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Vad är arkeologisk agrarhistoria?
Alf Ericsson

Intresset för vårt lands agrarhistoria har ökat markant un
der de två senaste decennierna. Ett exempel på att så är 
fallet är det bokverk om jordbrukets historia som håller på 
att färdigställas. Den första volymen som behandlar förhis
torien är nyligen utgiven (Welinder et al 1998). Uppsvinget 
för agrarhistoriska frågor märks även i det, att forskning 
och undervisning i agrarhistoria bedrivs vid flera av landets 
universitet. Numera finns också en särskild lärobok i agrar
historia (Larsson et al 1997). Sedan lång tid ingår emeller
tid väsentliga delar av jordbrukets historia i skilda univer- 
sitetsämnen såsom arkeologi, etnologi, kulturgeografi och 
ekonomisk historia. Det agrarhistoriska forskningsfältet 
har således en utpräglat tvärvetenskaplig profil.

Inom Riksantikvarieämbetets avdelning för arkeologiska 
undersökningar (RAA-UV) har ett ökande intresse för agrar
historiska frågor förmärkts alltsedan början av 1990-talet. 
Som en följd av detta intresse växte vid decenniets början 
en medvetenhet fram om att uppdragsarkeologin hade stora 
brister beträffande de metoder som tillämpades. Persona
len var i stort sett också obevandrad i kulturlandskaps
forskningens teoribildning; en internationellt förankrad 
forskartradition som i Sverige har förvaltats inom kultur
geografin. När så RAÄ-UV anordnade en konferens på 
Aronsborg i Bålsta hösten 1994 med syftet att bilda tema
tiska och interregionala nätverksgrupper var det givet att 
de med intresse för agrarhistoria skulle finna varandra. Vid 
konferensen bildades flera liknande grupper, t ex den Reli- 
gionsarkeologiska nätverksgruppen som tidigare har pub
licerat en artikelsamling (Engdahl & Kaliff 1996). Bildan
det av Nätverket för arkeologisk agrarbistoria var dock till 
stor del en formalisering av ett i praktiken redan existe
rande kollegialt samarbete. Tidigare under året hade ett se
minarium med temat Äldre järnålder i stensträngsmiljöer 
avhållits i Vadstena (UV Linköping 1995).

Syftet med Nätverket för arkeologisk agrarhistoria var 
från början given och har en tudelad målsättning. Den 
ena är att integrera lämningar av äldre tiders jordbruk i 
den antikvariska processen så att agrara lämningar be
handlas på samma sätt som andra fornlämningskategorier. 
Den andra är att skapa ett vetenskapligt forum för agrar
historiska diskussioner som utgår från uppdragsarkeo- 
logins speciella behov.

Vad avses då med arkeologisk agrarhistoria? Frågan 
är inte helt lätt att besvara. Ett svar skulle kunna vara att 
det är det verksamhetsfält som uppstår när arkeologer 
konfronteras med lämningar av äldre tiders jordbruk. Det 
är dock knappast ett helt tillfredställande svar. Här ska 
ett försök till en mer preciserad avgränsning göras ut
ifrån en historisk tillbakablick.

Inom arkeologin diskuterades tidigare äldre tiders od
ling till största delen utifrån pollenanalyser och boplats
lämningar. Att odlingslandskapet, dvs produktionsmar
ken, i sig självt skulle kunna innehålla viktig information 
om det agrara samhället var däremot till stor del okänt. 
Den vetenskapliga synen har återspeglats i den antikva
riska handläggningen där boplatsundersökningar sedan 
länge är en självklar del av arkeologiska projekt, medan 
det först är på senare år som fossil åkermark, stensträngs- 
system och andra element i äldre tiders odlingslandskap 
fått status som verkliga fornlämningar. Vägen dit har dock 
varit lång och inte på något sätt självklar. Kunskaperna 
och insikterna om fossilt odlingslandskap har inte heller 
kommit lika långt inom alla grävande och beslutande in
stitutioner.

Upptäckten av fossilt odlingslandskap som ett vetenskap
ligt objekt kan i Sverige tillskrivas de historiskt inriktade 
kulturgeograferna. Visst uppmärksammade Mårten Sten
berget stensträngarna på Öland, men hans karteringar åter
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ger i inget fall ett helt hägnadssystem utan endast de när
mast husgrunderna belägna stensträngarna (Stenberger 
1933). Förutom några enstaka, tidiga studier var det först 
på 1960-talet, under ledning av David Hannerberg, som 
det fossila odlingslandskapet mötte ett mer systematiskt och 
samlat angreppssätt. Hannerbergs egna studier var dock 
mest inriktade på det äldre agrarsamhällets framväxt uti
från morfologiska och matematiska analyser av geomet
riska kartor och kamerala källor (Hannerberg 1971,1977). 
Trots detta, eller kanske tack vare, insåg han att det var 
nödvändigt att studera fältmaterialet för att nå kunskap 
om medeltida eller förhistoriska förhållanden.

Under 1960-talet utfördes kulturgeografiska fältunder
sökningar av fossila odlingslandskap i främst östra Mel
lansverige. Resultaten finns presenterade i Hannerbergs 
opus om Kumlabygden i Närke (1977), Ulf Sporrongs av
handling om Närke och Roslags-Länna (1971) och Sven- 
Olof Lindquists avhandling om det förhistoriska kul
turlandskapet i östra Östergötland (1968). Lindquist var 
den som först gav stensträngarna en generell datering till 
romersk järnålder och folkvandringstid och fogade in dem 
i en modell för bebyggelse och markanvändning. Lind
quists arbete följdes senare upp av Mats Widgren (1983).

Kulturgeografernas metod är en kombination av tre 
moment. (1) studier av historiska kartor, ofta till grund 
för retrogressiva analyser; (2) detalj inmätning av fossilt 
odlingslandskap; (3) stickprovsgrävningar av nyckellägen, 
oftast i daterande syfte.

Diskussionen om arbetssättets för och nackdelar har 
varit omfattande (se t ex Näsman 1979). Den retrogressiva 
analysen av de historiska kartorna utgår ifrån att odlings
landskapet är flerskiktat, dvs att skilda former är av olika 
ålder, och att dessa skikt går att separera analytiskt (den 
morfogenetiska metoden). De historiskt inriktade geogra
ferna har på så sätt i modellform kunnat beskriva odlings
landskapets utveckling från ca 500 -1500 e Kr. Trovärdig
heten i den retrogressiva analysens resultat behöver dock 
testas mot oberoende källor, dvs fältmaterialet. Så har 
också gjorts men kritik har framförts från arkeologiskt 
håll om att de små grävningsinsatserna gör det svårt att 
veta vad det är som egentligen dateras. I den geografiska 
metoden är dock grävningsinsatsen av underordnad be
tydelse i jämförelse med detaljinmätning av fossilt odlings

landskap. Analyserna av markanvändning och odlings- 
system bygger till stor del på den i fält upprättade kartan 
som vanligtvis redovisas i skala 1:1000. De fossila odlings
landskap som har karterats är i regel från äldre järnålder 
(ca 500 f Kr - 550 e Kr) och således äldre än de hypotetiska 
landskap som emanerar från den retrogressiva analysen.

De kulturgeografiska undersökningarna bedrevs till 
stor del utanför det antikvariska regelverket, eftersom det 
var oklart i vilken utsräckning som fossil åkermark hade 
status som fast fornlämning och sällan var upptagen i 
fornminnesregistret. Under slutet av 1970-talet och bör
jan av 1980-talet inträffade dock en vändning inom RAÄ 
med insikten om att fossila odlingslandskap har ett högt 
värde utifrån vetenskapliga kriterier men också som en 
upplevelse i landskapet. Fr o m 1980-talet har fossil åker
mark regelmässigt registrerats vid fornminnesinvente
ringen för den ekonomiska kartan. Länge var det dock 
oklart hur fornlämningstypen skulle beskrivas. Numera 
finns emellertid ett klassifikationssystem som gör anspråk 
på att vara heltäckande (Gren 1991,1997). Kvalitén och 
omfattningen av registreringen var dock länge högst va
rierande, något som har påvisats vid efterföljande special
inventeringar och arkeologiska utredningar. Exempelvis 
kunde stensträngsförekomsten i Upplandssocknen Fresta 
mångdubblas efter en specialinventering (Ericsson & Her- 
modsson 1994).

Den moderna kulturmiljövårdens betoning på kultur
landskapet och dess historiska innehåll bidrar starkt till 
att intresset på ett helt annat sätt än tidigare fokuseras på 
agrara lämningar. Uppdragsarkeologin har dock kommit 
in sent i den här processen. Så sent som 1990 ställde Mats 
Widgren i en artikel frågan: Vem tar ansvar för landskaps- 
historien vid exploateringsundersökningar? Bakgrunden 
var de brister i det antikvariskt/arkeologiska systemet som 
hade blottlagts i samband med flera markexploateringar. 
Ett viktigt första steg för att råda bot på bristerna var att 
upprätta historiska kartöverlägg inför arkeologiska ut
redningar. Metoden finns utförligt beskriven av Clas Toliin 
(1991). Med hjälp av kartöverläggen kan den historiska 
markanvändningen på ett enkelt sätt relateras till nutida 
förhållanden såsom de finns redovisade i den ekonomiska 
kartan. Kartöverläggen kan både fungera som utgångs
punkt för att söka efter former i terrängen som finns re
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dovisade i de historiska kartorna men också för att kont
rollera om i fält identifierade fossila formelement var i 
eller ur bruk vid tiden för kartornas tillkomst. Kartöver
läggen är också ett utmärkt underlag för en landskaps
historisk analys; det kanske bästa sättet att formulera väl
grundade hypoteser om odlingslandskapets framväxt. 
Historiska kartöverlägg upprättas numera av RAÄ-UV, 
när så är motiverat, inför arkeologiska projekt.

Detaljinmätning av fossilt odlingslandskap var länge 
en exklusiv kulturgeografisk kompetens. Även här har en 
förändring ägt rum. Tidigare var det en tjänst som köptes 
in vid arkeologiska projekt men under senare år har RAÄ- 
UV byggt upp en egen färdighet inom området. För att 
tolka och förstå de delar av odlingslandskapet som be
rörs av arbetsföretaget har det också i flera fall visat sig 
vara nödvändigt att kartera även de delar som kommer 
att ligga kvar.

Under senare år har RAÄ-UV också börjat utarbeta nya 
fältarbetsmetoder som har prövats vid flera undersökningar 
av fossilt odlingslandskap och som på ett nytt sätt kastar 
ljus över jordbrukets och markanvändningens historia. Bl a 
har det framgått, att ytavbaning med grävmaskin är en 
metod som ofta lämpar sig väl för fossil åkermark. Riklig 
information om brukningstekniker, men även andra akti
viteter i anslutning till åkrarna, har därvid erhållits. Ma
ria Petersson skriver i sitt bidrag om dessa nya arbetssätt, 
som ska ses som en tillämpning och anpassning av gängse 
arkeologisk utgrävningsteknik på en ny fornlämnings- 
kategori. Värdet av att kombinera olika typer av miljö
historiska analyser är likaså uppenbart. Förutom makro- 
fossil och pollen har olika markkemiska analyser prövats. 
Om markens kemiska och fysikaliska informationskällor 
skriver Johan Linderholm, f sitt bidrag om pollen- och 
makrofossilanalyser av terrestra marklager för Håkan Ran- 
heden en diskussion kring metodens tillämpbarhet i ett 
agrarhistoriskt sammanhang. Hans syfte är att diskutera 
och problematisera användandet av framför allt pollen
analyser i sådana marklager.

Under de senaste åren har en praxis börjat att ta form 
om hur de olika momenten i en agrarhistorisk undersök
ning ska integreras i den antikvariska process som har sin 
grund i Kulturminneslagen. Modellen har vuxit fram suc
cessivt i samarbete mellan RAÄ-UV och länsstyrelserna.

Särskild utredning
• Historiska kartöverlägg i skala 1:10 000 upprättas.
• Specialinventering av fossilt odlingslandskap.

Arkeologisk förundersökning
• Detaljinmätning av fossilt odlingslandskap.
• Grävning medelst sökschakt efter dolda fornlämningar 

och provtagning för naturvetenskapliga analyser i ut
värderande syfte.

Särskild undersökning
• Erforderliga data samlas in för att besvara de frågeställ

ningar som har formulerats i den på tidigare moment 
och aktuell forskning upprättade undersökningsplanen.

Att ett arkeologiskt projekt med agrarhistorisk inrikt
ning på ett bra sätt kan integreras i den antikvariska proces
sen och den vetenskapliga diskussionen framgår av Marga
reta Olssons & Lasse Wallins bidrag i denna volym.

För att sammanfatta, så är arkeologisk agrarhistoria 
en kombination av metoder framvuxna inom såväl histo
risk geografi som arkeologi och där miljöhistoriska ana
lyser utgör en integrerad del. På det teoretiska planet har 
idéerna till stor del emanerat från kulturlandskapsforsk- 
ningen, något som är märkbart i Alf Ericssons bidrag om 
Närkes fossila odlingslandskap. Att arkeologisk agrar
historia hittills har fokuserat på det fossila odlingsland
skapet beror på att det har varit det mest eftersatta områ
det. Samtidigt har boplatsarkeologin levt sitt eget liv vid 
sidan av. I odlingslandskapet ingår givetvis också bebyg
gelsen som en mycket viktig del. Som framgår av John 
Hamiltons bidrag kan det tom vara svårt att skilja på de 
verksamheter som hör samman med odling och de som 
hör samman med boende. En naturlig utveckling för det 
agrarhistoriska nätverket vore att integrera agrararkeo
login med boplatsarkeologin till den helhet som odlings
landskapet och bebyggelsen en gång var. Odlingslandska
pet har också en språklig dimension som bärs av ortnam
nen (Strid 1993). Gundela Lindman använder i sitt bidrag 
ortnamn, men också uppteckningar av äldre muntliga be
rättelser, för att belysa svedjebrukets historia i Västsverige. 
Arkeologisk agrarhistoria är inte ett uttryck för ett snävt 
intresse för jordbrukets tekniska utveckling som det kom-
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mer till uttryck i redskap och åkerformer. I stället är det 
ett forskningsområde som utifrån undersökningar av ag
rara strukturer söker att belysa ekonomiska och sociala 
förhållanden i äldre samhällen.
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Fossilt odlingslandskap i Närke
Alf Ericsson

Problemformulering
När jag hösten 1995 fick i uppdrag att leda en arkeolo
gisk förundersökning av ett område med fossil åkermark 
vid Repa i Rinkaby socken strax utanför Örebro, var mina 
begrepp om Närke och dess äldre odlingslandskap högst 
oklara. Min landskapsbild av Närke begränsades till en i 
det närmaste fullt uppodlad slättbygd, omgiven av högt 
liggande bergs- och skogsområden. I detta av jordbruk 
starkt präglade landskap var bortodlingen av fornläm- 
ningar så omfattande, att det inte var möjligt att skriva 
förhistorisk bebyggelsehistoria utifrån gravfälten. När 
Björn Ambrosiani analyserade gravmaterialet i Närke på 
samma sätt som i Uppland och Södermanland kom han 
fram till det orimliga resultatet, att det endast skulle ha 
funnits elva bebyggelseenheter i Närke under vendeltid 
(Ambrosiani 1980).

I min landskapsbild av Närke ingick också ännu i dag 
sammanhållna radbyar. Ett fint exempel är Herrgryts by i 
Viby socken, där manbyggnaderna ligger på ena sidan 
bygatan, medan fähusen och andra ekonomibyggnader finns 
på den motsatta. Före laga skiftet var bytomterna ofta geo
metriskt reglerade och åkermarken regelbundet tegskiftad. 
Kulturgeograferna David Hannerberg och Ulf Sporrong 
hade utifrån retrogressiva analyser av historiska kartor och 
smärre fältundersökningar gjort gällande, att regleringen 
av Närkes byar hade påbörjats redan under järnåldern, 
kanske så tidigt som romersk järnålder (Hannerberg 1959, 
1966, 1977; Sporrong 1971). De var också av uppfatt
ningen, att byarna hade bildats när tidigare spridda ensam
gårdar flyttat samman. Arkeologerna Björn Ambrosiani och 
Åke Hyenstrand förfäktade däremot, men utifrån grav
materialet i Uppland och Södermanland, att byarna huvud
sakligen hade uppstått när gårdar delades under medelti
den (Ambrosiani 1964, s 223; Hyenstrand 1974, s 32).

Tre decennier efter kontroversen har positionerna mju
kats upp. Allt fler arkeologer talar numera om samlad 
bebyggelse och by bildning under järnåldern. Resultaten 
från senare års undersökningar av historiska bytomter 
och förhistoriska boplatser kan på ett helt nytt sätt bely
sa dessa frågor (Broberg 1994). Vissa arkeologer ser tom 
byn som den dominerande bebyggelseformen under järn
åldern (Fallgren 1993). De historiska geograferna har å 
sin sida tonat ner åldern på de geometriska regleringarna 
(Göransson 1985; Sporrong 1985). Samtidigt är en för
skjutning av perspektivet inom arkeologin märkbar. Från 
att tidigare ha legat på de enskilda fornlämningarna har 
betoningen alltmer flyttats över på den helhet som land
skapet representerar. Man kan således säga, att det nu
mera finns ett boplatsmaterial som tidigare saknades, sam
tidigt som perspektivet har blivit alltmer geografiskt. En 
tydlig effekt av denna perspektivförändring märks i det, 
att undersökningar av fossil åkermark och hägnadssystem 
från forntiden och medeltiden är alltmer vanligt förekom
mande. Medvetenheten har ökat betydligt om att under
sökningar av fossila odlingslandskap kan lämna viktig 
information om hur människan har verkat i sin omgiv
ning och strukturerat landskapet. Likaså har en insikt 
vuxit fram om att denna information är unik, såtillvida 
att den inte kan erhållas genom annat källmaterial.

Bybildningsförloppet är således en av flera processer 
som har verkat i landskapet och som tillsammans med 
andra processer har bildat för olika perioder karakteris
tiska strukturer. En teori om landskapsförändring måste 
ta i beaktande, att olika element förändras olika snabbt 
och att ett enskilt element utvecklas i samverkan med 
andra element men också besitter en relativ autonomi. 
Det är dock rimligt att göra vissa antaganden om beroen
degrader, t ex att bebyggelseformen är starkare kopplad
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till gärdessystemet än till begravningsplatsernas belägen
het. Huruvida spår efter äldre tiders odling finns bevarad 
till eftervärlden eller ej beror på senare tiders markanvänd
ning. Övergivna åkerformer ligger kvar som fossil åker
mark. Termen ”fornåker” förekommer också, t ex på 
Lantmäteriets kartor, men är mindre lyckad eftersom 
prefixet antyder en datering till forntiden, något som inte 
gäller för alla fossila åkrar (Sporrong 1978, s 81). Kuns
kapen om formvariation, utbredning och tidsställning 
rörande landets fossila åkermark är numera omfattande 
men ännu långt i från fullständig (Widgren 1997b).

Syftet med föreliggande uppsats är att i grova drag 
beskriva och tolka innehållet i Närkes fossila odlings
landskap utifrån uppgifter i fornminnesregistret (FMR) 
och förekommande detaljinmätningar. Dessutom ska ett 
försök göras att datera framväxten av odlingslandskapet 
utifrån en sammanställning av 14C-analyser. En viktig frå
geställning är om det finns ett eller flera tidsskikt i det 
fossila odlingslandskapet och vilka likheter som finns med 
andra delar av landet. Utan den erfarenhet som Repaun
dersökningen har givit mig, hade jag emellertid aldrig ta
git på mig en sådan uppgift, än mindre haft kunskap att 
genomföra den. För mig är Repaundersökningen den 
nyckel med vars hjälp jag åtminstone har gläntat på dör
ren till Närkes landskapshistoria.

Topografiska och geologiska förhållanden i Närke
Närke består i grova drag av en slättbygd, Närkeslätten, 
som är omgiven av skogsklädda urbergsplatåer. Per Hans
son har träffande liknat Närkes topografi med en amfi
teater, med öppningen i öster mot Hjälmarbäckenet (Hans
son 1989, s 19). Den centrala slättbygden vilar på kam- 
brosilur berggrund; något som ger upphov till bördiga 
jordar. Det lösa jordtäcket består mest av morän, som i 
lägre partier är överlagrad av leror. Utmärkande för slät
ten är de långa, nord-sydligt orienterade rullstensåsarna 
och de främst i Västernärke förekommande drumlinerna. 
Flera sjöar och sankmarker torrlädes under 1800-talet 
och tidigt 1900-tal, varför man för äldre tider måste räkna 
med en större rikedom på sjöar och våtmarker. Markanta 
förkastningsbranter avgränsar slätten från omgivande 
bergsområden. Närkeslätten ligger nedsänkt mellan Kils

bergen i nordväst, Käglan i norr, Tylöskogen i sydöst och 
Tiveden i sydväst. I sydligaste Närke, vid nordspetsen av 
Vättern mellan Tylöskog och Tiveden, finns en egen liten 
bygd med sprickdalsterräng.

Några grova drag i Närkes fornlämningsbild
Den kambrosilura berggrunden och en i äldre tider större 
sjörikedom är faktorer som har bidragit till att göra Närke 
till ett för jordbruk och bebyggelse attraktivt landskap 
redan under forntiden. Närkes fornlämningsbild skvall
rar om kontakter med såväl Väster- och Östergötland som 
med Mälarlandskapen. Av de ca 5 200 fornlämningar som 
finns bevarade återfinns nästan alla i slättbygden. Bort- 
odling och annan för fornlämningarna destruktiv verk
samhet har dock varit omfattande (Klang 1984 a, s 103; 
Andersson 1989, s 92 ff). Fornlämningsbilden represen
terar därför endast smärre rester av det ursprungliga mate
rialet.

Redan från mesolitisk tid, då slätten utgjorde den inre 
delen av en stor fjärd, är bosättningar kända. Under tidig- 
neolitisk tid etablerade sig den första jordbrukande be
folkningen i området. Denna första fas i jordbrukets his
toria i Närke förefaller att vara samtida med den i Syd- 
skandinavien (T Eriksson et al 1994, s 40 ff). Mot slutet 
av yngre stenåldern manifesterade sig bondekulturen ge
nom megalitiska hällkistor av kalkstenshällar. Att de har 
fungerat som gravplatser för ett flertal individer framgår 
av benrester från undersökta monument. Både de första 
stenåldersböndernas keramik och de senare hällkistorna 
visar på väl utvecklade kontakter med Götalandskapen 
och Sydskandinavien.

Bronsåldern är däremot förvånansvärt svagt represen
terad i Närke; förutom metallfynd förekommer enstaka 
gravrösen och skärvstenshögar. Det är därför svårt att dra 
några slutsatser om förhållandena under denna tid. Under 
järnåldern var däremot, av gravfälten att döma, hela slät
ten bebyggd. Förekomsten av domarringar i främst den 
södra och sydvästra slättbygden pekar på samhörighet med 
företrädesvis Västergötaland. Bland gravarna finns också 
former som pekar mot Östergötland och Mälarområdet. 
Förutom vissa undantag är gravfälten mestadels små och 
oansenliga. Bortodlingen har dock starkt inverkat på denna
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bild. Det är anmärkningsvärt att spår av lågteknisk järn
framställning finns från hela järnåldern (Hansson 1989, s 
84). I Närke har således järnframställning bedrivits i ett i 
övrigt starkt agrart präglat samhälle.

Anmärkningsvärd är också fornborgarnas fördelning 
i landskapet. Av Närkes 32 fornborgar ligger 26 i en krans 
runt slättbygden (Hansson 1989, fig 4). Förutom Koller
borg invid Hjälmaren är de belägna på förkastningspla- 
tåernas klintar. Kollerborg är den enda undersökta bor
gen i Närke (Damell & Lorin 1994). En 14C-datering finns 
från vendeltid och invid borgen finns en förmodad hamn
plats. Fornborgarnas fördelning runt slättbygden indikerar 
att Närke redan under järnåldern, kanske med början i 
folkvandringstid, utgjorde en sammanhållen politisk en
het. Fornborgarnas fördelning i de flesta andra landskap, 
förutom de centrala och västra delarna av Östergötland, 
indikerar däremot en betydligt mer småskalig politisk geo
grafi (Hyenstrand 1984, s 88). Inte minst gäller det för 
Mälarområdet och då i synnerhet det fornborgsrika Sö
dermanland (jfr Damell 1993). Observationen är viktig 
om man vill diskutera förutsättningarna för den tidiga 
bybildning med tegskiftad åkermark som har föreslagits 
av Hannerberg och Sporrong.

Repaundersökningen
Inför den planerade utbyggnaden av väg E18/E20 öster 
om Örebro utförde jag tillsammans med Helen Grenler 
och Johanna Alton under hösten 1995 en förundersök
ning av ett område med fossil åkermark, RAÄ 73 i Rinka- 
by socken (fig 1). Området uppmärksammades först vid 
den arkeologiska utredningen 1994 (Luthander 1994). 
Förundersökningen omfattade två moment. Först detalj- 
karterades området i sin helhet, därefter togs ett antal 
mindre schakt upp inom det planerade vägområdet för 
att söka efter eventuella boplatslämningar och dokumen
tera agrara formelement och lagerföljder samt samla in 
prover för naturvetenskapliga analyser. Nedan ges en sam
manfattning av undersökningens resultat. För en mer ut
förlig redovisning hänvisas till rapporten (Ericsson 1996). 
Åkerformernas terminologi följer Gren 1991 & 1997.14C- 
dateringarna är kalibrerade enligt Stuiver & Pearson 1993 
och redovisas inom intervallet 1 sigma.

Rinkaby socken är ur odlingssynpunkt en övergångs
bygd mellan Närkes centrala slättbygd och den omgivande 
skogsbygden (Sporrong 1975, s 18). I Rinkaby finns drygt 
100 fornlämningar registrerade på 25 lokaler. Fornläm- 
ningarnas och fyndens samlade bild är den, att socknen 
varit befolkad alltsedan yngsta stenålder/bronsålder men 

att en förtätning av bebyggelsen ägde rum 
under yngre järnåldern. Bortodling och 
annan för fornlämningarna destruktiv verk
samhet har dock sannolikt, i likhet med öv
riga Närke, varit omfattande.

RAÄ 73 är belägen på Repas ägor i 
socknens sydöstra del inom riksintresse
området Äsplunda, en herrgårdsmiljö med 
allé och kyrkby i ett storskaligt odlings
landskap (Riksintressanta kulturmiljöer i 
Sverige 1990, s 136). Den fossila åker
marken återfinns på sydsidan av ett större 
skogsklätt impediment. Topografin utgörs 
av svagt sydsluttande moränmark som likt 
en udde skjuter ut i den omgivande, leriga 
åkermarken. Området är beväxt med bland
skog med kraftig slyförekomst. Norr om 
fornlämningsområdet breder barrskog ut 
sig. RAÄ 73 har tidigare utgjort ett sam

Gravfält

RAA 18 \ Bebyggelse
RAA 17•

Fossil åkermark
/E2Ö ~

Åkermark

Fig 1. Fornlämningar och bebyggelse i Repa, Rinkaby socken.
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manhängande område men delas sedan slutet av 1950- 
talet, när E18/E20 byggdes, i en nordlig och en sydlig del. 
Vägbygget fick till konsekvens att en stor del av åkermarks- 
området raderades bort. Flera åkertegar och stenvallar 
skadades eller avlägsnades delvis, varför de numera en
dast återstår som fragment.

På impedimentet norr om RAÄ 73 finns fyra stensätt- 
ningar fördelade på tre lokaler (RAÄ 17, RAÄ 18 och 
RAÄ 66). Gravarna kan sannolikt föras till yngre bronsål
der eller äldre järnålder. Söder om RAÄ 73, på den s k Äng
backen, finns en ensamliggande stensättning (RAÄ 67) som 
troligen är från samma tid. På ett mindre impediment 
kallat “Lilla Helsiket”, beläget ca 300 m sydöst om RAÄ 73, 
finns ett gravfält (RAÄ 19) från yngre järnålder med tre 
högar och fem runda, övertorvade stensättningar. Morän
backen har tidigare till stor del varit uppodlad, varför 
antalet gravar sannolikt är decimerat.

Äldsta skriftliga belägg för Repa är från 1291 (in Re
pom). Byn bestod 1555 av ett skattehemman, två kyrko- 
hemman och ett frälsehemman (B. Eriksson 1995, s 15). 
Den geografiska närheten, ca 200 m mellan Repas bytomt 
och gravfältet RAÄ 19 indikerar att bebyggelseenhetens 
historia går tillbaka till yngre järnålder.

Det historiska kartmaterialet över Repa är magert. En 
arealavmätning finns dock från 1828. Det framgår av 
beskrivningen till akten, att Repa vid denna tid hörde till 
Äsplunda säteri och bestod av IV2 hemman rusthåll och 1 
soldathemman delat i tre brukningsenheter om V2+V4+ V4 

hemman. Antalet hemman hade således minskat sedan 
1555. Den spridda bebyggelsen var centralt belägen inom 
bydomänen. Den saknade regelbundna drag och kan be
nämnas klungby. Platsen för bebyggelsen är densamma 
som i dag. Ett soldathemman var dock utflyttat till norra 
änden av det norra gärdet. Åkermarken var huvudsakli
gen indelad i tre stora gärden som brukades i tvåsäde. 
Gärdena var tegskiftade och indelade i teglag av olika 
former. De bandformiga tegarna var av allt att döma åt
skilda av diken eller strängar/vallar av röjningssten. Ef
tersom syftet med förrättningen var en uppmätning och 
delning av ägorna kan vi anta att åkern tidigare låg i ägo
blandning.

I förhållande till bytomten är RAÄ 73 perifert belägen 
i den norra delen av bydomänen strax söder om gränsen

till Rinkabys ägor. Enligt kartan från 1828 återfanns RAÄ 
73 i den södra delen av “Skogsbacken Norr i gärdet”. På 
kartan finns ingen åker markerad inom området, förutom 
en smal zon utmed dess sydvästra och sydöstra kanter, 
där ett antal små bandformiga tegar skär in i skogsbacken. 
Dessa tegar tillhörde teglag som huvudsakligen var be
lägna i dagens åkermark. På häradskartan från 1864 - 65 
är bilden oförändrad. Odlingslämningarna inom RAÄ 73 
bör således ha tillkommit före 1828. Vid denna tid var 
större delen av området övergivet som åkermark, endast 
de teglag som omgav skogsbacken berörde en smal zon 
utmed kanterna.

Det fossila åkermarksområdet (fig 2) består i grova 
drag av två långa stenvallar (den ena är delad av vägen) 
som begränsar området mot nordöst och sydväst. De möts 
i den södra delen i form av en ”tratt” där också en stig 
passerar. Stenvallarna är 2 - 4 m breda och 0,2 - 0,4 m 
höga. De är delvis övertorvade och ställvis uppförda i 
skalmursteknik med 0,5 - 1,1 m stora stenar och block i 
kanterna. Övriga stenar är i regel 0,1 - 0,4 m stora (fig 3). 
Stenvallarnas karterade längd är närmare 300 m. Ur
sprungligen har dock den sammanlagda längden varit 
minst 360 m. I området mellan den östra stenvallen och 
dagens åkermark finns 13 åkertegar, varav de flesta före
ligger som rester. Av samtliga 14 röjningsrösen är alla 
utom ett belägna i denna del. Centralt i ”trattens” öpp
ning finns en konkav, blockformig åker som begränsas 
av en stenvall. I områdets västligaste del finns två block- 
formiga tegar, varav den ena begränsas av en stensatt 
terrasskant. I områdets nordostligaste del, vid änden av 
stenvallen finns en skärvstenshög.

