
Odlingslandskapet 
under äldre järnålder 

UNDER ÅRHUNDRADENA runt Kristi födelse ökar jordbruksmar
ken markant i hela Norden. Fynd, fornlämningar och pollenana
lytiska undersökningar visar hur antalet bebyggelseenheter blir allt 
fler och kulturmarken utvidgas. Från denna expansionsperiod, som 
varar fram till mitten av första årtusendet, har vi också det rikaste 
materialet av fornlämningar som vittnar om odlingslandskapets 
utformning: husgrunder, stensträngar, röjningsrösen och åkerbe
gränsningar av skilda slag. Vi kan därför teckna en ovanligt skarp 
bild av de regionala kontrasterna - nästan i klass med det som blir 
möjligt på lantmäterikartornas tid under 1600- och 1700-talen. I 
detta kapitel kommer den äldre järnålderns odlingslandskap att 
beskrivas med utgångspunkt från några regionala exempel. I fo
kus för intresset står perioden från Kristi födelse till 600 e.Kr., vilket 
i den arkeologiska periodindelningen motsvarar romersk järn
ålder och folkvandringstid. SMÅKUNGADÖMEN - LAND 
Det område som långt senare skulle bli Sverige bestod vid denna 
tid av flera småkungadömen eller land. De romerska samtida för
fattarna ger oss en glimt av dessa olika folkgrupper. I Tacitus be
skrivning av Germanien, författad under första århundradet efter 
Kristus, nämns ett antal skilda folk men det går inte att med sä
kerhet knyta dem till geografiska områden i Norden. När Jorda
nes vid 500-talets mitt beskriver Norden blir den politiska geografin 
dock möjlig att känna igen och knyta till senare kända landsdelar 
och landskap. Först nämner han ett antal folkslag längs västkus
ten - flera av dem kan med stor exakthet knytas till senare tiders 
bygder: Ranrike, Hisingen, Fjäre, Luggude, Halland och Bjäre. Se
dan redogör han för den grövre politiska uppdelningen av södra 
Sveriges befolkning i västgötar, östgötar och svear. 

Denna bild av regionala grupper i Norden kan också jämföras 
med den bild som fornlämningarna ger. De äldre centralbygderna 
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De mellannorrländska 
folklanden och an
gränsande samhällen 
under äldre järnålder. 
Efter Ramqvist 1987. 

utmärks genom en tätare ansamling av gravanläggningar från 
denna tid. Monumentala gravhögar, boplatser med stora långhus 
och rika fynd ger på många håll bilden av regionala maktcentra. Kungen var släkt med gudarna 
Av fynden att döma har dessa maktcentra haft rika kontakter in
bördes och med kontinenten. Landen har bestått av skiktade sam
hällen som letts av kungasläkter. Kungen har gett militärt beskydd 
åt sina undersåtar och varit ledande i kultutövningen. I mytologin 
kring kungasläktens ursprung var kungen son till en gud och en 
jättekvinna. 

Gåvor och gengåvor har spelat en stor roll i det sociala kitt som 
hållit ihop samhällena. Det är i det ljuset som arkeologerna i dag 
ser de rika fynden och den import som skedde från kontinenten. 
Prestigefyllda föremål har bytt ägare, allianser och förbund har 
skapats. 

Den äldre järnålderns land kan ofta ha motsvarat de senare 
kända landskapen, eller delar av dem. I Smålands och Upplands 
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ODLINGSLANDSKAPET UNDER ÄLDRE JÄRNÅLDER 269 folkland skymtar vi resterna av denna äldre indelning. Det är också möjligt att regionala maktstrukturer sträckt sig över flera av de kända landskapen. Det ligger dessutom i sådana tidiga politiska bildningars natur att de inte haft någon större fasthet utan baserats på tillfälliga allianser och förbund mellan olika makthavare. Svårigheten att avgränsa politiskt skilda regioner gäller särskilt i Syd- och Mellansverige, där den odlade bygden redan under järnåldern var omfattande och till stor del sammanhängande. Något klarare är bilden i Västnorge och i Norrland. Där, och i Danmark, har man tecknat bilden av flera småkungadömen, som under loppet av järnåldern överflyglas av större regionala centra. Jordbruket och makten Den arkeologiska forskningen kring de tidiga centrumbildningarna är livaktig. När vi ska försöka skildra jordbrukets utveckling under järnåldern är det framför allt två saker som vi kan föra med oss från den pågående forskningen. För det första kan ingen svensk jordbrukshistoria skrivas för järnåldern, det blir i stället en skildring av förhållanden i de olika regioner som i dag utgör Sverige. Variationen i jordbrukslandskapet och bebyggelsen avspeglar inte bara skillnader i naturliga förutsättningar utan också det faktum att de varit delar av olika politiska och kulturella sfärer. För det andra så måste vi vara vakna för att järnålderns jordbrukshistoria inte bara återspeglar bondens självhushåll, utan också behovet av att producera ett överskott, som gör det möjligt för en elit att delta i ett internationellt varuutbyte. Jordbruket har, Storhögarna i Högom 
ligger centralt i den 
mellannorrländska 
järnåldersbygden. 
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precis som senare, varit utsatt för politiska och ekonomiska sväng
mngar. HUR SÅG LANDSKAPET UT? 
När vi nu ska närma oss några olika regionala exempel på odlings
landskapets utformning står speciellt perioden 200-600 e.Kr. i 
centrum. I de olika regionerna var då vissa grundförutsättningar 
gemensamma. Jordbruket baserades överallt på en kombination 
av åkerbruk och boskapsskötsel. De flesta gårdar hade treskeppi
ga långhus med stallad boskap, gödslade åkrar som bearbetades 
med årder, och ängar som slogs med kortlie av järn. Överskottet 
från gårdarna kan ha bestått av åkerns eller boskapsskötselns pro
dukter - olika i olika regioner. Men åkerns produkter uppgick till 
minst hälften av födan - det man åt sig mätt på. Åkern ger unge
fär 10 gånger så stor energimängd per ytenhet som betes- och 
ängsmarken. Även i de mest boskapsinriktade områdena spelade 
därför åkerbruket en viktig roll, både under arbetsåret och i kost
hållet. 

I en viss mening kan man därför tala om en typisk äldre järn
åldersgård. Men om man - på samma sätt som Linne - rest runt i 
den äldre järnålderns Sverige skulle man få se ett rikt varierat land
skap. Hustyper och hägnadsmaterial varierade mellan skilda regi
oner. Hägnadssystem och åkerindelningar bildade olika mönster i 
de olika landen. I den meningen fanns det alltså inte en typisk järn
åldersgård. Att läsa fossila landskap 
Detta och det följande kapitlet baseras till stor del på de kultur
geografiska och arkeologiska undersökningar som gjorts under de 
senaste 40 åren av fossila odlingslandskap. När mark har odlats 
upp, röjts från sten och plöjts eller ärjats har det många gånger lett 
till beständiga spår. Det rör sig om en svårläst, men ständigt när
varande påminnelse om den långvariga hävden. Så fort man läm
nar helåkersbygden. finns det fossila landska per i gamla igenväx
ande slåtterängar och i den granskog, som vid seklets början var 
öppen betesmark. 

På de moränjordar som större delen av Sverige består av är sten
röjning en förutsättning för en effektiv jordbearbetning. Odlings
rösen eller röjningsrösen bildar därför de allra vanligaste spåren 
efter äldre åkerbruk. 



ODLINGSLANDSKAl'ET UNDER ÄLDRE JÄRNÅLDER 271 När marken legat bar efter jordbearbetningen har nederbörd och tyngdkraft gjort sitt till för att skulptera fram terrasskanter i åkerns nederkant och så kallade åkerhak i åkerns överkant. Runt odlingsrösenas överkant kan jorden ha samlats i en liten bulle. När man odlat lätta, moiga jordar har ofta sandflykten bidragit till att ytterligare förstärka formerna. På det sättet kan sandvallar ha byggts upp runt åkrarna, medan åkerns yta blivit alltmer urholkad. Olika sätt att bearbeta jorden har gett olika spår. Under medeltiden användes i Västsverige plog och där har vi också lämningar av långsträckta åkrar som ryggats. Som diskuteras närmare nedan har järnålderns årderbruk ofta i stället lett till skålade former. I de smala tegarnas ändar kan man se hur det oxdragna ekipaget har vänt runt rösen och stenar. När man därtill har använt sten till hus och hägnader, finns underlaget för att man ska kunna rekonstruera hela odlingslandskap från förhistorisk tid. Men det är sällan som bebyggelse, åkrar och hägnader övergetts för gott och aldrig mer kommit till användning. Därför måste det fossila odlingslandskapet läsas med kritiska ögon. Lämningarna Stensträng. Fläret, 
Askeby socken, Öster
götland. 
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Former i fossilt odlings
landskap - ett urval. 

Detaljinmätning av 
fossila åkrar. Lägers
näs, Västra Ryds 
socken, Östergötland. 

är ofta flerskiktade. Vid nästa odlingsexpansion har de gamla markerna tagits i bruk igen. Så kan man i stora övergivna röjningsröseområden, som börjat röjas under järnåldern, hitta både medeltida ödegårdar och 1800-talstorp. Den som vill läsa järnålderns landskap i dagens Sverige måste därför börja med att skala bort de allra senaste händelserna i landskapet. De äldsta kartorna - från 1600- och 1700-talen - bildar därför en naturlig utgångspunkt för denna tillbakaskrivande analys. Landskapets historia skrivs därför många gånger baklänges -man utgår från i dag, fortsätter med 1700-talet och når i bästa fall tillbaka till förhållandena under järnåldern. Datering av former Nästa steg är att i detalj dokumentera lämningarna på en storskalig karta. Redan då kan man dra många slutsatser om lämningarnas ålder. En stenmur, som vi känner igen från 1800-talskartan, 
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kanske överlagrar ryggade åkrar från medeltid. En nedrasad sten
mur kan gå tvärs över en oregelbundet utformad åkeryta. På det 
sättet kan man komma åt en relativ datering, muren är yngre än 
åkern. Den absoluta dateringen är beroende av utgrävning och 
baseras i första hand på datering av träkol, som ligger på ett så
dant sätt i förhållande till den övergivna formen att man säkert kan 
dra slutsatser om rösets, stensträngens eller åkerterrassens ålder. 
På senare tid har arkeologerna utvecklat metoder för att gräva ut 
agrarhistoriska lämningar som gett allt säkrare dateringar. Odlingslandskapets regionala variationer 
På sidan 274 visas en karta över olika typer av fossila odlingsland
skap från järnåldern. Den kan ses som en ögonblicksbild från en 
pågående kulturgeografisk och arkeologisk forskning. Kartan kom
mer säkert att behöva ritas om flera gånger under de kommande 
decennierna. Det intressanta är att den för första gången gör det 
möjligt att diskutera de regionala variationerna i odlingslandska
pet på samma sätt som man länge gjort utifrån 1600- och 1700-
talens kartor. 

Kartan har inte ritats för en speciell tidpunkt under järnåldern. 
Det går inte eftersom de olika regionerna har haft skilda utveck
lingar. En del av de fossila odlingslandskapstyperna har skapats 
och övergetts under äldre järnålder, medan andra har fortsatt att 
vara i bruk ända in i historisk tid. 

Men någon gång, ungefär mitt i järnåldern, existerade de flesta 
av de olika odlingslandskapen samtidigt. Kartan ger därför bara 
glimtar av 300-500-talens regionala variation. Vid den tiden fanns 
stora åkerområden med bandparceller (långsmala tegar) i sydväst
ra Sverige, röjningsröseområden i fullt bruk i stora delar av Syd- Bandparceller. 
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Utbredning av skilda 
typer av fossila od
lingslandskap från 
järnåldern. Röjnings
röseområdenas utbred
ning är otillräckligt 
känd. De har hittills 
mest uppmärksammats 
på Sydsvenska höglan
det vars utbredning 
återges med ljust grönt 
raster. 
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- Röjn ingsrösen 
"Celtic fields" 

� Bandparceller 
· � Stensträngssystem 

- Husgrundskomplex svenska höglandet och på många andra håll i det vi i dag kallar skogsbygder. På Öland, Gotland och i Östergötland och Uppland fanns stora omfattande hägnadssystem, som i dag ligger kvar som låga stensträngar. Längs Norrlandskusten visar husgrundslämningarna på en annan typ av odlingslandskap. 
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Röj11ingsröseområde. 
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"Celtic jields ". 

Stensträngsområde. 
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Men kartan redovisar inte en täckande regionindelning. Den som 
kan Sveriges geografi kan genast se att viktiga områden är uteläm
nade, framför allt de stora jordbruksslätterna. 

