260 år eller 510-570 år och 1 000 år. Kanske samver
kar också olika sådana cykler till att skapa klimatets variationer 
över tid. 
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Det finns ingen enkel genväg till en temperaturkurva för Skandi
navien för förhistorisk tid. De säkraste kurvorna bygger på en 
skönsmässig, men välinformerad, sammanvägning av information 
från Nordsverige om glaciärernas tillbakadragning och trädrings
kronologi. De har jämförts med resultat från borrningar i Grön
landsisen. Det som har gett stadga åt en mer detaljerad kronologi 
är jämförelser mellan trädringar hos tallstubbar. Allt detta sam
mantaget gör att man har kunnat upprätta en kurva över tempe
raturskillnader från cirka 600 år e.Kr. och fram till i dag. Vad som 
framför allt är märkbart i kurvan är naturligtvis den "Lilla istiden" 
som framstår som en sammanhängande period mellan 1500-talets 
slut och 1700-talets mitt. 

Awikelse, °C 

-1 L--'----'----'--___J_--'--------'---'---'-----'--'---'----''--------'-----'-.....J 
600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Ar 

De olika källmaterialgrupper som klimathistorikerna arbetar 
med ger indikationer på olika aspekter på klimatet under histo
risk tid. Man har i dag till exempel kommit så långt att man räk
nar med att det framför allt var låga sommartemperaturer som 
förorsakade glaciärframryckningarna under 800-900-talen samt 
under Lilla istiden på 1600-1700-talen. Av särskilt intresse för 
lantbrukets historia är den omdiskuterade perioden på 1300-1400-
talen, då tidigare forskning sett ett samband mellan glaciärernas 
framryckning och den medeltida agrarkrisen. Klimathistorikernas 
data tyder nu på att denna glaciärframryckning berodde mer på 
stor vinternederbörd än på låga sommartemperaturer. 

För äldre delar av järnåldern är källmaterialet ännu inte lika 
allsidigt. Den uppskattning som kan göras utifrån borrningar i 
Grönlandsisen pekar på att temperatursvackan under första år
tusendet inte var lika djup och varaktig som den Lilla istiden un
der 1600-l ?00�talen. Men det finns också glaciärframryckningar 
1250-850 f.Kr. och 250-50 f.Kr., som skulle kunna knytas till geo
logernas äldre observationer av en klimatförsämring under över-

Utjämnade medeltem
peraturer för somma
ren ( april-augusti), 
enligt årsringar i träd i 
norra Skandinavien. 
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Det övre diagrammet 
visar en uppskattning 
av temperaturens för
ändringar baserat på 
halten syre-18 i Grön
landsisen. Det undre 
diagrammet är baserat 
på tallens utbredning i 
glaciärernas storlek i 
norra Skandinavien. 

gången till järnåldern. Nyare data baserade på trädringar kan tyda på att den temperatursvacka som inträffade cirka 500 f.Kr. var djupare än den under Lilla istiden, men av kortare varaktighet. Man måste samtidigt vara medveten om att de data som vi dis-
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f. Kr. e. Kr. kuterat här, är baserade på observationer i närheten av glaciärer och nära skogsgränsen. De visar därför först och främst sommartemperaturer i norra Skandinavien . Mönstret kan ha varit annorlunda i södra Sverige och man har inte funnit något entydigt samband mellan glaciärframryckningar i norr och till exempel vattenståndsvariationer i söder. I Skåne har man gjort noggranna undersökningar av vattenståndsvariationer i ett antal sjöar under förhistorisk tid. De visar på en vattenståndshöjning i flera sydsvenska sjöar under perioden 900 till 600 f .Kr. Det skulle alltså tyda på en övergång mot ett mer maritimt klimat - ökad humiditet och sänkt temperatur - under årtusendet före Kristi födelse. Om vi ska försöka sammanfatta dagens syn på klimatets förändringar under första årtusendet före Kristus så är det ingen tvekan om att det under denna tid inträffade flera perioder med genomsnittligt lägre temperatur. Det finns dock inget enkelt sätt att j ämföra dem - när det gäller varaktighet och djup - med exempelvis den långt bättre dokumenterade Lilla istiden under 1600-1 700-talen. Det finns alltså ännu inga säkra bevis för att temperatursvackorna under första årtusendet före Kristus skulle vara mer omfattande eller mer definitiva till sin karaktär än den Lilla istiden. 
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Vilken effekt kan då klimatförsämringarna ha haft på den typ av 
jordbruk som bedrevs i Norden under tiden före Kristi födelse? 