Det finns tre överlagringar som indikerar att odlings
landskapet är ett resultat av skilda tiders verksamheter. 
Den första är den norra stenvallen som delvis överlagrar 
skärvstenshögen. Den andra är den sydvästra stenvallen 
som diagonalt överlagrar en blockformig åkerteg. Den 
tredje är den stentipp som finns i den nordvästra delen av 
den sydligaste åkertegen.

Som väntat fanns det ingen boplats inom vägområdet. 
Endast två anläggningar framkom i sökschakten. Den ena 
var en stensamling som möjligen är ett resultat av äldre 
tiders odling. Den andra var en mindre grop med oviss 
funktion.
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Skogsmark

Fig 2. Fossila odlingsspår i Repa, Rinkaby socken.

Ett schakt grävdes genom den norra stenvallen strax 
väster om skärvstenshögen. Två 14C-dateringar från sten
vallen ringar in dess anläggningstid till någon gång mel
lan vendeltid och början av nyare tid. Den äldre dater
ingen (544 - 651 e Kr, Ua-7572) kommer från ett prov som 
togs under vallen i en sotfläck som föreföll att vara en brand- 
rest, medan den yngre dateringen (1479 - 1655 e Kr, Ua- 
7571) härrör från ett sotigt lager i vallen som på goda 
grunder kan antas ha tillkommit efter det att odlingen 
upphört. Vallen är därför sannolikt anlagd under yngre 
järnålder eller tidig medeltid.

Utifrån analogier till fältformernas morfologi, förekom
mande överlagringar och 14C-dateringar kan en hypotetisk 
framväxt av det fossila åkermarksområdet skisseras. Det 
morfologiskt äldsta inslaget är den konkava blockikern som 
kan föras till äldre järnålder (Gren 1991, s 24). Det bör 
dock påpekas att dessa i regel förekommer i stora åkersys
tem (Lindquist 1974). Den konkava formen brakar förkla
ras som ett resultat av korsvis ärjande, en brukningsteknik 
som lämpar sig för blockformiga tegar. Från samma tid kan 
de båda andra blockformiga tegarna vara; en tolkning som 
stöds av att den ena av dem överlagras av en stenvall.
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Fig 3. Den sydvästra stenvallen i Repa med synlig skalmursteknik. Foto Alf Ericsson.

Att det har funnits bebyggelse i närheten av RAÄ 73 
under äldre järnålder indikeras av de fem spridda sten- 
sättningar som finns i anslutning till området. Boplatsens 
läge är däremot inte känt, varför det inte går att relatera 
de fossila åkrarna till ett odlingscentrum.

Nästa skede i områdets odlingshistoria representeras 
av de långa stenvallarna och den tegskiftade åkermarken. 
Den tolkning som ligger närmast till hands är att sten
vallarna och spåren av tegindelning är delar av en och 
samma struktur, där de förra utgjorde gärdesgränser och 
de senare bandparcellerad åkermark inom gärdet. Det här

sättet att freda och dela åkermarken brukar med ett in
ternationellt begrepp kallas för open-fields. Begreppet 
syftar på att tegarna inom ett gärde inte var separerade 
genom hägnader, utan att gärdet endast genom den om
kringliggande, gemensamma hägnaden skyddades från 
betande djur. Brukningsformen var dominerande i de eu
ropeiska slättbygderna. Till skillnad från Närke och östra 
Mellansverige, där tvåsäde tillämpades, var tresäde det 
vanligaste rotationssystemet på kontinenten.

Det framgår av en jämförelse mellan detaljkarteringen 
och kartan från 1828, att den västra stenvallen mot norr
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begränsar ett antal bandformiga tegar som är oriente
rade vinkelrätt mot vallen. Att tegarna numera inte är 
synliga, trots att de enligt kartan har skurit in i morän
backen, beror på att området mellan vallen och dagens 
åker i det närmaste helt är täckt med röjningssten och 
sprängsten.

I området mellan den östra stenvallen och dagens åker 
finns däremot rikligt med odlingsspår i form av åkertegar 
och röjningsrösen. Även om tegarna är skadade har san
nolikt de flesta ursprungligen varit bandformiga. Vid en 
jämförelse mellan detaljkarteringen och kartan framgår 
två intressanta avvikelser. Den ena är att tegresterna i det 
norra området inte finns med på kartan. Den andra är att 
tegarnas orientering på kartan inte överensstämmer med 
tegarna i områdets sydöstra del. Medan tegarna på kar
tan övervägande är orienterade i väst-öst är de detaljkar- 
terade tegarna orienterade i nordväst-sydöst. Tegresterna 
öster om stenvallen förefaller m a o att vara del av ett an
nat tegskifte än det på kartan från 1828. Kanske över
gavs den tegskiftade åkermark som ingår i RAÄ 73 i sam
band med att jorden i Repa by skiftades om.

Förutom att vara gärdesbegränsningar har stenvallar- 
na i Repa sannolikt också fungerat som ett fädrev. Tillsam
mans bildar de en ”tratt” med mynningen i söder mot 
åker- och ängsmarken och med öppningen i norr mot be
tesmarken i skogsbacken. Samtida odlingscentrum bör 
vara den historiskt kända platsen för Repa by.

Repalokalen slutundersöktes under sommaren 1997. 
Efter ytavbaningen kunde den karterade strukturen i stort 
bekräftas. De former som inte var synliga ovan mark ut
gjordes främst av röjningsrösen. De kolprover som sam
lades in i och i anslutning till äldre odlingslager har 14C- 
daterats till tidigmodern tid. Den antagna, äldre struktu
ren med blockåkrarna har emellertid inte kunnat date
ras, eftersom relevant träkol inte påträffades (muntlig upp
gift Ulf Strucke).

Sammanfattningsvis finns det således, enligt den här 
föreslagna hypotesen, lämningar av två skilda landskaps
strukturer i området. Den ena är från äldre järnålder och 
har möjligen rötter i yngre bronsålder. Den andra är från 
yngre järnålder/medeltid och äger bestånd fram till laga 
skiftet. Frågan är om liknande fossila odlingslandskap 
också finns på andra platser i Närke. Flera lokaler med

fossil åkermark finns upptagna i FMR. Beskrivningarna 
är emellertid oftast mycket kortfattade. Ett viktigt komp
lement till registerbeskrivningarna är därför de detaljkarte- 
ringar som utfördes i samband med kulturgeografernas 
arbeten i Närke under 1960-talet. Från flera av dessa lo
kaler finns också l4C-dateringar.

Fossil åkermark i fornminnesregistret
Åren 1980 -1982 genomförde Riksantikvarieämbetet för 
andra gången en fornminnesinventering för den ekono
miska kartan i Närke. Lennart Klang har i en föredömlig 
artikel redogjort för revideringsinventeringens förutsätt
ningar, metod och resultat (Klang 1984b). Att FMR inte 
alltid uppvisar en nöjaktig registrering av fossil åkermark 
och stensträngar är ett känt faktum (Widgren 1986; Erics
son & Hermodsson 1994). Anledningen är den, att kuns
kapen om odlingsspår i mycket högre grad än för t ex 
gravar tidigare hade en varierande nivå bland invente
rande arkeologer. Medvetenheten om formelement från 
äldre tiders odling har emellertid av allt att döma varit 
mycket god inför inventeringen i Närke (Klang 1984 b, s 
40 ff). I samband med inventeringen utfördes tom några 
provundersökningar av lokaler med röjningsrösen och 
stenvallar. Det kan därför antas att FMR:s representati
vitet är hög vad beträffar den reella förekomsten av fossil 
åkermark i Närke. Klang betonar emellertid att nästan 
all odlingsbar mark någon gång varit odlad, något som 
medförde svårbemästrade problem vid inventeringen. Det 
torde dock främst ha varit röjningsröseområdenas repre
sentativitet som påverkades av dessa omständigheter.

Jag har gått igenom 13 socknar i FMR med avseende 
på förekomst av fossila odlingsspår. Dessa är Asker, Ax
berg, Glanshammar, Gräve, Gällersta, Hardemo, Kumla, 
Lillkyrka, Lännäs, Skagershult, Tysslinge, Tångeråsa och 
Täby (fig 4). Det totala antalet lokaler med fossil åker
mark i socknarna är 111. Dessutom finns ett stort antal 
röjningsröseområden som enbart är markerade på foto- 
konceptkartan. Röjningsröseområden med färre än 5 ro
sen samt odlingsspår intill torplämningar har inte medta- 
gits. Detsamma gäller för enstaka stenvallar. Utifrån Ulf 
Sporrongs (1975, s 18) indelning av Närke inbegrips både 
slättbygden och övergångsbygden samt skogsbygden i

16 Fossilt odlingslandskap i Närke



Fig 4. Närkes socknar 
och naturgeografiska 
regioner. De under
sökta socknarna är 
särskilt markerade. 
Efter Sporrong 1975.

studien. Några relevanta lokaler med fossil åkermark finns 
dock inte registrerade i skogsbygden. Bygden kring Vät
terns nordspets har lämnats utanför studien.

Under genomgången av FMR stod det snart klart att 
lokalerna kan delas in i fem olika kategorier. Särskiljande 
drag är att det förutom röjningsrösen finns andra formele
ment samt förekommande åkerytors form i plan och pro
fil. Beskrivningarna i FMR är inte helt enhetligt utförda 
och det är ibland oklart vad som avses. Trots att så är 
fallet kan lokalerna med nöjaktig tillförlitlighet placeras 
in i någon av följande kategorier:

Utan synliga parceller
1 Röjningsröseområden.

2 Röjningsröseområden med stenvallar.

Oregelbundna parceller
3 Oregelbundna åkerytor med olika typer av begräns

ningar.

Regelbundna parceller
4 Bandformiga tegar, plana eller svagt välvda.
5 Bandformiga tegar, välvda/ryggade.

VITTERHETSAKADEMIENS
BIBLIOTEK
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Utifrån nutida odlingsförhållanden återfinns lokalerna 
i tre typer av lägen:
• (A) på impediment eller intill åkermark.
• (B) helt igenlagd åkermark.
• (C) i skogsmark utan kontakt med åkermark.

Indelningen utgår från den moderna ekonomiska kar
tan. En klassificering utifrån äldre kartmaterial hade gi
vetvis varit att föredra. Tidsramarna har emellertid inte 
tillåtit en sådan genomgång. Jag har dock antagit följande: 
A-läget innebär att odlingarna tidigare ingått i inägo- 
marken och utgör smärre, överblivna delar av tidigare 
åkersystem. Det är ofta relativt högt belägna åkrar på 
moränmark som har övergivits. B-läget innebär att 
inägomarken i sin helhet inte längre brukas. Bebyggelse
enheten har således upphört som jordbruksfastighet. C- 
läget avser odling på utmarken (betesallmänning).

Röjningsröseområden
Från Närke finns i likhet med Småland folksägner om en 
svunnen tid då odlingen utfördes med hacka. I Närke 
bedrevs denna odling av ett småväxt folk som kallades 
”hackhemmen". Senare har benämningen också överförts 
på själva röjningsrösena (Klang 1984b, s 41). Leif Gren 
antyder att Närkes hackhem kan vara av samma ursprung 
som de småländska hackerören, dvs spåren av en arealkrä- 
vande och extensiv odlingsform från yngre bronsålder
äldre järnålder (Gren 1989, s 74). Klang betonar däremot 
att Närkes röjningsrösen är problematiska, både vad gäl
ler tidsställningen och odlingsformen (Klang 1984b, s 41).

Röjningsröseområden utan synliga åkerbegränsningar, 
såsom terrasskanter och hak, är den vanligast förekom
mande odlingslämningen. Då har ändå inte de lokaler som 
enbart är markerade på fotokonceptkartan medtagits. 
Antal rösen på en lokal varierar från 5 till 130. Medel
värdet är 20 rösen per lokal. Jämfört med röjningsröse- 
områdena i Småland och i Västergötland, som kan uppgå 
till hundratals hektar, är lokalerna således små. Röjnings
rösena återfinns i både slättbygden och i övergångsbygden. 
Såväl A- som C-läge förekommer. Däremot inget B-läge. 
Röjningsröseområden finns således både intill historisk 
inägomark och i utmark.

Röjningsröseområden

55 lokaler A-läge B-läge C-läge

Slättbygd 33% — 33%

Övergångsbygd 21% — 13%

Röjningsröseområden med stenvallar
Det som skiljer den här kategorin från den föregående är 
förekomsten av stenvallar. Antalet stenvallar är endast 1 
till 3 per lokal, varför kategorin snarast är att betrakta 
som en variant av röjningsröseområdena. Vallarnas längd 
varierar från 25 till 200 m. Vanligen är de 1 - 2 m breda 
och 0,1 - 0,5 m höga. Byggnadsmaterialet består av 0,1 - 
0,4 m stora stenar, ibland med inslag av enstaka större 
stenar. Utifrån beskrivningarna i FMR är det svårt att 
avgöra stenvallarnas funktion, men i likhet med de långa 
vallarna i Repa har de flesta antagligen varit begräns
ningar runt åkermark. Vissa kan också ha fungerat som 
begränsningar inom åkermarken, samtidigt som de haft 
en funktion som långsträckta röjningsrösen. Storleken på 
röjningsröseområden med stenvallar skiljer sig inte nämn
värt från de utan vallar. Däremot har de en annorlunda 
fördelning i landskapet. Nästan samtliga lokaler återfinns 
i slättbygden, varav de flesta i C-läge.

Röjningsröseområden med stenvallar

14 lokaler A-läge B-läge C-läge

Slättbygd 22% — 64%

Övergångsbygd — — 14%

Oregelbundna åkerytor
med olika typer av begränsningar
Den här kategorin har, till skillnad från de båda tidigare, 
synliga men oregelbundna åkerformer. Odlingsytorna be
gränsas av terrasskanter och hak, även sten- eller jord
vallar förekommer. Vanligen finns rikligt med röjnings
rösen på och runt odlingsytorna. Flera lokaler är detalj- 
karterade (Augustsson 1965, fig 2; Hannerberg 1977, fig 
118; Klang 1984 b, fig 10; Sporrong 1971, fig 41 & 42).

18 Fossilt odlingslandskap i Närke



Åkrarnas former och begränsningar indikerar att de har 
brukats med dragna redskap och då snarast årder. Äker- 
typen finns främst i övergångsbygden där den vanligen 
förekommer i A- eller B-läge, medan slättbygden endast 
hyser enstaka lokaler. B-läget i övergångsbygden, som är 
det mest frekventa, representerar uteslutande in ägomark 
till ensamgårdar.

Oregelbundna åkerytor

13 lokaler A-läge B-läge C-läge

Slättbygd 15% — 8%

Övergångsbygd 31% 38% 8%

Bandformiga tegar, plana eller svagt välvda
Denna regelbundna åkerform är den efter röjningsröse- 
områdena vanligaste typen av fossil åkermark. De plana 
eller svagt välvda parcellerna begränsas vanligen av få
ror. Enstaka stensträngar/vallar förekommer också. I slut
tande terräng har terrasser bildats. På eller i anslutning 
till parcellerna förekommer vanligen spridda röjnings- 
rösen. Tegbredden varierar mellan 4 och 23 m. Eftersom 
de enskilda tegbredderna vanligtvis inte är angivna i FMR 
går det inte att bearbeta värdena statistiskt. Två lokaler 
är detaljkarterade (Sporrong 1971, fig 29; Sporrong 1978, 
fig 5). Åkerformen har brukats med plog. Fårorna mel
lan tegarna har uppstått när tiltorna har vänts åt motsatt 
håll. Att åkertypen nästan uteslutande förekommer i A- 
läge och då främst i slättbygden är knappast förvånande, 
eftersom det var de historiska byarnas åkergärden som 
på detta sätt var indelade i långsmala tegar. Om byn var 
solskiftad hade byalagets medlemmar sina tegar i samma 
ordningsföljd i de olika åkrarna.

Bandformiga tegar, plana/svagt välvda

22 lokaler A-läge B-läge C-läge

Slättbygd 76% — —

Övergångsbygd 19% 5% —

Bandformiga tegar, välvda/ryggade
Det som skiljer den här kategorin från den föregående är 
tegarnas tydligt välvda eller ryggade form. Ryggade eller 
välvda åkrar har brukats med plog. Åkerformen har upp
stått när man vid plöjningen systematiskt vänt tiltorna in 
mot mitten av tegen. Följden blir att tegarna är högst på 
mitten och lägst på gränsen mellan tegarna. Det finns ett 
klart geografiskt samband mellan ryggade åkrar och plog
bruk under medeltid och tidig modern tid. Åkerformen 
återfinns inom det västsvenska plogområdet men saknas 
i Östsverige, där bönderna ärjade sina åkrar ända in på 
1800-talet (Sporrong 1978). I detta avseende skulle Närke 
kunna räknas till Västsverige. I tidigare forskning har man 
i bland velat urskilja den ryggade formen som en särskild 
kategori, skild från den välvda. Leif Gren (1991, s 44) 
gör en morfologisk åtskillnad, där den ryggade åkern har 
en konvex form som är rakt vinklad i likhet med ett slut
tande hustak, medan den välvda åkern är jämnt bågfor- 
mad. Gren påpekar dock att skillnaden mellan typerna 
kan vara överdriven; skillnaden beror kanske mindre på 
jordbrukstekniken än på om det är lätta eller tunga jor
dar som brukats. Att den ryggade åkern skulle vara en 
egen kategori, skild från den välvda, har också ifråga
satts av Stefan Höglin (1995, s 44). Kritiken går ut på att 
skillnaden i tegarnas profil beror på vilken tidpunkt un
der odlingsåret som åkermarken övergavs och såleds inte 
svarar mot någon reell agrarteknisk skillnad. De berörda 
lokalerna återfinns uteslutande i A-läge och då främst i 
slättbygden. Det troligen bästa exemplet på ryggade åk
rar i Sverige är Hästhagen i Örebro. Till skillnad från 
övriga lokaler i Närke, som mest utgörs av smärre teglag, 
representerar de ryggade åkrarna i Hästhagen flera teg
lag i ett gärde (Sporrong 1978, fig 3).

Bandformiga tegar, välvda/ryggade

7 lokaler A-läge B-läge C-läge

Slättbygd 86% — —

Övergångsbygd 14% — —

Fossilt odlingslandskap i Närke 19



,4C-dateringar av fossil åkermark
Att tidsbestämma fossil åkermark utifrån 14C-datingar av 
träkol tillvarataget i och under olika formelement är för
knippat med stora källkritiska problem. Nyodlingar in
leddes ofta med en röjningsbränning. Att hävda, att kol 
som har påträffats under ett formelement härrör från en 
ursprunglig röjningsbrand förblir dock ofta ett antagande 
som inte kan beläggas. Det är inte heller alltid fallet att 
marken har utsatts för brand. Vidare leder ett kontinuer
ligt brukande av åkermarken till att slutna lager sällan 
uppstår och att kol kan tillföras jorden på annat sätt, t ex 
om vedaska används som gödningsmedel eller om någon 
form av buskträda tillämpas med periodiska brandröj
ningar. Därtill kommer problemet med olika markpro
cesser som kan leda till kontaminerade prover eller sekun
därt utvecklade lagerföljder. Teoretiskt ska dock ett kol
prov som är taget under t ex ett röjningsröse datera en 
tidpunkt före anläggningens tillkomst, medan kol som 
plockats i anläggningen daterar en tidpunkt då den redan 
existerar. För att fånga upp ett åkersystems tillkomst och 
utveckling är det nödvändigt med en lång serie 14C-date- 
ringar. Enstaka dateringar kan vara vilseledande eller tom 
helt missvisande, eftersom ett prov strängt taget inte da
terar något annat än sig självt.

Dessa källkritiska anmärkningar uppmanar till försik
tighet beträffande de slutsatser som dras utifrån en sam
manställning av enstaka 14C-dateringar från skilda loka
ler med fossil åkermark. De l4C-dateringar som behand
las nedan ska därför endast ses som en del av underlaget 
för en datering av Närkes fossila odlingslandskap. En sam
manställning av ett stort antal dateringar torde dock visa 
på de stora dragen i odlingslandskapets framväxt, då det 
finns en överensstämmelse mellan perioder med många 
dateringar och pollendiagrammens odlingsexpansioner 
(Karlsson 1991).

Sammanställningen bygger på uppgifter i både tryckt 
litteratur, undersökningsrapporter och seminarieuppsatser. 
Uppgifter om 14C-dateringar och deras kontext är häm
tade från följande arbeten: Augustsson 1965; Bergold 
1993; Broberg (opublicerad rapport); Ekman i manus; 
Ekström & Sandström 1966; Ericsson 1996; Flannerberg 
1977; Klang 1984 b; Sporrong 1967,1971 och 1978. To
talt har jag funnit 46 dateringar från lokaler med fossil

åkermark. Dessutom finns fyra dateringar av bytomts- 
gränser. De flesta av provernas underlagsblanketter har 
också rannsakats. Dessa har mycket välvilligt ställts till 
mitt förfogande av Marie Svensson vid Naturhistoriska 
riksmuseet. 14C-värdena har kalibrerats enligt Stuiver & 
Pearson 1993. Dateringarna redovisas i figur 5 inom in
tervallet I sigma.

Av de 50 dateringarna är 42 från medeltiden eller nyare 
tid. De flesta (38) är helt eller delvis från tiden efter år 
1300. Endast 8 dateringar är förhistoriska. Enligt date
ringarna är således Närkes fossila odlingslandskap huvud
sakligen från medeltid och nyare tid. Resultatet är kanske 
förvånande med tanke på att jordbruk har bedrivits i lands
kapet sedan tidigneolitisk tid. De äldre dateringarna vi
sar dock att odlingslandskapet har rötter i järnåldern.

Från röjningsröseområden finns åtta dateringar. Pro
verna är tagna i rösenas bottenskikt. Samtliga dateringar 
är från C-lägen i slättbygden och alla utom en är från 
medeltid eller nyare tid. Den avvikande dateringen är från 
äldre järnålder. Sett utifrån den senmedeltida agrarkrisen, 
så föregås den av en datering (andra hälften av 1200- 
talet), sammanfaller med en annan (1300-talet) och efter
följs av en tredje (första hälften av 1400-talet). Även om 
underlaget är litet, så förefaller den enkla form av odling 
som representeras av röjningsröseområdena att främst 
vara ett medeltida och tidigmodernt fenomen. Eftersom 
dateringen från äldre järnålder är ensam i sitt slag är det 
osäkert om den har relevans för röjningsröset, eller om 
den representerar någon annan verksamhet, t ex en äldre 
odlingsfas. Fem av dateringarna, och däribland de tre me
deltida, är från Råberga by i Täby socken, där ett antal 
röjningsrösen undersöktes 1997 på utmarken till byn. 
Enligt storskifteskatan från 1770 var de belägna på ”Rå
berga Bys Skog” (Sporrong 1971, fig 27). Råberga har 
undersökts och analyserats ingående av Flannerberg och 
Sporrong och diskuteras vidare nedan.

Från lokaler där stenvallar förekommer tillsammans 
med röjningsrösen föreligger tio dateringar. Proverna är 
tagna antingen under eller i nedre delen av röjningsrösen 
eller stenvallar. Av de tio dateringarna är nio från C-lä
gen och ett från A-läge. Både slättbygden och övergångs
bygden är representerad. Samtliga dateringar är från me
deltid eller nyare tid.
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Fig 5. 14C-dateringar från lokaler
med fossil åkermark i Närke.

1. Röjningsröseområden utan 
synliga parceller.

2. Röjningsröseområden med 
stenvallar.

3. Oregelbundna åkerytor med 
olika typer av begränsningar.

4. Bandformiga tegar, plana 
eller svagt välvda.

5. Bandformiga tegar, välvda/ 
ryggade.

6. Bytomter.
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Den största gruppen är de 14 dateringarna från loka
ler med oregelbundna åkerytor. Skogs- och övergångs
bygdernas dateringar är samtliga från B-lägen. Från slätt
bygden finns dateringar från A- och C-lägen. De flesta 
proverna är tagna under formelement av skilda slag. Samt
liga prover utom tre är från medeltid eller nyare tid. Huru
vida de tre förhistoriska dateringarna är representativa 
för de synliga formelementen, eller representerar överod
lad, äldre åkermark är svårt att avgöra. Ett rimligt anta
gande är dock att vissa oregelbundna åkerytor har sitt 
ursprung i järnåldern. I synnerhet torde det gälla för slätt
bygdens A-lägen. Åkerformen hör dock främst samman 
med de ensamgårdar som etablerades i övergångsbygden 
under medeltiden (Sporrong 1971, s 161 - 64).

Från lokaler med bandformiga tegar som är plana el
ler svagt välvda finns nio dateringar. Proverna är tagna 
under röjningsrösen eller sten/jordvallar med undantag 
för ett prov som kommer från odlingslagret i en åkerteg. 
Samtliga dateringar utom två är från senmedeltid eller 
nyare tid. De avvikande proverna är dels den äldre dater
ingen från stenvallen i Repa, dels dateringen från stenval
len vid Vad (se nedan). Åkerformens varaktighet sträcker 
sig från medeltid fram till skiftena på 1700- och 1800- 
talet.

Från välvda/ryggade åkrar finns fem dateringar. Pro
verna är antingen tagna i eller under odlingslagret. Tre 
dateringar är från senmedeltid och indikerar således att 
åkerformen är samtida med de plana eller svagt välvda 
bandparcellerna. Två dateringar är emellertid förhisto
riska, varav den ena är från yngre bronsålder och den 
andra från äldre järnålder. Troligen representerar de för
historiska dateringarna åkermark som har odlats över 
under medeltiden. Dateringar från nyare tid saknas men 
åkerformen omtalas i reseskildringar och andra beskriv
ningar från 1700-talet (Hannerberg 1941, s 192 ff; 1977, 
s 360). De välvda/ryggade bandparcellerna bör därför ha 
samma varaktighet som de plana/svagt välvda. I stort sätt 
bör de vara samtida med de ryggade åkrarna i Bohuslän, 
som förefaller att kunna dateras till perioden 1200 -1800 
(Widgren 1997a, s 110).

I samband med kulturgeografernas undersökningar på 
1960-talet gjordes fyra 14C-dateringar av kol som sam
lats in under by tomtsgränser. Två dateringar är från Val-

lersta i Kumla socken, medan de båda andra är från Rå
berga och Velanda i Täby socken. Bytomten i Velanda 
var inte geometriskt reglerad till skillnad från de i Vallersta 
och Råberga (Sporrong 1967, s 15,31; Hannerberg 1977, 
s 56 ff). Dateringarna från Vallersta och Velanda är medel
tida. Råbergadateringen är däremot från tidig vendeltid. 
Ulf Sporrong har tagit dateringen som intäkt för att by
tomtens första reglering ägde rum under övergången mel
lan äldre och yngre järnålder (Sporrong 1971, s 118). Hur 
det än förhåller sig med den saken, så ger dateringarna 
stöd för att Närkes byar är från yngre järnålder-medel
tid.

Stenvallar som gärdesbegränsningar
Stenvallar förefaller att vara ett karakteristiskt element i 
Närkes fossila odlingslandskap. Utan mera detaljerade 
undersökningar är det dock svårt att närmare precisera 
de funktionella sammanhang som de har ingått i. Deras 
förhållandevis korta längd (medellängden uppgår till 66 m 
enligt uppgifter i Klang 1984 b, s 45) indikerar emellertid 
att flertalet har fungerat som begränsningar i eller kring 
mindre odlingsytor. Tolkningen har stöd i det, att de van
ligen förekommer tillsammans med röjningsrösen i C-läge. 
Längre stenvallar i A- eller B-läge har dock i likhet med de 
i Repa fungerat som gärdesbegränsningar. Att så är fallet 
framgår av en stenvall vid Vad i Täby socken (RAÄ 7) och 
en annan vid Lanna i Hardemo socken (RAÄ 91).

Stenvallen i Vad (fig 6) har karterats av Ulf Sporrong 
som också har daterat träkol, insamlat under stenarna 
(Sporrong 1985, s 161). Stenvallen är ca 250 m lång, 1 - 
2,5 m bred och 0,2 - 0,4 m hög. Den är i likhet med vissa 
delar av Repavallarna uppförd i skalmursteknik. Mellan 
stenvallen och dagens åker finns en smal remsa fossil åker
mark, där tre tvärgående, parallella stensträngar/vallar 
visar att gärdet tidigare var tegskiftat. Bandparceller finns 
också sydväst om stenvallen i ett område med röjnings
rösen på en åkerholme (RAÄ 10). Gärdet har således inte 
i sin helhet varit tegskiftat. Dateringen från vallen faller i 
intervallet 995 - 1225 e Kr (St 2464). I likhet med vallen 
från Repa är den sannolikt utlagd under sen vikingatid 
eller tidig medeltid. Sporrong har tolkat stenvallen som 
en gärdesbegränsning. I likhet med Hannerberg (1977, s

22 Fossilt odlingslandskap i Närke



Vadholm

Stenvall

Byggnad
-'gø'1 Röjningsröseområde

Åkermark
Röjningsröse

Bandparceller

Fig 6. Fossila odlingsspår i Vad, Täby socken.

104 ff) finner han det troligt, att man vid planeringen av 
åkermarken först bestämde sig för gärdets storlek. Först 
efter det att vallens sträckning markerats med större kant
stenar tog nyodlingen vid och mindre röjningsstenar på
fördes den stenkisteliknande konstruktionen.

Stenvallen i Lanna (fig 7) har däremot inte varit före
mål för någon undersökning. Det är dock klart att den 
representerar samma odlingshistoriska sammanhang som 
vallarna vid Repa och Vad. Lannavallen är 450 m lång, 2 - 
4 m bred och 0,2 - 0,5 m hög. Mellan vallen och dagens 
åker finns ett område med bandparcellerad åkermark 
(RAÄ 53) och på andra sidan åkern finns ytterligare en 
lokal med bandparceller (RAÄ 89). Av dessa kvarliggande 
fragment av fossil åkermark framgår det, att gärdet tidi
gare var tegskiftat. Att de båda lokalernas tegar inte är 
orienterade åt samma håll visar att gärdet, i likhet med

de i Repa, bestod av flera teglag. Öster om stenvallen finns 
ett järnåldersgravfält (RAÄ 96) med 33 runda stensätt- 
ningar och två resta stenar.

Ulf Sporrong har benämnt stenvallen vid Vad för ”sten
sträng” och tolkat den som en hägnad (Sporrong 1985, s 
162). Flera av de anläggningar som jag ovan benämner 
stenvallar betecknas i FMR som stensträngar, även om 
begreppet ”stenvall” dominerar. För Lennart Klang är 
skillnaden mellan stensträng och stenvall sekundär och 
beror på om stenarna är nedsjunkna i marken (sträng) 
eller ej (vall). Formellt avser begreppet ”stensträng” linje- 
formade element av stenar och täcker därmed flera 
funktionellt varierade lämningar. Vanligen skiljer man på 
stensträngar som åtskilt tegar i åkern och de som utgjort 
hägnader (Lindquist 1968, s 12). Stensträngsbegreppet 
är dock i den geografiska och arkeologiska forskningen 
starkt kopplad till de stensträngssystem från äldre järn
ålder som är karakteristiska för Östergötland, Öland, 
Gotland samt delar av Uppland och Västmanland.

( k j GravfältStenvall

ÅkermarkBandparceller

Fig 7. Fossila odlingsspår i Lanna, Flardemo socken.