Stensträngsområdena i Östsverige och på öarna ligger dock i 
mycket nära anslutning till det som i dag är centrala jordbruksom
råden och man kan anta att ett liknande jordbrukslandskap fun
nits även där det i dag är helåkersbygd i Östsverige, till exempel 
på Vadstenaslätten och i Uppsalatrakten. 

I Syd- och Västsverige är förhållandena annorlunda. Här finns 
stora slättområden, som i dag är viktiga jordbruksområden, men 
där vi inte med någon säkerhet kan uttala oss om hur landskapet 
såg ut under järnåldern. De fossila åkrarna från järnåldern är all
deles för sparsamt förekommande. I vissa fall har dessa slättom
råden en ganska kort historia som helåkersbygd. Det gäller till 
exempel slätten mellan Skara och Vara som ännu på 1600-talet be
stod av stora öppna marker utnyttjade till slåtter och bete och med 
små öar av bebyggelse och åkermark. Det gäller också Hallands 
kustslätt, som i mångt och mycket är ett resultat av 1800-talets upp
odling. 

Den äldre odlingshistorien i dessa områden känner vi alltså ännu 
inte till. De kan, liksom delar av Jylland, ha utnyttjats intensivt till 
åkerbruk i ett äldre skede för att sedan övergå till hedmark under 
historisk tid. 

De vita fläckarna på kartan innehåller också sådana gamla, lång
varigt utnyttjade jordbruksområden som den syd- och mellannorr
ländska kustslätten, Storsjöbygden i Jämtland, Södermanland, När
keslätten, Falbygden och inte minst södra Skånes jordbruksslät
ter. I de områdena är vi beroende av andra källmaterial och för
siktiga jämförelser när vi ska rekonstruera odlingslandskapet un
der järnåldern. Natur och kultur 
Vad kommer då dessa regionala variationer från? Vad återspeglar 
de? En viktig förutsättning är självklart de naturliga variationer
na i landskapet. Berggrund, landformer, jordart, klimat och jord
mån är viktiga bakomliggande faktorer. Förutom att bördighet och 
avkastning varierat med klimat och jordmån så har även landfor
mer och jordart tvingat fram - eller gett möjligheter till - olika sätt 
att organisera markanvändning och bebyggelse. 
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Den i det sammanhanget mest tydliga gränsen går vid högsta 

kustlinjen. Där havet eller Östersjöns tidigare insjöstadier har täckt 
landet är jordarna ursvallade och sorterade så att stora lerslätter 
har kommit att täcka sprickdalarnas botten. På höjderna har jor
darnas lerinnehåll svallats ur och kvar ligger ett grusigt och ste
nigt material. Därför har odling och fodertäkt främst bedrivits i 
svaga sluttningar och i dalbotten. 

Ovan högsta kustlinjen är jordarna inte ursvallade och även om 
sten och block förekommer rikligt så innehåller också krönen en 
försvarlig del av finkornigt material - mo, mjäla och lera. Stora, 
höglänta områden har kunnat utnyttjas med enkla redskap, på ett 
sätt som man vanligtvis inte återfinner under högsta kustlinjen. 
Bebyggelse och odling har kunnat flyttas inom mycket vidare ra
mar. Spåren av det äldsta odlingslandskapet har därför kunnat 
breda ut sig på ett sätt som det inte kan ha gjort under högsta 
kustlinjen. Kontrasten mot utnyttjandet under senare tid är också 
större här. På 1700-talskartorna ser vi hur odlingen ovan högsta 
kustlinjen begränsats till små inägor som ofta kan ligga som öar i 
utmarken. Förutsättningarna för bevarande av förhistoriska åker
former är därför långt bättre ovan högsta kustlinjen. 

Men kartan visar också på kontraster, som inte lika lätt kan 
hänföras till skilda naturliga förutsättningar. Kontrasten mellan 
Västsveriges regelbundet utformade åkrar i bandparcellsystem och 
Östsveriges mycket mer oregelbundet utformade stensträngsom
råden är den mest markanta. Vi kommer att återvända till den 
kontrasten. VANDRANDE ÅKRAR ELLER FLYTTANDE GÅRDAR? 
Från den äldsta järnåldern finns det spår efter åkrar som bildat så 
stora sammanhängande områden att man omöjligen kan tänka sig 
att hela ytan varit besådd samtidigt. Vi kommer i de följande av
snitten att beskriva sådana åkrar i Småland, Västergötland och på 
Gotland. Men det finns mycket som tyder på att liknande stora 
åkerområden funnits i många andra delar av Sverige. 

När vi i det inledande kapitlet skrev att åkrarna "blev fasta" så 
syftade vi just på dessa stora åkerområden. De innebar att man för 
första gången investerade i stenröjning eller i bestående gränser 
mellan åkrarna. Dessa investeringar fick för lång tid framåt bety
delse för markens utnyttjande. 

Men att åkrarna på det sättet blev fasta har inte inneburit att 

� Högsta kustlinjen 
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man har sått samma åkerstycke år efter år. Många skulle hellre säga 
att åkrarna ännu under stora delar av järnåldern vandrade - att 
man i brist på gödsling ofta måste lägga åkrarna i träda och att 
åkern efter bara några skördar måste flyttas. "Det vandrande åker
bruket" har ofta blivit ett begrepp som tänks täcka förhållandena 
under äldsta järnålder. Tacitus och de stora åkersystemen 
De äldsta skriftliga uppgifterna om jordbruket i Nordeuropa har 
ofta ansetts ge stöd åt bilden av det vandrande åkerbruket. De 
återfinns i den romerske författaren Tacitus skrift om det fria 
Germanien. Från arkeologiskt källmaterial vet vi att man i stora 
delar av det fria Germanien på Tacitus tid nyttjade de stora åker
system som ha kommit att kallas "celtic fields". De är i storlek och 
funktion mycket lika de svenska samtida stora röjningsröseområ
dena eller åkersystemen på Gotland. Alldeles oberoende av om 
Tacitus kan sägas beskriva förhållanden i Skandinavien, så kan 
hans text alltså användas som en allmän beskrivning av det jord
bruk som bedrevs i stora åkersystem. 

Hans avsnitt om germanernas åkrar lyder i sin helhet: [1] Äkrarna tagas växelvis i besittning av alla samfällt i förhållande till odlarnas antal; därpå fördela de dem sinsemellan efter rang. Genom sin vidsträckthet är fälten lätta att dela. [3 J Den odlade jorden byta de för vart år, men odlingsbar mark finnes likväl över. Ty de nedlägga ingen möda på att öka jordens fruktbarhet och omfång; de plantera sålunda ej fruktträd, de anlägga ej avskilda ängar, ej heller trädgårdar med bevattningsmöjligheter: det är blott en sädesskörd som avfordras jorden. 
Avsnittet har i olika sammanhang tagits som intäkt dels för att 
germanernas jordäganderätt var kollektiv, dels for att jordbruket 
bedrevs i ett rörligt busk- eller grästrädessystem, där röjningsgöds
ling var det viktigaste sättet att återställa näring. 

Men när språkforskare och arkeologer under senare år har gran
skat Tacitus text har man kommit fram till en annan tolkning, som 
hjälper oss att förstå hur både rörlighet och permanens funnits med 
i den äldre järnålderns besittningsmönster och jordbruk. Det har 
skett mot bakgrund av en nytolkning av den latinska texten, men 
också med utnyttjande av det vi i dag vet om odling och bebyggel
se i de stora åkersystemen i Nordeuropa. 
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Individuellt brukande . . .  Åkrarna har brukats individuellt. De fasta åkergränser som är typiska för denna tid är ett tydligt tecken på den individuella brukningen. De enskilda åkerstyckenas storlek har bestämts av vad man kunnat bearbeta på en dag eller en halv dag . 
. . .  men inget individuellt ägande Åkrarna har vid återkommande tillfällen tagits i nybesittning av grupper av brukare eller enskilda personer. När man grävt ut boplatser i åkerområden har man kunnat fastställa att bebyggelsen överlagrar åkrar, som i sin tur överlagrar bebyggelse, som i sin tur överlagrar åkrar! Det rör sig alltså om återkommande förflyttningar av bebyggelsen. Byar och gårdar har flyttat och med dem deras åkrar. Sådana omflyttningar har regelbundet lett till en nyfördelning av åkermarken. Trots den individuella brukningen har därför inte någon bestående rätt till bestämda åkerytor kunnat utvecklas. Tacitus beskriver alltså inte någon ursprunglig kolonisation av marken utan ett återkommande besittningstagande förknippat med ändring av bebyggelselägen och ändring av åkerområdenas nyttjande. Inom den mark som man för tillfället har tagit i anspråk har sedan en viss rotation eller rörlighet beträffande åkrarna förekommit. Det kan ha rört sig om någon form av två- eller tresäde, men man kan lika gärna tänka sig att det rörde sig om ett så kallat grästrädesbruk, där nya åkrar visserligen togs upp årligen men fort-

På boplatsen Gröntoft 
på Jylland i Danmark 
har man kunnat klar
lägga flera faser av 
utnyttjande där åker 
och bebyggelse alter
nerat på samma plats. 
På figuren återges hus
lämningar, årderspår 
och åkerbegränsning
ar i form av låga val
lar. Efter Becker 1971 . 
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satte att vara i bruk under en längre tid. Den rörlighet som Taci
tus beskriver - " den odlade jorden byta de för vart år" - syftar alltså 
på odlingssystemet, inte på besittningsrätten. 

Markrättigheterna i det germanska jordbruket har alltså haft 
både kollektiva och individuella drag. Rätten att omfördela mark 
har legat på något slags auktoritet och skett efter rang - ej nöd
vändigtvis i likstora andelar. Rätten att bruka marken har varit 
individuell, men någon långsiktig individuell förfoganderätt till 
bestämda markstycken har inte kunnat utvecklas. Vandrande gårdar 
Den bild vi får av denna omtolkning av Tacitus innebär alltså en 
viss grad av stabilitet. Gården med långhus och stallade djur har 
haft sina mest intensivt brukade åkrar i omedelbar närhet. Inom 
det åkerområdet kan man ha haft olika typer av trädesläggning eller 
växtföljder - "den odlade jorden byta de för vart år". Men det har 
samtidigt förekommit omflyttningar av bebyggelsen i ett mer lång
siktigt perspektiv, kanske motsvarande en människogeneration eller 
livstiden för ett hus. Gårdslägen har övergetts och nya byggnader 
rests. Dessa flyttningar har gjort att man då och då kommit tillba
ka till äldre boplatser och åkerområden. Åkerområdenas jättelika 
storlek förklaras alltså inte av åkrar som vandrat runt en boplats, 
utan av att gårdar och gårdsgrupper anlagts på nya ställen i åker
området. 

Denna modell av den äldsta järnålderns jordbruk ger alltså en 
godtagbar förklaring både till att "åkrarna blir fasta", som vi ut
tryckte oss i första kapitlet, och till att det trots detta varit en myck
et större rörlighet än vad som varit vanligt under historisk tid. Varför fl,ytta? 
Det återstår att förklara varför man flyttat. I samband med de 
danska undersökningarna har man bland annat påpekat den göds
lingseffekt som man får av att odla upp boplatserna. Ett annat skäl 
kan vara den ökning av ogräs och skadedjur som gödselbruket lett 
till. Det kan också ha funnits andra mer långsiktiga strategier bak
om flyttningarna. De kan ha motiverats utifrån ett hävdande av 
marken. Genom att flytta åkrarna har man undan för undan röjt 
upp allt större partier och skapat produktiv kulturmark. Röjning
en har samtidigt inneburit ett juridiskt hävdande av marken. Flytt
ningarna behöver således inte ses som en del i ett odlingssystem i 
snäv bemärkelse. De har inte nödvändigtvis i första hand dikte-
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rats av behovet av kväve till växterna, genom en röjningsgödslings
effekt. De kan likaväl ha varit del i en expansionsstrategi vars lång
siktiga mål och logiska konsekvens varit ett mer bofast jordbruk. 

Som vi ska se i de följande kapitlen blir jordbrukslandskapet efter 
hand mera låst. Ytterligare investeringar i marken och alltmer 
definierade gränser gör att det i många områden inte längre finns 
utrymme för detta flexibla och expansiva jordbruk. SKÅNE 
I det första kapitlet gavs en kort beskrivning av den markanta 
omvandlingen av Skånes odlingslandskap som tog sin början på 
800-talet f.Kr. I kustzonen och i det som i dag är Skånes allra bör
digaste jordbruksslätt "söder om landsvägen", innebar omv�nd� 
!ingen en avskogning och en övergång till ett halvöppet mosaik
landskap med åkrar, ängar och buskmarker i olika grader av igen
växning. 

