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Termer och metoder
MÄNNISKOR OCH jordbruk var annorlunda under neoliticum
och bronsåldern. Källmaterialet och metoderna, som ger kunska
pen, är inte heller av samma slag, som det som finns tillgängligt
och kan tillämpas för yngre perioder. Jämfört med järnåldern är
skillnaden mindre, jämfört med skrifthistorisk tid är skillnaden
större. Om 1500-talen före respektive efter Kristi födelse jämförs
med avseende på tillgängligt källmaterial för en jordbrukshistoria,
är skillnaden den att för det äldre århundradet finns ett varierat
och informationsrikt arkeologiskt källmaterial, och för det yngre
århundradet finns ett fragmentariskt och problematiskt skrifthis
toriskt källmaterial, medan det arkeologiska källmaterialet är be
gränsat, eftersom intresset för att gräva fram sådant hitintills har
varit litet.
Den förhistoriska arkeologins källmaterial låter sig emellertid
inte rätt upp och ner läsas som en bok. Att försöka förstå annor
lunda människor och samhällen med hjälp av deras ordlösa läm
ningar är fascinerande och problematiskt. Det gäller också så jord
nära företeelser som jordbruk.

VAD ÄR JORDBRUK?
Ett så enkelt ord som "jordbruk" blir problematiskt, då det ska
användas i förhistoriska sammanhang. Saken sätts på sin spets, när
man ska besvara frågor som "När infördes det första jordbruket?"
eller "Bedrevs jordbruk i Ångermanland 2500 f.Kr.?" Det måste
klargöras vad jordbruk kan tänkas vara.
I den följande framställningen av tidigt jordbruk kommer minsta
möjliga definition av begreppet "jordbruk" att tillämpas. Närhelst
och varhelst det kan påvisas att människor har hållit husdjur eller
odlat växter, kommer detta att betraktas som jordbruk. Därmed
är problemet reducerat till ett metodproblem: Hur påvisas före
komsten av husdjur och odlade växter? Den frågan besvaras på
sidorna 46-50.
Inom några begränsade områden av landet fanns under neoliti
cum och bronsåldern människor som nästan helt livnärde sig av
jordbruk. Fiske, bärplockning och jakt var av nästan lika underordnad
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betydelse som i dag. I större delen av landet och under hela tids
avsnittet var det emellertid snarast tvärtom. Jordbruket var en mindre
del av den totala försörjningen. Ord som "jordbrukssamhälle" och
"jordbruksekonomi" måste läsas med det förhållandet i minnet.
Under neoliticum och bronsåldern var jordbruket ett inslag i sam
mansatta blandekonomier. Det var ett större eller mindre inslag bland
många andra i människornas försörjningsekonomi.
Därmed blir också ordet "jordbrukare" problematiskt. Få män
niskor under neoliticum och bronsåldern var jordbrukare i den
meningen att de bara bedrev jordbruk. De var också fiskare, sam
lare och jägare. Innehåller över huvud taget svenska språket en
beteckning för människor som livnär sig på det sättet?
Jordbruk är emellertid inte bara ett sätt att livnära sig, och att
vara jordbrukare är inte bara att bedriva jordbruk, att plöja, skör
da, mjölka och slakta. Det är också en livsstil och en världsbild.
Med den utgångspunkten blir begreppen "jordbruk" och "jord
brukare" riktigt problematiska. Det spelade, kanske, mindre roll,
om 10 eller 90 procent av maten kom från åkrarna och boskapen.
Man hade i båda fallen anammat en livsstil. Jordbrukshistoria
handlar egentligen mindre om jordbruksekonomi och mera om det
egna och andras livsmönster. Det är motiveringen för kapitlet på
sidan 199.