Fossilt odlingslandskap i Närke 23



Trots att stensträngarna har tolkats som hägnadsruiner 
har forskningen vanligen kringgått frågan om hur den 
äldre järnålderns stenhägnader faktiskt var konstruerade. 
En åsikt som ibland har framförts är den, att stenmängden 
i en stensträng inte är tillräcklig för att bilda en fungeran
de hägnad. Gert Franzén, som har arbetat med verkliga 
rekonstruktioner i Östergötland, har emellertid kunnat 
påvisa att stenmängden i en stensträng utgör ett tillräck
ligt byggnadsmaterial för en stående mur. Murarna be
stod av mindre staplade stenar lagda på en enkel rad av 
större, vanligtvis kantställda block i basen. Murhöjden 
uppgick till 0,8 - 0,9 m, fullt tillräckligt för stänga ute 
järnålderskon från den hägnade ytan (Franzén 1994).

Det finns åtminstone tre skäl för att Närkes stenvallar 
inte ska sammanblandas med stensträngarna i Östergöt
land, norra Mälarlandskapen eller på Östersjööarna. För 
det första, så är Närkes stenvallar av allt att döma inte 
några utrasade hägnadsmurar. Av uppgifterna i FMR och 
från Repaundersökningen framgår det, att stenvallarna 
huvudsakligen består av 0,1 - 0,4 m stora röjningsstenar, 
som i flera fall är samlade i en enkel form av skalmurs
konstruktion av större stenar. Vallarna finns uteslutande 
intill nutida eller äldre åkermark. Även om vallarna ställ
vis kan vara nedsjunkna i marken eller utrasade, skiljer 
sig deras nuvarande höjd, som sällan överstiger 0,5 m, 
knappast från den ursprungliga. Stenvallarna kan därför 
inte ha varit fungerande hägnader utan någon form av 
träkomplettering. För det andra, så är Närkes stenvallar 
korta, som mest några hundratal meter, och bildar inte 
några stora system. I t ex Östergötland finns däremot 
system med flera kilometer stensträngar och med arealer 
som överstiger 500 hektar. Alla dessa stensträngar är inte 
nödvändigtvis kopplade till åkermarken. För det tredje, 
så framgår det av dateringarna att Närkes stenvallar som 
äldst är från yngre järnålder, en tid då stensträngssystemen 
inte längre var i bruk.

Diskussion och slutsatser
Under slutet av 1960-talet undersöktes två byar på Närke- 
slätten ingående. Den ena var Råberga i Täby och den 
andra Berga i Hardemo (Sporrong 1971, s 105 ff). Be
byggelsen var i båda fallen utformad som radbyar, be

lägna på moränförhöjningar med anslutande lerig åker
mark. Tolkningen av byarnas bebyggelsehistoriska utveck
ling baserades på karteringar, undersökningar av gravar, 
fosfatanalyser, ,4C-dateringar och metrologiska analyser. 
I båda fallen föregicks byarna av tre skilda men samtida 
bebyggelselägen, varav ett var identiskt med den senare 
byn. Fosfatanalysen från Berga indikerade att gårdarna 
var förenade genom fädrev, och således samverkat redan 
före bybildningen. Under loppet av yngre järnåldern kon
centrerades bebyggelsen till en gemensam bytomt. Ulf 
Sporrong antog att den första regleringen av bytomten i 
Råberga ägde rum redan under övergången mellan äldre 
och yngre järnålder och att den kan sättas i samband med 
tvåsädets införande. Därefter påbörjades ett skifte av 
åkermarken men först när samtliga gårdar var inflyttade 
genomgick åkermarken ett fullständigt tegskifte.

Denna tidiga datering av tvåsädets införande, och där
med också gärdesläggningen, har emellertid tonats ner i 
Sporrongs övergripande arbete Mälarbygd från 1985. Ut
ifrån en sammanställning av 14C-dateringar från flera lo
kaler i Mälarområdet och Närke finner han att gärdes- 
gränserna, och därmed tvåsädet, knappast är äldre än från 
vikingatid och att den tegskiftade åkermarken kan hän
föras till hög- eller senmedeltid (Sporrong 1985, s 163, 
196). De 14C-dateringar som finns från Närke indikerar 
att bytomterna samt gärdena går tillbaka till vikingatid/ 
tidig medeltid. De båda vendeltida dateringarna från 
Råberga och Repa är snarast att betrakta som en bortre 
gräns för open-field systemet. De senmedeltida och tidig
moderna dateringarna av bandparcellerad åkermark tycks 
bekräfta att tegskiftet är ett senare utvecklingssteg. Det 
bör dock påpekas att tvåsädet förutsätter gärden men att 
de rester av gärdesgränser som finns i Närke i form av 
stenvallar inte kan förutsättas vara rester av ett tvåsädes 
bruk. Det är fullt möjligt att den äldsta gärdesläggningen 
har ägt rum innan ett regelbundet rotationssystem var 
utvecklat.

Dateringsunderlaget är emellertid ringa och det kan 
inte uteslutas att framväxten av gemensamma gärden och 
tegskiftad åkermark i stort är samtida fenomen. Sölve 
Göransson har framhållit att en fast jordatalsräkning är 
en nödvändig förutsättning för det på andelsprincipen 
grundade tegskiftet. Den stående fastighetsindelningen
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efter jor datal hade i Närke enheten attung. Förutom i 
Närke fanns attungsindelningen också i Östergötland, på 
Öland och i delar av norra och östra Småland. Taxeringen 
i attungar är belagd från slutet av 1100-talet och var kans
ke etablerad redan vid seklets början. Äldsta belägg för 
attungsindelning i Närke är från 1170-talet. I Svealand 
byggde däremot jordtaxeringen på enheten markland med 
dess underavdelningar öresland, örtugland och penning
land. Marklandsräkningen är av allt att döma inte äldre 
än från 1200-talets mitt och således betydligt yngre än 
attungsindelningen (Göransson 1985, s 66 ff).

Under äldre medeltid var Närke i detta avseende en 
del av östra Götalands centrala slättbygder. Senare inför
des även marklandsindelning i Närke, som är det enda 
landskap där marklandet sas överlagrar attungen. Kanske 
var det så att Närke blev en del av Svealand först vid in
lemmandet i Strängnässtiftet, men att landskapet under 
äldre medeltid (och vikingatid?) var associerat med den 
tidiga stats- kungamakten i Östergötland (Göransson 
1985, s 70 f med not 15). Att så var fallet stöds också av 
att den territoriella enheten i Närkes judiciella system hade 
beteckningen härad och inte hundare som i Mälarland
skapen (Andersson 1982). Sammantaget tyder det mesta 
på att tegskiftet i Närke åtminstone går tillbaka till 1100- 
talet och att det i likhet med östra Götalands centrala 
slättbygder kan sättas i samband med den tidigmedeltida 
jordvärderingen i attungar.

Ulf Sporrong har framhållit att tegskiftet omöjliggjorde 
en vidare bebyggelseutveckling inom byns ram under me
deltiden. I stället ägde en nyetablering rum på utmarks- 
områden och allmänningar (Sporrong 1971, s 161 ff). 
Främst förefaller nyetableringen ha skett i form av ensam
gårdsbebyggelse i övergångsbygden. Ett exempel på en 
sådan bebyggelseenhet är den undersökta gården Falla i 
Viby socken (Bergold & Grälls 1994). I anslutning till 
bebyggelselämningarna karterades ett större samman
hängande område med oregelbundna åkerytor, röjnings- 
rösen och stensträngar/vallar. Att Sporrongs iakttagelse 
äger sin riktighet bekräftas också av dateringarna från 
fossil åkermark i B-lägen i skogs- och övergångsbygden. 
Den behöver dock kompletteras med att nyodlingar i form 
av tillfälliga lyckor var en allmän företeelse på slättbyarnas 
allmänningar. Att den senare typen av nyodlingar var

vanliga framgår av de frekvent förekommande röjnings- 
röseområdena på byarnas utmarker, lokaler som har da
terats till medeltid och tidigmodern tid. De flesta av date
ringarna är från lokaler där stenvallar också förekom
mer. Möjligen indikerar sten vallarna att odlingen på dessa 
lokaler har uppnått en högre grad av varaktighet än de 
där det enbart finns röjningsrösen. Ett rimligt antagande 
är att flera röjningsröseområden med stenvallar i C-läge 
representerar permanenta åkervretar. Stenvallarna har i 
så fall varit begränsningar till dessa små särhägnade od
lingar.

Att nyodlingar på byns allmänning är något som be
handlas utförligt i de medeltida lagarna tyder på att före
teelsen var utbredd (Myrdal 1985, s 51 ff; Hannerberg 
1977, s 98). Det juridiska problemet gällde vem som hade 
rätt till uppodlad mark på allmänningen. Det sker en för
ändring under medeltiden från ett friare synsätt på upp
odling av allmänningen i landskapslagarna till en mera 
reglerad i Magnus Erikssons landslag. Den äldre princi
pen var den, att röjningsarbetet och rätten till åkermarken 
gäldades lika mot lika, medan den rättsprincip som kom 
att bli gällande var att varje nyodling ledde till skifte. 
Alternativet var att lägga igen odlingen efter tre års ut
säde (MELL Byggningabalken 25). Närke bildade under 
medeltiden en egen lagsaga. Tyvärr finns inte Närkes land
skapslag bevarad men enligt Upplandslagen kunde röjd 
mark förvärvas som enskild egendom om den inte grän
sade till redan röjd mark, då den i stället skulle skiftas 
(UT Byalagsbalken 21). I Östgötalagen saknas bestäm
melsen men ger däremot vitsord till den som vill nyodla 
(ÖgL Byggningabalken 32). Någon helt fri uppodlings- 
rätt har det således aldrig varit fråga om, utan byalagets 
samfällda rätt och intressen har varit det primära.

Avslutningsvis ska jag återknyta till de inledande frå
geställningarna: Vad är karaktäristiskt för Närkes fossila 
odlingslandskap? När har det formats? Finns det flera 
kronologiska skikt? Som framgått ovan har Närkes fossila 
odlingslandskap nästan uteslutande medeltida former. Ag- 
rarhistoriskt har vi att räkna med en ”lång” medeltid som 
sträcker sig från vikingatiden fram till 1800-talets laga 
skifte. Tidigare kända komponenter i Närkes historiska 
landskapsbild var koncentrerad bebyggelse i byar och 
gemensamma gärden med tegskiftad åkermark. Byarnas
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bebyggelse och åkermark hade inte sällan geometriskt 
regelbundna former. Ensamgårdarnas åkerformer var där
emot oregelbundna. Medan byarna huvudsakligen till
hörde slättbygden återfanns ensamgårdarna i övergångs
bygden. Till de typiska inslagen i det medeltida och tidig
moderna landskapet hörde också stenvallar runt de gemen
samma gärdena men också kring enskilda vretar. På by- 
allmänningarna fanns också tillfälliga lyckodlingar med 
röjningsrösen. Närkes röjningsröseområden har således 
ett från de i södra Sverige (Småland, Västergötland, Hal
land och norra Skåne) avvikande agrarhistoriskt samman
hang.

Som mycket riktigt påpekats av Mats Widgren har en 
mycket stor del av landets fossila odlingslandskap upp
kommit till följd av omstruktureringarna vid övergången 
mellan äldre- och yngre järnålder. Former från yngre järn
ålder och medeltid är däremot sällan bevarade (Widgren 
1997, s 63). Märkligt nog pekar det mesta på att det om
vända gäller för Närkes fossila odlingslandskap. Paral
leller till de antagna äldre blockformade åkrarna i Repa 
har inte kunnat identifieras i de undersökta socknarna. 
Orsaken till frånvaron av fossil åkermark från äldre järn
ålder kan inte förklaras med ett svagt agrart inslag under 
perioden. Tvärtom visar pollenalyserna på en kontinuer
lig och omfattande agrar verksamhet som inleds under 
yngre bronsålder (Karlsson & Risberg 1997). Det medel
tida och tidigmoderna jordbruket har av allt att döma 
varit minst lika areellt omfattande som det under äldre 
järnålder och därför närmast helt raderat ut de äldre for
merna. Att det historiska jordbruket var av ovanligt stor 
omfattningen i Närke beror antagligen på att landska
pets jordbruksbygd har producerat ett överskott för av
salu till de omgivande bergslagsbygderna.

I vissa gynnsamma lägen kan emellertid äldre åker
former vara täckta av yngre odlingslager som har kom
mit att skydda dem. Överodlad åkermark från äldre järn
ålder har undersökts vid foten av en drumlin vid Frotorp 
i Viby (T Eriksson et al 1994). Åkermarken, som var 
terrasserad, framkom under sentida odlingslager på båda 
sidor om drumlinen. På åkerterrasserna, som delvis hade 
stensatta kanter, fanns också tätt liggande röjningsrösen. 
Under åkerjorden syntes ställvis årderspår mot det ljusa 
underlaget av lera. Åkermarken från äldre järnålder var

bevarad tack vare att den hade täckts med ett kolluvium, 
som bildades när jord transporterades ner från drumlinens 
krön och sidor till följd av jordbearbetning samt vind- 
och vattenerosion. Undersökningen i Frotorp har kastat 
ljus över en annars dunkel period i Närkes odlingshistoria. 
I likhet med t ex Östergötland har svallsand på sluttningar 
av moränhöjder varit attraktiva för den äldre järnålderns 
åkerbrukare. Där sluttningarna är branta har jordbear
betning med årder resulterat i terrasserad åkermark. Den 
bortröjda stenen samlades antingen i rösen på åkerter
rasserna eller i dess kanter. Synliga terrasser finns på flera 
drumliner i Viby, bl a intill gravfältet vid Nalaviberg (T 
Eriksson et al 1994, s 47 f). Kanske är det främst på slutt
ningarna av drumliner och andra moränhöjder som 
Närkes fossila åkermark från äldre järnålder ska efter
sökas?

Tack
Ett stort tack till Sölve Göransson som läst igenom mitt 
manus och tålmodigt har hjälpt mig att förstå tegskiftets 
principer. Jag vill också tacka Tomas Ekman för några 
regniga men trevliga dagars fältarbete vid Råberga i Täby 
socken.
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Stenröjningar i Åslunda
- ett resultat av markberedning för boplats eller odling?
John Hamilton

Problemformulering
Ett ofta återkommande problem vid olika typer av arkeo
logiska undersökningar består i att separera överlagrande 
fornlämningar. En vanlig kombination i Mälarområdet, 
som uppmärksammats även vid äldre undersökningar, är 
att boplatser från äldre järnåldern inte sällan överlagras 
av gravar från yngre järnåldern. Senare års stora exploa- 
teringsundersökningar har dock i flera fall påvisat andra 
kombinationer och att nyttjandet av ett visst område över 
tiden kan vara av varierande slag och av varierande inten
sitet. Ett exempel på detta utgör ett undersökt område i 
Äslunda, RAÄ 402 i Odensala socken i Uppland.

Målsättningen med artikeln är att belysa svårigheterna 
att vid kartering och undersökning skilja på överlagrande 
fornlämningar. Jag vill också visa hur skilda undersök
ningsmetoder kan leda till olika uppfattningar om ett 
fornlämningsområde. Dessutom diskuteras lokalisering av 
och samband mellan boplats, gravplats och odling. Tids
perspektivet rör bronsåldern - äldre järnåldern med beto
ning på senare delen av äldre järnåldern. Diskussionen 
utgår från ett konkret exempel, en avgränsad del av under
sökningarna i Aslunda, där tydliga spår av olika typer av 
konstruktioner bestående av lagda stenar samt stenröj
ningar kunde påvisas.

Undersökningen har aktualiserat ett antal frågeställ
ningar som kan diskuteras både utifrån den här behand
lade platsen men också på ett mer generellt plan:

• Är stenröjningarna i området gjorda för hus och bo
plats eller för odling? Kan det röra sig om blandade 
kategorier och kan de i så fall vara samtida? Kan byg
gande och/eller raserande av gravar utgöra en del av 
röjningsinsatserna i området?

• Är fyndspridningen i området ett resultat av i första 
hand boplatsaktivieteter eller odling? Har t ex keramik 
följt med gödsel och därigenom flyttats längre sträckor 
eller visar keramikspridningen hur intilliggande boplats
material förts upp i röjningsrösen?

• Utgör ”Röjningsröse med skärvstensfyllning” en homo
gen anläggningstyp som finns i speciella miljöer under 
specifika tidsperioder?

• Kan odling ha förekommit inpå husknuten och kan 
boplatsen struktureras upp med odlingsytor som in
går som en integrerad del i boplatsen?

• Mera allmänt kan kanske ifrågasättas om det är mö
dan värt att arbeta med agrara lämningar på ytor av 
den den här aktuella storleksordningen där stratigrafier 
är svårtolkade och kopplingar till ett välbevarat sys
tem i direkt anslutning till området saknas.

Fornlämningsområdet vid Åslunda
Åslunda ligger i norra delen av Odensala socken i Upp
land, ungefär halvvägs mellan Stockholm och Uppsala. 
Byn genomkorsas både av motorväg E4 och Arlandaba- 
nan, en ny järnvägsförbindelse till Arlanda flygfält. I sam
band med projekteringen för den senare har ett flertal arkeo
logiska undersökningar genomförts (Säfvestad 1995). I 
Äslunda berördes ett vidsträckt boplatsområde från brons
åldern - äldre järnåldern samt i mindre omfattning några 
gravfält och agrara lämningar. Undersökningarna genom
fördes 1991 - 94, innefattande utredning, förundersök
ningar och slutundersökningar. Undersökningarna inför 
järnvägsbygget, tillsammans med en mindre undersökning
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Fig 1. Fornlämningsmiljö från äldre järnåldern i norra Odensala. Det detaljinmätta området i Åslunda (fig 2) har markerats med en ram. 
Efter Olausson 1995a, fig 6:27 (jfr också Ericsson 1997, s 63). Skala 1:5000.

från 1969, inför motorvägsbygget, bildar ett 650 m långt 
öst-västligt tvärsnitt genom en sammanhängande fornläm
ningsmiljö. För en fullständig redovisning av undersök
ningsresultaten hänvisas till undersökningsrapporterna 
(Andræ 1972, Hamilton 8c Sieurin-Lönnqvist 1998, Du- 
nér 8c Mutikainen manus).

Byns bebyggelse är belägen på en mindre höjdsträck
ning på södra sidan av Rickebyåns dalgång. Bebyggelse
läget är ungefär detsamma som är markerat på en karta 
från 1739. Det undersökta tvärsnittet går längs med dal
gången mellan bebyggelsen och ån. Både i öst och väst 
vidtar berg- och moränbundna skogspartier. Åt söder finns

ett tämligen öppet odlingslandskap med talrika mindre 
moränimpediment. Fornlämningsbilden för norra delen 
av Odensala socken, för huvudsakligen bronsåldern och 
äldre järnåldern, finns tidigare sammanställd av Michael 
Olausson (Olausson 1995a) (fig 1).

I den västligaste delen av fornlämningsområdet i 
Åslunda fanns ett knappt 2000 m2 stort impediment. Om
rådet var kraftigt stenbemängt och utgjordes av en flackt 
sydsluttande nordsydlig moränrygg belägen ca 28 m ö h. 
Innan undersökningen fanns inga fornlämningar registre
rade i fornminnesregistret på impedimentet. Vid utred
ningen påvisades dock boplatslämningar i åkermarken
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norr och öster om impedimentet (RAÄ 402). Eftersom 
enstaka stensträngar sedan tidigare var kända i Aslunda 
gjordes, inför förundersökningen, en detalj inmätning av 
det fossila odlingslandskapet längs en ca 500 m lång sträcka 
av fornlämningsmiljön (5 ha). Karteringen utfördes av 
Pär Connelid & Ulf Jansson, Kulturgeografiska institutio
nen vid Stockholms universitet 1993 (fig 2). Kartan upp
visade en tämligen splittrad bild. På impedimentet längst 
västerut fanns, något ihopgyttrat, ett flertal bruknings- 
spår av olika former: röjningsrösen, stensträngar, åker- 
hak, terrasskanter och en jordvall. Brukningsspåren tol
kades som lämningar efter flera generationer odlingsytor

som delvis hade ålderdomlig karaktär. Någon vidare ana
lys eller försök till datering utifrån karteringen gjordes 
inte i detta skede då materialet bedömdes vara för knappt. 
Slutundersökningen kom i stället att i första hand inrik
tas på boplatsen eftersom förundersökningen hade påvi
sat omfattande och tämligen välbevarade boplatsläm
ningar både på impedimentet och vidare norrut. I skenet 
av slutundersökningsresultaten kan det dock vara av int
resse att återknyta till karteringen av det fossila odlings
landskapet. Undersökningen har nämligen i flera avseen
den påvisat svårigheterna att skilja ut boplatslämningar
na från de ålderdomliga brukningsspåren.

Ladugård

Trägärdesgård

Staket

Byggnad

Stentipp

Rännil

Stensträng

Terrasskant

Jordvall
Åkerhak

Röjningsröse

Stenmur

Osäker anläggning 

Gräns mot sentida odling

Fig 2. Karta som visar detaljinmätning av fossilt odlingslandskap i Åslunda, Odensala socken, Uppland. I artikeln behandlat område är 
markerat med en ram till vänster. Ramen till höger visar platsen för ytterligare ett undersökningsområde med en gård från yngre romersk 
järnålder-folkvandringstid. Efter Connelid & Jansson 1993.
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Fig 3. Plan över stenar och block inom undersökningsområdet efter 
avton/ning. Skala 1:500.

Undersökningsresultat
Vid slutundersökningen avtorvades hela impedimentet 
maskinellt. Tanken från början var att komplettera den 
kartering som gjorts innan avtorvningen och härigenom 
erhålla en godtagbar plandokumentation av bruknings- 
spåren i området. Därefter var avsikten att gräva bort 
detta skikt för att komma åt den underliggande boplat
sen. I samband med avtorvningen och efterföljande rens
ning plockades avsevärda mängder stenar bort, vilka be
dömdes tillförda under historisk tid, särskilt i kanterna 
av impedimentet. Målsättningen vid rensningen var att 
frilägga en enhetlig förhistorisk nivå. De flesta röjnings-

rösen hade inblandning av skärvsten och keramik av för
historisk typ, vilket möjliggjorde en ganska bra separe
ring av brukningsspåren i en yngre och en äldre del. Södra 
delen var dock inte lika tydlig som den norra delen. Impe
dimentet föreföll helt ostört i historisk tid förutom de på
förda odlingsstenar som plockades bort vid avbaning och 
rensning.

Efter rensningen flygfotograferades området och efter 
databearbetning av fotot har en plan med alla synliga 
stenar tagits fram (fig 3). Stenplanen är i princip otolkad 
men visar tydliga grupperingar och att stenar har flyttats 
i området. Därefter visas samma plan som bakgrund till 
ett överlägg med motsvarande del av karteringen av det 
fossila odlingslandskapet, dvs en jämförelse mellan en otol
kad avtorvad nivå å ena sidan och en tolkning av bruk- 
ningsspår som de uppfattades före undersökningen å andra 
sidan (fig 4). Av sammanställningsplanen framgår att de 
flesta former som var synliga före avtorvning ungefärligen 
motsvaras av stenansamlingar under torven. Om man be
traktar stenröjda områden, framträder en något oregelbun
den yta i västra delen av impedimentet (snedskrafferad, in
lagd på på planen i efterhand). Denna yta omges av sten- 
anhopningar som enligt karteringen utgör röjningsrösen, 
en terrasskant och en jordvall. Några avsnitt av begräns
ningen utgörs av åkerhak. Den röjda ytan kan kanske tol
kas som en liten fossil åker, ca 140 m2 stor.

Även längre österut finns en röjd yta omgiven av sten
samlingar som delvis, enligt karteringen, bildar en sten
sträng. Kan även detta vara en fossil åker? Här kan det 
vara på sin plats att också se till en plan från boplatsen 
(fig 5). Med stenplanen som bakgrund har gjorts ett över
lägg med två av husen från boplatsen (jfr Göthberg m fl 
1995, s 223 f). Det stora huset är påfallande röjt invän
digt. Däremot ligger stenansamlingar på utifrån. Flera röj
ningsrösen verkar ligga an mot väggarna utifrån. Röj
ningen ser ut att vara gjord med hänsyn tagen till huset. I 
nordöstra delen av huset finns ett längre avsnitt som be
står av en jämntjock stenpackning och stenrad. Denna 
”vägg” har, vilket framgår av fig 4, tidigare karterats som 
en stensträng. Ett flertal undersökta liknande husläm
ningar finns dock med stenpackningar eller stenrader i 
vägglinjerna (Göthberg m fl 1995, s 189, 217 ff). Till skill
nad från det stora huset var det mindre huset inte stenröjt
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Fig 4. Plan över fossila brukningsspår enligt fig 2 mot bakgrund av 
stenar och block enligt fig 3. Skala 1:500.

invändigt. Här fanns istället en enkelskiktad packning av 
jämnstora stenar, vilken tolkats som ett anlagt golvunder
lag eller liknande. Dessvärre framgår inte detta av stenpla- 
nen eftersom denna packning framträdde på en något lägre 
nivå än den som var framtagen vid flygfototillfället. Norra 
delen av den fossila åkern sammanfaller med östra delen 
av det större långhuset. Det förefaller dock inte helt lätt 
att reda ut om de synliga formerna här primärt är upp-

rfe» o»

Fig 5. Plan med stolphål efter två långhus mot bakgrund av stenar och 
block enligt fig 3. Skala 1:500.

byggda som begränsningar för hus eller odlingsytor. Hu
sets väggmarkerande stenpackning, i sydvästra delen av 
huset, förefaller bruten av åkerytan, vilket indikerat att 
åkern är yngre än huset. Röjningsrösena skulle i så fall del
vis kunna bestå av f d byggnadsmaterial från huset.

I övrigt kan också nämnas att en likartad husgrupp 
som den ovan omtalade undersöktes endast ca 200 meter 
längre österut i Aslunda (Dunér & Mutikainen manus). 
Denna gång dock i modern åker.

Vidare fanns på impedimentet, och framför allt norr 
därom, också en äldre boplats daterad till senneolitikum- 
äldre bronsåldern. Till denna boplats hör ett hus samt
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fynd av stenartefakter och ornerad keramik. Kring Kr f har 
området haft en helt annan funktion. Det nyttjades då som 
gravfält. Fyra omarkerade gravgömmor finns i norra de
len av området, varav en påträffades under det större av 
ovan nämnda hus. Gravarnas datering är något osäker 
men bygger dels på gravtypens generella tidsställning, dels 
på tolkningar utifrån den parallellt utförda delunder
sökningen av ett intilligggande gravfält, RAÄ 11. Enstaka 
spridda brända ben av människa som påträffades bland 
boplatsens anläggningar och lager visar att ytterligare 
gravar, möjligen stensättningar, kan ha funnits i området.

En annan källa som kan användas för att analysera och 
klargöra förhållandena utgörs av fyndmaterialet. En sprid- 
ningsplan för all keramik som påträffats inom boplats
området samt de omarkerade gravgömmorna och en möj
lig raserad stensättning har sammanställts med karteringen 
av kulturlandskapet och med de två ovan nämnda husen 
(fig 6). Keramiken fanns över stora delar av boplatsytan 
och kan förväntas ge en allmän bild av boplatsaktivite
terna och/eller odlingsaktiviteterna. I stort sett skulle även 
en skärvstensspridning eller en plan över kulturlagertjock- 
lek ge en liknande bild. Keramik fanns i vissa av röjnings- 
rösena och begränsningsmarkeringarna runt den eventuel
la åkerytan. Själva åkerytan innehöll däremot påfallande 
få keramikfynd. Möjligen visas hur boplatskeramik i sam
band med jordbearbetning har fösts ut mot kanterna. Ett 
eventuellt keramiktillskott i samband med gödsling av 
åkern kan således inte påvisas. Den största koncentratio
nen av keramik fanns i nordväst i den i historisk tid odlade 
åkern. Här slår dock den ovan nämnda äldre boplatsen 
igenom med en koncentration av ornerad keramik. Rela
tivt stora variationer i röjningsrösenas keramikinnehåll 
speglar möjligen en kronologisk skiktning av dessa. En
dast ett av röjningsrösena, längst åt sydväst, innehöll orne
rad keramik, vilket indikerar ytterligare en skiktning.

Genom makrofossilprover kan odlingen analyseras ur 
ytterligare en vinkel. I området togs prover ur de två redo
visade husens stolphål samt enstaka boplatsanläggningar 
och härdar. Proverna analyserades av Karin Viklund, Ar
keologiska institutionen vid Umeå universitet, Miljöeko
logiska laboratoriet (Viklund 1994 och 1998, s 117 ff). 
Förkolnade fröer påträffades framför allt i det större hu
set (fig 7). Säden uppvisar en för regionen och tidsperio

den normal fördelning med korn, vete och troligen havre. 
Ogräsfröerna visar att åkrarna varit gödslade. I en av 
boplatsanläggningarna norr om det större huset framkom 
dessutom några fragment av ärta eller böna.

o oo

o©

Keramik sammanlagd 
vikt (g) per meterruta

Rest av stensättning? 

Omarkerad gravgömma 

Takbärande stolphål till långhus

12-36
© 37-69
© 70-114
O 115-204

Fig 6. Plan över spridning av keramik (klassning enligt naturliga 
brytpunkter) samt gravar mot bakgrund av fossila brukningsspår 
enligt fig 2 och huslämningar enligt fig 5. Skala 1:500.
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Fig 7. Diagram över makrofossilprover från det norra huset i Åslunda (se fig 5). Diagrammet visar fördelningen av frön från olika växtgrupper 
i stolphålspar från väster till öster. Efter Viklund 1994 (jfr också Viklund 1998, s 117 ff).

Slutord
Så långt har stratigrafier och områdets skilda funktioner 
diskuterats. En god hjälp för att tolka området kunde ock
så vara absoluta dateringar. Här saknas dock en önskvärd 
precisering för att vara till verklig nytta. Det som kan sägas 
är att husen kan dateras typologiskt, och med l4C-analys, 
till yngre romersk järnålder-folkvandringstid. Även i övrigt 
förefaller den yngre boplatsen i stort ligga i dessa perioder. 
I södra delen fanns hus i tre generationer som överlagrade 
varandra (endast ett av dessa hus redovisas i fig 5). Alla 
tillhör dock ungefär samma tidperiod, enligt typologisk 
datering genom mittskeppets bredd, gavelkonstruktioner 
och stolphålens dimensioner. Möjligen kan också odlings

landskapets brukningsspår dateras typologiskt. Stensträngar 
brukar vanligtvis hänföras till romersk järnålder-folkvand
ringstid, dvs samma perioder som husen i området. Röj- 
ningsrösen med inblandning av boplatsmaterial har tidiga
re påvisats och diskuterats i något äldre sammanhang, vid 
det närbelägna Rössberga också i Odensala socken och i 
Hugelsta i Södermanland (Olausson 1995 b respektive Erics
son 1995). Dessa miljöer har dominerats av extensiva od
lingsformer med en viss mobilitet och skiftningar i markut
nyttjandet mellan boplats och odling (Ericsson 1995 och 
där anförd litteratur, Olausson 1995b). Rörligheten skulle 
då kunna utgöra en forklaringsfaktor till rösenas blandade 
innehåll. I dessa fall har också betonats att lokalerna låg på
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visst avstand från större boplatser och gårdslågen. I det hår 
behandlade fallet i Åslunda tycks dock röjningsrösen inne
hållande boplatsmaterial åtminstone delvis vara yngre än 
husen på impedimentet. En annan skillnad är att i Åslunda 
fanns de med boplatsmaterial blandade röjningsrösena cent
ralt på en gård.

I ett långtidsperspektiv utgör de intensiva och arkeolo
giskt påvisbara aktiviteterna på det undersökta impedi
mentet i Aslunda endast korta sekvenser. Övriga perioder 
har motsvarande aktiviteter sannolikt utförts i grannska
pet österut. Impedimentet i västra delen av byn kan då ha 
nyttjats mindre intensivt, för bete, täkt eller liknande.