I detta område är källmaterialet av en annan karaktär än i de 
övriga delar vi kommer att behandla i detta kapitel. Man har bara 
hittat enstaka områden med fossil åkermark från järnåldern och 
de har inte undersökts med moderna metoder. Men många arkeo
logiska bebyggelseundersökningar och en omfattande tvärveten
skaplig forskningsinsats, framför allt i området runt Ystad, gör att 
man ändå - med hjälp av paralleller till Själland - kan bilda sig en 
uppfattning om hur den äldre järnålderns odlingslandskap varit 
utformat. 

Under århundradena kring Kristi födelse sätter en andra fas av 
förändring in i odlingslandskapet. Bebyggelsen tycks ha fått en mer 
permanent utformning och nu dyker små gruppbebyggelser upp 
för första gången. De består av två till fyra gårdar. Till skillnad från 
under tidigare perioder, då bebyggelsen varit rörlig så förblir den 
nu permanent på samma plats i 200-300 år. 

Åkersystemen har säkerligen varit av samma karaktär som de 
själländska fossila åkrarna från äldre järnålder. De har varit mind
re än de jylländska stora åkersystemen. Med en totalareal på runt 
10 hektar kan de ändå ha innefattat mark till en fyra-fem gårdar 
om åkrarna, som man tror, brukats någorlunda permanent och 
gödslats. Även om bebyggelsen har blivit alltmer stabil så präglas 
vegetationen fortfarande av återkommande röjningar och rotation. 
Någon fastlåsning i skilda vegetationstyper för inägor och utmark 
kan man inte fastställa förrän från 700-talet e .Kr. 
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Det Sydsvenska höglandet ses ofta som en marginell och sent ko
loniserad bygd, med dåliga förutsättningar för jordbruk. De många 
ortnamnen i Småland som slutar på -ryd, -red och -torp anses ha 
tillkommit under tidig medeltid och utifrån detta kan man få in
trycket att den avgörande första kolonisationsfasen av området 
skedde då. Vegetationsperioden är något kortare än i övriga delar 
av södra Sverige. Relativt näringsfattiga moränjordar dominerar 
och moränen är på många håll rik på sten och block. Men efter
som området till största delen ligger ovanför högsta kustlinjen är 
moränen inte svallad och bland sten och block finns därför även 
mo och mjäla kvar. Det gör att man till och med på moränens krön 
ofta kan ha bra odlingsjordar - låt vara att de inte alltid är idealis
ka för dagens teknik. Hackerör 
Sedan lång tid tillbaka har man vetat att det i skogarna på Syd
svenska höglandet finns omfattande lämningar av rösen som va
rit rester efter en tidigare odling. Det omtalas av birgittinermun
ken Peder Månsson i början av 1500-talet och av Olaus Magnus 
i hans historia från 1555. Senare har rösena ibland kallats svedje
rösen, ibland ängsrösen. I vissa bygder har de kallats hackerör eller 
hackhemman och setts som rester av ett ålderdomligt hackbruk. 
Enligt en muntlig tradition i södra Västergötland var rösena från 
drottning Hack-Evas tid. Hon skulle ha skänkt en hacka åt var och 
en som ville dra ut och bryta ny bygd. Denna folkliga förklarings
sägen tar fasta på något som dagens forskare också är eniga om: 
rösena är rester efter ett åkerbruk och ett bebyggelsemönster som 
radikalt skiljer sig från det som är känt från senare tid på Sydsvens
ka höglandet. 

Rösena i skogsmark är låga och oansenliga och man måste ofta 
ställa om både blicken och gångarten för att upptäcka dem. Efter 
ett tag ser man rösen överallt och det är faktiskt nära sanningen -
en mycket stor del ·av det som i dag är skog på Sydsvenska hög
landet har odlats under äldre tid. Odlingen har främst begränsats 
av torvmarker och blockrik, låglänt mark, medan en stor del av 
den mer normala moränen odlats. Några detaljerade fallstudier 
pekar på att det finns röjningsrösen på mellan fem och tio procent 
av all småländsk landareal. Dessutom har de ofta funnits på det 



ODLINGS LANDSKAPET UNDER ÄLDRE JÄRNÅLDER 283 som i dag är åker. Som en jämförelse kan nämnas att när åkern runt sekelskiftet var som störst på Sydsvenska höglandet så utgjorde den mellan tio och femton procent av landarealen. På två sätt skiljer sig dessa röjningsröseområden både från åkermark som är odlad under senare tid och från järnålderns odlingslandskap i andra delar av Sverige. För det första så saknas tydliga avgränsningar i form av åkerterrasser, åkerhak, stensträngar eller vallar. För det andra så är de ofta mycket stora. De finns inte bara i anslutning till senare tiders inägomark, utan de kan också sträcka sig långt ut på utmarken. Röjningsröseområden av detta slag har framför allt upptäckts ovanför högsta kustlinjen i Småland och i angränsande delar av Halland, Västergötland, Blekinge och Östergötland. Efter hand har det visat sig att liknande områden också finns på många andra håll i södra och mellersta Sverige, och inte bara ovan högsta kustlinjen. De finns till exempel i Dalsland, Värmland, Närke, norra Uppland och dessutom längs kustzonen i Kalmar län och i Blekinge. Vetenskapliga undersökningar På 1980-talet började man med moderna metoder nysta upp denna tidiga odlingshistoria. Undersökningarna visade att röjningsröseområdena var förhistoriska och att röjningen verkligen skett När man gräver ut röjningsrösen kan man ofta se hur röset växt till i omgångar efter hand som man har kommit tillbaka till en tidigare röjd åker. Röjningsröse under utgrävning. Järparyd, Rydaholms socken, Småland. 
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O D L I N G S LAND S KAPET UNDER Ä L D R E  JÄRN ÅLDER 285 för åker och inte för ängsbruk, som en del forskare hade hävdat. Inneslutet i rösena kunde man hitta pollenkorn av säd, framför allt korn. Eftersom kornets pollen inte flyger långt måste man dra slutsatsen att odlingen skett i rösenas omedelbara närhet och dessutom under en tid då röset fortfarande växte. Det stod alltså klart att de låga, oansenliga rösena i skogen var lämningar efter ett omfattande förhistoriskt åkerbruk. Det visade sig att många av rösena hade tillkommit redan 700-800 år f.Kr. Men röjningsröseområdena har på många platser fortsatt att brukas ända fram till medeltid . Större delen av rösena verkar dock ha tillkommit under de första femhundra åren efter Kristus . Från ekblandskog till triviallövskog Åkrarna har legat i ett landskap med öppna gräsmarker och ungskog av björk och andra ljusälskande träd, som hassel, asp och rönn. Det har varit ett öppet landskap präglat av bete, odlingar och fodertäkt. Vinterfoder har antagligen tagits från naturliga sankmarker och från hamlade träd eller skottskogar. Framväxten av det öppna och rörliga betes- och åkerlandskapet kan följ as även på regional nivå. Under det första årtusendet före Kristus gav Sydsvenska höglandets äldre rika lövblandskog (med ek och lind ) vika . I stället uppträdde det som skogsmänniskor kallar triviallövskog, det vill säga en skog där björk, hassel och andra ljusälskande träd dominerar. Denna skogstyp uppträdde först i Sydsvenska höglandets västra delar i anslutning till den mer uppodlade bygden i Västergötland. Under de första 500 åren efter Kristi födelse hade den ljusa, kulturpräglade lövskogen sin största utbredning och fanns över hela det Sydsvenska höglandet. Vid en första röjning i en blandskogsmiljö kommer björken att dominera i ett inledande skede, men om röjningen leder till en permanent uppdelning mellan inägor och utmark kommer andra arter in, i söder bok och i norr gran. Att denna triviallövskog dominerat så länge på höglandet tyder alltså på en rörlighet i markanvändningen. Markslagen har inte kommit att ·riktigt permanentas .  Den skarpa gräns mellan inägor och utmark som vi känner från senare tid, har inte existerat. Järnålderns lj usa Småland är resultatet av en röjnings- och nyodlingsperiod som tog sin början i slutet av bronsåldern. 
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När man försöker att förstå det odlingssystem, som röjningsröse
områdena representerar, finns det skäl att återgå till frågeställning
en om "vandrande åkrar eller flyttande gårdar". Röjningsröseom
rådenas storlek och antal visar tydligt att all rösemark inte kan ha 
legat som öppen åker samtidigt. Den måste vara resultatet av ett 
flertal, på varandra följande, röjningar och uppodlingar. Under den 
långa tid som de varit i bruk har alltså skilda delar utnyttjats till 
åker. 

I den meningen är röjningsröseområdenas jordbruk rörligt. Men 
det behöver inte betyda att man huvudsakligen bedrivit ett vand
rande åkerbruk, där varje åker endast utnyttjats ett fåtal år. En 
nyckel till utnyttjandet kan man få genom att undersöka boplat
serna. I röjningsröseområden hittar man ofta flera boplatser. De 
kan ha varit samtida, men det är mer troligt att de representerar 
olika gårdslägen under åkerområdets brukningstid. Där finns sam
ma hustyper som man i andra delar av landet har kunnat visa har 
en tydlig fähusdel. Det är därför troligt att man på samma sätt som 
i andra delar av landet vid denna tid haft tillgång till gödsel. Fram
för allt kan man ha utnyttjat de närmast belägna åkrarna till per
manent odling. I flera fall har man också kunnat visa hur dessa 
boplatser odlats upp till åker i ett senare skede. 

Parallellen med de kontinentala åkerområdena som diskutera
des tidigare är uppenbar. Gårdarna har kommit att ändra lägen, 
kanske i samband med ett generationsskifte på gården, kanske i 
samband med behovet att resa ett nytt långhus. Den stenröjning 
som skett för åker runt den gamla boplatsen har sedan kommit till 
nytta för bete och fodertäkt. På så vis har man i de flyttande går
darnas landskap skapat och vidmakthållit stora arealer kulturmark. Markrättigheter 
I röjningsröseområdena har inga permanenta markindelningar växt 
fram. Det kan ses som ett uttryck för överskott på mark och på 
att de enskilda brukningsenheterna inte haft sin mark i ägo bland
ning. Man kan föreställa sig att rätten till marken varit baserad 
på individuell brukning och på vad man för tillfället kunde hålla i 
hävd. Öde eller långtidsträdad mark kan ha stått till fritt förfogan
de, eller hört till en jordherre eller till en större grupp av brukare. 
Därför har inga fasta individuella brukningsrätter utvecklats. 
Åkrarna har skilts åt av breda, obrukade gräsrenar. Återkommande 
omstruktureringar har hindrat att de utvecklats till fasta gränser. 



ODLJNGS LANDSKAPET UNDER ÄLDRE JÄRNÅLDER 28] VÄSTERGÖTLAND - EN NY ORDNING RITAS PÅ MARKEN Sjuhäradsbygden runt Borås i södra Västergötland har oftast stått i skuggan av de mer centrala delarna av Västergötland, när landskapets odlingshistoria ska skrivas. Den odlade och öppna marken utgör i dag en liten del av ytan. Stora jordbruksslätter saknas. Odling och bebyggelse ligger som öar i moränmarken, ofta på långsträckta moränryggar. Området ligger, liksom stora delar av Småland, ovan högsta kustlinjen och den äldsta åkermarken kan ofta återfinnas på moränformationernas krön, som uppenbarligen ansetts ha bättre odlingsjord än sänkorna. I likhet med övriga delar av Sydsvenska höglandet finns här rester av tidigt jordbruk i form av röjningsrösen på snart sagt varje höjdsträckning. Men från Kristi födelse och framåt skedde en omvandling av landskapet. Moränryggarna delades upp i långsmala tegar (så kallade bandparceller). Ett nytt, regelbundet geometriskt mönster ritades på marken med hjälp av jordvallar och stensträngar. Det måste ha inneburit en radikal omvandling i människornas syn på mark och ägande. Parallella, jordblanda
de stensträngar som 
avgränsar smala tegar. 
Gisslarp, Nittorps 
socken, Västergötland. 
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Detta förhistoriska mönster upptäcktes först i anslutning till 
dagens byar och gårdar och det låg nära till hands att tänka sig att 
det rörde sig om spridda rester från ett äldre tegskifte som hade 
upplösts under 1700- och 1800-talens skiftesreformer. Men när 
verkligheten jämfördes med de gamla kartorna, visade det sig att 
det regelbundna mönstret måste vara av mycket äldre datum. Det överlagrades av 1700-talets små och oregelbundna åkrar. Det äldre 
systemet hade alltså inget att göra med det tegskifte som läroböck
erna beskriver, utan måste vara betydligt äldre. 