Under de senaste åren har det bedrivits en omfattande forskning 
kring klimat och jordbruk. Den har haft sin utgångspunkt i de 
aktuella hoten om en omfattande global uppvärmning förorsakad 
av den så kallade växthuseffekten. I olika modeller har man räk
nat med att jordens medeltemperatur skulle öka med mellan 2 och 
4 grader. I Norden skulle sommartemperaturerna kunna tänkas öka 
med 3-4 grader. Det skulle göra kommersiell odling av majs möj
lig upp till Norrlandsgränsen. Den temperaturförändring som man 
laborerar med i dessa sammanhang är alltså större än den "max
imalt en grad under normaltemperatur", som man diskuterar för 
den Lilla istiden under 1600-1700-talen. Hur stora temperatur
sänkningar vi har anledning att räkna med under första årtusen
det före Kristus är svårare att beräkna. Den temperaturförändring 
man diskuterar i samband med växthuseffekten är så stor att den 
närmast motsvarar en återgång till temperaturerna under den var
maste tiden för 5 000 år sedan. 

När man på detta sätt beräknar klimatets effekter på jordbru
ket handlar det i första hand om förutsättningarna för åkerbruk 
inte boskapsskötsel. Det betyder att sådana viktiga faktorer som 
snötäckets tjocklek och varaktighet inte diskuterats. Inte heller 
diskuteras klimatförändringarnas effekt på höproduktionen annat 
än med exempel från Island. Men det är få ställen på jorden där 
gräsproduktionen i dag begränsas i så stor utsträckning av bris
tande värme som på Island. Överförbarheten till järnålderns jord
bruk på Skandinaviska halvön är därför begränsad. 

Utifrån prognoser har man genomfört olika studier av klimat
förändringens effekter på jordbruket. Gemensamt för alla dessa 
studier är att man alltmer ifrågasatt möjligheten att kartlägga ett 
enkelt och direkt orsakssamband mellan klimat och skörd. Så 
många andra ekonomiska, tekniska och samhälleliga faktorer har 
betydelse för skördens storlek. Olika jordbrukssystem kan alltså 
ha olika förmåga att klara av klimatvariationer. 

Detta principiella resonemang kan illustreras med ett exempel 
hämtat från en helt annan miljö än järnålderns Skandinavien. 1930-
talets torrperiod på den kanadensiska prärien fick en förödande 
verkan. Detta berodde främst på den situation som många farma
re hamnat i före torkan på grund av den ekonomiska krisen. Där
utöver hade man börjat odla upp erosionskänsliga jordar. Torkan 
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ledde under dessa omständigheter till att det bildades stoftmoln som kvävde grödorna och reducerade skörden. Ekonomi, väder och jordbruksteknik samverkade till att skapa en allvarlig ekonomisk och ekologisk kris . Problemen skapades av depressionen, men utlöstes av torkan. Temperatur och skördeutf all När man försöker att direkt mäta sambandet mellan klimat och spannmålsskörd kan man dock dra vissa slutsatser. På tre punkter finns, i Nordeuropa, ett någorlunda enkelt samband mellan väder och spannmålsavkastning: • Fuktighetsförhållandena i jorden vid sådden • Temperatursumman under vegetationsperioden • Vädret vid skörden. I det korta perspektivet kan alltså nederbördens fördelning över året vara långt viktigare än temperaturen. Det är också ofta för lite eller för mycket nederbörd som ligger bakom riktiga missväxtår. Temperatursumman viktig Den största inverkan som en konstant sänkt sommarmedeltemperatur har på j ordbruket i Norden är att vegetationsperioden förkortas och att gränsen för spannmålsodling därmed flyttas söderut. För flera grödor spelar också den ackumulerade temperatursumman mätt i dygnsgrader en avgörande roll, det vill säga summan av dygnstemperaturerna under vegetationsperioden. Det är temperatursumman som förklarar att man i Sverige kan odla korn i exempelvis Tornedalen, med dess förhållandevis korta vegetationsperiod. Temperatursumman är också den variabel som på det bästa sättet förklarar jordbrukets utbredning. Under vikingatid förekom jordbruk i de delar av Sverige som i dag har en temperatursumma på mer än 1 000 dygnsgrader. Hur skördeutfallet påverkas av förändringar i temperatursumman är avhängigt av om en gröda odlas nära sin klimatiska gräns. I kalla områden, nära dagens odlingsgräns, kan varje ökning av temperaturen leda till ökning av skörden. I Ryssland, nära den nuvarande gränsen för vårvete, kan till exempel vårvetets avkastning beräknas öka med 3 procent för varj e grad som temperaturen ökar. Men ett sådant samband är inte giltigt i de centrala delarna av Europas jordbruksslätter. Där skulle en ökning av årsmedeltemperaturen med tre grader leda til l  minskad skörd, på grund av ändrade fuktighetsförhållanden. 
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För kornet, som under det första årtusendet efter Kristus var det 
dominerande sädesslaget i Norden och som är det härdigaste av 
våra nuvarande sädesslag, har man visat att perioder med lägre 
temperatur faktiskt kan leda till högre skördar om nederbörden 
samtidigt fördelas på rätt sätt under året. De mätningar som lig
ger till grund för slutsatsen är gjorda i Finland. I Helsingforsom
rådet gav de kalla perioderna 1921-30 och 1974-82 högre skör
dar än normalt. Längre norrut i Finland gav kornet under dessa 
år oförändrad eller något minskad avkastning. Markant varmare 
perioder gav däremot lägre skördar i Helsingforsområdet, men 
högre närmare odlingsgränsen. Till liknande resultat har man 
kommit för kornodling i Leningradområdet. 