På lokaler liknande Rössberga och Hugelsta kan det 
kännas självklart att se agrara brukningsspår som en till
gång för att i en integrerad analys relatera odlingsformer 
till boplats och de naturgeografiska ramarna. På lokaler 
av Äslundas karaktär har nog brukningsspåren istället 
ofta i första hand kommit att betraktats som skador där 
boplats eller gravar stått i centrum. En analys av ”skador
na” kan dock förmodligen ge nya aspekter bl a på mark
utnyttjandet över tiden och stensträngsbygdens stabilitet 
och dynamik.

Det mesta tyder på att stenröjningarna i Åslunda har 
skett för såväl odling (åker) som boplats (hus). En sten- 
röjd åkeryta kan bli till en plats för ett hus och en plats 
för ett hus kan bli till en åker. De flexibla system för mark
utnyttjandet som tidigare skisserats framför allt för brons
åldern och äldsta järnåldern tycks åtminstone delvis hänga 
kvar in i folkvandringstid trots ett utbrett och stabiliseran
de byggande av sten. Man kan kanske i detta se ett ut
tryck för motverkande krafter och intressen i samhället.
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Jordbruk och markanvändning i förhistorien
Markens kemiska och fysikaliska informationskällor
Johan Linderholm

Bakgrund
Jordbruket har utgjort en av de svenska basnäringarna i 
årtusenden och studier av människans historia är intimt 
förknippade med brukandet av jorden. De tidigaste insla
gen av odlade kulturväxter kan spåras till ca 6000 år före 
nutid och genom historien har odlandet ökat i betydelse 
för att försörja en växande befolkning. Med jordbrukets 
införande påbörjade den förhistoriska människan en mer 
omfattande markanvändning och följdaktligen en allt in
tensivare markpåverkan med fysiska, kemiska och biolo
giska förändringar som följd.

Av tradition har arkeologer (och då främst inventerare) 
och kulturgeografer arbetat med frågor rörande jordbru
kets odlingssystem, arrondering och odlingsteknik från 
observationer av ovan mark synliga lämningar som t ex 
stensträngssystem, åkerterrasser m m, eller om man så 
vill indirekta lämningar av jordbruket (Widgren 1983).

Det finns två perspektiv, tid och rum, som man kan 
anlägga på förhistorisk markanvändning och kemiska
fysikaliska markförändringar. När det gäller tidsaspekten 
kan kolluvier ge användbara material. Kolluvier som av
sätts till följd av odlingsaktiviteter och erosion, är oftast 
stratigrafiska och ger därigenom kronologisk informa
tion. Här kan frågeställningar användas som berör när 
odling förekommit, förändringar över tid, etc. De rums
liga aspekterna behandlar åkerytor, arrondering osv, i ett 
synkront perspektiv. Från båda perspektiven kan man dis
kutera markanvändningens art, omfattning och intensitet.

Hur kan man då studera markförändringar till följd 
av jordbruk som inte går att ockulärbesiktiga? Jordmåns- 
begreppet är ett centralt begrepp för diskussion kring jord
bruk och marken som informationskälla. Jordmånen, dvs 
den del av marken som berörs av klimat och biosfär, ut
bildas som en följd av en rad natur- och kulturbetingade

formationsprocesser och berättar om markens historia. 
Provan (1973) noterade att jordmånsbildningen varierade 
över ett boplatsområde från järnåldern och antog att detta 
hängde samman med olikartad markanvändning. En re
levant jordmånsklassificering och bedömning av mark
profiler, ur vilka prov insamlas, är naturligtvis en förut
sättning för att vidare kemiska analyser ska vara menings
fulla och möjliga att tolka. Vidare har kemiska data en 
väsentligt skild karaktär jämfört med artefaktuella data 
och blir ej meningsfulla om man försöker studera dem 
som enskilda företeelser. Det är därför viktigt att ett rep
resentativt urval av prover insamlas som reflekterar olika 
marktyper eller olika förhistoriska aktiviteter.

Jordbruksaktiviteter genererar specifika förändringar 
i marken som är kopplade till fysisk bearbetning och till
försel av näringsämnen (stallgödsel), något som för Skan
dinaviens del blir akuellt någon gång under yngre brons
ålder (Engelmark 1992). Sedan 30-talet har man vetat att 
genom att under längre perioder bo och leva på ett ställe 
anrikas kemiska ämnen (bl a fosfat) i marken förknip
pade med människors biogeokemiska kretslopp (Arrhe
nius 1934). Fosfatkarteringar har sedan dess använts i 
varierande omfattning som arkeologisk prospekterings- 
metod, främst för att lokalisera förhistorisk bebyggelse. 
Men denna analysmetod behandlar mer förändringar till 
följd av boende eller hushållsakti vi teter och används mer 
för att påvisa förekomst av boplatser än att förklara mark
användning. För att studera jordbruk krävs andra metoder.

Odlingsexperiment med stallgödsling i podsolerad 
mark, vid arkeologiska institutionens vid Umeå universi
tets försöksområde, har visat hur markens organiska subs
tans ökar kraftigt när ca 20 - 25 ton/ha gödsel tillförs. Dessa 
mängder är nödvändiga för att kunna odla säd i jordmåner 
med låg omsättning och näringsstatus som t ex podsol-
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Fig 1. Förändring av markens organiska substans i en podsoljord, vid tillförsel av stallgödsel.
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Fig 2. Fosfatkretsloppet i en podsoljord i samband med tillförsel av stallgödsel.
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jordar. Eftersom omsättningen av den organiska substan
sen är långsam (Bohn et al 1985) kommer det, efter att 
odlingen upphör, bli kvar rester av svårnedbrutna organiska 
föreningar i marken (från gödseln) som mycket sakta bryts 
ned (se fig 1). I detta mark-kretslopp kommer även fosfat
föreningar att ingå. Övergivna gödslade åkrar bibehåller 
och binder en gödselrelaterad fosfat i en svårnedbruten 
humus (se fig 2). Genom att analysera denna komponent 
kan man se var och eventuellt i vilken omfattning göds
ling bedrivits (Engelmark och Linderholm 1996, Liversage 
et al 1987, Ottaway 1984).

Det finns en rad sätt att analysera olika fosfatfraktioner 
i ett markkemiskt system. Att direkt analysera organiskt 
bunden fosfat är svårt, så vanligen analyserar man en total 
mängd P04 3 samt en oorganisk fraktion. För att erhålla 
den organiska fraktionen subtraheras oorganisk del från 
total mängd. Oorganisk fosfat i jord kan analyseras genom 
citronsyra extraktion, följt av komplexbildning mellan fos
fat och molybdat i sur lösning (Bethell & Maté 1989, 
Engelmark & Linderholm 1996). Genom att oxidera det 
organiska materialet i jordprovet, genom behandling med 
starka oxiderande syror eller förbränning, frigörs även 
organiskt bunden fosfat och på så sätt erhålls en relativ 
totalhalt (Bock 1979; Stevenson 1986).

Fallstudien från Vässingstugan
Vid en medeltida gård, Vässingstugan i Östergötland, på 
Sydsvenska höglandet (fig 4) genomfördes en markun
dersökning inom ramen för projektet ”Kan man leva på 
en ödegård?”. Boplatsen övergavs sannolikt vid 1300-ta- 
lets mitt (Berg 1993; Engelmark & Linderholm 1993). 
Här fanns också ett större röjningsröseområde med terras
ser, hak samt röjda ytor.

Här insamlades jordmaterial från olika ytor så att olika 
markanvändning skulle bli representerad, (boplats, åker 
och naturlig opåverkad jordmån). Även material från ett 
närliggande 1800-tals torp insamlades. Från 18 ytor som 
var ca 25 m2 stora togs jordprov från fem provpunkter 
som sedan slogs ihop, för att minska risken för slump
mässig naturlig variation. Material insamlades huvudsak
ligen från B-horisonten, men i fall med oklar jordmåns- 
bildning insamlades även prov från A- samt C-horisonter.

Resultaten från de kemiska analyserna visas i figur 3, 
där kvoten mellan den totala P-halten och den oorganiska 
P-fraktionen är satt i relation till glödförlusten. Proven 
från det medeltida boplatsområdet bildar en grupp i ned
re högra delen av diagrammet, karaktäriserade av hög 
halt oorganisk P, låg P-kvot samt hög organisk halt. I den 
övre delen av diagrammet återfinns prov med hög P-kvot, 

dvs relativt stor andel organiskt bun
den fosfat som kombinerat med hög 
glödförlust antas indikera odling/göds
ling. Proven med denna karaktär åter
finns i de stenrensade ytorna i det s k 
röjningsröseområdet samt i åkerjor
darna kring det historiska torpet. För 
den medeltida gårdens del innebär 
detta att det med stor sannolikhet be
drivits odling med ensäde och stall
gödsling.
Undersökningen har primärt fokuse
rats på att klassificera olika jordar. 
Detta kan sammanfattas med en en
kel modell (fig 5) där man kan klas
sificera jordprov efter varierande mark
användning i podsoljordar. Nivåerna 
är inte absoluta eller statiska utan va
rierar med jordmån, marktyp m m.
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Fig 3. Relationen mellan kvoten Ptot och Poorg mot glödförlusten över proven från 
lokalen Vässingstugan (se även fig 4).
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Fig 4. Lokalen Vässingstugan. Provpunkter och symboler är samma 
som i fig 3.

Modellen är alltså inget färdigt recept som skall följas 
utan ett hjälpmedel att tolka olika markanvändning inom 
ett undersökningsområde på basis av kemisk information.

Sekundär markanvändning samt jordmånsbildande 
processer kan naturligtvis komma att förvränga resultat 
vid markundersökningar. Vissa av dessa faktorer kan dock 
i viss mån identifieras både pedologiskt i fält och kemiskt/ 
analytiskt på laboratorium. Det är naturligtvis inte alltid 
möjligt att isolera enstaka företeelser eftersom markan
vändning varierat över tid i ett område, men som regel 
lämnar den mest intensiva fasen kraftigast spår.

Brunjordar

odlad/gödslad
jord

Påverkad 
icke odlad 

jord

Naturliga 
opåverkade 

jordar /
Boplats
jordar

Organisk halt

Fig 5. Modell för jordbrukets markanvändning i podsoljordmån.

Diskussion
Spåren efter förändringar till följd av markanvändning 
återfinns i marken och jordmånsbildningen och är olika 
beroende på vilka aktiviteter man bedrivit. Sett från mark
perspektivet har jordbruket sedan lång tid varit en cent
ral del i människans markanvändning och kanske den mest 
omfattande faktorn när det gäller markförändring, men 
är inte på något sätt en isolerad företeelse när det gäller 
markpåverkan.

Vi kan alltså inte bara lyfta ut jordbruket som ett iso
lerat fenomen och lägga det under luppen utan att se till 
det system, ekonomiskt eller socialt som ligger bakom. 
Mycket av den nödvändiga informationen ligger kvar på 
själva boplatsen. Vi står inför obesvarade frågor. Vad vill
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vi egentligen veta om jordbruket genom historien och hur 
tar vi fram informationen som kan svara på våra frågor? 
Vilka frågor man än väljer att arbeta med som berör för
historiskt jordbruk är ett holistiskt synsätt nödvändigt. 
Vi har en rad informationskällor till vårt förfogande och 
om man vill kunna ge en fullödig bild av odlingshistorien 
måste dessa användas på ett icke hierarkiskt sätt.
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Om uppteckningar och ortnamn som källor 
till det historiska svedjebruket i Västsverige
Gundela Lindman

Det historiska svedjebruket
När den äldre odlingens historia skildras får svedjebruket 
ofta en mycket undanskymd plats, om det ens överhuvud
taget nämns. Det finns många olika anledningar till detta. 
Den viktigaste är att under historisk tid var avkastningen 
av svedjeodling inte skattlagd, vilket betyder att den inte 
dokumenterades på samma sätt som det ordinära åker
bruket.

Källor till kunskap om svedjebruk i historisk tid
Ändå finns det många källor till kunskap om svedjebruket 
under historisk tid i västra Sverige som visar att svedjebru
ket inte var oväsentligt, utan tvärtom var vanligt förekom
mande. Källorna visar att svedjebruket under historisk 
tid har haft en omfattning som man kanske inte riktigt har 
föreställt sig.

Gudrun Weimarck presenterade t ex hur lantmäteri
kartorna innehåller många uppgifter om svedjeodling 
genom kartläggning av områden med benämningar som 
”svedjad yta” etc (1953). Enligt Weimarcks studie var 
arealen svedjad mark på gårdarna fyra gånger så stor som 
arealen vanlig åkermark under 1700-talet i ett område i 
Örkelljunga i Skåne.

Andra typer av skriftliga källor är t ex lagar som för
bjuder svedning och domslut som behandlar överträdel
ser av lagarna. Även muntliga källor i form av uppteck
ningar av äldre personers berättelser om egna erfarenhe
ter av svedjebruk förekommer talrikt.

Jag skall här visa på vad några källtyper, nämligen 
uppteckningar och ortnamn, kan berätta om svedjebruk 
i västra Sverige, särskilt i landskapet Bohuslän.

Uppteckningar av muntliga berättelser 
från Västsverige
En viktig källa till kunskapen om svedjebruket under se
nare historisk tid är folkminnesarkivens uppteckningar. 
På Dialekt-, Ortnamns- och Folkminnesarkivet i Göte
borg finns 69 uppteckningar som rör svedjebruk i de väst
svenska landskapen Halland, Bohuslän, Dalsland och Väs
tergötland, varav mer än hälften från det sistnämnda land
skapet. Naturligt nog är uppteckningarna oftast från peri
fert liggande skogssocknar. I centrala tätbefolkade områ
den fanns självfallet inte längre förutsättningar för denna 
typ av odling.

Uppteckningarna avspeglar ställningen för svedje- 
odlingen under 1800-talets slut, sekelskiftet och de första 
decennierna under 1900-talet. Uppgiftslämnarna var 
födda på 1840 - 1860-talen och uppteckningarna gjordes 
främst på 1920- och 1930-talen.

För att få en tydligare uppfattning av hur svedjebruket 
bedrevs i Västsverige i sen historisk tid återges här inled
ningsvis ett exempel hur det kunde gå till. ”På 1890-talet 
svedjade de allmänt bär i Nösslinge, men även i Källsjö 
och Karl-Gustafs socken i Mark och flerstans förståss (...) 
Jag haver deltagit i arbetet i många svedjor och så här 
gick det till: På det ställe där svedjan skulle vara nedfäll
des träden så lång tid innan att ”virket”, av vilket något 
väl sågades eller höggs, men huvudparten fick ligga, blev 
torrt så det brann bra när dom satte eld på ”svejefället” 
som fick ligga som det fallit så att askan blev rättvist för
delad över hela området. Karlarna stodo med enruskor 
och björkvidjor i händerna för att hindra elden från att 
”gå ut” som det hette. Sedan bränderna bortforslats kom 
det karlar och kvinnor med hackor och hackade rätt djupa 
hålor med visst avstånd emellan eller så pass som om
ständigheterna medgåvo som det heter. I hålan lades en
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potatis (som tillhörde antingen den ännu avkastningsrika 
Amerikanska potatisen, Röda och Blå ... m fl sorter, eller 
också voro dessa sorter sammanblandade) och så skra
pades över tillräckligt med aska, och mull så att det blev 
en jordhög. Arbetet fortgick under glam och prat och gla
dare blev vi karlar ty ägaren eller ägarna trakterade duk
tigt med brännvin till maten ell kaffet som åts och dracks 
i svedjan om denna låg avlägset från gården eller går
darna ... När potatisen varit uppkommen en tid ansades 
den genom att man medan man höll i blasten /kålen/ med 
ena handen tillförde ståndet av mullen som ”flutit ut” av 
regn t ex, detta kallades att mullösa ... 1 slutet av septem
ber ell början av okt skedde skörden och därtill anlitades 
kvinnor och dugliga barn... Så såddes höstråg, som ”har
vades” mell stubbar och stenar med en s k krafsa, som 
var gjord av en grangren med ben som voro placerade 
likt benen i en fiskryggrad. Skörden blev vanligtvis (ut
förd) i aug. året efter karlar och kvinnor medelst skåror - 
Det gick mycket sakta att skära säden, ty dom sade att 6 
medelmåttiga skärare ej skuro mera än en pjättkarl (dvs 
en som slog med lie) tog av.” (Hakvin Bengtsson, f 1864, 
Nösslinge socken, Halland, Liu 481).

Den sista svedjan

Bruket att svedja var under 1900-talets första decennier på 
utdöende. I flera uppteckningar berättas om de sista svedj or
na. I Björketorps socken i Västergötland förekom svedjor 
fram till 1910 och en uppgift nämner att i Gällareds socken 
i Halland förekom svedjor fram till 1920 - 1930-talen.

I materialet nämns inget specifikt om ”den sista sved
jan” i Bohuslän. Men uppgifter finns att svedjeodling före
kom i Hjärtums socken in på 1860-talet (Lindner 1935, s 
162). Siste utövare i socknen var Torkel Månsson, som 
efter att ha köpt och avverkat en skog om några tunn
land, odlade råg mellan stubbarna i några år. Området 
kallas sedan dess Torkels kas.

Vilka svedjade?

Den bild som ges av vem som svedjade är något varierad. 
A ena sidan beskrivs vanligen markägande bönder som 
drygade ut försörjningen med svedjeodling, kanske sär

skilt under svåra år. Till detta arbete tog de hjälp av fattig
folk och andra som kunde ställa upp tillfälligt. Många av 
uppgiftslämnarna verkar ha varit enkelt folk. De berät
tar personligt om sina egna minnen om när de hade till
fälliga arbeten på svedj orna. I en del berättas om präs
tens svedja.

Den som ej hade egen mark kunde ibland få ”hjälpa 
markägarne mot att han fick sätta potatis på en del av 
svedjan" (Rolfstorp socken, Halland, IFGH 4407).

I en uppteckning berättas att man gjorde svedjan "hela 
byn gemensamt” (Frändefors socken, Dalsland, VFF 683).

Gång på gång återkommer uppgifterna om anställning 
av extra arbetskraft. I en uppteckning nämns att det var 
"kvinnoarbete att skära råg” (Gällstad socken, Väster
götland).

Å andra sidan var det också fattigfolk som tog upp 
svedjor: "fingo de som inte hade det så gott ställt med 
jord taga upp s k rågfall på skogen. Även bönderna an- 
lade rågfall när de hade svåra år” (K Olsson, f 1857, Tida- 
vad socken, Västergötland, IFGH 4328).

En skildring av en odlare från Strängsered i Väster
götland låter så här:

”Min morfar var född i Högelycka 1191 och dog 1890, 
93 år gammal. Han hackade och odlade i Ljungryt, för 
där var inget mer än en liten stuga, när han kom dit. Han 
använde bara spett, hacka och spade. Han la stenarna i 
revlar och stenrör och nedanför renerna; det blev så illa 
upplagt. De var inget hinder för fåren engång.

Svedjor brände han, jajamen. Sveeved samlade han ihop 
och kolade. Men först fredade han med den, satte korspar i 
jorden, så la de stänger i, tre fot från marken ungefär. En 
del var okvistade, de gjorde fred för rågen första året. Till 
slut sådde de igen med klöver. Alla stubbar och stenar var 
kvar. I Smeagården var en gubbe som kolade två eller tre 
milor var sommar. - Smeder i Falbygden köpte träkolet.

När de tog av rågen fick det ske med skära. Man fick 
hamma ihop en vaskel med handen och skära med den 
högra så nära intill man kunde. Tunnaråg kallade de rå
gen; det blev så odrägligt gott bröd av den rågen, men det 
var alltid öra i sveerågen. När man kokade gröt av den, 
blev det som allra värst. ”

(Augusta Karlsson, Brännebråten, f 1857, Strängseryd, 
Västergötland, IFGH 4795).
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Förarbetet

Arbetet med skogshuggningen skedde vanligtvis på försom
maren och sedan fick det torka till nästa år: "När våren var 
slut högg de ner ett stort område på skogen. Andra året 
efter slåtta, = efter Larsmässe, tände de svea, samlade ihop 
en bra hoper folk med järnharker (Alfred Johansson, f 
1860, Grönahög socken, Västergötland, IFGH 2786).

I en annan uppteckning sägs ”det var vanligtvis ung
träd som uppbrändes. De större röjdes upp och bortfördes 
eller fingo stå kvar (på rot)” (Wilhelm Heimer, f 1857, 
Håbol socken, Dalsland, IFGH 1342). I en uppteckning 
från Västergötland står ”di hoggde ner skogen å satte ell 
på 't så grenar å toppar brände, kubba ble inte uppbrända 
... dom körde di hem å hade te bränsle” (Rickard Anders
son, f 1848, Hössna, Västergötland, IFGH 1357).

Bränningen

Det är inte så många detaljer som berättas om själva brän
ningen. Men det är uppenbart att det skedde planerat och 
att man hade folk till hands för att släcka elden om den 
skulle sprida sig över ett oönskat område. "Man tände 
på kasen mot eftermiddagen helst någon dag det såg ut 
att bli regn. Man tände på från två håll så att elden skulle 
brinna från kanterna och inåt. ” (Wilhelm Heimer, f. 1857, 
Håbol socken, Dalsland, IFGH 1342).

Man bedömde bränningen också med hänsyn till topo
grafin: ”Så skulle de tutta på vid övre kanten på svedjan, 
om den hällade. Tio - femton man stod med vattenhinkar 
och ämbar och tallruskor eller granruskor.” (Alfred Jo
hansson, f 1860, Grönahög socken, Västergötland, IFGH 
2786).

Markberedning och hägnader

1 flera uppteckningar nämns att man måste gärdsla runt 
svedjan för att får och andra betande djur inte skulle gå 
in och förstöra:

”De gick långt ifrå gåern och gjorde en liten sveja och 
sen gärde de en skyagärsgård ikring så tätt så inte en katt 
kunde krypa igenom. Den var tre aina hög och hade fem 
aina. Sen satte de päer och sådde råg där. ” (Emil Svens
son, f 1888, Gällareds socken, Halland, IFGH 6107).

Marken bereddes med en sorts enkel harvning med en 
granruska. För potatis grävdes gropar. Man kunde också 
ta vara på en del av den sotiga veden som inte hade brun
nit upp fullständigt och köra hem för att ha att elda med:

”De körde hem smetteved - käringarna blev så arga, 
för de blev så illa nersmetade av den” (Ullasjö socken, 
Västergötland, IFGH 3572).

Crödan

De grödor som nämns är råg, potatis, rovor och kålrötter. 
Havre förekommer, men sällan. Den gröda som oftast nämns 
är råg. Rågen skulle vara av en särskild sort som kallades 
vasaråg eller kaseråg. Då kunde rågen sås på hösten, Lars- 
mässeråg. I en av uppteckningarna nämns en man som 
var ute och sådde så sent som på Luciadagen. Ofta nämns 
potatis och rovor, vilka ibland också kallades maj rovor. 
Kålrötter är också omnämnda.

Svedjan användes vanligen två år för odling. Det första 
året sattes råg och det andra potatis eller vice versa:

”De satte potatis på svedjan första året, och sådde råg 
där andra året, sedan blev det gräs där. ” (Gudmunsson, f 
1854, Gunnarps socken, Halland, IFGH 3326).

I en uppteckning berättas att: ”man sådde råg 1 septem
ber, sedan på våren timotej eller annat gräs frö” (Frände- 
fors socken, Dalsland, VFF 683).

I en annan berättas: ”Förr satte vi potatis på sveden 
första året och sedan råg, men vi ha inte brukat så i med 
gräsfrö, det brukar så småningom bli bra ändå” (Kalv 
socken, Västergötland, IFGH 751).

Efter en eller ett par års tid användes svedjan för bete 
och där växte även hallon och lingon: ”tredje året blev 
det bra bete för kreaturen på svedjan och många jord
bär” (Ullasjö socken, Västergötland, IFGH 3572).

Redskap

De redskap som nämns i uppteckningarna är krafsor eller 
kaseharkor med vilka man rev i jorden före sådden. Dessa 
kunde vara av trä eller järn, men det vanligaste verkar ha 
varit att man använde en krafsa som var gjord av en gran
gren: ”De tog en gran med bra styva kvistar och drog 
mellan stubbarna i stället för harv. Och när de skördade
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avvände de sejde (skära).” (Otto Jäll, f. 1887, Naverstad 
socken, Bohuslän, VFF 1803).

Skörden verkar genomgående ha genomförts med hjälp 
av en skära, eller också, om man inte ens kunde använda 
den, plockade man helt enkelt axen med handen.

”rågen mäjas med skäror der som de kom åt, eljest 
plockades axen av” (Frändefors socken, Dalsland, VFF 
683).

Skörderesultatet

När det gäller skörden och utbytet av arbetet är det inte 
så mycket mängden man prisar som den goda kvalitén: 
”sådan råg användes till bröd vid högtider för den var 
mera matad än den som växte i gammal jord ” (Frände
fors socken, Dalsland, VFF 683).

I en annan uppteckning stårKaser ågen ansågs vara 
mycket bättre än annan råg. Den jäste så bra.” (Wilhelm 
Heimer, f 1857, Håbol socken, Dalsland, IFGH 1342).

Kvalitén på potatisarna prisas också: ”Jag bar aldrig sett 
så granna potäter, stora och släta” (Janne Nilsson, f 1857, 
Långared socken, Västergötland, IFGH 4458).

En uppgift säger att man ”sådde sex balvskäppor och 
fick sex tunnor igen. ” (Kalv socken, Västergötland, IFGH 
751).

Undantagsvis berättas att skörderesultatet inte blivit 
vad man hoppats: "Svedjor var mycket vanliga bär i sock
narna när jag växte upp. I Dalstorp hade prosten Bagge 
sveat och sått råg på sitt skefte, och det året blev det klent 
med råg. En gubbe som hette Älg var där och skar svee- 
rågen. Prosten frågade honom, vad han skulle ha för han 
skar den. ”Är Älg nöjd om han får all rågen?” ”Jag vill 
ha en kaka om da’n ock”, sa Älg.” (Josef Johansson, 
f 1844, Ullasjö socken, Västergötland, IFGH 3572).

Skogsbränder

I berättelserna förekommer i enstaka fall uppgift om att 
svedjandet ledde till skogsbränder: ”Alfred Karlsson i Ebb- 
arp släppte ut elden när han brände svea för 25 år sedan. 
Det blev en skogseld som brann i flera veckor. Han rymde 
åt U.S.A. för det. Det var den sista svean här. ” (Augusta 
från Redslared, f 1860, Västergötland, IFGH 3575).

Avskogningen i Bohuslän

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var 
Bohuslän ett till stora delar avskogat område. Men trots 
detta finns det även från detta landskap uppteckningar 
om svedjebruk: ”kaserover hade de gamle mycket... de 
gick till korna. På kasen (svedjan) blev det inte mycket. 
De hade en kaseriva och rev ett grann i askan med den. 
De tog en underkvävder gran i passelig storlek, fyra eller 
fem kvistar fick sitta kvar. Det blev en kaseriva. De sådde 
först råg på kasen, och det lärte bli bra råg på kasen. De 
fick ta av den med skära för alla stubbars och stenars 
skull. Det hade de slutat med före min tid. Andra året 
sådde de kaserovor. Det var bara i två år de besådde kasen. ” 
(Svante Hermansson, f 1871, Strand, Forshälla socken, 
Bohuslän, IFGH 5020).

Från Naverstads socken berättas:
”De högg ner skogen här förr och brände den och så 

sådde de där. Platserna kallades för ”kase”. De tog en gran 
med bra styva kvistar och drog mellan stubbarna i stället 
för harv. Och när de skördade i kaserna använde de ”sejde” 
(skära), det talade mina föräldrar om.” (Otto Jäll, f 1887, 
Naverstad socken, Bohuslän, VFF 1803).

Svedjebruket i ortnamnen
I ortnamnen finns flera olika element som syftar på sved- 
ning. Bland de viktigaste är bråne, bränna, sved, fall och 
kas (Lindroth 1946, s 46, Strid 1993, s 64). Namnelementet 
kas används regelbundet i västra Sverige, särskilt i Bohus
län, Dalsland och delar av Västergötland. Det är den i sär
klass vanligaste benämningen på svedjeland i dessa områ
den. Kas syftar egentligen på högen av fällda träd. Ett fall 
är samma ord som fälle, dvs där man har fällt skog.

Man bör ställa sig frågan om det skulle kunna vara 
skogsbränder som ligger bakom namnen. Rent allmänt 
vet man att skogsbränder ibland bröt ut i samband med 
svedning. Detta innebar att ett större område än vad man 
ursprungligen tänkt sig brändes ner. Men uttrycket kas 
ger inte utrymme för någon annan tolkning än just att 
man avsiktligt fällt skogen för att svedjeodla. Kas kan 
inte syfta på ett område som utsatts för skogsbrand. Där
emot kan man inte utesluta att namn som Brännan un
dantagsvis syftar på mark som varit utsatt för skogsbrand.
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Svedjenamnen förekommer såväl som gårdsnamn och 
hemmansdelar (t ex Assleröds bränna) och torpnamn (t ex 
Bråten och Kasen) och inte minst som marknamn och na
turnamn, dvs namn som inte syftar på bebyggelse (t ex 
Bråtebacken, Svedjeskogen).

Marknamn och naturnamn som syftar på svedjor 

I ett område i Bohuslän på tre härader omfattande tillsam
mans 13 socknar har jag studerat de marknamn/ägonamn 
som innehåller element på kas, bråte, bränna och sved. 
Häraderna är Inlands Norde, Inlands Fräkne och Inlands 
Torpe härad.

Namnen vars förekomst och tolkningar är återgivna 
enligt ”Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län” (1942,1951, 
1975) är där förtecknade under rubriken naturnamn. De är 
inte bebyggelsenamn eftersom ingen som helst bebyggelse 
finns eller har funnits på de aktuella namngivna platserna. 
Ofta syftar de på ett berg, en skogsområde, en backe osv, 
t ex Bråtekullen, Kasebergen eller Bråteliden. Flera av 
namnen av typen Kobagekasen eller Svedjelyckan är sna
rare att betrakta som ägonamn. Mest korrekt vore väl att 
betrakta dessa svedjenamn som ett mellanting mellan na
turnamn och ägonamn.

Inom de tre härader som studerats finns närmare 300 
ortnamn som syftar på svedjor belägna i skogsmarker, 
utan anknytning till bebyggelse. Kanske är detta förvå
nande då man knappast tänker sig Bohuslän som ett land
skap för svedjeodling. Vår uppfattning av landskapet är 
emellertid starkt präglad av 1900-talets terrängbild. De 
undersökningar som gjorts om skogens utveckling i land
skapet (Lindner 1935) har visat att skogs utarm n ingen var 
en långdragen process som inleddes någon gång under 
medeltid då exporten av timmer tog sin början. De inre 
delarna av Bohuslän var skogklädda ännu på 1800-talet.

Naturnamn som illustrerar svedjebruk är vanligast i 
de skogiga delarna av landskapet. I det skogrika Inlands 
Fräkne härad förekommer i snitt 75 naturnamn per kvad
ratmil som syftar på svedjor. I Inlands Torpe, som också 
är skogrikt, är motsvarande siffra 34 per kvadratmil och 
i Inlands Nordre härad som länge varit till stora delar 
avskogat finns ändå kvar så mycket som 20 naturnamn 
per kvadratmil som syftar på svedning. Då skall man också

Inlands 
Fräkne härad

Inlands 
Torpe härad

Inlands
Nordre härad

Gräns för skogsbygd

Fig 1. Skogsbygderna i Bohuslän omkring år 1700 (efter Lindner 
1935, s 41) samt de undersökta häraderna markerade.
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tänka på att dessa namn representerar sannolikt en mindre 
del av de namn av denna typ som ursprungligen funnits 
men vilka av olika anledningar inte levat kvar.