Genom mer systematiska undersökningar konstaterade man 
senare att denna regelbundna indelning kunde följas på många 
andra platser i Sjuhäradsbygden. I ytterkanten av dagens åkermark 
och i stora granskogar kan man hitta stensträngar och jordvallar. 
Många gånger är jordvallarna låga och oansenliga, men den strikta 
geometriska utformningen gör att man snart hittar till nästa oan
senliga vall. 

I medeltida åkrar finns det oftast ett nära samband mellan teg
indelningen och det redskap man brukat vid jordbearbetningen. 
Har man använt årder i långsmala tegar är de oftast svagt skålade 
och man ser hur årdret påverkat hela ytan. Men så såg inte de gamla 
åkrarna ut i södra Västergötland. De breda, långsmala tegarnas 
form saknar allt samband med redskapsbruket. Inuti dem kan man 
nämligen identifiera svaga odlingsspår i form av hak, terrasser och 
små röjda ytor. De små åkrarna inne i bandparcellerna kan ha 
brukats med årder, men ibland ligger de i så sluttande terräng att 
spade eller hacka verkar mera lämpligt. 

Bandparcellerna har alltså fyllt ett annat syfte än att avgränsa 
enskilda brukningsytor - de har markerat rätten till marken. Det 
visas också av att det finns mark inne i indelningarna som inte har 
brukats till åker. De kan därför sägas utgöra markindelningar sna
rare än åkertegar. Släktträdet skrivs på marken 
I vissa områden är avståndet mellan avgränsningarna helt regel
bundet. Mellan varje jordvall kan det till exempel vara 42 meter. 
Men även indelningar baserade på olika bredder kan visas gå till
baka på en gemensam mätstång eller ett mätrep. En statistisk ana
lys visade att markindelningarna var utlagda med ett måttsystem 
som var konsekvent inom varje åkerområde. Den enda rimliga 
tolkningen var att de representerade markrättigheter i en byliknan
de samfällighet. 



Ibland återspeglas 
över tusen år gamla 
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Bandparceller av liknande typ finns och har funnits i andra delar av värl den : Rumänien ,  Tunisien och Östafrika. I dessa sammanhang är de allti d förknippade med en härkomstbaserad socia l organisation, det vi l l  säga bandparcellerna uttrycker på olika sätt verkliga eller konstruerade samband til l en ursprunglig j ordherre . Markrättigheterna, såväl som bebyggelse och odl ingslandskap, är organiserade efter s läktskap . Band parcellerna var alltså ett sätt att skriva släktträdet på marken. Röjningsröseområden och markindelningar Markindelningarna har skett i röj ningsröseområden av samma slag som di skuterats i föregående avsnitt. I södra Västergötland har röj n ingsröseområdena framför a l l t  tillkommit under perioden 800 f.Kr. till 200-talet e .Kr. De ä l dsta bandparcel lerna har tillkommit från 1 00 -talet e .Kr. Fram till 900-talet har man fortsatt att  lägga ut sådana i ndelningar. De har a lltså avlöst röjningsrösenas landskap och det är i det l juset vi måste förstå deras uppkomst. I röjningsröseområden finns inga spår av uppdelningar annat än 
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de som själva brukningen har gett upphov till. Övergången till ett 
system med markindelningar måste ha inneburit en drastisk för
ändring av synen på rätten till marken. Genom dessa väl definie
rade markstycken har rätten till brukningen på ett helt annat sätt 
än i röjningsröseområdena knutits till enskilda individer och hus
håll. 

Markindelningen är också ett högst påtaglig fysiskt kulturmin
ne som fått konsekvenser för den fortsatta brukningen av marken. 
När marken väl delats in på detta sätt blev det en bestående form 
på marken som alla efterkommande brukare måste ta hänsyn till. 
Tegmönster som har sitt ursprung i de förhistoriska mönstren kan 
ses på flera kartor från 1700-talet i södra Västergötland och i 
många fall ännu i dag. Om markerna odlats kontinuerligt sedan 
järnåldern kan vi inte uttala oss om, men grundstrukturen i mark
indelningen har kommit att bli bestående - i nya och skiftande 
sociala och teknologiska sammanhang. Markindelningar som intensifiering 
Markindelningen visar att den bästa marken har fått ett annat 
värde och att rätten till den har måst regleras. Regleringen har un
derlättat ett mer intensivt brukande av marken. I många fall av
gränsades också området med den bästa marken av en kraftig sten
vall, som tjänat som avgränsning mot utmarken. Men det som nu 
avgränsades som "inägomark" är fortfarande mycket större än den 
historiska tidens inägomark. I ett långt tidsperspektiv kan man allt
så se hur den mark som utnyttjats till åker steg för steg har krympt 
från röjningsröseområdenas vidlyftiga odling till markindelning
arnas mer avgränsade inägomark. På 1600-1700-talets kartor är 
det endast en mindre del av denna mark som utnyttjas till åker. 

Markindelningarna har alltså börjat utvecklas de första århund
radena efter Kristus - en tid som också på andra håll visar på en 
intensifiering av jordbruket. Möjligtvis är det i ljuset av den poli
tiska och ekonomiska utvecklingen, och varuutbytet mellan Väs
tergötland och de danska landskapen, som vi ska förstå denna in
tensifiering. Markindelningarna förekommer i det stora område 
som bildar omlandet till Hallands floder genom Västergötland, 
Halland och Nordvästskåne. Liknande former dyker upp i östra 
Småland först mot slutet av järnåldern. Kanske kan läget längs 
dessa transportleder förklara varför jordbruket fick en annan ka
raktär än i resten av det Sydsvenska höglandet, där röjningsröse
områden under lång tid framåt tycks vara det allmänna. 
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Ett västsvenskt mönster? 
Denna typ av markindelningar har alltså främst hittats i skogs
bygderna i södra Västsverige. Frågan är om de kan sägas vara en 
del av ett västsvenskt mönster. Har liknande indelningsmönster 
också funnits i centrala delar av Västergötland? 

Framför allt i den rika jordbruksbygden på Falbygden, norr om 
Sjuhäradsbygden, fanns under 1600- och 1700-talen stora byar 
med långt driven tegblandning. De hade, liksom Skåne byarna vid 
samma tid ett tregärdessystem, men tegmönstret var inte anpassat 
till gärdesindelningen och ser på kartorna märkligt ålderdomligt 
ut. Det saknar det östsvenska, medeltida solskiftets regelbundna 
mönster och forskarna har inte kunnat förklara dess ursprung. 
Mycket talar nu för att det tegmönster som ses på 1700-talets 
kartor i Falbygden går tillbaka på markindelningar av samma ål
der och karaktär som i södra Västergötland. I ett kontinuerligt 
brukat landskap har de sedan omformats, omskiftats och med 
lämpor anpassats till senare tiders krav. Detta tyder alltså på att 
markindelningar av det slag man hittat i Sjuhäradsbygden kan ha 
haft en mycket större utbredning tidigare och utgjort något av ett 
västsvenskt mönster. ÖSTSVERIGE OCH ÖARNA - STENHÄGNADER OCH FÄGATOR 
Medan odlingslandskapet i väst alltså kännetecknades av regel
bundna markindelningar så utvecklades samtidigt en helt annan 
typ av landskap i några av de östsvenska landskapen. På Öland 
och Gotland, i Östergötland, i delar av Uppland och angränsande 
delar av Västmanland finns lämningar efter nedrasade stenmurar 
som har bildat stora sammanhängande system. De framträder i dag 
som låga stensträngar i hagmarker, på åkerholmar och i skogsmark. 
När man mäter upp systemen framträder ett intrikat mönster där 
inhägnade ytor för bete, slåtter eller åker klart åtskiljs från större 
områden med utmark. Ett karakteristiskt drag är dessutom att 
bebyggelsen har stått i-förbindelse med utmarken via dubbla sten
murar som haft funktion av fägator. Stensträngssystemen utgör 
lämningar av ett odlingslandskap som framför allt var i bruk från 
200 till 600 e .Kr. 

Det gemensamma för dessa områden är alltså att man hade stora 
system av gärdesgårdar och att man byggde dem i sten. Har det 
samtidigt på andra håll funnits liknande typer av odlingslandskap 



där hägnaderna varit av trä? Även om det finns arkeologiska exempel på hägnader av trä från järnåldern, så kan man av naturliga skäl inte konstatera om de bildat lika stora sammanhängande hägnadssystem som stensträngarna. Det är dock knappast sannolikt. De trähägnader vi känner från j ärnåldern är av typen flätgärdesgård. Den är långt mer arbetskrävande än den senare hankgärdesgården. Den enkla stenmuren, som varit stensträngssystemens vanligaste hägnadstyp, är förhållandevis snabb att lägga. Liknande stenmurar har byggts i Halland under sen tid och där har man kunnat lägga tolv meter per man och dag. Det betyder att den enkla stenmuren, om stenarna har funnits på plats i marken eller åkern, varit j ämförbar i tidsåtgång med hankgärdesgården, som kräver att man hugger, kvistar och kör fram virket. Sådana enkla stenmurar förekom under 1 800-talet på flera håll i Sverige: Öland, Gotland och södra Bohuslän. I de områdena är det sentida bruket av stenmurar något som växte fram under 1600-1 700-talen och de representerar alltså inte någon obruten tradition från romersk järnålder. Gemensamt för dessa områden under 1 700-1 800-talen är skogsbrist. Bruket av sten som hägnadsmaterial kan konstateras i de perioder och i de områden där man haft brist på virke till hägnad. Under denna period var samtliga områden där det finns stensträngar i dag, hårt utnyttjade till bete och en verklig skogsbrist kan ha gjort sig gällande. Stensträngarna har oftast utgjorts av en så kallad ställd enkelmur. I samband med utgrävningar söder om Väderstad i Östergötland 1997 rekonstruerade man en mindre sträcka av muren. Stenmuren är anlagd över en äldre åkeryta. Den rekonstruerade muren är nu flyttad till Väderstads hembygdsgård. 



294 J Ä RN Å L D E R  5 0 0  F. KR- 1 000 E . K R . 
Ett särdrag i det 
öländska odlingsland
skapet under järn
åldern var att hägnads
systemen var uppdela
de på en stor mängd 
mindre inhägnader. 
Löst grupperad by i 
Rosendal, Böda 
socken, Öland. 

Odlingssystem Genom de fasta hägnadssystemens utformning har markutnyttj andet kommit att låsas på ett annat sätt än tidigare . Stensträngarna skilj er inägorna med åker och äng från utmarken. Inom inägo rna har ängsmarken - permanent avgränsad mark för vinterfoder -utgjort den större delen. Åkerytan har varit liten och har gödslats regelbundet. Att man anlagt fägator för att leda djuren från utmarken genom inägorna till gården tyder på att man dagligen flyttat boskap in till fähuset, där gödsel kunnat samlas upp. De enskilda komponenterna i detta odlingssystem har funnits redan tidigare: fähus, slåtterängar, gödslade åkrar. Stenmurarnas landskap innebär att dessa olika delar  nu definitivt har länkats samman i ett effektivt och specialiserat odlings landskap . Öland På Öland finns cirka 1 300 husgrunder från perioden 200 till 600 efter Kristus . Många av dem har också omfattande hägnadssystem bevarade. Ett särdrag i det öländska odlingslandskapet under denna tid var att hägnadssystemen var uppdelade på en stor mängd mindre inhägnader. Inhägnaderna ökar i storlek ju längre bort från 
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bebyggelsen man kommer för att till slut endast bilda fångarmar till fägator som sträcker sig ut mot utmarken. De minsta av dessa inhägnader tycks ha fungerat som åkrar, medan de större kan ha fungerat som boskapsfållor och/eller inhägnade slåtterytor. Jämfört med andra områden med stensträngssystem från denna tid har Öland haft ett mycket mer uppdelat och differentierat odlingslandskap, som ger associationer till en typ av specialiserad boskapsskötsel, där fårfållor, kalvhagar och kohagar skilts ut från det magrare betet för ungdjuren. Åkrarna i anslutning till de öländska stensträngssystemen består av små ( 1  500-2 500 m2),  ovala eller rektangulära ytor med rundade kortsidor. De är antingen separat hägnade av stenmurar eller så begränsas de av en krans av röjningssten, som helt eller delvis omger åkern. I de fall man kunnat rekonstruera åkern mer exakt pekar det mot en mycket begränsad åkerareal. Inom enheten Rosendal uppgår den sammanlagda åkerarealen till endast 3 hektar. Antalet husgrunder pekar mot att mellan fyra och sju gårdsenheter funnits inom området. Åkerarealen per gård skulle alltså kunna sättas till mellan 4 000 och 7 500 m2• De undersökta enheterna ligger visserligen i utkanten av bygden i det som i dag är kronoparken i Böda. Det är alltså möjligt att de mer centralt belägna gårdarna hade större åkerareal. Va/snäs, Löts socken, 
Öland. På de flacka 
strandängarna på 
Ölands östra kustfinns 
flera lämningar efter 
järnålderns odlings
landskap. I bildens 
högra mitt enfägata 
och på ömse sidor om 
den lämningar efter 
hus. 