Vid den klimatiska gränsen för kornodling har vi alltså anled
ning att förvänta oss att perioder av expansion och stagnation bör 
kunna kopplas ganska tydligt till klimatvariationer. Ett exempel 
på detta är odlingsframstötarna i Västerbotten under bronsålderns 
slut. Längs Umeälvens nedre lopp kan man belägga odling av korn, 
vete och havre från 700-talet f.Kr. Odlingen upphör cirka 400 år 
f .Kr. och här sker sedan ingen ny odlingsexpansion förrän under 
500-talet e.Kr. Klimat som förklaring? 
Klimatet ger alltså ingen enkel förklaring till jordbrukets utveck
ling. Under nästan hela den tid som det funnits jordbruk i Sverige 
har man undan för undan måst anpassa sig till sjunkande tempe
ratur, men vi kan inte peka ut några tydliga språng i den utveck
lingen. Mellan klimat och jordbruk finns människorna med sin 
uppsättning av sedvänjor och jordbrukskunnande, grödor och ba
lans mellan åkerbruk och boskapsskötsel. Det är det som blir av
görande för hur väder och klimat påverkar jordbruket. FÄHUSREVOLUTIONEN 
Att hålla nötboskapen inne i ladugården under vintern har kom
mit att bli en så självklar del av vår jordbrukskultur att vi inte 
närmare reflekterar över saken. Argumentet att det var klimatför
sämringen som framtvingade stallningen har därför kommit att bli 
stående. Det ses ofta som en självklarhet att det var av omsorg om 
djurens hälsa som stallningen infördes. 

I dag, när fähusdriften drivits till sin spets, har man från veteri
närmedicinskt håll haft anledning att ifrågasätta den tanken. Fle-



Rekonstruerat fähus, Eketorp 300-700 e. Kr: Båsen avskildes i Eketorpshusen av stora kalkstensfliso1: ra av de sjukdomar och beteendestörningar på nötboskapen som veterinärerna brottas med i dag är en direkt effekt av innefodringen. Med dagens stora djurbesättningar och långt drivna avel har dessa förhållanden nått proportioner som naturligtvis inte kan j ämföras med historiska förhållanden. Men det grundläggande argumentet gäller sannolikt även för äldre tid: fähusen infördes snarare av omsorg om en rationell mjölkproduktion än av omsorg om djurens hälsa. Man kan visa att fähusens införande är en av klimatet oberoende innovation som sprider sig från Mellaneuropa till Skandinavien under loppet av bronsålder och j ärnålder. Denna spridning utelämnar de brittiska öarna. Det kan naturligtvis förklaras utifrån ett mer maritimt klimat med mildare vintrar. Under medeltid införs dock stallning även där. Spridningen utelämnar också det i klimatiskt hänseende kallare och mer kontinentalt präglade Östeuropa, där man i många områden inte inför fähus förrän under medeltid och då ännu endast delvis. I Sydeuropa var innefodring inte heller någon klimatberoende företeelse. Den romerske författaren Cato råder bönderna att inte låta oxarna beta utom om vin-



FÄHUSDRIFT, JÄRN OCH FASTA ÅKRAR 255 tern då de inte behövs framför plogen. Det bästa höet skulle spa
ras till vårbrukets krävande arbete. Oxarna skulle alltså stallas på 
våren och sommaren. 