Förlederna i namnen ger en god illustration av svedjor- 
na. Personanknytning är mycket vanlig. Här finns t ex 
namn som Gunnars bråte, Helges kas och Abrabamska- 
sen. Samskasen och Samsbråtarna är namn som visar på 
att svedjeodlingen skett som en gemensam angelägenhet 
för flera berörda parter. Ibland består personanknytningen 
av en yrkesbeteckning: Smedens bråtar, Prästebråten, 
Sadelmakarekasen. Kvinnonamn förekommer undantags
vis såsom i Ingeborgskasen.

Många av svedjenamnen anknyter till terrängen: 
Sjökasen, Bråtebacken, Kasebergen, Uddekasen och Åbrå
ten är sådana lättförståeliga namn. Sandkasen är exem
pel på namn som beskriver karaktären på markområdet. 
Beskrivning av markbeskaffenheten förekommer också, 
som t ex Stenkaserna och Stenbråtarna, där marken var 
stenig och Blötekasen, där marken var våt. Trossekaserna 
är ett namn där trosse syftar på gammal rutten ved, dvs 
en misslyckad svedja. Stockarebråten och Stubbebråten 
ger ytterligare illustration av förhållandena.

Vegetationen skildras i många svedj enamn: Lindebrå- 
ten, Alekasen, Bokebrännorna, Humlekaserna, Lövkasen, 
Gräskasen och Bringebärskasen (bringebär = hallon). 
Hänvisning finns också till många andra trädslag som t ex 
i Björkekas och Aspekasen. I en del fall är grödan om
nämnd. Rågkasen är en vanlig beteckning men andra före
kommer också, som t ex Hörkasen (hör = lin), Timote]kasen, 
Havrekasen och Senapskaserna.

Ett flertal djur förekommer i ortnamnsmaterialet. En 
del namn syftar antagligen på djur som man har sett i 
området, t ex Älgebråten och Björnebråten. Gråbeneka- 
sen är namnet på en plats där ”vargen hade rivit 11 får”. 
Att tamdjur gått på bete i området visar Svinebråten, 
Södkaserna (sö = dialektal benämning för får, samma ord 
som i norskans sau), Hästekasen och Kalvekaserna. Kalve- 
kasen är en benämning som förekommer mycket ofta.

En speciell typ av namn är den där man anknyter till 
en befintlig bebyggelse. Om t ex personer från ett torp 
som hette Rävås gjorde en svedja ute i skogen blev den 
kallad Rävåskasen medan Örödbråten har namn efter en 
gård som hette Öröd.

I gruppen av övriga namn finns en mängd olika typer. 
Så visas läget i namn som Mellomebrännorna, Nordkasen 
och Vråkasen. Smala kasen, Nya kas, Långebråten, Bred- 
kas och Lilla kas karaktäriserar svedjan och Kvarnstens- 
kasen, Ladkaserna och Källarebråten gjorde det möjligt 
att särskilja platsen genom dess anknytning till någon känd 
företeelse.

I Inlands Fräkne härad uppgår antalet jordregister- 
enheter (gårdar samt enstaka byar) till 117. Samtidigt är 
antalet bevarade naturnamn 149 stycken. Det ger en viss

Antal

■ Syftar på person
□ Terrängbeteckande
□ Vegetation
L—...I Djur
□ Gröda
□ Sekundärt till bebyggelse
■ Markbeskaffenhet
1 1 Enkla namn
□ Övriga

Fig 2. Diagram över olika typer av förleder hos svedjebruksindikerande 
naturnamn i Inlands Fräkne-, Inlands Torpe- och Inlands Nordre 
härader, Bohuslän.
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uppfattning om hur vanligt svedjebruket var. Till detta skall 
vi också räkna mängder av torpställen och även gårdar som 
anlagts på platser som ursprungligen varit svedjor. I varje 
socken finns i allmänhet ett stort antal torp med kasnamn.

Ortnamnsforskarna uttalar sig försiktigt om namnens 
ålder, men de uppfattas vanligen härröra från relativt sen 
historisk tid. Jag har gjort en genomgång av samtliga torp
namn (det finns 87 stycken) bildade med kas i Herrestad 
socken (i Lane härad) som visar att de äldsta skriftliga 
beläggen är från 1600-talet och att huvudparten av dessa 
namn är från 1700- och 1800-talen. I de allra flesta fallen 
är kasnamnen fullt begripliga utan någon specialisttolk
ning, t ex Hästekasen eller Grankasen, vilket väl också 
visar deras relativt unga ålder. En stor andel av dessa torp
ställen har enbart namnet Kasen eller Bråten.

I västra Sverige var svedjeodling under historisk tid vis
serligen aldrig annat än ett komplement till odlingen på de 
fasta åkrarna men de här beskrivna ortnamnen ger ändå 
en livfull bild av svedjeodlingen under senare historisk 
tid, dvs 1600 - 1800-talen.

Under 1900-talets första decennier dör svedjeodlingen 
ut fullständigt i västra Sverige. Bränningskulturen lever kvar 
i andra former, t ex i det ännu vanliga bruket att lunta på 
våren, dvs att elda gräs.

En modell för den förhistoriska svedjeodlingen
Av det ovanstående kan man dra följande slutsatser om 
förhållandena under 1600 - 1800-talen i västra Sverige. 
Svedning var synnerligen vanligt förekommande. Svedje
odling förekom som ett extensivt bedrivet komplement 
till det permanenta jordbruket, framför allt av redan etab
lerade bönder. Odling och bete var två kanske lika viktiga 
sidor av svedningsprocessen, vilket t ex det synnerligen van- 
ligen förekommande namnet Kalvekasen vittnar om. Dess
utom kan man konstatera att det verkar ha varit vanligt att 
torpen lades på platser där någon annan vid ett tidigare 
tillfälle hade svedjat. Svedjeodlingen är alltså det primära 
och bosättningen sker sekundärt i förhållande den.

Det sistnämnda är värt att lägga märke till eftersom 
det har betydelse för beskrivningen av hur ett landskap 
koloniseras. Det är skillnad på att röja för att nyodla och 
att bosätta sig på ett ställe som svedjats långt tidigare.

Inte minst intressant blir detta om man går ännu längre 
bakåt i historien till vikingatid/medeltid då -röd, -rud, -ryd 
och -red namnen tillkom. Det är namn som språkligt syf
tar på röjningar men som förmodligen också kan knytas 
till svedjeodling. Förutom namn med kas och bråte finner 
vi också namn med ändeisen röd på platser där ingen be
byggelse någonsin funnits (Lindroth 1946, s 51 f). Röd
namnen kräver dock sin särskilda utredning och tas inte 
upp närmare här.

Självfallet får kunskaperna om de historiska svedje- 
odlingarna betydelse för arkeologiska undersökningar. Det 
är ställt utom tvivel att svedning under vissa förutsätt
ningar efterlämnar spår i marken. Det gäller under för
historisk tid såväl som i historisk tid (tidigare behandlat 
bl a i Lindman 1991 och 1993 a).

Man skulle försöksvis kunna skapa en modell för de 
forntida perioderna där ett extensivt svedjebruk i Väst
sverige antas ha bedrivits på skiftande platser inom de 
dåtida skogsmarkerna, dvs dalgångarna och randområ
dena mellan berg och dalgångar. Svedningen under histo
risk tid skedde av naturliga skäl främst i utbygdernas 
skogsmarker eftersom det var de enda återstående tillgäng
liga områdena. Eftersom befolkningstätheten bör ha va
rit avsevärt lägre under förhistorisk tid är det rimligt att 
stora delar av lerslätterna ännu inte var påverkade. Med 
utgångspunkt i boplatserna i de sandigare brytzonerna 
mellan berg och dalgång, bör man ha kunnat utnyttja 
dalgångsområdena genom att fälla eller ringmärka sko
gen, bränna den och odla i askan. Sedan kan man ha släppt 
djuren på bete och så småningom har skogen fått växa 
upp. Om några hundra år stod skogen återigen tät på 
samma ställe och en ny svedja kunde göras på samma 
plats. Svedning går också utmärkt att utföra på lerjord, 
eftersom ingen jordbearbetning är nödvändig.

Under förhistorisk tid kan svedjebruket ha varit ett 
komplement till det fasta åkerbruket, precis som det var 
ett komplement under den historiska tiden, men det kan 
också ha haft en mera dominerande roll än man vanligt
vis tänker sig. Oavsett hur fördelningen varit mellan fast 
åkerbruk och tillfälliga svedjeodlingar bör svedjebruket 
ha spelat en väsentlig roll i uppkomsten av de perma
nenta gårdarna i Västsverige.
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Sammanställning över fem västsvenska lokaler med spår av svedjebruk från forntiden

Fornlämning Fastighet Jordart Yxfynd Terräng Datering Källa

Alingsås, RAÄ 238 Nolby Sand Ja Nära bergknalle vid å Odaterad Lindman 1992

Norum, RAÄ 217 Munkeröd Sand Ja Invid å Tidigneol - medeltid Lindman 1993 a

Lerum, RAÄ 124 Ölslanda Sand Ja Sadelpass mellan bergknallar Tidigneol - äjäå Lindman 1993 b

Trollhättan, RAÄ 252 Källstorp Sand Ja Flack förhöjning vid bäck Sen neol - folkv. tid Lindman 1995

Herrestad, RAÄ 353 Torp Sand/Grus Ja Flack mark intill berg Tidigneol - äjäå Lindman 1997

Arkeologiska undersökningar 
av svedjebrukslämningar
Under 1990-talet har jag i samband med exploaterings- 
undersökningar undersökt flera fornlämningslokaler med 
spår av svedjeodlingar i Västsverige, tre i Västergötland 
och två Bohuslän. Utrymmet tillåter inte en närmare dis
kussion om dessa platser men några av likheterna mellan 
dem kan sammanfattas enligt följande:

• Brända rot- och grendelar av lövträd ligger i mer eller 
mindre kraftiga kol- och sotskikt.

• Boplatsfynd finns på lokalerna. Dateringen av själva 
boplatsens utnyttjande har ofta en kortare, begränsad 
tidsmässig utsträckning, medan kol- och sotskikten 
oftast har stor tidsmässig spridning.

• På tre av fyra daterade lokaler är de äldsta dateringar
na från tidigneolitisk tid, den tid då jordbruk började 
tillämpas. I det fjärde fallet är den äldsta dateringen 
från senneolitikum.

• Jordmånen är sand. I tre av de fem fallen har markägar
na särskilt poängterat att marken var ypperlig för pota
tisodling (potatis odlas bäst på sandmark).

• Slitna och skadade arbetsyxor (flint- och stenyxor av 
olika typer och från olika tidsperioder) har hittats som 
lösfynd i kol- och sotområdena (gäller samtliga av de 
fem platserna). Dessa yxor kan tolkas som kvarläm- 
nade i svedjeodlingsområdena efter det att de utnytt
jats för röjning eller ringbarkning.

Utifrån resultaten som redovisats ovan kan ett möns
ter börja skönjas, som kan bilda stommen för kommande 
analyser av markutnyttjandet och odling i Västsverige.

Svedjebruket bör ha spelat en väsentlig roll i uppkoms
ten av de permanenta bosättningarna. Områden med lätt, 
sandig jord valdes ut för svedning, ofta invid ett berg, en 
å eller en bäck. Det fanns inte något hinder att svedja 
även ute i dalgångarna, men det verkar som om man före
drog sandiga brytzoner i deras kanter.

Odlingen inleddes under tidigneolitisk tid. Människor
na återkom till platsen med kortare eller längre mellan
rum, små bosättningar kunde tidvis etableras i anknyt
ning till odlingarna, främst under äldre järnålder, varvid 
en del av marken tillfälligt även kunde användas för per
manent åkerbruk. I många fall ledde odlingarna till per
manent bosättning.
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Odlingslandskap i Nordskåne
Erfarenheter från E4-projektet
Margareta Olsson & Lasse Wallin

Det senaste decenniet har begreppet odlingsarkeologi ofta 
blivit synonymt med arbetet med ”hackaretidens” odlings- 
rösen. Landskapsanknuten forskning kring odling under 
förhistorisk tid har koncentrerats till sen bronsålder och 
framför allt järnålder. Med utgångspunkt i E4-undersök- 
ningarna i norra Skåne vill vi visa på nya metoder vid 
undersökning och analys av röjningsröseområden. De re
sultat vi hittills fått fram och olika inriktningar för vårt 
fortsatta arbete redovisas också.

E4-projektet
Riksantikvarieämbetets kontor i Lund har sedan 1993 
arbetat med E4-projektet i norra Skåne och sydligaste 
Småland. Projektet föranleds av Vägverkets utbyggnad 
av väg E4 till motorvägsstandard mellan Åstorp och

Örkelljunga - länsgränsen

Mölletofta - Rya

Fig 1. De två utbyggnadsetapper som diskuteras i texten.

Strömsnäsbruk, en drygt 65 km lång sträcka. Vägutbygg
naden bedrivs etappvis, och idag finns det en färdig mo
torväg från Åstorp och nästan fram till Örkelljunga.

Den här artikeln behandlar arbetet med två utbygg
nadsetapper på sydligaste delen av Sydsvenska höglandet, 
dels etappen Mölletofta-Rya, där vi utförde arkeologiska 
undersökningar under 1996, dels delarna från Örkelljunga 
upp till Smålandsgränsen, där vi gjort de första utrednings- 
grävningarna under sensommaren 1998 (se fig 1).

Odlingsarkeologi och agrarhistoria är, tillsammans 
med landskapshistoria, en viktig del av E4-projektet. Un
dersökningsområdets geografiska utsträckning gör det 
möjligt att studera odlingens anpassning till olika miljöer 
och förändringen av organisation och odlingsteknik un
der en lång tidsperiod.

Etappen Mölletofta-Rya
Från Åstorp och fram till Mölletofta vid Stidsvig går den 
nya vägen genom ett öppet jordbrukslandskap som do
mineras av lerslätter. I den klassiska indelningen av Skåne 
ingår detta parti i den s k risbygden. Vid Mölletofta är 
gränsen till det Sydsvenska höglandet skarp, landskapet 
förändras här till ett barrskogsklätt högland. Barrskogen 
är emellertid en modern företeelse, de flesta träd som 
avverkades inför motorvägsbygget 1996 - 97 ingick i förs
ta generationens barrskog. Ortnamnen Örkelljunga och 
Åsljunga säger något om hur landskapet har sett ut un
der lång tid. Resultaten från våra pollenanalyser i områ
det bekräftar att en kort period av barrskog föregåtts av 
ett öppet, ljungtäckt landskap (Lagerås 1999, s 21). En av 
de många ortsbor vi fått kontakt med har berättat att ännu 
i hans ungdom, på 1930-talet, var vedstöld ett vanligt 
brott i området, något som är svårt att förstå när man
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Fig 2. Fornlämningarna kring Rya gamla by. Röjningsröseområden markerade med grått och gårds- och bytomter med streckning.
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har dagens landskapsbild för ögonen. Utbredningen av 
ljungmarker brukar oftast sättas i samband med ett överut
nyttjande av jorden, med intensivt bete och återkommande 
avbränningar för att få friskt gräs. Ett alltför stort skogsut- 
tag för att få ved eller träkol till järnframställning kan ock
så ha varit en viktig faktor (Ödman 1993, s 21 f). Pollen
analyserna bekräftar att de tidiga röjningsrösena i områ
det anlagts i ett landskap med lövskog (Lagerås 1999, s 
21).

Den dominerande jordarten på höglandet är morän 
av olika sammansättning, men här finns också stråk av 
isälvssediment. Den nya vägen, och därmed undersöknings
området, löper utmed ett sådant stråk. Avståndet är ca 
1,5 km i områdets södra del och minskar mot nordöst upp 
till Rya, där vägen löper ut på isälvssedimentet.

Fornlämningsmiljön i denna del av Sydsvenska hög
landets randområde domineras av stora områden med röj- 
ningsrösen (se fig 2). Under fältarbetets gång upptäckte 
vi också några exempel på tidiga stensträngar, företeelser 
som möjligen kan härstamma från sen förhistorisk tid. 
En medeltida kyrkby, Rya, ligger bara några hundra me
ter från den nya vägen. Kyrkan i Rya är troligen uppförd 
under 1200-talet och står idag kvar som ruin. Våra slutun
dersökningar berörde fyra röjningsröseområden av olika 
karaktär (Wallin 1995; Hallin & Knarrström, 1999).

Mål och metod
Efter några års erfarenheter av undersökningar av röj
ningsröseområden, ville vi pröva en ny metod vid under
sökningarna inför E4-utbyggnaden. Vi utgick från föl
jande funktionella syn på röjningsröseområdena:

Röjningsrösen har tillkommit under en lång period och 
vid olika bearbetningssätt; hackbruk, årderbruk och plöj
ning. Eld har varit ett hjälpmedel, åtminstone vid den förs
ta röjningen av ett odlingsområde. Vid röjningen var det 
givetvis en väl beredd odlingsyta man eftersträvade, rösena 
och deras utseende var i detta sammanhang av sekundär 
betydelse. Rösena skall därför inte ses som konstruerade 
anläggningar utan deras detaljer är, till övervägande del, 
slumpvis tillkomna. Detta gäller de enskilda stenarna, som 
ofta har kastats upp på röset, men även fyllningen mellan 
stenarna. Men det har under förhistorisk tid och histo

risk tid, precis som idag, funnits uppfattningar om hur 
resultatet av ett väl utfört arbete skulle te sig, i detta fall 
hur en väl röjd odlingsyta skulle se ut. I en sådan bild 
ingick även en uppfattning om rösenas utseende och place
ring. Dessa uppfattningar har naturligtvis ändrats med 
tiden och varit olika i olika områden.

En sådan funktionell inställning till röseområdena står 
inte i motsats till tolkningar som även lägger in ett symbol
värde i odlingsytorna, deras läge och utseende. Tvärtom 
är det inte ovanligt i mänskligt beteende att funktion och 
symbol går hand i hand, eller att handlingar som kanske 
ursprungligen haft ett rent praktiskt syfte, efter hand fått 
symboliska övertoner.

Vi var kritiska till tanken på röjningsröseområdena 
som frukten av en extensiv odlingsmetod utan gödsling 
och med korta odlingsperioder och mycket långa perioder i 
träda (se t ex Gren 1997, s 52 ff). Den stora arbetsinsats 
som ligger i stenröjningen och röjningsrösena (Emanuels- 
son 1988, s 116) stödde istället tanken på en mer intensiv 
odlingsmetod.

För att kunna säga något om när, hur och varför om
rådet hade brukats, behövde vi söka svar på flera olika 
typer av frågor:

Frågor om kronologi
När påbörjades respektive avslutades odlingen? Hur da
teras de olika odlingsfaserna? I vilken ordning användes 
de olika ytorna?

Frågor av rumslig art
Vilka delar av området odlades upp först? Vilka odlades 
samtidigt? Hur stora var odlingsenheterna? Vilka var vä
garna till odlingsområdena? Var låg boplatserna?

Frågor om odlingsteknik
I vilken omfattning gödslades odlingsytorna? Hur långa 
var eventuella trädesperioder? Vilka redskap användes? 
Vilka grödor odlades?

Relationsfrågor
Hur förhöll sig de olika odlingsområdena till varandra? Hur 
var förhållandet mellan boplats och åker? Låg de olika un
dersökningsområdena inom olika byar eller bygder?
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Ovanstående frågor skulle sedan kombineras med be
greppen förändring över tid och förändring mellan olika 
områden. Områdets geografiska läge på Sydsvenska hög
landets sydvästligaste del var viktig för analysen. I vilken 
omfattning var närheten till en annan landskapstyp med 
andra förutsättningar av betydelse för utnyttjandet av detta 
gränsområde?

En central uppgift i analysen av ett arkeologiskt mate
rial är att utifrån undersökningsresultaten dra slutsatser 
om, och göra jämförelser med, förhållandena i omkring
liggande områden. I vårt fall gällde det i första hand de 
delar av de undersökta röjningsröseområdena som skulle 
ligga kvar utanför vägområdet, men även liknande områ
den i samma trakt. Förutsättningarna för boplatser sam
tida med odlingslämningarna var också viktiga att disku
tera. För att kunna säga något om omgivningarna genom-

1 Vägområde
2 Gräns för röseområde
3 Närområde
4 Gräns för omlandsstudie

Fig 3. Omlandsstudien, begrepp och metoder.

• Inom vägområdet beskrivs, karteras och undersöks alla rösen.
• Inom närområdet beskrivs och karteras alla rösen, dessutom görs

en noggrann inventering med avseende på ytterligare fornlämningar 
och boplatslägen.

• Inom området för omlandsstudien utförs riktade inventeringar.
• Resultaten från undersökningarna inom vägområdet utnyttjas inom 

de övriga områdena för att skapa en sammanhållen bild av odlingen 
under olika perioder.

förde vi en omlandsstudie med avseende på odlingsläm- 
ningar. På samma sätt har vi gjort inom andra delar av 
projektet, exempelvis med mesolitiska bosättningar. Grund
läggande begrepp för omlandsstudien framgår av figur 3.

Den undersökningsmetod vi valde kan sammanfattas 
på följande sätt:

• Samtliga rösen inom varje undersökt röjningsröse- 
område skulle karteras och beskrivas på ett enhetligt 
sätt. Avsikten med detta var att möjliggöra jämförel
ser mellan undersökningsområde och närområde, samt 
i förlängningen även med röjningsröseområden i 
omlandet. För beskrivningarna utarbetade vi ett for
mulär (se fig 4).

• Samtliga rösen inom undersökningsområdet skulle grä
vas ut. Detta innebar maskinsnittning och profilrens
ning för hand samt att alla sektioner ritades. Ett litet 
antal rösen skulle undersökas helt för hand på ”tradi
tionellt” sätt och därigenom utgöra en kontrollgrupp. 
Syftet med att gräva alla rösen var att få ett stort un
derlag för bearbetning med statistiska metoder. Detta 
var också nödvändigt för att kunna säga något om 
röjningsröseområdenas inre disposition, kronologi etc.

• Markkemiska undersökningar skulle utföras. Ett av hu
vudsyftena med dessa var att belysa frågor om gödsling.

• För att få mer påtagliga argument för röjningsröse- 
områdenas förutsättningar för odling under förhisto
risk och historisk tid, var det angeläget att fortsätta de 
jordartsanalyser av moränen som initierats vid under
sökningarna inför en annan etapp av E4-utbyggnaden 
(Torstensdotter Åhlin m fl 1998, s 12)

• Provtagning för 14C-analys planerades för rösen där vi 
påträffade kol i lägen som kunde datera den första röj- 
ningsfasen. På detta sätt kunde vi få en äldsta möjlig 
datering för varje röse. Att med hjälp av 14C-analys få 
en datering av odlingens upphörande, eller av bestämda 
faser i odlingens historia, innebär däremot stora källkri
tiska svårigheter. Analys av pollenprover skulle ge bi
drag till tolkningen av den lokala landskapshistorien.
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RÖSEBESKRIVNING
DATUM

ID
DIAMETER:

HÖJD

HÖJD ÖVER HAVET:

RUNT
TYPPROFIL

O OVALT O VÄLVT
KVADRATISKT ( TOPPIGT
REKTANGULÄRT O FLACKT
OREGELBUNDET Q HÖGT

VERKAR RÖSET VÄLLAGT, dvs har det en jämn överyta:

ÄR RÖSET TÄCKT AV MOSSA, GRÄSTORV ETC LIGGER RÖSET I:
O NEJ ÅKERMARK
O DELVIS GRÄSMARKQ HELT TÄCKT o SKOG

VILKEN TYP AV SKOG?

I I
VISAR YTBESIKTNINGEN ATT RÖSET ÄR UPPBYGGT 
KRING ETT JORDFAST BLOCK?

DOMINERANDE STENMATERIAL
O FINT <0,15 m 
O MEDEL 0,15-0,25 m 

GROVT >0,25 m

ANTAL METER TILL NÄRMASTE RÖSE

HOMOGENT STENMATERIAL

RÖSET PLACERAT

O PÄ PLAN MARK 
Q I SVAG SLUTTNING 

I STARK SLUTTNING
SLUTTNINGENS VÄDERSTRECK

RÖJD YTA I ANSLUTNING?

STENARNAS FÖRDELNING I HÖJDLED STENARNAS FÖRDELNING I SIDLED

Grovt material underst Grovt material i rösets kanter
Grovt material överst 0 Grovt material i mitten

O Blandat Q Grovt material i ena rösekanten

KANTKEDJA

JORDFYLLT/LUFTIGT

Jordfyllt
Luftigt
Mycket luftigt

HUR DJUPT FINNS LUFTFICKOR I DEN CENTRALA DELEN AV RÖSET

DJUPT LIGGANDE CENTRAL DEL

ÅKERJORD UPPDRAGEN MOT RÖSET

KAN FLER ÄN EN RÖJNINGSHORISONT URSKILJAS
SIGNATUR

GRUND FÖR BEDÖMNING

Fig 4. Formulär för rösebeskrivning.

Samtliga rösen inom vägområdet 
och närområdet är beskrivna enligt 
detta formulär. På den övre delen 
av formuläret beskrivs rosets 
utseende före avtorvning och på 
den nedre delen kompletteras 
beskrivningen vid undersökningen 
av de rösen som ligger inom 
vägområdet. Uppgifterna på 
formulärets övre del ändras inte 
om de visar sig vara felaktiga i 
utgrävningsskedet. En avsikt med 
formuläret är att jämföra rösenas 
utseende före och under utgräv
ning och därmed också jämföra 
rösen i närområdet med under
sökta rösen i vägområdet.
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• Långschakt skulle grävas för att förbinda rösen med 
varandra och rösen med odlingsytor. Schaktens sek
tioner skulle ritas. Avsikten var bland annat att få en 
bild av erosionsförloppen.

• Stora ytavbaningar, för att klarlägga odlingsytornas ka
raktär och relationen mellan ytor och rösen, planera
des. Avsikten var bl a att få en uppfattning om stenröj- 
ningens intensitet, odlingsytornas storlek och hägna- 
dernas utseende. Kanske var det möjligt att säga något 
om odlingstekniken utifrån eventuella bearbetningsspår.

Undersökningsresultat
Resultat från 1996 års undersökningar av E4-etappen 
Mölletofta-Rya redovisas i några olika artiklar (Lagerås 
1999; Lagerås, Olsson & Wallin, under tryckning; Ols
son & Wallin 1999). Här skall endast en kort samman
fattning göras.

Sammanlagt undersöktes 133 rösen inom vägområdet. 
Ungefär 300 rösen i närområdet karterades och beskrevs 
enligt ett formulär. Sammanlagt har vi alltså beskrivit över 
400 rösen enligt samma mall, varav mer än en fjärdedel 
dessutom är undersökta. Vi lyckades få kolprov från i det 
närmaste samtliga undersökta rösen och ett stort antal 
makro- och pollenprover.

Dateringarna visade på ett tydligt odlingsgenombrott 
under romersk järnålder. På två av områdena var den yngs
ta röjningsfasen, som kunde kopplas till rösen, vikinga
tida respektive tidigmedeltida, och i ett tredje delområde 
hade man röjt på detta sätt ännu under 1500-talet. Det 
fjärde området hade odlats under romersk järnålder och 
ytterligare något hundratal år.

En början till statistisk bearbetning har gjorts och olika 
variabler har jämförts i en rad diagram. Vi har hittills 
inte kunnat fastlägga några enkla linjära samband mel
lan rösenas utseende eller storlek och deras ålder (Lager
ås, Olsson & Wallin, under tryckning). Dessa analyser är 
än så länge bara påbörjade. Parallellt med den statistiska 
bearbetningen fortsätter givetvis en mer traditionell arkeo
logisk analys av materialet.

Inom det mest steniga av de fyra områdena vi under
sökte, visade arbetet med avbanade ytor mycket tydligt

på förekomsten av stenröjda odlingsytor, omväxlande med 
icke röjda mellanpartier. Ytorna var några hundra kvad
ratmeter stora och oregelbundna till formen. Rösena låg 
vanligtvis i kanten av odlingsytorna, men även inne på 
ytorna där dessa var bredare. Före avbaningen föreföll 
gränserna mellan röjda och icke röjda partier skarpa. När 
torven tagits bort och ytorna rensats, framgick det emel
lertid att gränserna var suddiga och snarast utgjordes av 
övergångszoner mellan röjning och icke röjning. En hy
potes är att odlingsytorna brukats med korta trädesperio- 
der och att den gamla odlingsytan fortfarande varit tyd
lig när odlingen återupptagits, men att gränsen inte varit 
distinkt. En tid av tre till kanske fem år i träda kan vara 
ett rimligt antagande. Odlingsytan kan under denna pe
riod ha legat som bete och äng.

De markkemiska undersökningarna visade att röjnings- 
röseområdena gödslats (Engelmark & Linderholm 1997, 
s 6). Dessa undersökningar har gjorts inom två av de fyra 
områdena, men resultatet är entydigt även om vi inte kan 
fastställa under vilken period gödslingen har utförts.

På ett av områdena fann vi också gårdslämningar som 
var samtida med omkringliggande röjningsrösen, dvs de 
daterades till romersk järnålder. Den ena gårdslämningen 
bestod av ett långhus av traditionell typ. Spår av järnfram
ställning fanns invid huset och rester av en hägnad omgär
dade gårdsplatsen. Den andra gårdslämningen bestod av 
ett hus, men där kunde inte några fler strukturer urskiljas. 
Båda gårdarna låg i lägen där vi inte hade kunnat förutsäga 
att vi skulle påträffa bebyggelserester. En detaljerad presen
tation och analys av dessa båda gårdar är under arbete.

Idag klassas moränjordarna på Sydsvenska höglandet 
som mindre lämpade för odling, vissa svämsediment i åda
larna har emellertid en högre klassning. Geologen Harry 
Erikssons analyser av moränjordarnas egenskaper i sam
band med äldre odling har emellertid givit viktiga resultat. 
De osvallade moränjordarna innehåller en hög halt av lätt- 
lösliga mineralämnen som är viktiga för odlingen (Eriksson 
1997, s ii). Jordarna är även väldränerade, vilket oftast va
rit en fördel. Steninnehållet i jorden har inte varit något 
större tekniskt problem för den äldre odlingen, som ofta 
bedrivits med handverktyg, framför allt hacka. Det har varit 
mindre stenar, upp till någon decimeters storlek, som man 
velat bli av med och dessa har kastats samman i rösen. Inte
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heller årderbruket har behövt föranleda några totala röj
ningar, även om dimensionerna på de stenar man nu velat 
röja bort troligen har varit något större än tidigare.

Etappen Örkelljunga-länsgränsen
En grundläggande topografisk skillnad jämfört med etap
pen Mölletofta-Rya, är att partiet norr om Örkelljunga 
inte ligger i en gränszon av Sydsvenska höglandet. Det 35 
km långa undersökningsområdet korsar flera olika land
skapstyper. I söder är stora delar av området beläget på 
isälvssediment, medan den norra delen går över ett morän
område med en stor andel torvmarker. Vi har arbetat med 
en landskapsindelning i fyra zoner, där undersökningsom
rådet ofta ligger i gränsområdet mellan två zoner.