B os kapen fö rs hem. H ö s t . Öla n d . F o l kva n dr i n g s t i d. 
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Rekonstruerade järn
ålders hus. Eketorp, 
Öland. 

Byar, borgar och herdeboställen Bebyggelsen på Öland bestod vid denna tid både av ensamgårdar, som länkades samman av de gemensamma hägnaderna, men också av koncentrerade bebyggelseklungor med mellan 5 och 12 gårdar. Redan under järnålder fanns alltså här byar. I många fall var dessa byar till och med större än de ofta omdiskuterade mellansvenska medeltida byarna. En för Öland helt specifik bebyggelseform från denna tid är naturligtvis de befästa byarna, där Eketorp är den bäst kända. I Eketorps by har 12 gårdar existerat under järnålderns mitt. Eketorp ligger illa till för åkerbruk och det mest sannolika är att bebyggelsen där har varit baserad på utnyttjandet av betesmarken på Alvaret. Till bilden av Ölands odlingslandskap vid denna tid hör också de mellan 40 och 50 små husgrundsgrupperna ute på Alvaret. De kan dateras till samma tid som stensträngssystemen. Husgrunderna ute på Alvaret har vanligtvis inte några anslutande stensträngar, men i några fall ligger de i direkt anslutning till en liten inhägnad yta, som kan ha fungerat som boskapsfålla eller möjligtvis hyst en mindre odling. Under alla omständigheter måste det ha rört sig om specialiserade bebyggelseenheter där betesdriften varit den centrala delen av ekonomin. Deras förekomst på Alvaret sanunanfaller i tid med andra indikationer på att Alvaret varit ett hårt ut-



nyttjat beteslandskap. Det är knappast troligt att de fungerat som säsongsmässigt bebodda fäbodar. Inte heller har de - trots möjlighet till viss odling - kunnat vara självförsörjande på spannmål. De måste alltså för sin försörjning ha varit beroende av andra gårdar och fungerat som herdeboställen eller underbruk till storgårdar runt Al varet. De är i så fall det mest tydliga exemplet på ett socialt underordnat skikt av bebyggelseenheter under äldre järnålder. Gotland På Gotland finns husgrunder och stensträngar av samma karaktär och datering som på Öland. Men på 1970-talet upptäckte man också stora områden med ett ännu äldre skikt av fossilt odlingslandskap - stora sammanhängande åkersystem från århundradena före Kristus. De är av samma karaktär som de åkrar som tidigare hittats i Tyskland, Nederländerna och Danmark och som går under den missvisande benämningen "celtic fields" .  De syns i dag på ängar och betesmarker som låga sand- eller jord vallar. I undantagsfall kan man på flygbilder över dagens åkrar skönja dem som så kallade soil-marks, det vill säga färgskiftningar i jorden till följd av skiftande fuktighets- och jordartsförhållanden. Sammanlagt finns på Gotland 140 områden med sådana åkrar. Vallarna avgrän- Äkramafrån äldsta järnålder på Gotland framträder ofta som skålade ytor omgivna av högre valla,: Den tydliga ytan i bildens mitt är en del av ett större åkersystem. Tjängdarve, Sproge socken, Gotland. 
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O D L I N G S  LAND S KAPET UNDER ÄLDRE JÄRNÅ L D E R  301  sar  små, ofta kvadratiska åkerytor, vars sidor kan vara mellan 30 och uppemot 1 00 meter långa. Själva åkersystemen är ofta stora men kan variera från några enstaka hektar upp till 150 hektar. Den enskilda åkerytans form har sin förklaring i att åkrarna ärjats med årder. Eftersom årdret inte vänder jorden har man oftast korsärjat (se avsnittet om årder och ärjning sidan 340 } .  De  stora gotländska åkersystemen har börjat anläggas från 700-talet före Kristi födelse. Från 200-talet e.Kr. har de spelat ut sin roll .  De överensstämmer alltså till dateringen i stort sett med sina nordeuropeiska motsvarigheter och dessutom med de stora röj ningsröseområdena på  Sydsvenska höglandet. Man vet inte hur bebyggelsen i åkersystemen sett ut, men det är mest troligt att det rört sig om ensamgårdar eller mindre gårdsgrupper. 
Omvandling mnt år 200 Den förromerska järnålderns stora åkersystem skil jer sig radikalt från det landskap som kom att utvecklas från 1 00- och 200-talen och som karakteriserade perioden fram till 600-talet. Från den tiden härstammar de över 1 800 järnåldershusgrunderna. De har bevarats ovan mark eftersom väggarna till stor del utgjorts av stenmurar. Man anlade också hägnader av sten, som omringade ängsoch åkergärden. Man har räknat med att gårdarna hade en genomsnittlig inägoareal på 1 8  hektar. Av det utgjorde åkern mellan 1 och 2,5 hektar. Landskapet låstes och åkrarna kom att utnyttjas permanent över en lång tid. Det märks än i dag i den mullhalt som byggdes upp på de små , årl igen besådda åkrarna. Flera gårdar kunde samverka om ett gemensamt hägnadssystem och bildade då en byliknande sammanslutning. Många gånger växte detta nya landskap fram inom samma områden som de äldre åkerområdena. Resterna av stenmurarna och husgrunderna kan i dag ses överlagra de äldre åkersystemen. Här sker alltså en direkt övergång från den typ av mer rörlig bosättningsform som vi diskuterade i avsnittet "Vandrande åkrar eller flyttande gårdar" (sidan 277) till ett odlingslandskap som kom att bli karakteristiskt för stora delar av vårt land under första årtusendet efter Kristus och som på många håll varat långt in i vår tid: ett ensädesbruk med inhägnade ängsmarker och en skarp gräns mellan inägor och utmark. Man ställer sig naturligtvis frågan om vad som varit drivkraften till denna omvandling av landskapet under århundradena efter Kristi födelse. Efter vad vi vet om bebyggelse och odling i lik- Flygfoto av fossila 

åkrar vid Uggårde och 
Vinarve i Rone socken, 
Gotland. En kort tid 
innan bilden togs hade 
åkrarna i mitten upp
odlats och de sand
vallar som avgränsade 
förhistoriska åkrar 
framträdde som ett 
rutmönster. I omgiv
ande skogs- och hag
marker finns flera lik
nande ytor. 
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Område med husgrun
der, stensträngar och 
åkrar från 200-600-
talen e .Kr. i Fagergat
skog, Etelhems socken, 
Gotland. Ur Dan 
Carlsson 1979. 
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0 1 00 m nande åkersystem i Danmark och på kontinenten har vi ingen anledning att tro att stallade djur och gödslade åkrar inte fanns redan i det äldre av de bägge jordbrukstyperna. Införandet av gödselbruket kan därför inte ses som den avgörande förklaringen till omvandlingen. Det är troligt att bebyggelsestrukturen redan i det äldre systemet bestått av ensamgårdar och mindre gårdsgrupper med sina åkrar liggande i direkt närhet. Andra förklaringar än införandet av gödselbruket har diskuterats. Det kan ha varit en intensifiering av boskapsskötsel för överskottsproduktion som motiverat omvandlingen. De tydligaste spåren i landskapet vittnar om nya sätt att sköta boskap: inhägnade ängsmarker, fägator som gör det enkelt att dagligen flytta djuren mellan betesmarker och fähus. Slåttern intensifierades och bedrevs på begränsade ytor samtidigt som utmarkerna enligt pollendiagrammen förefaller att ha varit hårt utnyttj ade för bete. Det rör sig alltså om ett inordnande av en redan etablerad gårdsmodell i en annan rumslig struktur. Landskapet låses därmed fast i en struktur som inte längre gör det möj ligt att flytta åker och bebyggelse i samma omfattning. Man har också framfört att det som framför allt skiljer det yngre odlingslandskapet från det äldre - det ökade bruket av sten i 



ODLINGSLANDSKAPET UNDER ÄLDRE JiiRNÅLDER 303 hus och hägnader - återspeglar grundläggande samhälleliga förändringar i synen på äganderätt och arv. De mer beständiga stenkonstruktionerna skulle återspegla detta behov att för framtiden manifestera markrättigheter och makt. De bägge tolkningarna kan mycket väl förenas. Ödeläggelse eller strukturförändring? Under 500-600-talen övergavs flera gårdar. Till viss del kan det förklaras med ändrade hustyper och korta förflyttningar av gårdar till andra delar av inägomarken. I det långa tidsperspektivet kan man se hur skillnaden mellan den äldre järnålderns gårdslägen och de historiska framför allt återspeglar åkerbrukets ökade roll. Järnåldersgårdarna utnyttjade i högre utsträckning än den senare bebyggelsen de täta, för ängsbruk lämpade jordarna. Under järnåldern sker en sådan etappvis omflyttning från den äldre järnålderns lägen i riktning mot de platser som gårdarna hade på 1700-talet. Men det går inte att komma ifrån att 500- och 600-talen, precis som i de övriga områdena med stenstränga1; innebar en faktisk nedgång av antalet gårdar. Nedgången drabbade framför allt smågårdar i utkanten av bygden. Stensträngssystem på fastlandet: Östergötland och Uppland I Östergötland och Uppland finns rester av ett odlingslandskap som i stora drag överensstämmer med det på Östersjööarna. Men det Stensträng som ingärdar liten åkeryta. Spolstad, Gårdeby socken, Östergötland. 
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Särskilt i västra Öster
götland finns samman
hängande rester efter 
mycket stora sten
strängssystem. Särstad, 
Rinna socken, Öster
götland. 
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finns också några viktiga skillnader, både i formerna och i den fortsatta utvecklingen. Efter Kristi födelse växte stora sammanhängande områden med stenmurar fram i Östergötland och Uppland. De bildade jättelika nätverk över slätten och mellanbygden. Till skillnad från på Öland så har man inte hittat några samlade bebyggelseklungor i Östergötland och Uppland. I stället fanns sammanslutningar av ensamgårdar, som genom gemensamma fägator och ängsgärden bildade en byliknande struktur. Sådana byliknande enheter kan ha varit mycket stora. I Östergötland finns upp till två kilometer långa fägatssträckningar, som visar hur flera gårdar samordnat sitt bete. De har omfattat områden som är långt större än den historiska tidens byar. Betesdriften har alltså haft tydliga kollektiva drag, medan den individuella boplatsen, med sina långhus och sin åker, antyder en privat förfoganderätt till åker och boskap. Åkern kan, liksom på Gotland, ha omfattat en eller ett par hektar per gård. Större delen av den inhägnade marken utgjordes av ängsmarker. I Upplands och Östergötlands sprickdalslandskap framgår tydligt att hägnaderna omslutit dalbottnarna, som utnyttj ats till slåtter. 
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O D LING S LAN D S KAPET U N D E R  ÄLDRE J ÅRNÅLDER 309 nat än bara närvaron av bönder under järnåldern. Den visar var makt och rikedom samlades. Där - i bygdens centrum - går bebyggelseexpansionen över alla bräddar. Där har det funnits ett stort behov av överskottsproduktion och bebyggelsen har flockats runt centrum. När denna centralmakt under mitten av första årtusendet stagnerar så drabbas på sikt även en stor del av bebyggelsen. Ödeläggelsen under mitten av första årtusendet kan alltså förknippas med en kollaps av en regional politisk struktur. 500-TALET: KRIS OCH OMSTRUKTURERING ? Under 500-600-talen e.Kr. mattas den äldre j ärnålderns bebyggelseexpansion av. I delar av landet överges bebyggelse och odlingsmarker. Det är i själva verket den förändringen som gör det möj ligt att studera bebyggelsemönster och odlingslandskap med sådan detaljskärpa som vi gjort i detta kapitel. Man har ofta diskuterat om denna utveckling ska ses som uttryck för en omstrukturering eller en kris ? Förespråkare för krislinjen har visat på pollendiagrammens otvetydiga tecken på en nedgång av betestrycket. De har också kunnat peka på de många boplatsundersökningar som visar på att boplatser har upphört för gott under 500-600-talen. I många regioner minskar också nedläggandet av metallföremål i gravarna vid denna tid. Allt detta talar för en krisperiod. Mot detta har andra hävdat att det som sker i landskapet vid denna tid återspeglar förändringar i hustyper och bebyggelsemönster utan att det måste förknippas med en nedgångsperiod. De övergivna gårdarna kan tyda på en gårdsflyttning lika väl som en ödeläggelse. Bebyggelsen har flyttats och inte övergetts . Det som ser ut som en ödeläggelse skulle alltså kunna återspegla en omvandling av landskapet. Igenväxning och expansion i olika regioner Om vi, med utgångspunkt i pollendiagram från olika delar av Sverige, till att börja med ser vad som faktiskt sker i odlingslandskapet under denna övergångsperiod mellan äldre och yngre järnålder blir bilden inte entydig. Det är viktigt att hålla i minnet att pollendiagrammen framför allt registrerar landskapets öppenhet. Den jordbruksaktivitet som bäst återspeglas är alltså betestrycket på utmarken snarare än vad som sker på de förhållandevis små åkrarna. 