"Fähusrevolutionen" bör alltså ses som en förändring av lant
bruksproduktionen som är oberoende av klimatförsämringen. 
Fodertillgången under vintern var bara en av de bakomliggande 
faktorerna. Fähusens fördelar 
Vad hade då fähusen för fördelar jämfört med utegångsdrift? Un
der 1800-talet fanns fähusdrift och utegångsdrift parallellt i flera 
olika delar av världen. Valet av den ena eller den andra driftsfor
men följde inte enbart klimatgränser eller andra ekologiska skill
nader. Fähusdrift förekommer i flera områden i världen där man 
inte på långa vägar har samma klimatiska variationer som i Nor
den. Några av de viktiga faktorerna som kan dras fram för fähus
drift är: Klimat. Nötboskap kan vistas ute i stark kyla, men tål fukt 
dåligt. Fukt och vind är sannolikt ett starkt skäl till det tidiga ge
nombrottet för fähus vid Nordsjökusten. Vind och kyla minskar 
också mjölktillgången. Föda. Ett snötäcke på mer än 20-30 cm gör det omöjligt för 
boskapen att beta markskiktet. Om det då inte finns ett buskskikt, 
som djuren kan beta av, blir extrema förhållanden, som isskorpor 
över betesmarker, än mer förödande. I Danmark har man menat 
att utökningen av vinterutfodringen under äldsta järnålder kan ses 
som svaret på minskad fodertillgång på grund av överbetning under 
århundradena före Kristus. Tillgången på vinterbete av löv skulle 
då ha minskat till följd av avskogningen. Men det är inte bara kylan 
som gör årstidsbunden innefodring till ett alternativ. I världens 
torrområden kan innefodring under den torra årstiden förekom
ma. Mjölkning. Vid mjölkning i samband med utegångsdrift har man 
ofta utnyttjat kons kalv eller ett kalvskinn för att kon ska släppa 
mjölken. I områden där fähusdrift dominerar har man som regel 
kunnat mjölka utan kalv. Fähusdriften innebar ett närmande mel
lan människa och djur. Korna vänjs vid att lättare släppa sin mjölk. 
Utfodring i samband med mjölkningen används här också för att 
få större mjölkmängd. Gödsel. Fähusdriften medför att det blir lättare att samla in 
gödsel. Men sambandet är inte absolut. Gödsel kan också samlas 
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in i nattfållor. Inte heller förekommer gödslade åkrar i alla områ
den där man har fähusdrift. Skydd. Att hålla djuren i hus var ett effektivt skydd mot stöld 
och rovdjur. Samhällelliga faktorer. Bakom införandet av fähus finns också 
aspekter som har att göra med äganderätt och kontroll. Det en
skilda hushållets dagliga kontroll över boskapens skötsel stärkte 
den individuella förfoganderätten. Är utegångsdrift möjlig i Sverige? 
Fähusens införande innebär alltså i första hand en intensifiering 
av driften. Är det då möjligt med utegångsdrift i dagens svenska 
klimat? Om vi till att börja med ser till snötäckets tjocklek så finns 
det ett stort område i södra och västra Sverige där det största 
snödjupet sällan överskrider 30 cm. Det innefattar Bohuslän, 
Halland, Skåne, Blekinge, Gotland samt delar av Västergötland och 
Öland. Det ger en indikation på några områden där ucegångsdrif
ten kan ha varit mer betydande än vad den är i dag. På 1600- och 
1700-talen var det till exempel på Västergötlands slättbygder van
ligt att korna hölls ute stora delar av vintern. Även i områden med 
mer snö är utfodring utomhus ett fullt realistiskt alternativ, något 
som i dag också praktiseras av köttdjursuppfödare i Sverige. När infördes fähusen? 
I tidig äldre bronsålder, det vill säga cirka 1800-1500 f.Kr., börja
de man stalla djuren längs Nordsjökusten. Något senare hade stall
ning blivit vanligt även i delar av Danmark. Långhusen var upp
delade i två eller tre avdelningar, en bostadsdel, en fähusdel och 
eventuellt ett förråd. Fähuset var inrett med båsindelning för dju
ren. Inom nuvarande svenskt område, från Skåne i söder till Upp
land i norr, har liknande långhus hittats från hela årtusendet före 
Kristus. 