Enligt den fornminnesinventering, som genomfördes 
på 1970-talet, dominerades fornlämningsbilden helt av 
lämningar med anknytning till järnhantering. Reviderings
inventeringen, som genomfördes 1995, visar också en do
minans av sådana lämningar, även om bilden delvis för
ändrats när andra fornlämningskategorier ökat i antal. Vårt 
inventeringsarbete inför vägombyggnaden har ytterligare 
nyanserat bilden. Den vanligaste fornlämningskategorin är 
nu ålderdomliga odlingslämningar, men de är inte lika stora 
till ytan som utmed etappen Mölletofta-Rya.

I den analys av historiskt källmaterial som utförts, 
framgår att bebyggelsemönstret under historisk tid do
minerats av ensamgårdsbebyggelse (Skansjö 1997, s 60, 
80). Röjningsröseområdenas storlek kan förklaras i ana
logi med denna bebyggelsestruktur, men kan även hänga 
samman med topografiska förutsättningar, odlingsinten- 
sitet och odlingskontinuitet. Den kulturgeografiska ana
lysen har visat att åkermarken till största delen varit upp
delad i bandparceller vid tiden för skiftena. Systemet kan 
ha etablerats under sen yngre järnålder eller tidig medel
tid, vilket skett inom andra delar av Sydsvenska höglan
det (Connelid 1997, s 45 f).

Mål och metod för kommande undersökningar
Ett grundläggande antagande inför det fortsatta arbetet 
bör vara att odling har en lång tradition inom undersök
ningsområdet. I vilken grad denna tradition varit obru

ten och vilka odlingsmetoder man använt sig av är vik
tiga frågor. I vilken utsträckning har odlingen bidragit till 
försörjningen? Avspeglar förändringar av åkerformerna 
jordbrukstekniska kriser eller innovationer, och har dessa 
förändringar varit beroende av, eller påverkat, andra de
lar av samhällsutvecklingen?

Röjningsrösen
Utmed etappen Mölletofta-Rya finns röjningsrösen, från 
romersk järnålder och framåt i tiden, i stort antal. I and
ra delar av Sydsvenska höglandet förekommer de redan 
under förromersk järnålder och ibland även från sen brons
ålder. Än så länge saknar vi emellertid spår av ännu äldre 
odling. Detta kan delvis vara ett tolkningsproblem, efter
som äldre 14C-dateringar ofta finns bland resultaten av 
14C-analyserna av rösena. De dateringar från Mölletofta- 
Rya som varit äldre än odlingsgenombrottet under ro
mersk järnålder, har endast tolkats som tecken på en när
varo i området. En kritisk granskning av dateringarna, till
sammans med en fördjupad analys av resebeskrivningar
na, kan klargöra om de äldre dateringarna i själva verket 
daterar rösen.

Vi behöver också datera de olika faserna av odlingen 
och inte bara tidpunkten för den första röjningen. En 
metod som med rimlig säkerhet kan ge dateringar av olika 
delar av ett röjningsröses historia saknas emellertid. De 
källkritiska problemen med enstaka kolprover tagna högt 
uppe i rösefyllningar är ofta stora. Med ett större antal 
sådana sekundära dateringar, inom ett i övrigt homogent 
röseområde, ges däremot möjligheter att bearbeta date- 
ringsresultaten med statistiska metoder. En annan metod 
kan vara att datera bulkprover av matjord som låsts un
der ytterkanten av påbyggda rösen. Även detta sätt med
för stora källkritiska problem. Hur påverkas jorden un
der rösekanten av t ex markerosion och urlakning?

Om man anlägger ett vidare perspektiv, finns det möj
ligheter att se ett samband mellan händelseförloppet i 
Sydskandinavien och odlingsgenombrottet. Omkring år 
200 e Kr. förändrades markanvändningen inom flera om
råden, bland annat på Jylland. Man övergick då från ett 
extensivt system med kvadratiska åkrar och mycket bete 
till ett mer effektivt inmark-utmarkssystem. I samband
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med denna förändring ser vi också brott i bebyggelse
kontinuiteten inom delar av Sydskandinavien. Dessa för
ändringar har satts i samband med krav på ökad agrar 
produktion, stimulerad och möjliggjord av ökande kom
munikationer. Äldre järnåldern var en orolig tid i Sydskan
dinavien och detta avspeglas bland annat i vapengrav
skicket, men tydligast i förekomsten av krigsbytesoffer. 
Krigsbytesoffren förekommer från slutet av 100-talet e Kr 
till slutet av 400-talet. De har tolkats som offer efter sam
mandrabbningar mellan trupper på några hundra och upp 
till kanske tusen man. Vissa av dessa anfallande trupper 
anses ha kommit från Skåne. Jordbrukstekniska föränd
ringar, kombinerat med orostider, kan ha varit utlösande 
krafter för en expansion in i norra Skåne, där man kan
ske känt sig mer skyddad än i söder.

En annan förklaring till den plötsliga odlingsexpan- 
sionen är järnframställningen. Vi ska kanske se järnpro
duktionen som det primära och jordbruksexpansionen 
som sekundär, dvs en nödvändighet för att försörja dem 
som ägnade sig åt järnframställning och smide.

I de nordligare delarna av undersökningsområdet, från 
Örkelljunga och norrut, är frågan om tidpunkten för od- 
lingsgenombrottet av stor betydelse för det fortsatta arbe
tet. Det är därför viktigt att undersöka ett stort antal rösen, 
även i små röjningsröseområden.

En central fråga är om röjningsrösen är spår efter ett 
extensivt eller intensivt jordbruk. Frågan om gödsling hänger 
direkt samman med detta. Tidigare har man ansett att ett 
extensivt markutnyttjande utan gödsling resulterat i stora 
röjningsröseområden. Undersökningarna utmed etappen 
Mölletofta-Rya visar snarast på ett intensivt markutnytt
jande med gödsling. En kritisk analys av 14C-dateringar- 
na och röjningsröseområdenas storlek ger en liknande bild. 
Om röseområdena var resultatet av ett extensivt jordbruk 
med långa trädesperioder, skulle de snabbt vuxit i stor
lek, och dateringarna från olika delar av ett område skulle 
vara samstämmiga. Så är emellertid inte fallet, dateringar
na varierar i hög grad (Lagerås, 1999, s 22). Gödslings- 
tekniken är viktig i detta sammanhang och markkemisk 
analys bör därför utföras på valda delar av röjningsröse- 
områdena. Gödslingen kan ha varit mer eller mindre inten
siv under skilda perioder, och naturligtvis kan det även 
ha funnits en lokal variation.

Vid arbetet med röjningsröseområden har vi, vid yt- 
avbaningarna av odlingsytor och i långschaktsgrävningar, 
hittills förgäves letat efter spår av hägnader. Hägnader 
har varit nödvändiga för att skydda odlingarna från betan
de såväl tama som vilda djur, bökande vildsvin och så 
vidare. Kunskap om hägnadernas utseende är av betydel
se för en rekonstruktion av odlingslandskapets utseende. 
Genom att spåra åkergränsena kan vi också få en upp
fattning om odlingsenheternas storlek.

Parcellodling
Den bild av odlingslandskapet vi möter på 1700-talets 
kartor domineras av bandparceller omgärdade av sten
strängar. Det är viktigt att fastställa tidpunkten för denna 
omarrondering från oregelbundna röseåkrar till en strikt 
landskapsorganisation med bandparceller och klargöra 
vilka processer som ligger bakom. I detta sammanhang 
är det inte bara odlingstekniska företeelser som ska ana
lyseras, diskussionen måste också föras utifrån ett bre
dare bebyggelsehistoriskt och politiskt perspektiv.

Motsvarande förändring kan spåras inom flera olika 
delar av det Sydsvenska höglandet, men omläggningen 
var inte synkron. I Kindbygden, i det inre Västergötland, 
skedde omläggningen under romersk järnålder-folkvand- 
ringstid (Mascher 1993, s 103 f), medan den i andra de
lar av Västergötland och i delar av Halland ägde rum 
under vikingatid-tidig medeltid. Man har ansett att incita
mentet varit en brist på resurser och därmed ett behov av 
att organisera åkermarken mera effektivt. Med en sådan 
tolkning skulle en styrning från centrala eller regionala 
maktcentra kunna ligga bakom förändringen. Omorga
nisationen av åkermarken kan i så fall även ha haft bety
delse för bebyggelsestrukturen. Enligt den nu förda dis
kussionen skulle förändringen från ett amorft odlingsröse- 
landskap till ett mer strikt organiserat parcellandskap sna
rare avspegla en förskjutning från boskapsskötsel till åker
bruk och därmed från gräsmark till åker. Här berörs även 
frågor om ägandeformer till marken. Med denna tolk
ning är det inte nödvändigt att bebyggelsemönstret påver
kats av omläggningen. Det är viktigt att komma ihåg att 
epitetet amorft, som en karaktäristik av ett odlingsröse- 
landskap, bygger på uppfattningen att rösena är spår av
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extensiv odling.Vår tolkning är alltså en annan. Med ett 
intensivt gödselbruk är det bara åkerformerna som varit 
amorfa, medan bebyggelsestrukturen och givetvis även 
samhällsorganisationen kan ha varit mera strikt. Vi vet 
emellertid ännu så länge ytterst lite om dessa strukturer.

För att bättre förstå dessa sammanhang kan det vara 
fruktbart att vidga perspektivet. Under yngre järnålder 
uppstod statsbildningar av skilda karaktär, komplexitet 
och varaktighet i olika delar av Skandinavien. Tydligast 
och mest långtgående var detta i nuvarande Danmark. 
Under yngre järnålder har givetvis befolkningen i det inre 
av norra Skåne påverkats av denna utveckling, även om 
det kanske dröjde till vikingatidens senare del innan områ
det blev en del av danernas rike. Detta yttre kraftfält, 
verksamt på flera nivåer, har troligen också påverkat 
landskapsutnyttjandet.

Odlingsarkeologi i Sydsverige
Det fossila odlingslandskapet är idag tydligast i skogs-, 
ängs- och hagmark, det vill säga i områden där inte se
nare tiders jordbruk, eller annat markutnyttjande, utplå
nat de synliga spåren av odlingen. Det är också i sådana 
miljöer som odlingsarkeologi till största delen bedrivits 
under de senare åren. Framför allt är det odlingen och åkern 
som stått i fokus, än så länge har vi inte ägnat några större 
resurser åt studiet av ängsbruk och husdjurshållning. För 
vissa delar av Sydsverige har vår ökade kunskap om od- 
lingsteknik och åkerformer under olika tider inneburit att 
vi kan börja använda resultaten i analyser av samhällsut
vecklingen under sen förhistorisk tid och tidig medeltid. 
Men mycket återstår, och som alltid växer antalet obe
svarade frågor med ökad kunskap.

Kunskapen om röjningsröseområdena har ökat mycket 
under senare år. Vi vet att de förekommer i många olika 
miljöer och att de fungerat under olika tider. Sannolikt är 
de spår av en mer intensiv odling än man hittills trott, 
bland annat har åkrarna gödslats. Tidpunkterna för röj- 
ningsteknikens införande och för andra förändringar av 
odlingstekniken varierar. Denna kunskap kan användas i 
diskussioner om territorier, idéspridning och så vidare. 
Genom undersökningar av bebyggelse som varit samtida 
med röseområdena, kommer vi att kunna börja diskutera

bebyggelsemönster och samhällsstrukturer. På detta sätt 
får vi möjligheter att relatera regionala och lokala för
hållanden till skeenden i Sydskandinavien eller Nordeu
ropa.

Vi bör också försöka vidga vårt forskningsfält. Vi vet 
t ex mycket lite om odlingen under neolitikum och brons
ålder. Denna kunskapslucka omfattar såväl förhållandena 
inom undersökningsområdet som i övriga Skåne. Neoli- 
tiseringsprocessen har uppmärksammats i många sam
manhang, men någon närmare kunskap om odlingsteknik 
finns inte. Däremot vet vi vilka sädeslag som odlades och 
förekommande ogräs, men vi känner inte till mycket om 
baljväxter och rotfrukter.

Vi bör också arbeta mer med ängsbruk och husdjurs
hållning, så att vi med fog kan tala om agrararkeologi på 
samma sätt som om agrarhistoria. Det vidgade begrep
pet agrararkeologi måste ses i ett vidare försörjningssam- 
manhang. Det lokala förhistoriska samhället har inte va
rit helt självförsörjande, utan beroende av sin omvärld. 
Skogsbruk i dess vidaste betydelse, hantverk, järnfram
ställning med mera, har varit delar av den totala försörj
ningen och, i bästa fall, bidragit till ett överskott. Slutli
gen bör vi pröva agrararkeologin även i dagens jordbruks
landskap.
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Arkeologiska utgrävningar av fossil åkermark
- en metodstudie
Maria Petersson

Inledning
Denna artikel behandlar en serie undersökningar som ut
fördes i Östergötland åren 1992 - 95 i samband med 
E4:ans breddning mellan Mjölby och Väderstad. Under
sökningarna har det gemensamt att deras fokus låg på 
lämningar av äldre åkerbruk. Redan i planeringsstadiet 
sågs metodutveckling för denna typ av undersökningar 
som en viktig komponent. Föreliggande artikel är en del 
av metodutvärderingen som följde på fältarbetena. Spe
ciellt intresse ägnas åt förhållandet mellan utredning, för
undersökning och slutundersökning där den information 
som erhållits genom olika typer av arkeologiska insatser 
jämförs. 14C-analys som metod att datera fossil åkermark 
diskuteras. Metoden med totalavbaningar av fossil åker
mark exemplifieras med undersökningen av RAÄ 166 i 
Hogstads socken.

Forskningshistorik
I Sverige har fossil åkermark och fossila odlingslandskap 
till stor del studerats av kulturgeografer (t ex Hannerberg 
1971, Sporrong 1971) och arkeologer som arbetar i en kul
turgeografisk tradition (t ex Jönsson & Klang 1983, Klang 
1986). Deras arbete syftar ofta till att rekonstruera äldre 
odlingssystem och markanvändning på en mera övergri
pande nivå. Det källmaterial som används är det fossila 
odlingslandskapet som är synligt på många platser i form 
av röjningsrösen, olika typer av fossila åkrar eller sten- 
strängssystem. Områden där stora system av lämningar är 
synliga har föredragits eftersom dessa är mera lämpade för 
den typ av frågor som studeras. Den arkeologiska fält
arbetsmetod som använts är kartering som kombineras med 
några få schakt, grävda genom repetitiva och lätt igenkänn
bara fossila formelement (t ex Mascher 1993).

Även den s k retrogressiva metoden används. Här an
vänds de historiska kartorna för att tolka äldre odlings- 
system i ett utvecklingsperspektiv (se t ex Carlsson 1979).

Den svenska forskningstraditionen har fått som effekt 
att odlingshistorien är föga integrerad i den arkeologiska 
bilden av forntiden. Fossila åkrar som arkeologiska käll
material utnyttjas ej till sin fulla potential.

Bakgrund
Pollenanalyser från Östergötland visar att människan re
dan från senmesolitikum satt sin prägel på landskapet på 
ett sådant sätt att naturen omformats. Hans Göransson 
har upprättat och tolkat pollendiagram för flera olika lo
kaler i Östergötland. Från ca 4250 f Kr har han sett en 
ökande mängd förmodat luftburet stoft (som tyder på 
öppen jord utan skyddande vegetation). Det skulle kunna 
vara möjligt att en viss form av odling då bedrevs. Efter 
almfallet ca 4000 f Kr följde en markant ökning av skogs
bränder, kanske i syfte att skapa betesmarker. Det finns 
även tecken i pollendiagrammen på någon sädesodling. 
Från 3250 f Kr börjar man odla korn och vete i större 
omfattning. Vissa pollenanalytiker räknar med ett igen
växande av skogen och en tillbakagång i odlingen vid 
denna tid medan Göransson menar att vi nu har att göra 
med s k skottskogsbruk, en odlingsform som han menar 
har bestånd åtminstone genom hela äldre bronsåldern. 
Från yngre bronsålder ökade de öppna betesmarkerna 
betydligt och fr o m denna tid förekommer en betydande 
stoftflykt som tyder på ökade ytor med bar jord. Under 
förromersk järnålder följer en ytterligare ökning av be
tesmarkerna och troligen även en röjning av steniga mo
ränmarker. Korn och vete odlades. Rågpollen uppträder 
under äldre delen av romersk järnålder. 1 sen folkvand-
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ringstid och början av vendeltid uppträder en klimatför
ändring. Eventuellt sker det då en nedgång i odlingsin- 
tensiteten, kanske också en ökning av betesarealen. Pollen
diagrammet indikerar omfattande odling från och med 
senare delen av vendeltid. I början av medeltiden samman
faller en ökning av sädespollen med en stark ökning av 
skogsbränderna och även stoftflykten ökar kraftigt (Gö
ransson 1989, s 371 ff). Ovan relaterade förlopp samman
faller i sina huvuddrag med vad som iakttagits på andra 
håll i södra och mellersta Sverige.

Om vi vänder oss till arkeologiskt källmaterial för att 
få en bild av odlingshistorien blir bilden en helt annan. 
De äldsta fasta fornlämningar i landskapet som har med 
åkerbruk att göra är de röjningsröseområden som finns i 
södra Östergötland. Dessa kan ses som en utlöpare av 
Småländska höglandets röjningsröseområden och har en 
liknande datering, dvs sen bronsålder/tidig järnålder. Lik
som i delar av Småland (se Mascher 1993, s 96) har se
nare ett storskaligt bandparcellsystem lagts ut i området, 
i södra Östergötland dock med en tidigaste datering till 
yngsta järnålder (Connelid muntl).

Äldre järnålder är den period i Östergötland som mest 
uppmärksammats av forskare. Från denna tid finns ett 
lättillgängligt källmaterial i form av de omfattande sten- 
strängssystemen som finns som ett stråk över mellersta 
Östergötland. Stensträngarna är bevarande i så stora sam
manhängande system att det är möjligt att med ledning 
av dem söka svar på frågor av mera övergripande karak
tär rörande äldre järnålderns samhälle. Flera större stu
dier rör stensträngslandskapets organisation i östra Öster
götland (Lindquist 1968, Baudou 1972, Widgren 1983).

Under perioden 1958 - 1991 analyserades från Öster
götland 36 14C-prov från elva skilda lokaler med fossil 
åkermark. Proverna togs till stor del i stensträngar eller 
andra fossila åkerelement i stensträngsmiljöer i östra Öster
götland. En tyngdpunkt i dateringarna ligger i äldre järn
ålder och en annan i yngre medeltid och framåt. Endast 
två värden är äldre än 1000 f Kr (Karlsson 1991, s 13 ff). 
Dateringarnas spridning är inte förvånande eftersom det 
i princip är samma typ av lämningar som daterats på de 
olika lokalerna. De arkeologiska ingrepp som gjorts un
der perioden har syftat till att datera olika företeelser, 
oftast genom att smala schakt dragits genom i markytan

synliga formelement. Endast i få fall har större avsnitt 
förhistorisk åker frilagts/avbanats, t ex vid Borg (Linde
blad & Nielsen 1997) och Pryssgården i Västra Eneby 
socken (Stålbom muntl).

Undersökningsområdet
För närvarande byggs E4:an genom Östergötland om till 
motorvägsstandard. Det område som diskuteras nedan 
omfattar en 12 kilometer lång sträcka mellan Mjölby och 
Väderstad där vägen breddades med cirka 30 meter (fig 1). 
Vägen ligger i övergångszonen mellan Östgötaslätten och 
ett kuperat skogslandskap söder härom. I området domi
neras fornlämningsbilden av äldre järnålderns lämningar.

Vättern

Mjölby
IVäderstad

Fig 1. Östergötland.

Förundersökningarna

Målsättning
År 1992 utfördes en specialinventering av vägsträckan. 
Denna resulterade i att bl a stensträngar, röjningsrösen 
och åkerterrasser registrerades (Larsson 1992). 1994 utför
des förundersökning av åtta olika platser med agrarhisto
riska lämningar av varierande karaktär (Petersson 1996). 
Innan fältarbetena påbörjades formulerades en tydlig mål
sättning:
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Att aktivt söka spår av forntida åkerbruk från andra 
perioder än äldre järnåldern i syfte att med tiden kunna 
få en tidsmässig sekvens med material från olika lokaler 
för systematiska jämförelser. Pollenanalyserna visar att 
sådana spår bör finnas.

Resultatet från RAÄ:s fornminnesinventering med sin 
stora tonvikt på äldre järnålderns stensträngslandskap 
visade att de typer av lämningar vi sökte inte är en typ 
som normalt erhåller fornlämningsstatus vid en invente
ring. Detta medförde att vi vid utredningsgrävning och 
förundersökning fick förlita oss mindre på resultatet från 
specialinventeringen än som normalt är brukligt.

Metod
Den metod som användes vid förundersökningarna var 
en kombination av två element:

1 Kartering av de former som var synliga i markytan. 
Här karterades även former utanför själva vägområdet, 
där de var relevanta.

2 Långschakt genom synliga former och potentiella åker
ytor. Långschakten syftade till att ge en bild av stra- 
tigrafierna på platsen och deras profiler dokumente
rades noga. Alla prover, inklusive kol för 14C-datering, 
togs i profilerna och läget markerades på ritning.

Genom att kombinera information från markytan (kar
tering) med stratigrafisk information (inklusive dateringar) 
från långschakten erhölls ett skelett till tolkningen inför 
slutundersökningen av de olika lokalerna.

Förundersökningar, två exempel
Vid RAÄ 157 i Högsta ds socken visade de historiska kar
torna på en brukningsfas i området kring 1860, men var
ken tidigare eller senare. Spåren i markytan hade en sen 
prägel - det man kunde se härrörde med största sannolik
het från denna tid. Förundersökningen visade emellertid att 
även en tidigare, troligen kortvarig, brukningsfas med bör
jan i första halvan av 1400-talet funnits i området. Denna 
fas kunde identifieras som ett särskilt lager i de delar av 
området där den inte helt utraderats av 1800-talsodlingen.

Lokalen RAÄ 247 i Mjölby socken låg i en nutida åker. 
Sökschakt drogs här med utgångspunkt i fyndet av bo
platslämningar från äldre järnålder. Tanken var att åkrar 
bör ha funnits i anslutning till boplatsen. Så var också 
fallet. Här framkom i en svacka ca 350 m öster om boplat
sen flera urskiljbara åkerhorisonter som överlagrade var
ann i en sekvens från 2700 f Kr till 500 e Kr. Slutunder
sökningen 1995 - 96 bekräftade en tidig datering. Årder
spår i botten av åkersekvensen daterades till äldre än 3000 
f Kr (Elfstrand muntl).

Dateringar
Det kol som insamlats vid förundersökningarna har an
tagits härstamma från brandröjning i samband med att 
åker brutits. Detta är ett förlopp som har kunnat doku
menteras upprepade gånger på samma plats.

Idén att kol i åkerjorden härstammar från brandröjning 
har framförts i olika sammanhang men mig veterligt ald
rig testats mera ingående. Ulf Näsman har visat att 14C- 
dateringar av odlingsspår kan vara en fungerande metod. I 
exemplet från Brunsbo Storäng har distinkta odlingsspår 
av olika typer daterats med hjälp av kol som insamlats i 
elva olika schakt (Näsman 1979, s 161 ff och där anförd 
litteratur). Det är viktigt att påpeka att det som dateras 
är repetitiva och lätt igenkännliga odlingsspår.

De lämningar av åkerbruk som omtalas i litteraturen 
är till övervägande del fossila åkerformer. Årderspår som 
bevarats överlagras i regel av ett skyddande jordlager, 
oftast en gravkonstruktion, som hindrat spåren från att 
urlakas (t ex Fowler 1983, s 7, Thrane 1982). Den över
lagrande konstruktionen har då fått datera årderspåren. 
Det har därför inte funnits anledning att diskutera här
komsten för kolet i åkerlagren mera ingående.

Från 1994 års förundersökningar analyserades 30 14C- 
prov med tandemaccelerator. När 14C-proverna från de 
olika lokalerna sammanställs i ett diagram är det uppen
bart att de är relativt jämnt spridda över förhistorisk tid 
(fig 2). Någon ansamling till äldre järnålder, som de fasta 
fornlämningarna ger vid handen, kan inte urskiljas.

Däremot visar diagrammet en mängd dateringar från 
1400- och 1500-talet e Kr. Dessa avspeglar jordbrukets 
uppsving efter den medeltida agrarkrisen. Jord som lig-
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Fig 2. Sammanställning av samtliga 30 ,4C-dateringar från förundersökningens åtta lokaler.

ger utanför byarnas egentliga inägomark tas då i bruk 
för mera extensiv sädesodling omväxlat med långtidsträda 
som betesmark.

14C-dateringar från åkermark kan i föreliggande under
sökningar kopplas ihop med kända historiska förlopp, där 
vi vet att ny mark brutits. Korrelationen med historiska 
källor visar att det kol som antagits härröra från röjnings- 
kol verkligen också gör det. Detta betyder att även det kol 
som får en datering till förhistorisk tid i motsvarande kon
text får antagas härröra från brandröjning under förutsätt
ning att gödsling med boplatsavfall först uteslutits.

Samtidigt som kolets proveniens får anses generellt 
belagd, måste man räkna med att kol från åkerlager har 
flera potentiella felkällor än t ex kol tagna ur slutna bo
platskontexter. Ovanstående visar att det kvävs en större 
mängd l4C-dateringar för att slutsatser överhuvudtaget 
skall kunna dragas.

Slutsats
Den slutsats som kunde dragas av de genomförda för
undersökningarna var att det är möjligt att hitta spår av 
forna tiders åkerbruk även där dessa ej indikeras i mark
ytan eller där de indikationer som finns i markytan är 
direkt missledande vad gäller ålder.

Slutundersökningarna
Målsättningen inför slutundersökningarna var att arbeta 
på ett sådant sätt att vi skulle kunna få en detaljerad tolk
ning av den utgrävda åkern. Syftet härmed var att kunna 
diskutera olika utgrävda fornlämningstyper utifrån ett 
jämförbart källäge. Vi ville också undersöka om den ut
grävda åkern kunde ge annan, komplementär informa
tion till andra undersökta lämningstyper.

Med utgångspunkt i förundersökningarna samt tidigare 
forskning på andra platser formulerades ett antal frågeställ
ningar. Dessa kunde hänföras till tre olika nivåer.

1. Åkern. Åkerns storlek, gödsling, grödor, rotations
system, redskap m m.

2. Gården/byn. Åkerbrukets organisation påverkar utform
ningen av gård och by.

3. Samhället. Större skeenden som t ex den odlade arealens 
expansion och regression avspeglas i material från en
skilda undersökta åkrar (se ovan avsnittet ”Dateringar”).

Nivå 1 kan direkt studeras under fältarbetets gång me
dan nivå 2 och 3 mera är ett resultat av en högre grad av 
bearbetning och sammanställning.
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Metod
Den fältarbetsmetod som kom att användas byggde på 
tre huvudkomponenter:

1. Ytterligare långschakt.
2. Totalavbaningar.
3. Tornfotodokumentation av hela den avbanade ytan.

RAÄ 166
- ett exempel, utgrävningen
Fornlämningslokalen RAÄ 166 i Hogstads socken ligger 
i brytzonen mellan den bördiga Östgötaslätten och skogs
bygden söder därom. Landskapet är kuperat och den ste
rila jordmånen består av grusig morän. Cirka en kilome
ter söder om lokalen ligger det välbevarade stensträngssys- 
temet vid Särstad i Rinna socken och ca 500 m norr om 
lokalen finns stensträngar bevarade som ingått i ett sten- 
strängssystem som funnits vid Mörby i Hogstads socken. 
Fornlämningsbilden i området pekar på äldre järnålder. 
Området ligger på utmarkerna till den historiska byn Mör
bys ägor. På de historiska kartorna är området markerat 
som bete eller som bevuxet med lövskog. Inga kartor vi
sar på någon form av åkermark här.

På platsen hade vid utredningen 1992 framkommit en 
hästskoformad stensträng som omslöt en 0,14 ha stor åker
yta (fig 3, åkeryta D), samt väster härom ett område med 
röjningsrösen. Vid detaljkarteringen framkom ytterligare 
fyra fossila åkerytor. Nordöst om stensträngen framkom i 
en svag västsluttning en relativt tydlig åkeryta, ca 40x12 m 
stor och med en yta av 0,05 ha (åkeryta A). Åkerytan be
gränsades i överkant av röjningsrösen och i nederkant av 
stenar som visade att marken här aldrig varit röjd. Norr 
om stensträngen och skild från åkeryta A genom ett band 
av oröjd mark framkom två smala åkerytor (åkeryta B 
och C). Dessa åkerytor framträdde mest som två stenröjda 
ytor där deras begränsning utgjordes av oröjd mark med 
ett visst mått av påförd röjningssten (som dock ej var 
urskiljbar i markytan). Det är möjligt att dessa åkerytor 
anslutit mot stensträngen men detta kunde inte faststäl
las då denna del av det karterade området låg utanför 
vägområdet. Åkeryta B var minst ca 25x7 m stor med en 
yta av 0,02 ha och åkeryta C var minst 20x15 m stor med
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Fig 3. Kartering 1995. RAÄ 166, Hogstads socken, Östergötland.

en yta av 0,03 ha. De nu nämnda fossila åkrarna låg på ett 
sådant sätt att de verkade ta hänsyn till varann och sten
strängen. Antagandet att vi stod inför ett stycke fossilt äldre 
järnålderslandskap föreföll rimligt. Åkeryta E var beläget 
söder och sydväst om stensträngen. De synliga spåren här
rörde med stor sannolikhet från 1800-talet (eller senare) 
och kunde troligen knytas till ett närbeläget torp.
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Fig 4. Foto över åkeryta F från äldre järnåldern som begränsas av en stensträng samt en stenblandad jordvall (till höger i bild). 
RAÄ 166, Flogstads socken, Östergötland.

Arbetet vid slutundersökningen koncentrerades till två 
områden; åkeryta A och den del av åkeryta D som berör
des av exploateringen samt åkeryta E. Totalt avbanades 
ungefär 5000 m2.

Ett metodiskt problem uppstod då ploglagret i åker
yta A skulle grävas bort med grävskopa. Inspirationen 
till detta arbetssätt hade hämtats från Viggo Nielsens ar
beten (t ex Nielsen 1993) där matjorden avlägsnades över
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stora ytor och årderspår framkommit i sådan utsträck
ning att hela åkersystem kunde identifieras. Förunder
sökningen vid RAÄ 166 hade visat att inga årderspår fanns 
bevarade. Idén med att ändå ta bort ploglagret var att se 
om årdret hade lämnat några spår i den steniga och grusiga 
moränen i form av extra djupa fåror, stenar rubbade ur 
sitt ursprungliga läge eller annat liknande.

Ett testområde grävdes där all gammal åkerjord ren
sades bort ner till toppen av den sterila och steniga morä
nen. Tanken var att röjningsrösen skulle framträda mot 
moränen med sin avvikande stenstorlek. Jag bedömde att 
denna rensningsnivå inte var den mest åskådliga. Ett nytt 
testområde togs upp där ett par centimeter av den gamla 
åkerjorden lämnades på moränen. På detta sätt kom alla 
stenar som rubbats ur sitt ursprungliga läge att framträda 
mycket tydligt mot åkerjorden. Röjningsrösena som be
gränsade åkeryta A i väster och söder framträdde nu tyd
ligt. I åkerns nederkant fanns ett ca 3 m brett stråk av mindre 
röjningssten som successivt slängts ut från åkern och bil
dat ett halvmetertjockt lager av sten och finmaterial (som 
eroderat nerför sluttningen).