ODLIN G S LAN DSKA PET U N D ER ÄLDRE JÄRNÅ L DER 305 Landskapet har varit tätt bebyggt. Gravfält, stensträngar och resultat av pollenanalyser visar på ett hårt utnyttj at landskap. Bebyggelsetäthet och befolkning kan ha varit större under 300--400-talen än under senare delen av yngre järnålder. Under 500-talet sker, liksom på Öland och Gotland, en markant nedgång i landskapsurnyttjandet. Det märks framför allt i att betestrycket minskar. I Östergötland växer de tidigare betade enbackarna igen med björk. Men nedgångsperioden varar inte länge. Någon granskog hinner inte etableras, som hade varit det naturliga om björken fått stå kvar opåverkad av bete. Det förefaller inte heller som om spannmålsodlingen upphört. Efter något hundratal år betas markerna i nästan samma utsträckning igen . Enhet och regional variation Undersökningarna av stensträngssystem inom detta stora östsvenska område pekar på stora likheter såväl vad gäller datering som funktion. Stensträngssystemen har uppstått under tidig romersk järnålder och senast under 700-talet kan de i flera fall visa sig vara helt övergivna. Det rör sig om ett j ordbrukssystem där boskapen spelar en väsentlig roll och där dagliga transporter av djur från utmark till boplats tycks ha varit viktiga. Samtidigt är boskapsskötseln intimt integrerad med åkerbruket: De små åkrarna som hör till varje boplats har gödslats. Den nära rumsliga anknytningen mellan gården, dess uthus och dess åkrar talar för en individuell förfoganderätt till åkern. Inägomarken kan många gånger vara gemensam för flera gårdar. Där kan individuella ängsmarker ha funnits, men de gemensamma hägnaderna ger bönderna i samma hägnadslag eller by ett gemensamt kollektivt ansvar för vidmakthållandet av hägnaderna. Hägnadsarbetet har varit ett socialt viktigt arbete, även om det kan ha utförts individuellt. Till det yttre kan dessa hägnadslag och byar påminna om senare tiders byalag, det vill säga de skulle vara det som brukar kallas en horisontell organisation, styrd och utvecklad av bönder i samverkan. Men skillnader i gårdsstorlek, som kan dokumenteras på vissa håll, antyder att det snarare rör sig om en hierarkisk organisation med ett centrum i form av en storgård, som på ett eller annat sätt haft makt över de andra brukningsenheterna ( se mer om detta sidan 428 ) .  Skillnader i stensträngssystemens utformning Mellan de olika områdena finns också viktiga skillnader. Sten-
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strängsområdena på Öland tycks ha den mest avancerade och i 
detalj reglerade markanvändningen. Runt husgrundsgrupperna 
finns ett flertal olika inhägnade fält av olika storlekar. I Östergöt
land tycks liknande system förekomma i någon utsträckning. Det 
framgår inte minst av den dokumentation som finns från västra 
Östergötland. I huvudsak rör det sig dock om en enkel uppdelning 
av marken i inägor och utmark. På samma sätt är det på Gotland 
där särhägnader och fållor endast förekommer sparsamt. Många 
gånger rör det sig där endast om ett samfällt gärde till flera går
dar. Stensträngssystemen i Uppland representerar ett ännu mer 
extensivt nyttjande av marken. En stor del av stensträngarna in
ramar där stora områden utan att någon noggrann uppdelning i 
skilda marktyper kan urskiljas. 

Det finns också viktiga skillnader i den fortsatta utvecklingen 
inom stensträngsområdena. I Uppland och Östergötland sker en 
radikal omvandling av den territoriella organisationen. Det som 
förut var en byliknande sammanslutning splittras upp på flera 
skilda gårdsterritorier. På Gotland finns däremot en mycket stor 
likhet mellan järnålderns hägnadslag och senare tiders samverkans
former. Där finns inte den mellansvenska byorganisationen och 
flera av grannelagen från äldre järnålder lever vidare som medel
tidens kyrksocknar. 

På Öland finns avgörande skillnader mellan den äldre järn
ålderns odlingslandskap och det som vi känner från 1700-tals
kartorna. Någon gång under medeltiden regleras både bebyggelse 
och bygränser och får en strikt geometrisk utformning. JÄRNÅLDERSGÅRDAR I NORRLAND 
Runt år 400 fanns längs Norrlandskusten fast bebyggelse åtmin
stone upp till Ångermanland. 

Framför allt i Medelpad och Hälsingland finns lämningar som 
gör det möjligt att skaffa sig en bild av järnålderns odlingsland
skap. Omkring 160 övergivna gårdar bildar där en samlad kon
centration. I Hälsingland finns de framför allt i den norra delen 
av landskapet - i de forna folklanden Nordanstig och Sunded. De 
vittnar om en expansiv period i bebyggelseutvecklingen. Vi vet 
mycket lite om vilket näringsfång och vilken typ av bebyggelse
struktur som har föregått denna expansion. Från århundradena 
före Kristi födelse finns lite längre norrut fortfarande rester efter 
en bosättning baserad på en jakt- och fångstekonomi. Om upp-
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kornsren av fast bondebebyggelse längs södra Norrlandskusten ska 
ses som resultat av en invandring söderifrån eller en inre utveck
ling mot bofast jordbruksbebyggelse, vet vi inte heller. 

Bebyggelseutvecklingen i södra Norrland anknyter mycket nära 
- både vad gäller kronologin och den expansiva bebyggelseproces
sen - till vad som samtidigt sker på Öland, Gotland och i Öster
götland. Expansionen under 200-400-talen har varit betydande. 

Vi kan i dag hitta järnåldersgårdar och gravar i fäbodlägen och 
i bygder som sedan inte fått fast bosättning förrän under medeltid 
eller ännu senare. På södra sidan av Bälingsjön i Jättendals socken 
i Hälsingland finns till exempel nio husgrundslokaler, men läm
ningarna av gravar antyder att där under järnålderns mitt kan ha 
funnits 15-20 gårdsplatser. Samtliga gårdar överges under yngre 
järnålder och först under 1800-talet bosatte sig bönder åter fast i 
denna bygd. Bygden vid Bälingsjön är det mest markanta exem
pel vi har i landet på verklig ödeläggelse av ett större område un
der 500-600-talen. 

Jordbruket i södra Norrland hade en annan karaktär än i södra 
och mellersta Sverige. Det finns inga tecken på att det som i dag är 
utmarker röjts och odlats lika konsekvent som i Sydsverige. Inte 
heller finns några rester av hägnadssystem som i Östsverige. En liten 
åkeryta har funnits i närheten av gårdarna - det märks i dag i form 
av områden med odlingsrösen, åkerbak och undantagsvis terrass
kanter. Men större delen av åkern har ofta legat på en sandig, moig 
yta nära boplatsen och har inte lämnat några säkra spår i ytan. 
Åkerns yta kan ha uppgått till något hektar. Att intensivt gödsla
de åkrar har förekommit bekräftas av fosfatanalyser av åkerom
råden, men också av analyser av förkolnade frön av ogräs och 
sädesslag i själva husen. Slåttern har främst bedrivits på våtmar
ker längs åar och i utmarken. Utmarkerna har varit stora jämfört 
med i södra Sverige och behovet att hägna har därför inte varit lika 
stort som där. I den mån hägnader har förekommit har de varit av 
trä. Kolonisation och ödeläggelse 
Utifrån en sammanställning av pollenanalyser kan man visa hur 
den norrländska fasta bondebygden successivt sprids norrut längs 
kusten. I Hälsingland finns kontinuerlig odling från 400 f.Kr., i 
Medelpad från Kristi födelse och i Ångermanland från 300-400 
e.Kr. 

I Hälsingland och Medelpad bryts denna utveckling under 500-
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Järnålderns 
husgrunder i 
Hälsingland saknar 
ofta tydliga spår av 
åkerbruk i sin närhet. 
Utifrån de fåtaliga 
odlingsspåren och 
jordartsförhållandena 
kan man försiktigtvis 
rekonstruera var 
åkrarna legat. Böle i 
Gnarps socken, Häl
singland. 
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i OO m ....I 600-talen då odlade och hävdade marker minskar markant i utbredning samtidigt som många hus överges .  Men i Ångermanland kan man - utifrån pollenanalyserna - inte dokumentera något avbrott eller någon nedgång i odlingsaktiviteterna under denna tid. I motsats till vad som sker i Hälsingland så fortsätter bebyggelse och odling att expandera från 500-talets första hälft. Samtidigt som bebyggelse överges i stora delar av norra Hälsingland och Medelpad så expanderar alltså bygden i Ångermanland .  Nedgången är inte ett allmänt mellannorrländskt fenomen. Vad kan vara skälet till en sådan oj ämn utveckling ? Närmare undersökningar av vegetationsutvecklingen i området under j ärnåldern har visat att odlingsexpansionen kan beläggas i hela Hälsingland redan under århundradena före Kristi födelse .  Utifrån fornlämningsbilden - med en stor koncentration av husgrunder och gravar i norra Hälsingland - hade man inte väntat sig att man skulle finna bevis för en expansion i hela landskapet. Folk har al ltså nyodlat och bosatt sig hela Hälsingland vid denna tid. Vi har dels ett Hälsingland där både fornminnen och pollenanalys visar att det har funnits en j ärnåldersbygd, dels ett Hälsingland där pollenanalysen visar på fast bosättning utan att det avsatt s ig i gravar och övergivna husgrunder. Fornlämningsbi lden återspeglar något an-
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I Skåne märks inga tecken på en nedgång i markutnyttjandet 
under 500-600-talen. Första årtusendet efter Kristus utmärks av 
en kontinuerlig utvidgning av den öppna marken. Under 700-800-
talen ökar uppodlingen och betestrycket ytterligare. 

I östra Götaland (Blekinge, Öland, Östergötland) märks en 
markant nedgång i betestrycket under 400-600-talen. Nedgång
en varierar i omfång och varaktighet, men i samtliga områden sker 
åter en expansion under yngre järnålder. 

På Sydsvenska höglandet kan man belägga ett minskat utnytt
jande under yngre järnålder. Men i de centrala odlingsbygderna 
märks ingen nedgång. I mer perifera områden varar det slutna 
skogslandskapet vissa fall fram till tidig medeltid. 

I Västergötland märks ingen tydlig nedgång vid mitten av förs
ta årtusendet. I vissa områden sker en kontinuerlig tillväxt av det 
öppna beteslandskapet under hela järnåldern. I andra områden 
startar expansionen vid 400-500-talen och är sedan obruten. 

I Mälardalen är bilden motsägelsefull. Området är generellt sett 
inte förskonat från nedgångstecken. Från Västmanland och Söder
manland finns tecken på en minskning av betestrycket under 400-
600-talen e.Kr., men i den uppländska odlingsbygden finns inga 
tydliga tecken på en allmän nedgång. I anslutning till de platser 
och områden i Uppland, som utifrån det arkeologiska materialet 
tydligt pekar ut sig som växande maktcentra, sker vid 500-600-
talen tvärtom en expansion: Gamla Uppsala, Fomsigtuna och Vendel. 

I det mellannorrländska bebyggelseområdet i norra Hälsingland 
och Medelpad sker en markant och långvarig igenväxning av be
tesmarker under järnålderns mitt. Först under sen vikingatid ut
vidgas åter jordbruksbygden. Men i grannlandskapen norrut -Ängermanland och Västerbotten - sker i skarp kontrast till detta 
en samtidig expansion av åkerbruk och betesmark i kustbygden 
vid samma tid. Några generella drag 
Bilden som skissades ovan kan verka splittrad, men den kan sum
meras på följande sätt: Det finns till att börja med en stor skillnad 
mellan öst och väst . Det är i öst - från Blekinge till Norrlandskus
ten som tecknen på nedgång under mitten av järnåldern är som 
tydligast. I Västergötland finns inga säkra tecken på någon allmän 
minskning av betestrycket vid järnålderns mitt. 