Huslämningarna är ofta så sönderplöjda att detaljer från inte
riören inte finns kvar. I många fall är det bara de djupt nergrävda 
hålen för de takbärande stolparna och ytterväggarnas stolphål, 
samt djupare härdar och gropar, som visar hur husen har sett ut 
och var bostadsdelen fanns. I hus som inte har odlats sönder kan 
man leta efter spår av mellanväggar, mörkfärgade spår efter gödsel
stackar och rännor eller stenläggningar, eller se hur ingångarna är 
placerade, om det leder en fägata direkt in mot en ingång till hu
set och så vidare. I hus som har överplöjts kan det osynliga bli syn-
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ca 1 500 - 500 f. Kr. ligt med hjälp av naturvetenskapliga prover av till exempel frömaterial i stolpar och golvlager, eller så kan man mäta mängden av fosfat i j orden. På en boplats blir det högre fosfatvärden efter avskrädeshögar och gödselstackar. Om djuren stallats inomhus, kan det avslöj as genom förhöjda fosfatvärden efter djurens spillning. Förrådsutrymmet har ofta en tätare uppsättning av stolpar än bostadsdelen. Detta mönster finner vi också i de danska fähusen, där även båsplatsernas skilj eväggar i många fall har bevarats mellan stolparna. Det är därför möjligt (om ej bevisat) att förrådsutrymmet även i svenska hus har använts som fähus under såväl yngre bronsålder som äldsta j ärnålder. De äldsta husen, där man även med andra metoder har fastställt en fähusdel, kommer först senare . Från tiden omkring 200 f.Kr. finns en liten grupp gårdar i trakterna omkring Linköping med säkra belägg på att djuren har varit stallade. Från tiden omkring Kristi födelse har man hittat flera hus med fähusdel i Södermanland och Östergötland. Även i Skåne har vi exempel på att fähus bör ha förekommit ungefär vid denna tid. På den utgrävda gården vid Toftanäs utanför Malmö har man hittat resterna av en dubbel flätverksgärdsgård som går som en fägata mot tunet och mynnar ut vid ena gaveln i det största huset på tunet. Fähusdriftens utbred
ning i Nordeuropa 
fram till 500 e.Kr. 
Efter Myrdal 1984 . 



258 JÄRNÅLDER 500 F.KR-1000 E.KR. Sidvallsäng under slåttern. Dabbekulla, Kristdala socken, Småland augusti 1976. Omkring 200 e.Kr. får bilden en helt annan karaktär. Hus som säkert har hyst husdjur har hittats över hela landet. Från Skåne, Halland och Bohuslän i syd och väst till Östersjööarna och Mälardalen i öst samt i Dalarna och i Mellannorrland. Från 200 e.Kr. fanns det alltså fähus i alla jordbruksbygder. Men stallning och vinterfodring var utformade på olika sätt i olika delar av landet . I studier av fosfatmängd och frön träder fähuset mycket tydligt fram i Norrland, något som sannolikt betyder att djuren verkligen har vistats i fähuset en längre tid varje år. I Västsverige har man haft en annorlunda fähusdrift. Där tecknar de naturvetenskapliga analyserna en bild av att stallning och utfodring av djuren inomhus har förekommit i en mera blygsam omfattning .  Kortare stallning och utegångsdrift med löv som stödfoder och annan typ av foderförvaring är möjliga förklaringar till skillnaderna mellan de olika landsdelarna. NÄR KOM DE FÖRSTA SLÅTTERÄNGARNA? Redan under neolitisk tid har man utfodrat boskap med insamlat lövfoder. Denna lövfodertradition har fortsatt obruten in i järnåldern. Det märks inte minst på mängden av lövknivar som finns 