Hela åkeryta A dokumenterades med tornfoto som 
monterades till en tornfotoplan i skala 1:50. En handteck
ning eller inmätning med totalstation kan aldrig ersätta torn
fotot som arbetsmaterial i ett fall som detta. Den detaljerings
grad som erhålles med lodfoto kan inte uppnås på något 
annat sätt. Inom åkerytorna B och C utfördes inget yt- 
täckande undersökningsarbete. Två schakt maskingrävdes 
genom åkerytorna. Dessa syftade primärt till att ge mate
rial för datering av åkerytorna. I den andra undersöknings- 
ytan (åkeryta E) utfördes undersökningen på samma sätt 
som ovan skisserats för åkeryta A. När ploglagret som da
terades till 1800-tal togs bort framträdde rester av ett land
skap som varit helt osynligt i markytan. En del (25x10 m) 
av en åker (åkeryta F) som begränsades av en stensträng 
och, vinkelrätt mot denna, en ca 0,2 m hög vall av mindre 
sten och jord framkom (fig 4). Stensträngen får anses da
tera åkern till äldre järnåldern. Lagerföljder synliga i profi
ler visade att åkerytan innehöll minst tre åkerfaser, där den 
yngsta hade samband med det närbelägna torpet.

Senare erfor jag att metoder liknande de som nu be
skrivits hade använts vid utgrävningen i Cam Brae i Västra 
Skottland, där en liten åker om cirka 100 m2 undersökts.

Roger Mercer skrev med anledning av detta ”In order to 
appreciate any form of agricultural ie large-scale, wide
spread and uniform disturbance of the soil, it is clearly 
necessary to carry out an excavational exploration on a 
large scale so that patterns of stone clearance...an soil 
change can be observed. In practice, this dictates the use 
of machinery yet also requires the use of techniques that 
will not disturbe differential distributions of soil and 
stone...” (Mercer 1978, s 164).

Dateringar - en jämförelse
Det diagram med dateringar dels från förundersökningen, 
dels från slutundersökningen av RAÄ 166 visas i figur 5. 
Dateringarna från förundersökningen är någorlunda jämt 
spridda över tiden utan någon uppenbar tyngdpunkt i nå
gon period. När dateringarna från slutundersökningen 
läggs till, ändras bilden helt. 72 % av alla dateringar kom
mer från historisk tid och 56 % av dateringarna från 1400- 
talet e Kr eller senare. Om man vid denna lokal endast 
hade grävt schakt, så som skedde vid förundersökningen 
hade bilden av lokalen alltså blivit förvrängd i så måtto 
att dateringarna inte i sig skulle kunnat bidraga med in
formation om de olika fasernas betydelse och intensitet. 
Likaså skulle det ha varit omöjligt att utesluta att en del 
av kolet kom från sönderplöjda boplatser.

Tolkning
Genom att använda metoden att ta bort det gamla plog
lagret med grävmaskin över hela de gamla åkrarnas yta 
har en arkeologisk tolkning av fornlämningen kunnat gö
ras. Denna presenteras nedan.

Vid RAÄ 166 kunde urskiljas fem faser; senneolitikum/ 
äldre bronsålder, yngre bronsålder/förromersk järnålder, 
romersk järnålder, yngre järnålder samt senmedeltid/nyare 
tid. Faserna synliggörs genom 14C-dateringar med undan
tag för romersk järnålder.

Fas I

Den senneolitiska dateringen och dateringen från tidig 
bronsålder ligger tidsmässigt isolerade från fas II med 1000
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Förundersökning
Slutundersökning

2000 e Kr3000 f Kr

Fig 5. Sammmanställning av ,4C-dateringar från förundersökningen 1994 och slutundersökningen 1995. RAÄ 166, Hogstads socken, Östergötland.

år. Med ett sigmas noggrannhet överlappar de inte varann 
men deras närhet i tiden gör att de ändå får ses som ut
tryck för samma fenomen. Om det rör sig om upprepad 
röjningsbränning på samma yta eller två dateringar som 
pekar på samma tidsperiod kan inte avgöras.

De tidiga dateringarna i åkeryta A kunde bekräftas 
uteslutande som ett resultat av den undersökningsmetod 
som valts. En rimlig stratigrafisk tolkning kan ges. Det 
kol som daterats till senneolitikum/tidig bronsålder kom 
från den kastzon för röjningssten som fanns som ett band 
i nederkanten av (öster om) åkeryta A. Kol från en tidig 
röjningsbränning har här förseglats av successivt utkas
tad röjningssten liksom av åkerjord som eroderat ner hit 
från sluttningen. Högre upp i sluttningen framkom inget 
tidigt kol - här hade senare tiders jordbearbetning utrade
rat varje spår av det tidiga åkerbruket. I ett av röjnings- 
rösena i anslutning till åkeryta A gjordes fynd av ett flint- 
spån som troligen fungerat som skära. Sådana skåror da
teras till neolitikum (Jensen 1994). Detta fynd bekräftar 
inte bara dateringen utan även den aktivitet som försig
gått här. Den senneolitiska dateringen bekräftades ytter
ligare av ett fynd av en stenmejsel från området. Det är 
inte uteslutet att sådana mejslar använts för ringbarkning

av träd, något som i sådana fall ytterligare bekräftar ak
tiviteten i området. Jag anser att dessa tre indikationer, 
14C-dateringen, fyndet av skäran samt mejselfyndet sam
mantaget är fullt nog för att kunna säga att åkeryta A 
utgör det ungefärliga läget för en senneolitisk åker. Där
emot är de fysiska spåren av åkern i landskapet utraderade 
av senare tiders jordbruk. Det exakta läget för åkern, dess 
storlek m m går ej att uttala sig om.

Det finns inga spår av någon neolitisk boplats i åker
ytans omedelbara närhet. Kringflyttande åkrar där svedje- 
röjning är en viktig komponent, är det odlingssystem som 
ofta har föreslagits för denna del av neolitikum. Åkrarna 
är kortlivade och ingen gödsel tillförs (se t ex Welinder 
1975, s 77 ff). De neolitiska spåren vid RAÄ 166 skulle 
kunna passa in i en sådan modell.

Den engelske forskaren Peter Fowler vill istället för 
perioden se ett system med fast markindelning med inten
sivt odlade inägor samt utägor där t ex odling av mera 
tillfällig art kunde försiggå. Ett exempel på denna utmarks- 
odling ser han i de undersökta åkerlämningarna vid South 
Street long barrow i Wiltshire (Fowler 1984, s 37). Den 
neolitiska odlingen vid RAÄ 166 skulle lika gärna kunna 
passa in i ett sådant markanvändningssystem.
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Fas II

Tre dateringar från RAÄ 166 härrör från sen bronsålder/ 
förromersk järnålder och faller inom tidsspannet 720 - 
210 f Kr. Kolproverna kommer i samtliga fall från härdar 
som blev synliga först när det gamla åkerlagret banats 
bort, vilket betyder att de vid något tillfälle plöjts över. 
Fyra sådana härdar framkom i området. För tolkningen 
är två alternativ möjliga.

Det första innebär att härdarna använts i samband 
med arbete på en åker här, dvs att åkeryta A använts som 
åker under denna period, liksom delar av åkeryta E. Andra 
undersökningar visar att sådana härdar ibland kan ligga 
alldeles utanför den forna åkerns kanter (Elfstrand muntl). 
När åkerytans begränsningar för den aktuella tidsperio
den inte är kända skulle härdarnas placering kunna ange 
åkergränserna. Detta skulle kunna vara fallet för de härdar 
som ligger i uppkanten av åkeryta A. Den direkta funk
tionen för härdarna kan ha varit tillfällig värmekälla och 
matlagningsplats.

Ett andra tolkningsalternativ är att härdarna tillkom
mit under en period när åkrarna använts som bete. Även 
då kan de tjänat som tillfällig värmekälla eller matlag
ningsplats men kan också haft samband med t ex mjöl
kens omhändertagande. En sådan tolkning antyder möjlig
heten av närvaron av en inhägnad för djuren i grannskapet.

Härdarnas datering sammanfaller med dateringar av här
dar i liknande kontexter från andra undersökningar i Öster
götland. Exempel härpå kan hämtas t ex från RAÄ 171 i 
Hogstads socken och RAÄ 245 i Väderstads socken (Ulf- 
hielm 1998, s 16 ff), där dateringen av sådana härdar med 
enstaka undantag faller inom intervallet 800 - 180 f Kr. 
Härdar spridda i landskapet utan påvisbar boplatskontext 
har iakttagits även i Skåne och Danmark. Också här faller 
dateringarna inom perioden yngre bronsålder/äldre järn
ålder (Tesch 1993 s 209). Pollendiagrammen visar f ö också 
på ett landskapets öppnande vid denna tid.

Fas III

Den tredje fasen får sin datering av de där ingående sten
strängarna. 1 de fall där stensträngar daterats med avseen
de på anläggningstiden med hjälp av kol som framkom
mit under strängarna har dateringarna i Östergötland fallit

inom perioden 100 f Kr - 600 e Kr (Nielsen 1997, s 6, Nils
son 1976, s 22, Widgren 1983, s 67 f). Det är värt att no
tera att endast för ett tiotal strängar är dateringar publicera
de samt vidare att dessa dateringar utförts innan tandem
accelerator kommit i bruk. Den datering som generellt bru
kar anges för stensträngarnas anläggningstid i Östergöt
land, 100 - 500 e Kr, bygger huvudsakligen på indirekta 
dateringar (Lindqvist 1968 och Widgren 1983, s 123).

RAÄ 166 låg mellan det stora välbevarade stensträngs- 
systemet vid Särstad i Rinna socken samt ett fragmenta
riskt bevarat system vid Mörby i Hogstads socken. På 
vilket vis stensträngarna vid RAÄ 166 hängt ihop med 
dessa kända system är omöjligt att avgöra.

Åkeryta D begränsas av en hästskoformad stensträng 
(fig 6). Åkerytan mäter 40x35 m och omfattar 0,14 ha. 
Viggo Nielsen har vid sina undersökningar i Store Vildmose 
av åkersystem från äldre järnålder visat på tendenser till 
två olika storleksgrupperingar; åkrar om dels 0,075 ha och 
dels 0,15 ha. Den förstnämnda enheten motsvarar den yta 
det är möjligt att kryssar ja med årder på en dag och den 
sistnämnda enheten den yta som kan genomärjas en gång 
på en dag (Nielsen 1993, s 123). Åkeryta D:s areal motsva
rar väl den större storleksgruppen vid Store Vildmose. Kol 
från åkeryta D har dock uteslutande givit medeltida eller 
senare dateringar. Stensträngens Ursprungsfunktion som 
åkerbegränsning kan alltså ej beläggas med hjälp av 14C- 
dateringar och är alltså inte given. En tolkning som hägnad 
för boskap är också tänkbar.

Till stensträngstiden hör även den överplöjda åker (F) 
i åkeryta E, vilken begränsades av en stensträng och en 
ca 0,2 m hög vall av stenblandad jord. Endast en del, 
25x10 m eller 0,025 ha, av den forna åkern frilädes. Några 
slutsatser om åkerstorlek kan följaktligen inte dragas. När
varon av den stenblandade jordvallen tyder möjligen på 
att denna åker varit brukad över en längre period - åker
ytan förefaller alltför välordnad för kort, extensivt utnytt
jande.

Ca 100 m öster om undersökningsområdet finns ett 
mindre gravfält med stensättningar av äldre järnålders- 
typ. Gravfältet indikerar närvaron av en boplats. Möj
liga boplatslägen vore söder eller väster om gravfältet i 
nutida åkermark. Markkemiska undersökningar har dock 
uteslutit dessa boplatslägen varför boplatsen får sökas
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Fig 6. Tornfotoplan över del av åkeryta D, vilken omgärdas av en stensträng. RAÄ 166, Hogstads socken, Östergötland. Norr är åt vänster i bild.

längre bort (Engelmark 1997, s 6). Detta betyder att inte 
heller under yngre bronsålder/äldre järnålder, alltså fas II 
och III, kan åkeryta A ha tillhört de mera intensivt bear
betade åkrarna närmast gården/boplatsen.

Fas IV

Från yngre järnålder och tidigmedeltid finns tre 14C-date- 
ringar som troligen överhuvudtaget inte sammanfaller. Dessa 
dateringar är svårtolkade eftersom de inte understöds eller 
förklaras av andra säkra arkeologiska iakttagelser eller fynd. 
Jag utgår ändå från att detta kol representerar samma typ 
av aktivitet som övrigt kol i åkerjordslagret, nämligen 
röj ningsbränning inför odling. Det tidigaste kolet i fas IV 
kan då ses i sammanhanget av etableringen av den yngre 
järnålderns gårdar och byar och den omarrondering av mark 
som detta uppenbarligen medfört i området.

I och med medeltiden kan den bystruktur som avläses 
i det historiska kartmaterialet antas vara befäst. Detta 
innebär, som tidigare nämnts, att undersökningsområdet 
var beläget på utägomark, i ett perifert förhållande till 
inägomarken.

Tidig medeltid ses som en period av ökad uppodling, 
något som även avläses i pollendiagrammen från Östergöt
land. De två senare dateringarna i fas IV kan ses i rela
tion till detta och då särskilt den tidigmedeltida dater
ingen från åkeryta E. Den matta av röjningssten som fram
kom längs västkanten av åkeryta E (fig 4 till vänster i 
bild) skulle kunna vara ett resultat av tidigmedeltida jord
bruk men kan även vara yngre.

Fas V

Medeltiden från andra halvan av 1300-talet och fram till 
nyare tid ses för jämförbarhetens skull som en fas. Dock 
kan man här pga det stora antalet dateringar, i kombina
tion med möjligheten att knyta dateringarna till kända 
historiska förlopp särskilja flera undergrupper.

Fem dateringar från andra halvan av 1300-talet och 
1400-talets första hälft (i åkeryta A och E) kan möjligen ses 
som anmärkningsvärda. A andra sidan har Det Nordiska 
Ödegårdsprojektet visat att den medeltida agrarkrisen slår 
mycket olika i olika bygder såväl vad gäller tidpunkt som 
omfattning (Porsmose 1988, s 324 ff).
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Ett stort antal dateringar, spridda i hela undersöknings
området, härrör från 1500-talet. Åkerytorna A och E bröts 
åter upp till åker, samtidigt som åkerytorna B och C för 
första gången togs i anspråk som åker. Åkeryta A var 
under denna period cirka 40x25 m eller 0,05 ha. I åker
yta A var odlingslagret mörkare, relativt stenfritt och klart 
urskiljbart från den underliggande sterila moränen. Jag 
tolkar detta som ett tecken på gödseltillförsel i kombina
tion med en sammanlagt längre period som odlad mark. 
Åkeryta B var minst ca 25x7 m med en yta av 0,03 ha 
och åkeryta C var minst 20x15 m stor med en yta av 0,03 
ha. Det rör sig alltså om små, avlånga åkrar där inga hak 
eller terrasskanter utbildats. Själva åkerlagret avvek mycket 
lite från den sterila moränen i utseende - åkrarna bör 
följaktligen inte ha gödslats i någon större omfattning. Detta 
antyder också att åkrarna använts endast under en kort tid.

Förloppet kan sättas i samband med att byarnas bön
der nu fått tillgång till plog, vilket medförde att grässvålen 
lättare kunde genomskäras vid nyodling. En mängd kort- 
livade åkrar togs upp i marker utanför byarnas inägor. 
En sådan tolkning för åkeryta B och C stämmer väl överens 
både med såväl avsaknaden av synliga fossila former som 
det forna ploglagrets utseende. Liknande dateringar har 
också erhållits vid andra undersökningar i samma typ av 
läge inom byarnas marker (t ex vid RAÄ 234 i Väderstads 
socken).

De yngsta dateringarna i området tillhör sen tid och 
kan kopplas till många av de former som idag är synliga 
i markytan.

Allmänna slutsatser rörande markutnyttjande
Tolkningen hittills har diskuterat de tidigare nämnda ana
lysnivåerna ”Åkern” och ”Gården/byn”. Detta avsnitt be
handlar analysnivån ”Samhället”.

Som framgått har åkeryta A under ingen period legat 
i direkt anslutning till någon boplats. Varken de arkeolo
giska undersökningarna i sig eller den serie markkemiska 
analyser som utförts visar på boplatsspår i området. Åker
yta A bör därför inte heller ha hört till de antagligen mera 
intensivt brukade åkrarna närmast boplatserna (i historisk 
tid byarna). Detta betyder att man för såväl forntid som 
medeltid och senare kan betrakta området som ett slags

markreserv, som odlats under perioder då man av olika 
orsaker temporärt (eller under längre perioder) velat utöka 
åkerarealen eller då man använt de genom odlingen väl- 
röjda ytorna som bete/slåtter. Den enskilda åkern kan då 
sägas spegla trender i samhället i stort. Perioder då man 
tagit denna markreserv i anspråk har varit senneolitikum, 
yngre bronsålder/förromersk järnålder, romersk järnålder, 
tidig medeltid, sent 1300-tal/tidigt 1400-tal, 1500-tal samt 
nyare tid. När resultatet från liknande undersökningar 
från flera lokaler i området sammanvägs kommer de mera 
generella trenderna att kunna avläsas tydligare.

En parallell till RAÄ 166 skulle kunna vara Munke- 
rödslokalen i Bohuslän. Området ligger relativt centralt i 
det forntida kulturlandskapet men inte heller där fanns 
spår av någon permanent bosättning. I Munkeröd har 
man ”odlat, troligen hållit djur på bete och sedan lämnat 
svedjorna att växa igen. Aktivitetstypen är likartad ge
nom hela forntiden alltifrån tidigneolitikum till äldre me
deltid” (Lindman 1992, s 113) Området har alltså varit 
utnyttjat för extensiv odling och boskapsskötsel medan bo
platsen/gården legat någon annanstans i närheten. Munke- 
rödslokalen skulle möjligen kunna ses som ett indirekt 
indicium för att tolkningen ”markreserv” även skulle kun
na omfatta den neolitiska odlingen vid RAÄ 166 i Hog- 
stads socken.

Dessa två geografiskt skilda lokaler antyder att man 
troligen måste räkna med att denna typ av extensivt ut
nyttjade områden ingått som en del i forntida och medel
tida jordbruksekonomi parallellt med de mera intensivt 
utnyttjade ytorna närmast boplatserna. Troligen har detta 
varit fallet från neolitikum och framåt och säkerligen från 
och med äldre järnålder. I sådana områden har tillfällig 
odling (ibland med specialiserade metoder) omväxlat med 
bete för djur och perioder av igenväxande.

Metodiska slutsatser
De arkeologiska förundersökningarna av åtta lokaler med 
agrara lämningar i E4:ans breddningsdel mellan Mjölby 
och Väderstad i Östergötland har visat att spår av jord
bruk finns, från neolitikum och framåt, även om detta ej 
indikeras på något sätt i markytan. Resultaten antyder 
att denna typ av lämningar förmodligen är mycket van-
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lig. Om sådana lämningar skall komma att uppptäckas 
vid en förundersökning beror troligen mera på förunder
sökningens inriktning och den enskilde arkeologens int
resse, än den faktiska förekomsten av spår av äldre åker
bruk.

Den jämförelse jag gjort mellan framför allt invente
ring och schaktgrävning å ena sidan och totalavbaningar 
av fossil åkermark å andra sidan visar att det tolkade 
resultatet är helt beroende av arbetsmetoden. Att gräva 
enstaka schakt är en arbetsmetod som möjligen kan an
vändas när man har väldefinierade och lätt igenkännbara 
kategorier av formelement som man önskar datera. Stora 
ytavbaningar är däremot en förutsättning för att kunna 
göra en detaljerad tolkning av platsen. Tolkningens detal
jeringsgrad gör att slutsatser som rör även högre abstrak
tionsnivåer kan dragas.

Vad gäller 14C-dateringar från den fossila åkerjorden 
visar både förundersökningarna och slutundersökningen 
av RAÄ 166 i Hogstads socken att dateringarna framför 
allt talar genom massverkan (även om enskilda provs ut
sagor kunnat verifieras på arkeologisk väg).

När man ser på dateringarnas spridning över särskilt 
åkeryta A vid RAÄ 166 är det uppenbart att de senare 
brukningsfaserna från 1500-talet och framåt (med tyngre 
redskap och längre tid för erosion att verka) utraderat 
alla spår av tidigare åkerbruk. Tidiga dateringar har bara 
erhållits från förseglade lager som ej berörts av den sena 
verksamheten. Dessa tidiga dateringar har styrkts av komp
letterande arkeologiska iakttagelser och fynd. Resultaten 
visar att även enstaka tidiga dateringar måste tas på all
var i dessa kontexter.
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Arkeobotaniska analyser av fossila odlingslager
- något om möjligheter och problem
Håkan Ranheden

Inledning
Arkeobotaniska analyser är ofta en betydelsefull del inom 
bebyggelse- och agrararkeologiska projekt. Pollenanalysen 
har t ex en etablerad funktion vad gäller främst konti
nuitetsstudier, där man arbetar med naturligt avlagrade 
material som t ex sjösediment eller organiska avlagringar 
i myrmarker. Makrofossilanalysen har framför allt an
vänts för att studera mer lokala förhållanden vid en bo
plats, där man bl a försökt funktionsbestämma olika ty
per av konstruktioner eller anläggningar. Frågor angåen
de t ex boplatsernas produktionsekonomi har varit vik
tiga i sådana studier.

Pollenanalysen har emellertid under senare tider också 
börjat användas för studier av terrestra (dvs mer eller 
mindre torra) marklager där det, mer likt användandet 
av makrofossilanalys, har funnits önskemål att funktions
bestämma eller detektera fossila aktivitetsytor som exem
pelvis fossila odlingslager. Ännu en tillämpning av pollen
analysen har blivit att försöka göra longitudinella studier 
i prov från diverse ansamlingar av material, som exempel
vis finfraktionen i röjningsrösen, samt utefter olika nivåer 
av odlingsterrasser eller andra former av antropogena kol- 
luviebildningar.

Syftet med denna artikel är att försöka aktualisera 
några problemaspekter vad avser i första hand pollenana
lys men i viss mån även makrofossilanalys, då metodiken 
appliceras på terrestra marklager. Avsikten är att försöka 
göra detta ur både en praktisk och erfarenhetsmässig syn
vinkel samt att i ett mer teoretiskt perspektiv försöka ak
tualisera en del av de problem som kan uppstå i samband 
med sådana analyser. Ett syfte med artikeln, som i första 
hand vänder sig till arkeologer, är också att ge uttryck för 
några erfarenheter vad gäller arkeobotaniska studier av 
bl a terrestra marklager. Diskussionen i artikeln baseras

på pollen- och makrofossilstudier som undertecknad gjort 
i fossila marklager från Östergötland men också på ana
lyser av andra objekt. Det är dock inte min avsikt att 
försöka statuera något klart förhållningssätt angående 
arkeobotaniska studier av marklager utan artikeln skall 
ses som en samling reflektioner vad beträffar några aspek
ter av arkeobotanik.

Några primära problemaspekter
Att analysera pollen- och makrofossilmaterial ur terrestra 
markprofiler involverar flera i sig metodmässigt komplice
rade problem. Det är, som jag ser det, bl a tre sådana 
problem eller aspekter som bör behandlas i samband med 
arkeobotaniska studier av terrestra lager. En av dessa är 
pollen- och makrofossilmaterialets bevaring i terrestra 
markprofiler. En annan är deras spridning, dvs vilken late
ral relevans närvaron av t ex pollen innebär. En tredje är 
partikelrörelser i marken, dvs det som t ex leder till kon
tamination av djupare marklager men även till omlag
ring. Det är bl a dessa tre faktorer som, vid sidan av rent 
antropogena anrikningar av t ex odlat växtmaterial, måste 
ligga till grund för diskussionen om huruvida noterade 
pollen och makrofossil i aktuella lager är relevanta för t ex 
agrarhistoriska tolkningar eller inte.

Bevaring
Det finns från jordbrukstekniskt håll en hel del skrivet 
om framför allt frön och frukters uppträdande och beva
ring i form av grobarhet, eftersom fröbankar av ogräs
växter är ett stort problem i jordbruket. Det är emellertid 
oklart vilken relation som finns mellan fröernas grobar
het och den rent fysiska hållbarheten av deras fröskal.
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Även om det just är denna fysiska bevaring av frön som är 
av primärt intresse för miljöhistorikern, så kan t ex in
lagrade frön gro efter ett tag och på så sätt generera nya 
frön, vilka i sin tur kan gro efter ytterligare en tids inlag
ring osv. På så sätt kan frön från gammal vegetation ”hänga 
kvar” på en plats, varvid dess ekologiska signal kan få 
viss relevans även om själva substansen inte tillhör den 
studerade tiden. För att frön skall vara grobara måste 
fröets vegetativa delar vara bevarade och fröet är alltså 
levande fast det ligger i vila. Frågan om fröns grobarhet 
får också aktualitet genom det faktum att groende frön 
ofta påträffas i gamla lager (se mer nedan) varvid man 
ställer sig frågan i vilken grad de verkligen är gamla eller 
inte. Det är sannolikt mycket stor skillnad mellan högsta 
möjliga ålder för grobarhet och högsta ålder för skalens 
rent fysiska bevaring. Tyvärr finns det inte lika många 
studier gjorda i det senare avseendet utan man får se till 
gängse litteratur i jordmånslära etc.

Av de grobarhetsstudier som gjorts måste man särskilja 
de som utförts på frömaterial med känd ålder, vilka om
fattar frön från gamla samlingar som utsatts för gronings- 
försök. En helt annan grupp bildar då frön som hämtats

Stärkelse

Cellulosa

Veckor

Fig 1. Diagrammet visar nedbrytningshastigheten av olika organiska 
material i jorden. Det är nedbrytningsprodukten koldioxid som här 
blir mått på hastigheten. Diagrammet visar hur snabbt olika socker
arter bryts ner medan det finns betydligt stabilare ämnen 
(efter Troedsson & Nykvist 1973).

ur diverse lager, vilka daterats på olika sätt, främst ge
nom stratigrafiska relationer. Dessa frön bör omfattas av 
alla de kontextuella problem som finns även vid en van
lig exploateringsgrävning. Mycket riktigt finns där också 
en enorm skillnad i framkommen ålder för grobarhet i de 
båda grupperna.

Det äldsta kända grobara fröet anses vara ett frö av 
släktet Nelumbo (den tillhör familjen näckrosor men finns 
inte i Norden) som samlats in år 1705 och som man fick 
att gro 1942, dvs vid en ålder av 237 år. Ur den nordiska 
floran är det framför allt frön ur familjen Fabaceae (dvs 
ärtväxternas familj) där det finns gamla grobara frön 
noterade. Vid en undersökning befanns t ex frön av get- 
väppling vara grobara efter 90 år och några exemplar 
även efter 100 år. Likaså grodde ur samma samling ensta
ka frön av rödklöver (Trifolium pratense) och stor käring
tand (Lotus uliginosus) även om grobarheten bara var 
1%. Man har också gjort försök att gräva ner frön för att 
långt senare gräva upp dem igen och då se om de kan 
gro. Frön av släktet kungsljus (Verbascum) t ex förvara
des i flaskor med sand, vilka grävdes ner i marken. Efter 
100 år hade fröerna en grobarhet av 44%. Ur samma 
samling hade frön av Malva neglecta (skär kattost) dock 
endast 2% grobarhet, vilket visar hur stor variation det 
finns mellan olika frötyper (exemplen är hämtade från 
Millberg 1990, s 323 ff). Flera liknade notiser finns om 
enstaka frön som kunnat gro men i de flesta fall vet man 
inte om de kemisk-fysikaliska förutsättningarna varit de 
allra bästa. De grodda fröerna låg ju t ex inte i jord utan 
hade förvarats i burkar eller liknande.

Förutom dessa försök finns alltså de noteringar man gjort 
i samband med diverse utgrävningar etc, då man observe
rat att frön i gamla lager gror. Den danske forskaren Ødum 
tar upp följande observationer som tillförlitliga (se Mill
berg 1990 och där citerad litteratur): (1) Frön av bolmört 
(Hyoscyamus niger) från en gammal mur som revs år 1846 
grodde vid en ålder av minst 118 år. (2) En f d åker från 
1700-talet hade begravts av flygsand. I åkermarkslagret 
fanns groende frön av svinmålla (Chenopodium album), 
åkerspärgel (Spergula arvensis) och vitklöver (Trifolium 
repens) som därmed ansågs vara minst 250 år gamla. (3) 
Vid utgrävningen av ett fort som övergavs på 1400-talet 
fann man grobara frön av ulltistel (Onopordon acanthium).
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Fröerna fanns endast långt nere i jorden och antogs vara 
550 år gamla. (4) Ett annat jordprov 1,5 meter under ett 
kyrkgolv nere i en grav innehöll ett grobart frö av ölands- 
kungsljus (Verbascum densiflorum). Graven var från 1100- 
talet, varför fröet således var 850 år gammalt.

Många fler fall av groende frön i gamla kontexter finns 
(undertecknad skulle kunna bidra med flera exempel) men 
de blir inte trovärdiga förrän fröerna 14C-daterats med 
hjälp av acceleratorteknik. Det duger inte med kontex- 
tuella bedömningar, när det är känt att t ex maskar kan 
äta frön och sedan transportera dem till andra djup utan 
att fröerna förlorar sin grobarhet (mer om groende frön i 
gamla kontexter följer nedan). Man bör vid analys av 
äldre lämningar därmed räkna med att frön som gror med 
största sannolikhet är mer eller mindre recenta inbland
ningar i proverna. Man brukar allmänt utgå ifrån att or
ganiska lämningar inte kan finnas bevarade i gamla mark
profiler och det är vanligen endast bränt material man 
använder för t ex agrarhistoriska tolkningar. Detta måste 
dock inte gälla alla studier, eftersom förutsättningarna 
för bevaring av organiskt material varierar och det finns 
en flytande övergång mot förhållanden som möjliggör 
bevaring av även obränt växtmaterial.

Då det gäller pollen är det lite svårare att hitta konven
tioner om detta. Pollenkorn har generellt en mycket god 
bevaringsförmåga i de flesta miljöer, vilket beror på de
ras oerhört starka skal bestående av ett komplext samman
satt protein (s k Sporopollenin) av liknande typ som in
sekternas kitinösa delar. Pollenkorn anses därför kunna 
bevaras mycket länge även i terrestra markprofiler (dvs 
där markfuktigheten är låg) under förutsättning att mar
kens pH-värde är neutralt eller ännu hellre lågt (Moor & 
Webb 1978, s 8; Faegri & Iversen 1989, s 146). Pollen är 
också relativt värmetåliga då de klarar en kort expone
ring av 300 °C, förutsatt att syrehalten är låg. Likaså tål 
de att utsättas för både starka syror och baser utan att 
deras yttre skaldelar påverkas nämnvärt (Fægri & Iver
sen 1989, s 221). Det är också just denna unika bevarings
förmåga som ligger bakom försöken att använda pollen
analys för studier av marklager. Observera att det här 
inte handlar om pollenkornens grobarhet utan om deras 
fysiska bevaring. Vid höga pH-värden, dvs i kalkrika om
råden, ökar dock nedbrytningen av pollenkornen väsent

ligt, vilket bl a är en följd av mer omfattande markakti
vitet. Olika mark uppvisar också avgörande skillnader 
vad beträffar pollenfrekvenser, där det främst är pH-värdet 
som är avgörande (se exempelvis Dimbleby 1955, s 19). 
Överhuvudtaget tycks pFl-värdet vara centralt för pollen
kornens bevaring, eftersom de bryts ner relativt snabbt 
vid höga pH-värden även om marken är våt, dvs till vä
sentliga delar syrefri (Moor & Webb 1978, s 8). De beva
ras också relativt bra i syresatt miljö, förutsatt att pH- 
värdet är lågt (Jacobsen & Bradscaw 1981, s 81).