ATT VÄLJA ORD
Ordet "jordbruk" ger omedelbart associationer till en lång rad
andra ord, såsom "gård", "åker", "plog", "lagård" och "bonde"
eller "lantbrukare". Alla ser vi bilder framför oss när vi hör ordet
"jordbruk", antingen det är bilden av barndomens somrars Sör
gården med råmande kor och hölass, eller skördetröskor, ensilage
påsar och farmeklångtradare. Antagligen är alla associationer och
bilder missvisande och bara i vägen för den som vill förstå jord
bruk under neoliticum och bronsåldern.
Ord som ger associationer till sentida jordbruk borde egentligen
undvikas i en neoliticums och bronsålderns jordbrukshistoria, kanske
till och med ordet "jordbruk" självt. Ibland går det bra. Plogar an
vändes inte under neoliticum och bronsåldern, utan man hade
grävkäppar och årder, kanske spadar och hackor, för jordbear
betningen, vilket beskrivs vidare på sidorna 13 7-140. Andra gånger
är det svårare. Var bodde människorna, om de inte bodde på går
dar och i byar? Just dessa ord diskuteras mera på sidorna 126-13 2.
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Det moderna språkets ord riskerar att bli fel. Jordbrukshistori
en för 1600- och 1700-talen befinner sig naturligtvis i samma di
lemma, men där kan problemet delvis lösas genom att jordbruks
historikerna använder 1600- och 1700-talens ord. Den lösningen
finns definitionsmässigt inte för förhistorisk tid. Sentida ord mås
te användas. Läsarna är varnade.

JORDBRUKETS ARKEOLOGISKA KÄLLMATERIAL
Inom neoliticums och bronsålderns arkeologi har det faktiska
källmaterialet lika ofta uppgiften att påvisa att jordbruk över hu
vud taget har existerat, som att visa hur jordbrukstekniker funge
rade och hur jordbrukets landskap var utformat. Ibland är käll
materialet rikt flödande. Ibland är det besvärande sparsamt, och
det beror inte alltid på att jordbruket bedrevs extensivt, i liten skala
eller av ett fåtal människor. Till detta återkommer jag på sidan 5254. Närmast ska de vanligaste sorternas källmaterial redovisas.
Fossila kulturlandskap är i det närmaste obefintliga från tiden
före ungefär 1000 f.Kr. Röjningsrösen, åkerkanter och hägnader
finns inte från stenåldern och större delen av bronsåldern, knap
past heller husgrunder. Först vid arkeologiska utgrävningar, som
har frilagt stora ytor, har gårdar och åkrar, om de får kallas så, blivit
synliga som spår under marken.
Egentligen är det ganska få föremålsfynd som otvivelaktigt kan
knytas till jordbruk. Skäror kan användas för att samla in vass och
gräs eller andra vilda växter. Malstenar kan användas för att mala
eller krossa insamlade fröer, inte nödvändigtvis säd. Det behövs
ganska subtila undersökningar för att visa att redskapen som be
skrivs på sidorna 133-152 har använts inom en jordbruksekono
mi. Ofast får fyndsammanhanget bli avgörande. Om inte ett en
skilt redskap kan bestämmas som ett jordbruksredskap, så kan det
åtminstone framstå som sannolikt att en hel redskapsuppsättning
har gjort det. Antalet redskap av olika slag blir viktigare än de en
skilda redskapens användning.
De bästa indikatorerna på förekomsten av jordbruk är rester av
husdjuren och kulturväxterna själva. Sådana rester kallas ekofak
ter och består av till exempel slakt- och matavfall. Tidens tand
motstås relativt väl av ben, särskilt brända ben, och av förkolna
de frukter och frön, till exempel sädeskorn. Mossar och myrar är
miljöer, där också växtrester, som inte är förkolnade, bevaras väl.
En originell bevaringsmiljö för växtrester är bränd lera, lerklining
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ur husväggar eller krukskärvor. Jordbrukets ekofakter behandlas
i ett eget kapitel på sidorna 70-90.
Växterna och djuren blir mat, som kan återfinnas som svarta,
förkolnade beläggningar på insidan av lerkrukor, matskorpa, och
som kemiska spår i människornas skelett.
Jordbrukets landskap innehåller inte bara de odlade växterna
utan också ogräs och hela karakteristiska växtsamhällen, som
uppkommer genom skogsröjning, betestryck, igenväxning av åk
rar och på många andra sätt. Den effektivaste metoden för att stu
dera hela växttäckets sammansättning och förändringar är pollen
analys. Om den metoden handlar nästa avsnitt.
Dessa kategorier av källmaterial påvisar förekomsten av jord
bruk. De kan också säga mycket om hur jordbruket bedrevs och
om jordbrukets betydelse i förhållande till andra sätt att skaffa mat.
Om jordbruk som livsstil säger de däremot mindre. De jordbru
kande människornas syn på tillvaron och deras förhållande till
varandra kan, indirekt, utläsas ur deras gravar och ur allehanda
spår efter rituella kulthandlingar och offernedläggelser. Livet, dö
den, universum är lika viktiga som mat för att förstå äldre såväl
som mera sentida jordbrukssamhällen. Som kommer att framgå
på sidorna 207-215 var allt detta en och samma sak för de tidiga
jordbrukande människorna. Detta är manifesterat i till exempel
bronsålderns hällristningar, som ingår i ett kultiskt tänkande sam
tidigt som de avbildar åkerbruk och boskapsskötsel. Det arkeolo
giska källmaterialet ligger hela tiden till grund för resonemangen
i jordbrukshistoriens text. Det syns också på illustrationer som
föremål och hällristningar. Kartorna och tabellerna visar förekoms
ten i tid och rum i landet från norr till söder. Observera att en del
tabeller är samlade i en särskild tabellbilaga på sidorna 483491.