FÄHUSDR!FT, JÄRN OCH FASTA ÅKRAR 259 i gravmaterialet. I den utvecklade stallfodringen spelar höet också en väsentlig roll. Utnyttjandet av hö har också skapat helt speciella vegetationstyper i form av sidvallsängar (på våtmark) och hårdvallsängar med trädinslag (på fastmark), det som vi traditionellt förknippar med en äng. Man har sedan lång tid tillbaka räknat med att ängs bruket uppkommit under järnåldern. Det är ofta de historiskt kända ängsmarkstyperna, som till exempel lövängarna på Gotland, som på det sättet knutits till järnåldersbebyggelsen. Men om man söker efter direkta bevis för den inhägnade ängens uppkomst som landskapselement så finns det få undersökningar att hålla sig till. När det gäller att datera ängsbrukets uppkomst har man tidigare fäst stor vikt vid när kortlien av järn infördes runt vår tideräknings början. Frågan är dock om man redan innan dess regelmässigt kan ha skördat ängsmarker för vinterfoder med andra redskap. Här ska vi i stället vända oss till andra källor än redskapen för att se när slåtterängarna börjar bli en del av odlingslandskapet. Under det första årtusendet före Kristus förekommer det på många håll i södra och mellersta Skandinavien i pollendiagrammen att alen minskar samtidigt som olika halvgräs (säv, starr, ag) och andra örter, som gärna växer i fuktig ängsmark, ökar. Man Hårdval/säng under 
slåttern. Krokshult, 
Kristdala socken, 
Småland, juli 1978. 
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har tolkat det som att äldre alkärr har omvandlats till starrkärr. 
Ibland har man antagit att det kan ha skett på naturlig väg, men 
vissa forskare har menat att det skett genom att bönderna med
vetet har omformat de näringsrika alkärren till slåtter- eller betes
marker. I södra Östergötland har man daterat denna förändring 
till 400-talet f.Kr. I Skåne sker en liknande förändring med början 
redan på 800-talet f.Kr. Vad pollendiagrammen visar är dock en
dast att stora öppna gräsmarker har skapats på fuktig mark - inte 
vad de har använts till. De kan likaväl ha nyttjats till bete som till 
slåtter. 

När man jämför slåttermarker och betesmarker i dag kan man 
· \  ' 
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Hamlat träd. 

om än inte lika utpräglat - ha uppkommit redan under den före
gående perioden, det vill säga från 800-talet före Kristus. 

Ett annat område, som undersökts på samma sätt, är ett mind
re område i Småland där odling och betesdrift förekommit från 
600 f.Kr. till 500 e.Kr. Även om odlingsspår och betesindikatio
ner är otvetydiga så kan man här inte finna några tydliga spår av 
att det funnits ängsmarker inom detta begränsade område förrän 
under historisk tid. 

Under århundradena efter vår tideräknings början får vi också 
andra källor som tydligt vittnar om att ängs bruk förekommit och 
att boskap varit stallade inomhus och utfodrats med ängshö. Det 
framgår bland annat av daterade hägnadsrester på Gotland, Öland 
och i Östergötland och Uppland. Där har man inhägnat marker, 
som inte har använts till åker, men som man ändå har haft skäl att 
freda från betesdjuren under växtperioden. 

Foderinsamling och stallning kan alltså ha förekommit från 
yngre bronsålder, men under århundradena runt Kristi födelse får 
det en mer omfattande spridning. Efter Kristi födelse har man 
inhägnat ängar både på våtmark och fastmark i våra centrala 
odlingsbygder, men det är möjligt att insamlingen av vinterfoder i 
andra bygder ännu under romersk järnålder endast skedde på ut-
marken. 



FÄHUSDRIFT, JÄRN OCH FASTA ÅKRAR 261 JÄRNET OCH JORDBRUKET Gravskicket i Nordeuropa hade varit mycket blygsamt ända sedan sista delen av bronsåldern. Omkring 200 f.Kr. skedde en förändring. Det blev nu vanligare att lägga ned redskap i gravarna, bredvid lerurnan eller träasken med den dödes brända ben. Redskapen var av järn. Det kunde vara sylar, nålar, knivar och skäror. Särskilt utbrett blev detta skick i nuvarande Sverige och i Polen, men det fanns också i övriga Nordeuropa. Detta gör att vi för den tiden har ett osedvanligt rikt arkeologiskt material med små järnredskap. Från perioden 200 f.Kr. till 200 e .Kr. känner vi till över 260 järnskäror från det nuvarande svenska området. De många svenska järnskärorna uppträder från första början spridda i olika regioner. De finns i många varianter, som alla saknar direkta paralleller i romerskt, keltiskt eller östeuropeiskt fyndmaterial. Det verkar därför som om det bakom den stora variationen av järnskäror, har funnits en längre tids smidestradition, där lokala former har utvecklats oberoende av övriga Europa. Den äldsta järnhanteringen Ovanstående tolkning stöds också av den senaste forskningen om 
De äldsta järnskärorna 
förekommer som grav
gåvor tillsammans med 
andra redskap. Skära, 
läderkniv, pryl, nål och 
hartstätningsring till 
ett stort träkärl från 
Kyrkbacken, Horns 
socken, Västergötland. 
Förromerskjärnålder. 
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Fynd av skäror och 
andra skörderedskap i 
norra Europa 200 f Kr. 
-600 e.Kr. Efter Penack 
1993. 

den äldsta järnhanteringen inom svenskt område. Mycket pekar nu på att järnframställning och j ärnsmide i Sverige tog sin första början 1000-700 f.Kr., det vill säga under senare delen av bronsåldern. Det verkar vara bronsgjutarna som började experimentera med järnet. Verkstadsplatser med järnslagg från den tiden har hittats i Uppland, Södermanland och Västergötland. Fynd på boplatserna antyder att impulserna och kunskapen om järnhanteringen kan ha kommit från sydost, från trakterna omkring Volga. 