Men inom det östra området finns också tydliga skillnader. Två 
regioner utmärker sig som expansiva - mitt i den allmänna ned-
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gången: centrala Uppland och Ångermanland. I Uppland är expan
sionen direkt knuten till framväxten av maktcentret i Gamla Upp
sala. I Ångermanland återspeglar expansionen en tyngdpunktsför
skjutning från det tidigare hårt utnyttjade området i norra Hälsing
land och Medelpad. 

Skeendet vid övergången mellan äldre och yngre järnålder kan 
alltså inte tolkas vare sig som en generellt verkande kris över hela 
landet eller en omstrukturering av bebyggelse och odlingssystem. 
I stället är det den ojämna regionala utvecklingen som tydligast 
träder fram. Den kan ha inneburit kris och nedgång på vissa håll 
men bebyggelseexpansion och tillväxt i andra regioner. 

Krig och pest? 
I en del äldre forskning, framför allt kring Öland och Gotland, har 
denna period framställts på ett förenklat sätt, som förorsakat av 
yttre faktorer som krig, pest och klimatförsämringar. Man har 
också ibland gjort gällande att perioden skulle ha inneburit en näst 
intill total avfolkning av hela landskap. Till stor del har det berott 
på en okritisk tolkning av det arkeologiska materialet. Den bilden 
har i dag nyanserats. 

Tiden runt det romerska rikets fall har, särskilt i Östersjö-om
rådet, varit en orostid, men försöken att se ödeläggelsen som en 
direkt effekt av en kort period av krigshärjningar har inte stöd i 
dagens forskning. På Öland, som man främst diskuterat i detta 
sammanhang, är övergivandet av husgrunderna en förhållandevis 
utdragen process och man har också kunnat visa att de övergivna 
husen inte alls eldhärjats i samma omfattning som tidigare forsk
ning velat hävda. 

Under 500-talet härjade i Medelhavsområdet, framför allt i det 
Östromerska riket, en böldpest som fått namn efter kejsar Justini
anus. Pesten tycks ha härjat även under 600-talet. Man har på lösa 
grunder diskuterat om den nått England och Irland och den har 
även dragits in som en förklaring till nedgångsperioden i norra 
Europa. Dess spridning till Östersjöområdet är dock en ren hypo
tes, baserad på en jämförelse med 1300-talets krisperiod. Hypo
tesen är svagt underbyggd framför allt på grund av att svartråt
tan, som spelar en viktig roll för böldpestens spridning, inte kan 
beläggas inom Östersjöområdet förrän under vikingatid. Av rent 
kronologiska skäl kan den inte heller ha spelat någon väsentlig roll 
för nedgångsperioden i Skandinavien, som kan beläggas redan före 
pesten. 
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Romersk statyett funnen 
i sjön Fysingen, Upp
lands Väsby, Uppland. 

Flera östsvenska småkungadömen 
I ett stort östsvenskt område från Gotland till Medelpad finns det 
alltså tydliga bevis både på stagnation och på omstrukturering vid 
första årtusendets mitt. Men inom detta område är det några få 
centralområden som utmärker sig för en särskilt dynamisk utveck
ling: Öland, Gotland, Östergötland, Uppland och norra Hälsing
land/Medelpad. Även i det övriga arkeologiska materialet - forn
lämningar och fynd - framträder dessa områden som politiska och 
ekonomiska centralområden vid denna tid. Det kan naturligtvis ses 
som en direkt återspegling av naturförutsättningarna - det rör sig 
i många fall om bördiga jordbruksbygder. 

Men det finns några viktiga undantag som visar att fyndrike
domen och de omfattande lämningarna från den äldre järnålderns 
odlingslandskap framför allt representerar en politisk, geografisk 
struktur snarare än en naturgiven. I Södermanland saknas i forn
lämningsmaterialet alla tecken på samma dynamik, trots att både 
viktiga jordbruksområden och förutsättningar för bevarande av 
äldre former finns. Det mellannorrländska kustområdet utmärker 
sig inte heller framför till exempel Gästrikland eller Jämtland när 
det gäller förutsättningar för jordbruk. 

Utbredningen av områdena med omfattande lämningar av fos
silt odlingslandskap återspeglar alltså centralområden i den äldre 
järnålderns småkungadömen. Runt maktens centrum har folk sam
lats. Makten har byggt på makt över människor och deras produk
tion, snarare än över stora landområden. Genom intensifiering av 
produktionen och genom hög bebyggelsetäthet har basen för mak
ten skapats. 

I dessa småkungadömen har varuutbyte baserat på prestige
varor varit en metod för att erövra och behålla politisk makt. Mak
ten har varit avhängig av att man inom sitt eget område kunnat 
producera ett överskott för att kunna delta i detta utbyte. Det är 
så arkeologerna i dag förklarar den omfattande förekomsten av 
romerska importvaror som finns i hela det nordiska området, men 
som i Sverige har en koncentration till Skåne, Västergötland och 
de områden vi diskuterat ovan. Romerska glas, vinskopor, brons
statyetter och andra föremål har funnits i järnålderns långhus för 
att sedan läggas som gravgods. De romerska importföremålen har 
inom Skandinavien inte cirkulerat som betalningsmedel för varor 
utan framför allt använts i sociala sammanhang. 

Det anses också belagt att skandinaviska män deltog som lego
soldater i de romerska armeerna. Vissa av de romerska fynden i 
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svensk jord kan direkt hänföras till föremål som legosoldater fört 
med sig hem. Man har också menat att romerska mynt, funna på 
Öland och Gotland, skulle vara betalning för krigstjänst. Överskottsproduktion 
Från arkeologiska och skriftliga uppgifter vet man att det till de 
romerska provinserna från norr fördes in hudar, oxar, hästar, sia -
var, vapen, spannmål och bärnsten. Man kan också tänka sig att 
pälsverk, ull, textilier, honung och vax, spelat en roll i detta varu
utbyte. Från områdena omedelbart norr om den romerska grän
sen har man arkeologiska belägg för detta utbyte, men hur långt 
från de romerska provinserna som handeln sträckt sig, vet man inte. 

Av dessa produkter är det framför allt två som man i den arkeo
logiska forskningen har bedömt kunna vara av intresse när det 
gäller att förstå en eventuell överskottsproduktion i svenska jord
bruksområden: hudar och ull. 

I många gravar från denna tid har man hittat krumknivar, se bild 
sidan 261, som använts till skinnberedning. Krumknivarna har 
främst uppmärksammats på Öland; där har man tolkat dem som 
ett tydligt tecken på en export av hudar. Men krumknivar finns 
också som gravgåvor i Östergötland och Västergötland. Det kan 
tas som en fingervisning om att hudar var en del av överskotts
produktionen i dessa områden. 

Särskilt på Öland och Gotland kan även ull ha varit en vik-
tig överskottsprodukt. I Centraleuropa fanns en stor mark
nad för ull till den visserligen decentraliserade, men omfat
tande romerska klädesindustrin. Ullen var dessutom lättrans
porterad och man har beräknat att det har varit möjligt att 
på Öland producera ett överskott av ull, som vida översti
git värdet av det importerade guldet. 

I båda fallen - ull och läder - rör det sig trots allt om hy
potetiska antaganden. Man kan, som en forskare uttryckt det, 
lika gärna tänka sig att ölänningarna jämte ull och läder sålt ho
nung, kummin och bärnsten. I det senare fallet är den direkta jord
bruksproduktionens överskott ändå en förutsättning för handeln. 
Det väsentliga i sammanhanget är att man visat att en överskotts
produktion varit möjlig. 

Redan under denna tid har jordbrukets producenter alltså di
rekt eller indirekt dragits in i en av stormän styrd överskottspro
duktion för lokala, regionala och internationella marknader. Över
skottsproduktionen har spelat en viktig roll för de regionala makt-

Romersk amfora. En
ligt uppgift ''funnen i 
någon av högarna på 
Skatskogen i Gnarp" i 
Hälsingland. 
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hierarkierna i spelet om makten. Men vilken omfattning som in
ternationell handel med jordbrukets produkter haft i skandinaviska 
samhällen vid denna tid, är forskarna inte eniga om. Kris och omstrukturering 
500-talet hör alltså till det mönster av expansioner och stagnatio
ner som med varierande kraft har verkat i agrarsamhället under 
hela den tid vi haft jordbruk i Sverige. Det föregicks av en expan
siv period med stor omvandling av landskapet. Bebyggelsetillväx
ten och de ökade investeringarna i landskapet under århundrade
na efter Kristi födelse innebar att flera agrartekniska innovationer, 
som var och en för sig funnits redan tidigare - fähus, slåtterängar 
och gödslade åkrar - inordnades i ett nytt rumsligt mönster. Det 
nya rumsliga mönstret har framför allt betingats av en intensifie
ring av boskapsskötseln: fägator och inhägnade ängsmarker. Det 
är också inom denna sektor som det viktigaste nya jordbruksred
skapet från denna tid kan beläggas - kortlien (se sidan 356) - som 
har effektiviserat slåttern. 

Men vi kan också se att detta nya rumsliga mönster framför allt 
har växt fram i de områden som vid denna tid framträder som 
politiska centralområden. Här har det varit konkurrens om mar
ken. Inhägnade ängsmarker och betesfållor och pollendiagram
mens vittnesbörd om hårt utnyttjade utmarker visar på ett hårt 
utnyttjat landskap. I småkungadömenas centralområden har mar
kerna utnyttjats intensivt och ibland över gränsen för vad som varit 
långsiktigt hållbart. Där är också spåren av omvandlingen som 
mest utbredda. 

Till bilden av denna period hör också de politiska och ekono
miska omvandlingarna i Nordeuropa. Det finns egentligen inget 
som tyder på att lyxvaruhandeln med kontinenten och England 
utsattes för något markant avbrott under vare sig 300- eller 400-
talet och en eventuell minskning under 500-talet anses som myck
et osäker. Från mitten av 500-talet tycks den åter växa till. Men 
vid samma tid sker maktförskjutningar mellan olika regionala, po
litiska grupperingar i det svenska området, som haft inverkan på 
överskottsproduktion, bebyggelsetäthet och odlingslandskap. Nya 
makthierarkier har växt fram och runt de centra som nu får större 
vikt, är utvecklingen expansiv. 



O D LI N G S  LAN D S K A PET U N D E R  Ä L D R E  JÄRNÅLDER 3 1 5 NÅGRA SLUTSATSER Ovan har getts en bild av ett regionalt varierat odlingslandskap under bronsålder och äldre järnålder. Vi har framhävt det lokalt specifika. Det har vi gjort för att understryka att det inte finns några enkla samband mellan odlingslandskapets utformning och den samhälleliga utvecklingen. Odlingslandskapet utvecklas inte efter någon förutbestämd mall . Människor och samhällen utvecklar och förändrar tegmönster, hägnadssystem och bebyggelse för att de ska tjäna många olika syften: sociala, kulturella och funktionella . Vi har antytt att denna utveckling har varit olika i de olika småkungadömen som fanns i Sverige under järnåldern. Vi har också kunnat konstatera att utvecklingen varit dynamisk. Odlingslandskapet har inte bara växt till . Det har vid olika tillfällen omstrukturerats radikalt. 1 700-1 800-talens skiftesreformer är inte unika i det avseendet. Framväxten av inägor/utmark-landskapet i Östsverige under århundradena efter Kristi födelse representerar en sådan omstrukturering och de territoriella förändringarna i samma områden under yngre järnålder är en annan. Landskapet har också förändrats på grund av stagnationsperioder när den odlade och betade marken har minskats och bebyggelseplatser övergetts . Ur detta regionalt variationsrika mönster kan först några generella linj er dras. Vid bronsålderns slut sker en första låsning av odlingen till mer permanenta åkrar. Detta tar sig på Gotland, och sannolikt i Skåne, uttryck i stora sammanhängande åkersystem med kvadratiskt formade åkrar. I övriga delar av södra och mellersta Sverige har låsningen av odlingen skett i mer oregelbundet formade åkrar, så att endast röjningsrösena finns kvar i dag och inga åkerbegränsningar. Sett ur ett långt tidsperspektiv representerar dessa åkrar definitivt en intensifiering. Man har investerat i markberedning och stenröjning på ett sätt som inte förekommit tidigare. Denna intensifiering kan ses ur två perspektiv: Å ena sidan kan den förknippas med en ändring av åkerbrukets grundförutsättningar: en övergång från ett på gräsmarker och skottskogar baserat rörligt jordbruk till ett mera fast, där röjningsgödslingen kommit att alltmer ersättas av stallgödsling. I samband med detta har också jordbearbetningen ökat. Å andra sidan kan man se det som en samhällelig och symbolisk manifestation av ökad fasthet i dispositionsrätten till marken. Stenröjningen och de tydliga spåren av åkrarna är ett led i det j uridiska 