POLLENANALYS
Pollenkorn är de talrikaste, bäst bevarade och mest varierade växt
lämningarna efter det äldre kulturlandskapet. Växterna produce
rar och sprider pollen, och sporer, i stora mängder. De bevaras
praktiskt taget obegränsat länge i vattendränkta, syrefria miljöer,
och de kan studeras och särskiljas och artbestämmas i mikroskop.
Pollenkornen sprids med vind, insekter och vatten. De hamnar
överallt, inte bara på blommornas pistiller, och när de hamnar i
sjöar och på myrar bäddas de in i sediment och torv. På sjöbott-
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narna och i myrarnas och mossarnas torv är bevaringsförhållan
dena närmast idealiska för pollenkornen. År efter år bäddas pol
lenregnet in i sedimenten på sjöbottnarna och bland de förmult
nande kärrväxterna, som blir till torv. Sediment- och torvlagerfölj
derna blir växande arkiv över vegetationens sammansättning och
förändringar, så som de speglas i det ständiga pollenregnet. Den
äldsta växtligheten, till exempel isavsmältningstidens tundraväx
ter, speglas i bottnen av lagerföljderna, högre upp finns pollen
regnet från värmetidens ädellövskog och ännu högre upp börjar
pollen från bok och gran att finnas i sedimentet eller torven.
En pollenanalys består av fältarbete, laboratoriearbete och ri
tandet av ett pollendiagram. Först hämtas en borrkärna genom
lagerföljden upp från myrytan eller från isen på en sjö. Små pro
ver av sedimentet eller torven tas ut ur borrkärnan på jämna av
stånd. Ur dessa koncentreras pollenkornen med kokning i starka
kemikalier och med centrifugering. Därefter kan pollenkornen
bestämmas och räknas i ett mikroskop med 400-2 000 gångers
förstoring. Ett eller flera tusental pollenkorn och sporer artbestäms
från varje nivå i lagerföljden. För varje nivå räknas procentande
larna ut för de olika arter, vilkas pollen har påträffats under mik
roskoperingen. Ett pollendiagram ritas, som visar hur procent-
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andelarna för de olika växtslagen ökar och minskar uppåt genom
lagerföljden med tidens gång.
Pollenanalys låter enkelt, och pollendiagram är till synes eleganta
beskrivningar av växtlighetens sammansättning och förändringar.
I jordbrukets landskap sprider de odlade växterna pollen. Det gör
också ogräsen. Den totala fördelningen av olika växtarters pollen
i pollenregnet visar helhetsbilden av vegetationen, vilka olika slags
växtsamhällen som har förekommit och hur de har förändrats
under tidernas lopp. Skogsröjning, upptagandet av åker och infö
randet av husdjur förändrar växtligheten och ger upphov till ka
rakteristiska förändringar i pollenregnet. Pollenanalys är en för
nämlig metod för studiet av det äldre kulturlandskapet. Den är i
dag oumbärlig, men inte oproblematisk .
Alla olika växters pollen och sporer kan inte särskiljas i mikro
skopet. Olika växter producerar olika mycket pollen, till exempel
producerar insektspollinerade växter betydligt färre än vindpolli
nerade växter. Pollenkornen hos olika växter är också olika tunga
och olika formade och sprids därmed olika effektivt med vinden
och rinnande vatten. Slutligen förstörs en del växters pollenkorn
lättare än andras, även om flertalet bevaras mycket bra.
Ett pollendiagram är således inget diagram, i vilket olika väx-

5000

f. Kr.