FÄHUSDRIFT, JÄRN OCH FASTA ÅKRAR 263 I ljuset av detta nya perspektiv har många äldre fynd fått en ny mening, när de skärskådats igen. Många samlade fynd med både brons- och järnföremål har tidigare ansetts vara sammanblandade och osäkra, men i dag tolkar man dem som vittnesbörd om att det redan från mitten av bronsåldern finns fragment och föremål av järn i sammanhang som säkert daterats till bronsåldern. Man har tidigare även trott att de äldsta föremålen av järn uteslutande bestod av små smycken och spännen. Men det visar sig nu att bland de äldsta föremålen finns både eggredskap och vapen. Både holkyxor och knivar är representerade. Bortsett från några enstaka 
Järnskära från yngre 
bronsålder, Norrgårda, 
Vallstena socken, Got
land. Funnen tillsam
mans med smyckeplat
tor av brons. 
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föremål, som utan tvivel har importerats, kan övriga föremål an
tas vara tillverkade inom nordiskt område. Bland fynden från sis
ta perioden av bronsåldern finns ett 70-tal järnföremål, däribland 
också den äldsta kända skäran av järn. 

Omkring Kristi födelse har vi de första beläggen på ståltillverk
ning från en verkstadsplats i Uppland och från denna tid kan vi 
räkna med att redskap med egg av stål blir allt vanligare. Det gäl
ler såväl knivar som skäror och vapen. Fram till omkring 200 e.Kr. 
drevs järnframställningen på små verkstadsplatser främst i närhe
ten av bebyggelse. Man får intrycket av att det var en husbehovs
produktion, där vissa gårdar i varje bygd behärskade järnframställ
ning och smide. Från 300-400-talet skedde en förändring. Från att 
tidigare ha bedrivits i Syd- och Mellansverige spreds nu järnpro
duktionen till Jämtland, Gästrikland och Dalarna. Produktionen 
övergick samtidigt till en mer storskalig drift i utmarken. 

Den tidiga järnframställningen kan alltså beskrivas som en tre
stegsutveckling, med en experimenterande fas fram till 500 f.Kr., 
en konsolideringsfas under 500 f.Kr. till 200 e.Kr. och en första 
storskalig produktionsfas under sista delen av äldre järnålder -
200-550 e.Kr. 

Den senaste forskningen kring järnhanteringens ursprung pekar 
alltså på att järnet kan ha haft en mycket starkare ställning under 
förromersk järnålder än vi tidigare har kunnat föreställa oss. Men 
vilken betydelse fick de första järnredskapen? Järnets fördelar 
Det är inte säkert att de äldsta järnskärorna var så mycket mer 
effektiva än skärorna i de äldre materialen flinta eller brons. För
delen med järnet jämfört med de äldre materialen var dess tillgäng
lighet. Järnets smidighet spelade också en stor roll. 

För det första betydde övergången från att gjuta till att smida 
att man kunde experimentera mer med formerna. De äldsta skäror
na uppvisar en mångformighet som tyder på att man hade utveck
lat många nya former och anpassat redskapen till olika funktio
ner. För det andra blev. det möjligt att smida ut längre blad utan 
att tjockleken (och tyngden) påverkades. Som vi visar på sidan 359 
finns det ett tydligt samband mellan bladets och skaftets längd och 
skörderedskapens effektivitet. Järnets roll vid skörd och slåtter 
Vi kan anta att järnskärorna övertog bronsskärornas roll i skör-
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dearbete och vinterfoderinsamling under senare delen av yngre 
bronsålder och förromersk järnålder. Omkring mitten av för
romersk järnålder var järnframställningen så utbredd i syd- och 
mellansvenska landskap att man kan räkna med att järnskärorna 
var spridda i alla jordbruksbygder. 