3 1 6  JÄRNÅ LDER 5 00 F, KR- I 0 0 0  E . K R ,  hävdandet av marken. De båda perspektiven utesluter naturligtvis inte varandra, men för att inte föregå frågan om vad som kom först, kan det vara lämpligt att hålla båda aspekterna levande. 1 00-200-talet e.Kr. :  Fastläggning av landskapet Med denna första permanentning av kulturmarken som utgångspunkt sker sedan i hela södra och mellersta Sverige en ytterligare fastlåsning av odlingslandskapet under framför allt århundradena efter Kristus. Från ett tidigare system där gårdar flyttat, kanske vid varj e generationsbyte, permanentas nu odlingen till mindre områden. I många fall leder det till att den historiska tidens inägomark börj ar ta form. Inhägnade ängar och långa fägator visar att framför allt boskapsskötseln intensifierats. En biprodukt av detta kan ha varit ett mer intensivt gödselbruk. Gemensamt för östra och västra Sverige är att olika slag av mer permanenta indelningar av marken växer fram. Det gäller både indelningen i inägor och utmark och - som i Västsverige - ett ordnat tegmönster på inägomarken. I andra delar av landet, som i Skåne, tycks ett mosaikartat landskap med skottskog, åkrar och betesmarker ha bestått, men man kan ändå konstatera att bebyggelsen får en ökad stabilitet. Så långt är utvecklingen i hela södra och mellersta Sverige likartad. Den form som landskapet får i de olika delarna av Sverige skiljer sig dock. Det är framför allt i Götalandskapen som vi kan observera dessa skillnader. I östra Sverige får vi de oregelbundet utformade inhägnader som kännetecknar stensträngsområdena. Den rumsliga strukturen ger ett intryck av successiv framväxt, där vissa gårdar utvecklats till mindre gårdsgrupper eller byar, samtidigt som andra gårdar til lkommit i periferien och inägomarken undan för undan utvidgats. I Västsverige låses också odlingen, men i stället för de oregelbundet utformade inhägnaderna får vi en geometriskt strikt uppdelning av den bästa inägomarken i långa bandparceller - en föregångare till det medeltida tegskiftet. Ifråga om brukningsmetoder så vet vi säkert att man åtminstone i Östsverige hade intensivt utnyttj ade, små, gödslade åkrar. Det är sannolikt att man även i de västsvenska bandparcellsystemen utnyttjade stallgödsling, även om det där kanske kan ha funnits utrymme för ett rörligare åkerbruk med växling mellan gräsmark och åker inom bandparcellerna. Vi står inför problemet att förklara varför odlingslandskapet i 
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skilda delar av Götaland under järnåldern kommit att gestalta sig 
på två så radikalt skilda sätt. Vi kan naturligtvis inte blunda för 
att landformer och jordarter skiljer sig mellan de båda områdena. 
Bandparcellerna återfinns i dag framför allt i områden ovan hög
sta kustlinjen där odlingen har sökt sig till krönen av de stora, ofta 
valryggformade moränkullarna. De har lämpat sig väl för en så
dan geometrisk uppdelning. Det östgötska och uppländska sten
strängslandskapet återfinns framför allt i sprickdalslandskapet 
under högsta kustlinjen, med sina lerdalar och små ursvallade 
moränimpediment. Där har förutsättningarna inte funnits för ett 
genomplanerat landskap. 

Att det skulle finnas en sådan naturlig förklaring till landska
pets skilda former motsägs dock av förhållandena på Öland och 
Gotland, som ju bägge har landformer som medger ett genompla
nerat landskap. Gotland förblir genom hela historien ett "spon
tant" framvuxet, oregelbundet agrarlandskap, medan Öland un
der medeltid utsätts för en genomgripande planering som slår sön
der järnålderns mer oregelbundna former. 

Skillnader i landformer räcker alltså knappast för att förklara 
varför man valt att dela in landskapet på två så radikalt olika sätt. 
Det ligger nära till hands att tolka det som att man haft olika syn 
på förfoganderätt till marken. 

Markindelningar i form av bandparceller i Västergötland tyder 
på att markrättigheterna framför allt varit baserade på släktskap 
i ett härkomstbaserat arvssystem. Rättigheterna till marken har i 
ett sådant system behövt skrivas in i marken. Motsatsen till denna 
organisationsform är den grannskapsbaserade, där odlingsrättig
heterna dels är knutna till mindre grannskapsgrupper, dels till en 
övergripande politisk organisation. Det kan i landskapet ta sig 
uttryck i till synes mer spontant organiserade och framväxta ore
gelbundna former. En sådan organisation kan sägas karakterisera 
stensträngsområdena i Östergötland, Uppland och på Öland och 
Gotland. Om rätten till marken där i större utsträckning baserats 
på en lokal jordherres makt har ägostrukturen inte på samma sätt 
behövt manifesteras på marken. 

Utan att dra de antropologiska parallellerna för långt har man 
ändå skäl att ställa frågan om sådana faktorer kan förklara skill
naden mellan å ena sidan en östlig typ av järnålderslandskap 
(Öland, Gotland, Östergötland, Uppland och Norrlandskusten) 
och å andra sidan en västlig (Halland, Västergötland och västra 
Småland). 
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Mellan öst och väst finns också en annan skillnad som kan ha 

betydelse i detta sammanhang. I öst framträder ett flertal central
områden där odling och bebyggelse framför allt under romersk 
järnålder har expanderat kraftigt för att sedan stagnera under yngre 
järnålder. Vi har visat hur denna expansion kan ses i ljuset av en 
politisk dynamik med småkungadömen som växt fram, särskilt mot 
slutet av perioden 200-600. Detta gäller såväl Öland, Gotland, 
Östergötland som Hälsingland. Bilden av expansion/stagnation är 
i västra Sverige inte alls lika markant. I södra Västergötlands och 
Hallands fossila åkermarksområden är nyröjningen inte lika kon
centrerad till äldre järnålder respektive medeltid som fallet är i 
många andra delar av Sverige. De västsvenska markindelningarna 
fortsätter att växa under 700-talet och 800-talet, medan sådana 
dateringar är relativt sparsamt förekommande från andra fossila 
åkermarksområden i Sverige. På samma sätt finns det i det pollen
analytiska materialet tecken som tyder på att Västsverige inte i 
samma utsträckning blir indraget i en allmän nedgångsperiod under 
400-600-talen. 
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LITTERATUR Kapitlet bygger till stora delar på Widgren 1997a där utförliga referenser finns. Småkungadömen - land En översikt över de äldsta skriftliga källorna finns i Hyenstrand 1996. Järnålderns politiska grupperingar i Norden har behandlats i ett flertal skrifter under den senaste tiden se t.ex. (Fabech & Ringtved red 1991 ), Callmer 1992, Ramqvist 1987, Brink 1996. Hur såg landskapet ut? Kartan över de fossila landskapen från järnålder är hämtad ur Widgren 1997a. Ett grundläggande översiktsverk kring fossil åkermark är Gren 1997. Vandrande åkrar eller flyttande gårdar? Avsnittet bygger i första hand på Donat (1992) och Tacitus (1969). Utgrävningarna i Gröntoft i Danmark finns preliminärt redovisade av Becker 1971. För ett något utförligare resonemang se Widgren (1997a s. 33-35). Skåne Avsnittet bygger på publikationer från Ystadsprojektet (Berglund red 1991) och (Larsson m.fl. red 1992). De danska samtida åkersystemen har behandlats av Nielsen (1984). Det ljusa Småland - flyttande gårdar i ett mosaiklandskap I tre artiklar i Arkeologi i Sverige 1986 redogör Gren (1989), Norman (1989) och Tollin (1989) för nyupptäckten av de förhistoriska röjningsröseområdena på Sydsvenska höglandet. Senare genomomfördes arkeologiska undersökningar i Järparyd i Småland (Pedersen 1990, Jönsson m.fl. 1991) och i Röstorp i södra Västergötland (Connelid m.fl. 1993). Röjningsröseområdenas påverkan på skogens sammansättning har diskuterats av Regnell 1997. När detta skrivs pågår stora undersökningar längs E4:an i norra Skåne och södra Småland. Preliminära resultat från dessa finns i Hansson, Skoglund m.fl. (1997). Västergötland - En ny ordning ritas på marken Bandparcellerna i södra Västergötland har beskrivits och analyserats av Widgren (1990) och Mascher (1993). Östsverige och öarna - stenhägnader och fägator Gert Franzen har visat hur stensträngarna i Östergötland har varit konstruerade (Franzen 1994). Jämförelser mellan olika hägnadstyper finns i Myrdal 1977 och där refererad litteratur. Mårten Stenberger undersökte Ölands järnåldersbebyggelse (1933). Markanvändning och bebyggelsestruktur på Öland behandlas också av Edgren & Herschend ( 1982) och Herschend 1988. Fallgren har i två uppsatser behandlat den äldre järnålderns markanvändning och bebyggelsestruktur på Öland (1988, 1993). De små husgrunderna på Ölandsalvaret behandlas av Enckell m.fl. ( 1979). Det sociala sammanhang som sådana små underordnade bebyggelseenheter kan ha ingått i behandlas för 



320 JÄRNÅLDER 500 F.KR-I000 E.KR, norska förhållanden av Odner (1972). Upptäckten av de förromerska åkrarna på Gotland beskrivs av Lindquist 1974. Carlsson ( 1979) behandlar det gotländska odlingslandskapet i ett längre tidsperspektiv -från bronsålder till tidig medeltid. Se även Windelhed 1984a & b. Stensträngssystemen i Östergötland har behandlats av Lindquist (1968), Baudou (1973) och Widgren (1983, 1986a). De uppländska stensträngssystemen är mindre undersökta, men Höglin (1991) är en bra sammanfattning av vad som gjorts. Järnåldersgårdar i Norrland Beträffande den bebyggelse i nedre Norrland, som omedelbart föregår de välkända husgrundskomplexen, se Lindqvist ( 19 94). Järnålderns gårds be byggelse i Hälsingland, Medelpad och Ångermanland har undersökts av Liedgren (1992), Selinge ( 1977) och Ramqvist (1983). Resonemangen om kolonisation och ödeläggelse i Hälsingland baseras på Brink (1995) och Wallin (1994). 500-talet: kris och omstrukturering? Den folkvandringstida krisen utsattes för en kritisk granskning av olika nordiska forskare i boken Folkevandringstiden i Norden (Näsman & Lund red 1988). Se även Näsman 1991. Berglund sammanställde 1969 en översikt över flera olika pollendiagram över odlingslandskapets utveckling i Sverige. Sedan dess har ett flertal nya pollendiagram tillkommit, men det finns inte någon aktuell sammanfattning. Texten i avsnittet " lgenväxning och expansion i olika regioner" bygger utöver det som framgår av Berglunds översikt från 1969 på följande pollenundersökningar: Atkinson (1998), Berglund (1991), Dennegård 1985), Digerfeldt & Welinder (1988), Engelmark (1976) Engelmark & Wallin (1985), Eriksson 1996, Fries (1969), Göransson (1989), Hammar ( 1986, 1989), Hillefors (1990), Königsson & Hammar ( 1991 ), Lagerås (1996), Påhlsson (1982), Wallin (1994), Welinder ( 1974), Widgren (1983). Den justinianska pesten fördes in i den skandinaviska diskussionen om folkvandringstidens ödeläggelse av Gräslund (1973). Näsman (1988) anförde källkritiskt grundade argument mot pestens roll för den folkvandringstida krisen och Harrison (1993) har i en lång artikel utsatt hypotesen för en kritisk granskning, där han helt tillbakavisar dess roll för den skandinaviska bebyggelseutvecklingen. De romerska kontakternas roll för jordbruk och samhälle diskuteras av Hedeager ( 1987) och Wells (1996). Läderarbetets betydelse diskuteras av Hagberg (1967). Möjligheten till ullexport och dess betydelse för den sociala skiktningen på Öland diskuteras av Herschend (1980b och 1991). De sociala och politiska orsakerna bakom den äldre järnålderns bebyggelseexpansion i Norden diskuteras av Myhre 1985. Förändring i vegetation i Nordeuropa under och efter det romerska väldet studeras i Frenzel (red 1994). 
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