Ett pollendiagram från
Bussjön i Skåne, som
visar skogens samman
sättning, hur landska
pet öppnades och jord
brukslandskapets kul
turväxter och ogräs.
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ters andelar i den totala växtligheten vid en bestämd tidpunkt inom
ett avgränsat område enkelt kan avläsas. Diagrammen måste lä
sas och tolkas med insikt och erfarenhet. Bådadera härrör från
studier av pollenregnet från modern vegetation, som liknar, eller
förhoppningsvis liknar, gamla sorters växtsamhällen.
Inte desto mindre, det mesta som i fortsättningen kommer att
stå i boken om den förhistoriska tidens kulturlandskap är kunskap
som har tagits fram med hjälp av pollenanalys.

TIDSINDELNING
Inom den förhistoriska arkeologin kan dateringar sällan anges med
större noggrannhet än 1 00-200 år. De årtal, som hitintills har stått
i texten, bör således uppfattas som ungefärliga, vare sig det har stått
" ungefär" framför dem eller inte. Det är meningsfullare att använ
da perioder än att ständigt skriva årtal. Perioderna är tidsavsnitt,
inom vilka det inte går att säga att något är äldre eller yngre än
något annat. Gränserna mellan perioderna är däremot årtalsbe
stämda, och så pass mycket möda har lagts ner på att datera just
periodgränserna att deras åldrar kan uppfattas som ganska säker
ställda. I fortsättningen kommer följande periodindelning att an
vändas:
Period

Bronsålder
Yngre bronså lder
Äldre bronsålder
Neoliticum
Sen neol iticum
Yngre
mellanneol iticu m
Äldre
mellanneoliticu m
Yngre
tidigneoliticum
Äldre
tidigneo l iticu m

Förkortning

Årtal

YBÅ
ÄBÅ

1 800- 1 1 00

SN

2 300-1 800

MN B

2800-2300 f. Kr.

MN A

3300-2800

TN I l

3 500-3300 f. Kr. } Tcattbäga,k, lt"'

TN I

3900-3 500

1 1 00-500

Kultur

f.Kr.
f. Kr.
f.Kr.

f.Kr.

f.Kr.

StridsyxeG ropkultur } keram isk
kultur
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Ibland kommer bronsåldern att indelas ytterligare i sex perioder,