Det är först omkring Kristi födelse och århundradena närmast 
efter som egenskaperna hos järn jämfört med brons verkligen 
kommer till uttryck i redskapens funktion. Från denna tid finns 
de första beläggen på redskap som med längre blad och större skaft, 
var väl lämpade till en ny och effektivare skördeteknik. Men den 
verkliga effektivitetsvinsten inträffade då blad och skaft förläng
des ytterligare, det vill säga först under yngre järnålder. 

800 F.KR.-200 E.KR. SAMMANFATTNING 
Vi inledde detta kapitel med att ställa frågan om när det utveckla
de "äng är åkers moder"-jordbruket slog igenom. Genomgången 
har visat att det skedde i två från varandra skilda faser. Ett första 
markant steg tas under den yngre bronsålderns kraftiga odlings
expansion. Det tydligaste tecknet på en omvandling är grödornas 
förändring. Den tidigare stora variationen av spannmålsgrödor 
upphör och under mer än tvåtusen år framåt blir kornet den vik
tigaste grödan i Sverige. Från denna tid förekommer också vinter
foderinsamling och stallade djur, åtminstone i vissa delar av lan
det. Samtidigt har det i andra delar av landet förekommit utegångs
drift med stödutfodring. Investeringen i fast åkermark som upp
kommer vid denna tid är också ett tecken på en intensifiering jäm
fört med den tidiga bronsålderns jordbruk. Men även i de nya fasta 
åkersystemen är den totala röjda arealen långt större än vad man 
årligen odlat. Stallgödsling och röjningsgödsling spelar båda en 
viktig roll. 

Nästa markanta steg tas i samband med den expansiva perio
den under århundradena runt Kristi födelse. Järnet slog igenom i 
skörderedskapen redan vid bronsålderns slut, men först århund
radena närmast Kristi födelse kan en verklig effektivitetsökning i 
skörd och slåtter beläggas. Vid samma tid - från 200 f.Kr. och fram
åt- finns också de första säkra beläggen på slåtterängen som land
skapstyp. Samtidigt dyker de första säkert belagda fähusen upp i 
Mellansverige. Några hundratal år senare är fähusdrift, vinterfod
ring och gödslade åkrar belagda i hela jordbruksbygden upp till 
Mellannorrland. 
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LITTERATUR Äkrarna blir fasta Översikter över fossil åkermark i Europa finns i bl.a. Bradley (1978) och (Fries 1995). För fossila åkrar i Estland och Norge se Lang (1995) och Pedersen (1990). De svenska fossila åkersystemen är behandlade av Widgren (1997a). Brookfield (1984) har diskuterat hur markinvesteringar hänger samman med intensifiering. Röjningsröseområdenas påverkan på dagens skogsjordmån diskuteras kort i skriften Röiningsrösen i skogsmark. Myten om fimbulvintern Myten om fimbulvintern granskades redan 19 5 5 av ett tvärvetenskapligt team i ett radioprogram. Föredragen finns publicerade i Fornvännen (Bergeron m.fl. 1956). För en översikt över Sveriges klimat se Sveriges Nationalatlas bandet Klimat, siöar och vattendrag. Där och i andra verk skriver också Wibjörn Karlen om klimatets historia (se t.ex. Karlen & Rosqvist 1995). Vattenståndsvariationer i Skåne: Berglund (1991). Martin Parry har behandlat sambandet mellan klimat och jordbruk i historisk tid (1978) och i framtiden (1990). Fähusrevolutionen Fähusens spridning i Nordeuropa under järnåldern kartlades av Janken Myrdal (1984). På seminariet "Utegångsdrift och fähusdrift från bronsålder till i dag" KSLA 1996 presenterade jordbruksforskare, historiker och arkeologer den senaste forskningen kring fähusens funktion och historia (se bl.a. Myrdal 1996 och Olausson 1996). Den arkeologiska forskningen kring de äldsta fähusen finns också beskriven av Tesch (1993) och i Hus och gård i det förurbana samhället (Göthberg m.fl. 1995). När kom de första slåtterängarna? Slåtterängarnas historia under järnåldern har sällan behandlats uttryckligen men i Gaillard m.fl. (1994) behandlas problemet av ett tvärvetenskapligt forskar lag. I övrigt bygger avsnittet på undersökningar i Skåne (Berglund 1991), Östergötland (Göransson 1977, Widgren 1983) och Småland (Lagerås 1996). Järnet och jordbruket Den äldsta järnframställningen har analyserats av Hjärthner-Holdar (1993). En bra översikt över förhistorisk järnhantering ges också av Magnusson (1986, 1994). För referenser till avsnitten om skärorna se nedan kapitlet Arbete och redskap. 
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