Det finns också en väsentlig skillnad mellan olika 
pollentypers bevaringsförmåga. Så anses t ex barrträdens 
pollen vara mer resistenta än genomsnittet för pollen (Hall 
1980, s 193 ff; Fægri & Iversen m fl 1989, s 146). Olika 
pollentyper har nämligen olika halter av just ämnet spo
ropollenin (liksom även olika kvalitéer av det) varför de 
olika typernas bevaringsförmåga blir olika. Så har t ex 
tallpollen en sporopolleninhalt av 24%, medan gräspollen 
kan ha så låg halt som 3,5%. Sporer från kärlkryptoga
mer (fräken och lummer t ex) har endast ca 1,8% av ämnet 
sporopollenin i sina sporväggar (Fægri & Iversen 1989, s 
222 och där citerad litteratur).

Spridning
Det finns en mycket stor skillnad mellan olika pollenty
pers spridning, där det främst är vindpollinerande träd 
med stor pollenproduktion som sprider pollen i stor om
fattning. Logiskt vore att små pollen och pollen med låg 
densitet skulle spridas längst, vilket också stämmer till 
stor del. De pollentyper som brukar vara vanligast före
kommande i svenska regionala pollendiagram är de från 
tall, björk och gran. I studier från Canada, där man sam
lat vindburna pollen i fällor och från vattenytor i sjöar, 
framgick det att dessa pollentyper dominerar även i mar
ker där nämnda träd inte alls dominerar vegetationen, 
eller överhuvudtaget ens växer där (Moor & Webb 1978, 
s 103 och där citerad litteratur). Även flera andra empiris
ka studier visar att t ex tall, gran och björk, som har stor 
produktion av pollen med stor flygförmåga, får stort ge
nomslag även i t ex slutna skogar i vilka de aktuella pollen
producenterna inte har väsentlig del i vegetationen (Cal- 
cote 1995, s 23; Jackson & Wong 1994, s 97; Jackson 1989,
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s 71 f; Colin 1988, s 20). Helt klara är dock inte samban
den mellan pollens teoretiska flygförmåga och deras faktis
ka spridning. Pollen av en (Juniperns) t ex har både en stor 
pollenproduktion samt en pollentyp som har en mycket 
låg fallhastighet i stillastående luft (Moor & Webb 1978, 
s 109 och där citerad litteratur). Likafullt uppvisar enens 
pollen mycket olika inslag i den totala bilden, även i prov 
från områden där den växer rikligt. Detta kan möjligen 
ha sin förklaring i olika blomningstider respektive olika 
vindar under dessa tider, höjd över marken, olika beva
ring etc. I pollenstudier av mossprov från Stora Karlsö 
(inte torv utan mossa ingående i markens förnaskikt), fann 
Jemt Anna Eriksson att enens pollen inte förekom nämn
värt utanför de egentliga bestånden av en, trots att avstån
det till provpunkterna inte var särskilt långt (Eriksson 
1992, s 58). Detta får kanske sin förklaring i en studie 
från Finland, där Irmeli Vuorela fann att pollen av en var 
betydligt bättre representerade i pollenfällor än i moss- 
prover från markytor, vilket hon ansåg hänga samman 
med enpollenkornens relativt snabba destruktion (Vuorela 
1973, s 23). I den pollenfälla som finns uppsatt på Carolina 
redivivas tak (Uppsala universitets bibliotek) finns ofta 
stora mängder enpollen trots att en inte finns växande 
inom staden, åtminstone inte i något större utsträckning 
(Kerstin Alm-Kübler muntligt). Enens pollen bör alltså 
ha en relativt stor spridning men låg bevaringsförmåga.

Vad gäller spridning av pollen från odlade växter, vil
ket är väsentligt för denna diskussion, utgår man ofta 
ifrån att sädesslag är självfertila, dvs pollinerar sig själva 
inuti den slutna blomman, varför de anses ha minimal 
pollenspridning. I den just nämnda studien från Finland 
fann Irmeli Vuorela också att pollen från spannmål fanns 
i mossproverna som ”klumpar” bestående av flera pol
len, även relativt långt ifrån odlingsplatsen. Hon note
rade också att pollen från sädesslag uppträdde i pollen
fällorna först under sensommaren och alltså inte under 
normal blomningstid tidigare under sommaren. Detta 
förklarade hon med att det är själva processandet (även 
inkluderande transport) av säden som på olika sätt lös
gjort och spridit dess pollen (Vuorela 1973, s 22).

Ett annat mycket talande exempel på hur pollen kan 
samlas vid tröskningsplatser är från Hans Göranssons om
fattande arbeten från Alvastra (Göransson 1995, s 76). I

kulturlagren från pålbyggnaden (ca 3340 f Kr) fanns oer
hört stora pollenmängder av Hordeum och Triticum-typ 
(över 2000 pollen av Hordeum-typ på en summa av 351 
trädpollen). Ca 30 meter från byggnaden fann han endast 
5 pollen av Cerealie-typ på en summa av nästan 900 träd
pollen.

Att det kan finnas en klar relevans mellan gamla od- 
lingsaktiviteter och utfall av markpollenanalyser visar stu
dier som Ulf Segerström gjort från tre lokaler i mellersta 
och norra Sverige (Segerström 1991, s 165 ff). I dessa stu
dier framkom, genom pollenanalys av markhumuslager, 
signifikanta samband mellan i övrigt kända aktiviteter och 
noterade pollen i markproverna samt att det i ett par av 
fallen hade stöd av pollenanalyser gjorda i sjösediment. 
Förekomsten av pollen från odlade växter och från några 
ogräs tycktes generellt också uppvisa en lateral utbredning 
som var rimlig i förhållande till äldre kartmaterial.

Ett undantag, vad gäller sädesslagens dåliga spridnings- 
förhållanden, är dock den av råg. Rågen är vindpolline- 
rad och kan därför ha en betydligt mer omfattande pollen
spridning. Att förekomsten av rågpollen dock kan vara 
mycket oberäknelig, visar en studie som en forskarstudent 
från Estland (Anneli Poska) utfört, där hon i analyser av 
både lokalt och regionalt material (ytliga mossprover) från 
rågodlingar fann att dess pollen inte alls var mer frekventa 
i närheten av just dessa odlingar. Detta antog hon hänga 
samman med rågens korta blomningstid och de vindar 
som råkat blåsa just då (Anneli Poska muntligt). Hon fann 
också att rågpollen kan dominera sammansättningen av 
pollen från sädesslag totalt i mycket regionala prov, vil
ket ansluter väl med de regionala studier som gjorts i Ca
nada (se ovan).

Insektspollinerande växter har betydligt lägre pollen
produktion och sannolikt mer selektiv spridning. Hos dessa 
bör pollenkornen finnas antingen på själva blomman eller 
på de insekter som sprider dem (liksom på de växter de 
besöker) varför de borde bli mer punktvis representerade i 
marklager. Vindpollinerade växter ger också en ”jämnare” 
fördelning av pollen till marken än insektspollinerade väx
ter (jfr Vuorela 1973, s 18). Likaså bör pollensammansätt
ningen i marklager bli mer varierad från plats till plats, jäm
fört med t ex sjösediment, där hela vattenytan tar emot 
pollen, vilka sedan kan blandas och sedimentera.
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Vad gäller fröspridning så kan denna vara mycket sofis
tikerad hos vissa växttyper, där naturen ordnat med långt 
drivna specialiseringar därvidlag. Bland de frön/frukter som 
påträffats i de nedan diskuterade undersökningarna hand
lar det sannolikt mycket om tämligen lokal vegetation men 
längre spridning kan naturligtvis ha förekommit bland vissa 
arter. Den förflyttning som frö/fruktmaterialet i viss mån 
kan ha utsatts för kan också hänga samman med mark
processer (se nedan) samt naturligtvis också med män
niskans aktiviteter. Sådana rörelser märks ofta bland t ex 
obrända frön/frukter, då man observerar hur de kan finnas 
mer eller mindre starkt anrikade till vissa prov eller ytliga 
lager. Speciellt tydligt är detta genom ansamlingar i gropar, 
avlagringar i brunnar etc. Då det gäller frö/fruktmaterial 
från agrara aktiviteter, t ex sädesslag och diverse ogräsrester, 
så återfinns sådana framför allt i lager och anläggningar på 
och invid boplatser eller på platser, där man hanterat säd 
och här är det givetvis i första hand människans hantering 
som avgjort var sådant material påträffas.

Kontamination
Att en omfattande kontamination av frömaterial förekom
mer i jordprofiler och även i arkeologiska objekt, visar t ex 
makrofossilstudier som undertecknad gjort i skärvstens- 
högar, där till synes recenta frön i vissa fall påträffas långt 
ner i horisonter eller objekt. Många gånger ser man i mik
roskopet att dessa frön tom gror. Som exempel på detta 
kan en skärvstenshög (RAÄ 82) i Härads socken, ca en 
mil väster om Strängnäs, nämnas där obrända frön av 
hallon (Kubus idaeus) påträffades i stora mängder närma
re botten än toppen av högen (ca 80 cm under ytan). De 
tycktes också vara koncentrerade till vissa horisonter i 
högen, vilket är intressant och som diskuteras mer nedan. 
De aktuella fröerna 14C-daterades med hjälp av accelera
torteknik, varvid resultatet klart visade att de var recenta.

På motsatt sätt tycks det, i vissa fall, finnas en betydan
de transport av fossilt material även uppåt i en markyta, 
vilket framför allt är välkänt från uppfrysningsfenomen 
av stenar etc (se exempelvis Rolfsen 1980, s 110 ff). Möj
ligen är detta en av förklaringarna bakom förekomsten 
av enstaka förkolnade frön i ytliga jordlager, vilket dock 
kan ha andra förklaringar (se nedan).

Att även arkeologiska artefakter har både vertikal och 
horisontal spridning i lager även på mark som inte varit 
odlad men dock trampad, visar en studie från södra Frank
rike. Här hade man placerat ut diverse föremål som flint
bitar, djurben, skal från marina organismer och keramik
bitar på en trampad markyta. Alla föremåls placering, 
vikt, storlek etc noterades noga. Efter 16, 22, 32 respek
tive 36 dagar mätte man på nytt alla föremålens place
ring och kunde då konstatera att de rört sig avsevärt både 
vertikalt och horisontalt. Redan efter 16 dagar hade före
målen rört sig 5 - 7 cm nedåt i marken (Villa & Courtin 
1983, s 267 ff).

Det finns dock också exempel som visar att mer natur
liga och opåverkade jordar (inte torv eller gyttja), som 
inte är störda av olika markaktivitetet, kan visa större 
relevans vad gäller t ex pollens vertikala lägen. I den stu
die av marklager från Stora Karlsö, som nämndes ovan, 
tycktes närvaron av granpollen (Picea abies) visa en rele
vant utveckling. Detta hade stöd av enens (Juniperus com
munis) pollenkurva i samma profil, vilken i sin tur hade 
en parallell utveckling i ett angränsande kärr (Eriksson 
1992, s 63 f). Författaren hade genom denna jämförelse 
verkligen försökt pröva själva successionen och inte bara 
uttolkat den.

En annan intressant fråga är hur olika frötyper konta- 
minerar. Det tycks nämligen finnas en påtaglig skillnad i 
olika frötypers grad av kontamination och man undrar 
om det vid sidan av fröernas olika bevaringsförmåga även 
finns andra orsaker till att man noterar dem i djupa lager. 
Logiskt vore att små, runda, släta och tunga frön skulle 
kontaminera mest, vilket dock förutsätter att det är rent 
fysikaliska rörelselagar som ligger bakom kontamina
tionen. Där finns emellertid också en mer aktiv transport 
av frön genom insekters och maskars försorg, där man 
får anta att en annan selektion av frön sker. Då det gäller 
penetrering av pollen i marken har det också antagits att 
aktiv transport är helt dominerande och att ”downwash” 
inte är väsentlig i det hänseendet (Dimbleby & Evans 1974, 
s 132). Man brukar ofta kunna observera hur de kontami- 
nerande frötyperna hänger samman med vad som fak
tiskt vuxit på objektet under senare tid, vilket ju verkar 
naturligt. I fallet ovan med hallonfröerna i skärvstenslag- 
ren fanns också just hallon växande på högen. Här åter-
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kommer det som nämdes ovan om hur frön gror och på 
så sätt lämnar nya frön vilka i sin tur gror osv.

Men det finns studier som visar att ”fröbanken" i jor
den inte alltid har så stor samklang med vegetationen på 
platsen, vilket främst gäller unga betesmarker (Rice 1989, 
s 212 ff). Detta är förmodligen en effekt av ”eftersläp
ning”, dvs att det tar en viss tid för fröbanken att få ett 
innehåll som svarar mot vegetationen. Man har också 
observerat en mycket stor skillnad på vilka typer av växter 
som bidrar med frön till denna fröbank. Sädesslagen t ex 
bidrar i stort sett inte alls, eftersom de är skapade för att 
gro utan vila samt saknar hållbara fröskal. Det kan t ex 
vara normalt att så mycket som 95% av fröbankens inne
håll på odlad mark representeras av ettåriga ogräs (Cavers 
1989, s 309 ff).

Av jordblandande organismer är det kanske främst 
maskar man tänker på då det gäller frökontamination 
och då speciellt den vanliga daggmasken, de s k Lumbri- 
ciderna. Dessa förkommer dock i betydligt lägre frekvens 
i jorden än de mindre maskarna, t ex ringmaskarna, vilka 
kan finnas i mängder av upp till 200 000 individer per m2. 
Den vanliga daggmasken kan bli upp till 25 cm lång och 
i mulljord kan det finnas 200 - 300 maskar per m2 (Troeds- 
son & Nykvist 1973). Daggmasken är känd för att kunna 
”äta” sig igenom jorden och partiklar upp till 2 mm kan 
passera maskens tarmkanal, vilket betyder att smärre frön 
mycket väl kan ingå i födan. Man har beräknat att exkre- 
menterna av det totala antalet maskar kan uppgå till flera 
10-tal ton per hektar och år. Beräkningen är förstås grovt 
tillhuggen men det innebär att maskarna har kapacitet 
att totalt omfördela de 10 översta centimetrarna inom 1 
hektar på ett år (Troedsson &c Nykvist 1973).

Vid en skattning av maskarnas inverkan på kulturla
ger i samband med utgrävningen av en hög i Kentucky 
(The Carlston Annis Mound från 3000-talet f Kr) gjorde 
man en teoretisk beräkning av maskarnas aktivitet och 
vilken tid de skulle behöva för att totalt blanda om subst
ratet, eller mellanmassan (matrix). Högens totala volym 
beräknades vara ca 5800 m3, medan mellanmassans var 
ca 1350 m3. Antalet maskar beräknades vara knappt 3 
miljoner exemplar. Utifrån uppgifter av hur mycket mate
rial maskar sätter i sig kom man fram till att det skulle ta 
maskarna ca 50 år att omsätta mellanmassan i hela hö

gen (Stein 1985, s 277 ff). Även denna beräkning är för
stås approximativ men ger trots det en fingervisning om 
hur material kan blandas genom maskars aktivitet.

Förutom maskar finns även diverse däggdjur som sor
kar, mullvadar etc (se exempelvis Rolfsen 1980, s 110 ff) 
som sannolikt har mer selektiv inverkan där de råkar fin
nas. Insekter och deras larver omsätter material i ytliga 
lager, även om deras aktivitet i rösen och liknade objekt 
mycket väl kan bli betydande, vilket man relativt ofta 
också lägger märke till i makrofossilprov från just rösen 
och andra liknande anläggningar. Det finns emellertid en 
väsentlig skillnad i biologisk markaktivitet beroende på 
typ av jord, där lägre pH-värde i regel också innebär lägre 
sådan aktivitet. Dimbleby menar t ex, då det gäller pollen
kontamination i jord genom organismers försorg, att den
na förekommer främst i circumneutrala eller basiska jor
dar, vilka i många fall inte bevarar pollen i någon större 
grad. I sura jordar är denna omblandning inte lika omfat
tande och det är enligt hans mening dessa som i första hand 
bör användas för markpollenstudier (Dimbleby 1985, s 11).

Diskussion
De undersökta agrarhistoriska lämningar som här blir före
mål för diskussion utgör delar av de omfattande forn- 
lämningsmiljöer som aktualiserats genom E4:ns nya sträck
ning mellan Mjölby och Väderstad i Östergötland, som 
Riksantivarieämbetet, UV Öst, utfört mellan åren 1994 och 
1998 (se s 62 i denna volym). Inom området finns ett fler- 
skiktat kulturlandskap med rötter i stenåldern. En tydlig 
agrar verksamhet finns belagd fr o m yngre bronsålder och 
som med varierande intensitet fortgår in i medeltid. Från 
romersk järnålder finns t ex tydliga hägnadsmönster i form 
av stensträngar. För information och detaljer angående pol
len- respektive makrofossilfynd samt om metodik och fram
komna resultat hänvisas till kommande rapporter från gräv
ningarna vid Väderstad och från Katthemmet (RAÄ 171 i 
Hogstads socken). Ett av syftena med de arkeobotaniska 
undersökningarna har varit att försöka definiera de fossila 
marklagren och då framför allt avgöra om de representerar 
odlingsmark eller inte. För detta har pollen- och makro- 
fossilanalys använts och de två analysmetoderna har till 
viss del applicerats på material från samma lämningar.
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Analyserna har till stor del utförts på prover tagna i sek
tioner genom fossila åkermarkslager. Huvuddelen av mak- 
rofossilanalyserna har dock gjorts på prover från anlägg
ningar såsom härdar och stolphål.

Då man inledningsvis jämför resultaten av både pol
len- och makrofossilstudierna från marklagren ser man 
att det i många fall endast finns liten överenstämmelse 
mellan noterade pollen och makrofossil från samma kon
texter. Detta kan kanske delvis förklaras av att många av 
de makrofossil, som borde kunna noteras i prover från 
gamla odlingslager, lätt blir sköra och fragila vid t ex brän
ning och därmed instabila mot mekanisk påverkan av 
marken. Stärkelserika frön däremot, som t ex cerealier, kan 
som förkolnade vara relativt motståndskraftiga mot meka
nisk åverkan så länge de är torra. Om man utgår ifrån att 
endast bränt makrofossilmaterial är användbart för tolk
ningen i marklagren, återstår i flera fall främst de brända 
cerealierna. Brända cerealier noteras inte sällan som ensta
ka exemplar i gamla åkermarkslager och man kan diskute
ra varför de finns där. I dessa undersökningar var de dock 
ganska sällsynta i åkerlagren och det var som väntat fram
för allt i anläggningarna som de förekom.

En fråga som har infunnit sig i samband med tolknings- 
arbetet är hur väsentlig pollenkornens begränsade beva- 
ringsförmåga är, då deras i vissa fall låga frekvenser i lag
ren skall förklaras. Fanns det från början större mängder 
pollen i dessa lager och har de kanske i så fall destruerats 
eller svarar lagren bildningsmässigt inte mot ett rikare pol
leninslag? Tolkningarna kompliceras ytterligare av att acku
mulerade erosionsrester i samband med en gammal odling 
kan ha härrört från moränmaterial, vilket primärt inte inne
höll några pollen. Det blir då en fråga om vilka lager som 
eroderats vid odlingen och hur snabb ackumulationen se
dan varit. Man skulle t ex kunna tänka sig att en snabb och 
intensiv markaktivitet i sluttande terräng framkallade en 
stark erosion av gammal mark (som inte innehöll några 
pollen). Om så aktiviteten var kortvarig lämnades kanske 
inte heller tid till någon ny betydande pollengenerering, 
varför avsatta lager blev pollenfattiga. Man kan också 
mycket väl anta att extensiv markanvändning skulle kunna 
ha tillfört större mängd pollen till jordlagren än en intensiv 
användning. Detta av åtminstone två skäl, dels för att akti
vitet i regel innebär erosion av marken och därmed material

nedbrytning, dels eftersom extensivt bruk kan ha tillåtit att 
pollen mer ostört deponerats under längre tider.

Ett anmärkningsvärt fenomen har också varit att det i 
vissa profiler funnits t ex vetepollen framför allt i ytlagren. 
Detta samtidigt som pollen från andra önskade växter, vilka 
skulle kunna bekräfta odlingstolkningen, saknats eller va
rit mycket få. Man brukar visserligen, som redan nämnts, 
räkna med att sädesslagens pollenspridning är minimal 
(utom rågens) eftersom de är självfertila, men faktum är att 
enstaka pollen av korn eller vete så gott som alltid påträffas 
i pollenundersökningar från södra Mellansverige, även i 
regionala diagram, vilket visar att de i praktiken ändå måste 
ha en viss spridning. Om man utgår ifrån att veten och 
korn uteslutande var självfertila, och att det var t ex trösk
ningen som frigjorde pollenkornen, så behöver detta inte 
innebära någon tolkningsmässig skillnad annat än att det 
var tröskningsplatsens läge (liksom tidpunkten för denna) 
som utgjorde källan för noterade sädesslagspollen (såvida 
tröskningen inte skedde i slutna byggnader). Att pollen från 
sädesslag noterats i prov från markytan gör att det blir svårt 
att bortse från risken att dessa varit genererade av moder
nare odlingar. Man kan t ex tänka sig att en modern skör- 
detröska spridit pollen genom det moln av skörderester som 
sprutar ur en sådan maskin.

Det har dock, genom analys av de olika proverna, gått 
att notera en tydlig variation i polleninslaget från odlade 
växter. Detta har gällt både de olika sektionerna och de 
ingående nivåerna inom respektive sektion. I en av de un
dersökta lokalerna (Katthemmet) fanns två sektioner (vilka 
inte låg nära varandra) som vid analys av ett par ingående 
pollenprov visade att relativt höga pollenvärden fanns från 
odlade växter, medan motsvarande analyser av fem andra 
sektioner visade ett lågt inslag av sådana pollen. Där fanns 
toraen sektion belägen mellan de två nämnda pollenrika 
sektionerna men som trots detta i stort sett saknade pollen 
från odlade växter. Den nämnda variationen mellan sektio
nerna var slående och stärker förhoppningen att den 
sädesslagshantering man ser spår av genom pollenresultaten 
verkligen kan utgöras av de lokala aktiviteter som också 
genererat de fossila odlingslagren. Det bör innebära att en 
hypotetisk influens av pollen från regionala odlingar knap
past generellt kan förklara att pollen från t ex vete upp
trädde i proven från de olika sektionerna.
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Något man relativt ofta ser i lagerbeskrivningar och pro
filer är uttolkade odlingslager, vilka utgörs av sediment- 
liknande material och som många gånger underlagras av 
morän, vilken antas vara mer eller mindre opåverkad och 
således inte ansetts motsvara någon markaktivitet. Man slås 
dock av det faktum att det i enstaka sådana fall tycks fin
nas odlingsindikationer i form av pollen i denna under- 
lagrande morän (detta gäller även närvaron av t ex mik
roskopiska kolpartiklar). Man ställer sig frågan om pollen
förekomsten i den underliggande moränen är en följd av 
partikelvandring, dvs kontamination, eftersom opåverkad 
morän primärt inte skall innehålla några pollen. Om man 
dock utgår från att pollenkornen från odlade växter inte 
har kontaminerat den underliggande moränen måste delar 
av denna, trots sitt utseende, ändå självt representera, eller 
varit påverkad av, odling (under förutsättning att pollen
kornen från odlingsmark inte är långflugna). Det är i så fall 
en odling som inte bildat ett odlingsliknande lager. Möjli
gen handlar det i sådana fall om att ristning/ärjning av 
marken punktvis fört ner pollen till underliggande morän 
utan att denna egentligen tillhört det odlade substratet. Man 
kan också tänka sig att en kortvarig eller lågintensiv mark
beredning inte kunnat utbilda ett odlingsliknande lager i 
den meningen att underlagets ursprungliga moränstruktur 
till väsentliga delar brutits.

Makrofossilstudierna inom så gott som alla de stude
rade delområdena visar att en omfattande kontamina
tion verkligen skett men endast i vissa material. Faktum 
är att flera prov inte innehåller obrända frön, vilket måste 
betraktas som hoppingivande, eftersom det visar att kon
tamination inte tycks ha varit ett generellt fenomen utan 
att det måste ha avgjorts av specifika omständigheter i 
marken eller på platsen. Det är dock, enligt min egen er
farenhet, så att prover från specifikt röjningsrösen, skärv- 
stenshögar och stensträngar ofta uppvisar en omfattande 
kontamination av recent frömaterial. Även under t ex 
stora stenar i botten av röjningsrösen finner man frön 
som gror i mikroskopljuset. Förmodligen är just dessa 
typer av material relativt luckra och därför genomsläpp- 
liga. Dessutom bebos de av insekter eller andra organis
mer som kan flytta på frön.

Ett annat, i allra högsta grad, fundamentalt problem 
vid analys av marklager bör vara relationen mellan ero

sion och deposition av material på en markyta. Aktivitet 
i svagt sluttande mark t ex måste generera en erosion och 
återdeposition i flera led och vad som vid tiden för ut
grävningen finns i de lager man studerar blir sannolikt 
ofta en ”mix” av sluttningens innehåll. Detta utgör, som 
jag ser det, en del av kolluviebildningarnas komplexitet, 
där mäktiga lager kunnat byggas upp i samband med äldre 
odlingsaktiviteter men där man måste diskutera huruvida 
själva materialet verkligen representerar någon egentlig 
succession. Erosionen samt återdepositionen (dvs proces
sen) kan vara en följd av t ex odlingsaktivitet, medan det 
eroderade och återavsatta materialet, t ex gammalt fröma
terial, kan vara skapat av äldre aktiviteter. Här har man 
då två tidsvariabier i formationen, där avsättningen av 
material (processen) formar en variabel, medan de ingåen
de partiklarna i själva verket kan representera en annan. 
Jämför diskussionen om brunnar och deras fyllningar 
(Ranheden 1995, s 69 ff).

Det tycks mycket riktigt också föreligga en markant 
skillnad mellan utfallen av markpollenprov och konven
tionella pollenprov i det att samvariationerna mellan de 
till viss mark bundna växttyperna många gånger inte blir 
tydliga i markpollenproven. Signalerna i dessa prov tycks 
istället vara betydligt mer disparata än de i konventio
nella pollenprov. Man söker i sådana fall efter samstäm
migheter i den totala informationen men finner istället 
motverkande indikationer eller signaler från en slags hy
potetisk totalvegetation i området med mer eller mindre 
tydliga kulturmarksinslag. Möjligen är detta fenomen ett 
exempel på hur aktuella de tidigare nämnda problemen 
med pollenspridning, omlagring, specifik anrikning etc 
kan vara.

För att här åter nämna skärvstenshögen från Härad 
(se ovan) där det t ex var tydligt hur de recenta fröerna 
anrikades till vissa lager, sannolikt bara för att dessa la
ger var tätare, ser man också hur en lagermässig parame
ter i efterhand kan orsaka en annan. Alltså hur en sekun
där anrikning förstärker en redan befintlig skillnad bland 
lagren. På samma sätt kan man t ex utgå ifrån att övriga 
finpartiklar (ler, humus, pollen m m) kan ha anrikats i 
lager som var relativt tätare än angränsande och som på 
så sätt gjorde dem ännu tätare med sannolika följder för 
markkemi etc. Det är inom kvartärgeologin, liksom inom
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pedologin (jordmånsläran), ett sedan länge välkänt feno
men hur t ex humusämnen kan täta till marklager och på 
så sätt orsaka forsumpning. En stor del av våra torvmarker 
t ex är bildade bl a genom just marktätning i samband 
med inlagring av humus, vilket i sin tur också haft klima
tiska orsaker (Osvald 1937, s 112).

Det verkar som om kontamination kan förstärka eller 
kanske tom orsaka en differentiering av olika lagers sam
mansättning och utseende så till den grad att man kan tycka 
sig se stratigrafiska tendenser bland dem, tendenser vilka 
då egentligen saknar relevans vad gäller själva formandet 
av lagret, dvs det som funktionsmässigt kopplar mot den 
studerade aktiviteten. Detta gäller sannolikt även utfallet 
av olika typer av analyser och man bör vara lite försiktig 
då man försöker se kontinuiteter i pollendiagram gjorda på 
material från t ex skärvstenshögar eller röjningsrösen, dvs i 
de fall man lägger en strikt successionsaspekt på materia
let. Pollenkorn är i genomsnitt endast 100-delen i storlek 
jämfört med normala frön/frukter.

Som ett komplement, eller kanske mer som en balans, 
till den just förda diskussionen kan Dimblebys tankar om 
partikelvandring nämnas. Han menar att merparten av 
pollenkornen i själva verket binds relativt hårt i marken 
genom bildningen av humuskomplex ”and is not free to 
move” (Dimbleby 1985, s 3) men att graden av detta är 
avhängigt av pedologiska förhållanden. En del av pollen
kornen rör sig ändå nedåt i marken, vilket med tiden kan 
forma en mer eller mindre tydlig fördelning av olika pol
len mellan markens olika nivåer. Denna fördelning eller 
skiktning tycks, enligt Dimbleby (1985, s 6), också kunna 
ha en viss relevans mot den tid som pollenkornen funnits 
där. Även om detta exemplifierar hur stratigrafier kan 
störas genom partikelvandring antyder det också, enligt 
Dimblebys egna slutsatser, hur just samma fenomen kan 
forma ett visst samband mellan pollenkorns djup i mar
ken och deras ålder.

Några slutsatser av undersökningarna
Vad beträffar pollenanalyserna så finns det signaler i re
sultaten som antyder att delar av pollenmaterialet inte 
tillhör kontexterna. Men det har också framkommit sig
naler som tvärtom styrker signifikanta samband mellan

noterade pollen och de kontexter i vilka de observerats. 
Betydande inslag av obrända fröer/frukter i vissa lager 
(liksom anläggningar) bekräftar att kontamination av mo
dernare växtmaterial verkligen förekommit, vilket bör 
göra utfallet av pollenanalyserna tveksamma i dessa. Det 
är emellertid också tydligt att kontamination av det sla
get inte bör ha haft en generell influens på de analyserade 
proven. Både de prov som endast innehöll brända frön/ 
frukter liksom de prov som helt saknade synliga växt
delar antyder detta.

Min uppfattning angående pollenanalys av terrestra 
marklager är att det är svårt att avgöra tolkningarnas sig
nifikans och att dess olika moment inte har problematise- 
rats i tillräcklig utsträckning. Arkeobotaniska studier av 
terrestra marklager förutsätter sannolikt också ett vidare 
angreppssätt, där målet måste vara att så långt möjligt re
ducera antalet osäkerhetsfaktorer i tolkningen, dvs att man 
måste veta så mycket som möjligt om t ex olika markför
hållanden. Även om man inte kan få klarhet över alla poten
tiella variablers inverkan på t ex pollenanalysens utfall skulle 
man kanske ändå på sikt kunna upprätta olika former av 
praxis över hur olika omständigheter i jorden skall styra 
slutledningarna av pollenresultaten. Samma ambition borde 
mer rutinmässigt appliceras även på makrofossilanalysen, 
då det gäller att bedömma obrända frön och frukters even
tuella koppling till befintliga kontexter, där t ex mark
fysikaliska och andra pedologiska observationer skulle 
kunna ge vägledning. Det är således önskvärt att man 
försöker precisera gränserna för i vilka fall de obrända 
fossilresterna skall anses vara signifikanta eller inte. Möjli
gen finns det emellertid en konflikt mellan den tid som 
skulle kunna läggas ner på studiet av t ex fossila odlings- 
lager och det krav på snabbhet i undersökningsprocessen 
(liksom de ekonomiska förutsättningarna) som utgör verk
lighet för arkeologin i en exploateringssituation.
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