ABÅ I-III och YBÅ IV-VI som alla sex är ungefär lika långa. Ti

den före neoliticum, från ungefär 9200 f.Kr. till 3900 f.Kr., är
mesoliticum.
Förkortningarna av periodnamnen kommer ibland att använ
das för enkelhetens skull. Emellanåt kommer därtill årtal att figu
rera. Det beror på den arkeologiska kronologins komplexa upp
byggnad.
Arkeologiska fynd och fyndplatser dateras först och främst i
förhållande till varandra. Sådant som är funnet på sådant sätt, att
det också kan uppfattas som nedlagt tillsammans, till exempel i
samma grav eller möjligen i samma avfallsgrop, uppfattas som lika
gammalt. Det räknas till samma period. Perioderna dateras i för
hållande till varandra, och periodgränserna erhåller årtal med hjälp
av C 14-metoden. Många enskilda fynd och fyndplatser dateras
emellertid direkt med C 14-metoden och erhåller därmed egna
årtal. Ibland kan detta innebära en noggrannare datering än peri
odindelningen, och då kan det vara intressant att ange årtalen.
Andra gånger kan årtalen inte enkelt relateras till periodgränser
na, och då ger årtalen en korrektare bild av den uppskattade da
teringen.
C 14-metoden är således central för den arkeologiska kronolo
gin. Alla dateringar uttryckta i årtal bygger för tiden före Kristi
födelse på den metoden. Med C 14-metoden mäts innehållet av
radioaktivt kol, 14C, i träkol, ben, torv, växtrester och allt annat
som innehåller kol. Mätresultatet jämförs med C 14-dateringar av
årsringarna i sydvästamerikanska tallar och irländska och sydtys
ka ekar. Därigenom kan C 14-mätningarna av de arkeologiska
fynden översättas till årtal för så långt tillbaka i tiden som det finns
sammanhängande serier av årsringar, som startar i nutiden och år
för år kan följas bakåt. Det rör sig om ungefär 12 000 år eller gott
före den skandinaviska jordbrukshistoriens början. På det sättet
uträknade C 14-åldrar benämns kalibrerade. C 14-dateringarna
blir emellertid inte exakta årtal som i historisk tideräkning. De har
felgränser. Varje tidsangivelse som bygger på C 14-metoden ska
uppfattas inte som en tidpunkt utan som ett tidsintervall om un
gefär 100 år. Noggrannare än så kan kronologin för neoliticum och
bronsåldern inte bli. För det mesta är den inte ens det, och då måste
de ovan avgränsade perioderna användas.
Perioderna är således årtalsavgränsade tidsavsnitt. För neoliti
cum finns ytterligare en indelning. Delvis under olika perioder,
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delvis i olika delar av landet finns olika kulturer.
Inom arkeologin betyder " kultur" först och främst en uppsätt
ning föremål som återkommande påträffas och grävs ut tillsam
mans. Det kunde kallas "arkeologisk kultur " . Frågan är, om de
arkeologiska kulturerna bara är ett bekvämt sätt att ordna och
namnge det arkeologiska källmaterialet, eller om de har ett dj u
pare innehåll. En tanke är, att de representerar en avgränsad, sam
manhörande grupp människors materiella kultur, det vill säga allt
som gruppen har omgett sig med som går att se och ta på . Tanken
styrks av att föremålen inte bara ständigt är likadana och funna
tillsammans, utan också av att de ingår i återkommande likadana
fyndsammanhang.
Mera försiktigt är att säga att kulturerna motsvarar olika livs
stilar. De motsvarar också olika slags jordbruk, vilket kommer att
visa sig på sidorna 97-1 03 .

KÄLLMATERIALETS TILLVÄXT OCH RASERING
Det arkeologiska källmaterialet ständigt både växer till och mins
kar i omfång. Arkeologiska fältregistreringar och utgrävningar
utökar årligen mängden källmaterial. De senaste 20-3 0 åren har
tillväxten varit ofantlig. Sedan 1 960 har antalet arkeologiska ut
grävningar i Sverige fördubblats varje decennium. Mängden tillAntal
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gängliga utgrävningsrapporter och tillhörande magasinerade fynd
och arkiverade studier av fynden har mångdubblats eller tiofaldi
gats.
Källmaterialet har dock inte bara blivit omfångsrikare. Det är
inte bara fråga om mera av detsamma. Nya slags fornminnen har
blivit uppmärksammade och utgrävda. Ett slående exempel är sten
ålderns och bronsålderns hus. Fram till 1970 hade ungefär ett
dussin hus blivit undersökta. Därefter har på 25 år många hundra
hus grävts ut och beskrivits i rapporter.
Förklaringen till den stora mängden arkeologiska undersökning
ar på senare år är dubbel. Dels har en effektiv arkeologisk myn
dighetsbevakning av fornlämningarna byggts upp i alla län och
initierat de många utgrävningarna, dels har stora utbyggnader av
infrastrukturen ägt rum i landet. Dessa har föregåtts av storskali
ga arkeologiska utgrävningar. Det gäller flygplats- och motorvägs
byggen, nya industriområden och höghusområden, på 1990-talet
också järnvägsbyggen och nya broar.
Flest arkeologiska undersökningar utförs i Skåne, Uppland och
Östergötland, därnäst Södermanland och V ästergötland. Det lägs
ta antalet utförs i Norrbotten, Dalsland, Härjedalen och Lappland.
De arkeologiska undersökningarna har utförts med nya meto
der, som har inneburit att stora arealer frilagts med schaktmaski
ner och därefter i detalj studerats och kartlagts av erfarna arkeo
loger. På kartorna har stolphål, väggrännor, brunnar, avfallsgro
par, lertag, eldstäder och mycket annat vuxit fram och format
bosättningsmönster. Utgrävningarna har möjliggjort att en helt
annan jordbrukshistoria om den förhistoriska tiden kan skrivas i
dag, än vad som hade varit möjligt för 10-15 år sedan. I min jord
brukshistoria för neoliticum och bronsåldern har jag försökt att
bygga på nya utgrävningsresultat fram till och med 1995 års ut
grävningssäsong.
Om ytterligare tio år kommer en helt ny jordbrukshistoria att
kunna skrivas igen. Min gissning är att den kommer att innehålla
många och förnämliga resultat från fysiska och kemiska labora
torieanalyser av föga spektakulära fynd av de slag, som beskrivs
på sidorna 154-175. Det kommer att handla om benbitar, mikro
skopiska växtrester och kemiska substanser. Det kommer emeller
tid också att handla om en annan inställning till arkeologi och män
niskor: ramen för de flesta människors liv formades av hus, mat
och kläder. Detta präglade tankar, arbete och samlevnad. De svar
ta fläckarna i marken, som är stolphål, matresterna som finns i
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krukskärvor, trådarna som ärgat fast vid dräktspännen är fram
tidens arkeologi. Den här boken bara antyder vyerna och möjlig
heterna.
Före de senaste decenniernas samhällsutbyggnad och effektiva
arkeologiska bevakning kom fynd av intresse för jordbrukshisto
rien in mera hipp som happ till museerna. Åtskilliga föremål med
informationsrika fyndsammanhang togs till vara på den tiden då
jordbruk, grustäkt, torvgrävning och allehanda andra markarbe
ten utfördes för hand. Inte minst har landets jordbrukare bidragit
med en väsentlig del av det källmaterial som är det nödvändiga
underlaget för en arkeologisk jordbrukshistoria.
Samtidigt kan det betonas att jordbruket torde vara landets
största fornlämningsraserande kraft. Stenröjning och plöjning har
förstört betydligt fler fornlämningar än något annat slags mark
arbete genom tidernas lopp. Det är en tänkvärd paradox att i de
områden där jordbruk har bedrivits längst och intensivast är jord
brukshistoriens källmaterial som mest raserat av jordbruksverk
samheten själv. Det finns slättbygder helt utan synliga fornlämning
ar, trots att de bör ha varit några av landets tätast befolkade om
råden under förhistorisk tid. Ännu går dock mycket att studera
under åkrarnas plogdj up, då de arkeologiska utgrävningarnas
schaktmaskiner skalar av matjorden. Men klockan tickar.
:, Stolpe

Av de förhistoriska
husens takbärande
stolpar finns oftast
bara kvar svarta
fläckar under plogdjup
i dagens åkermarker.

Andra områden har inte plöjts på länge. Här har förutsättning
arna för att fornlämningar ska ha blivit bevarade varit bättre.
Dagens skogsområden i Sydsverige har under de senaste åren på
ett överraskande sätt visat sig innehålla överraskande gamla od
lingslämningar. En del är så gamla som bronsåldern. De diskute
ras på sidorna 1 35-1 37 och 1 89-1 95. Här har röjningsrösen och
åkerbegränsningar fått ligga ostörda genom årtusenden, sedan de
jordbrukande människorna flyttade sin verksamhet någon annan
stans. De har blivit allvarligt hotade först av de moderna skogs
maskinerna och hyggesplöjningen. En ny klocka har börjat ticka.

TERMER OCH METODER

LITTERATUR

Flera allmänna läroböcker om pollenanalys och andra paleoekologiska me
toder finns, dock ingen mera inträngande på svenska (Berglund 1986, Fregri
m.fl. 1989). Speciallitteraturen, till exempel om jämförelser mellan det nuti
da pollenregnet och nutida vegetation ( Gaillard m.fl. 1994), består också
. väsentligen av engelskspråkiga tidskrifter.
Jordbrukets rasering av fornlämningar är ett mera välkänt än omskrivet
fenomen (Wallin, L. 1994).
Diagrammet över antalet utgrävda hus bygger på sammanställningar i se
minarieuppsatser (Busch 1993, Victor 1993, Heimer 1994). Det upptar hela
hus. Antalet delvis utgrävda eller ofullständiga hus är avsevärt större.
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