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BJÖRN E. BERGLUND OCH KLAS BÖRJESSON

Förord

Vår kunskap om samspelet mellan människa och miljö i det långa
tidsperspektivet är ännu fragmentarisk. För svenskt vidkommande
finns det några få mera omfattande studier, men de är oftast geogra
fiskt begränsade. Ett av de mera kända exemplen är Ystadsprojek
tet, Kulturlandskapet under 6000 år i Sydsverige. Även andra stu
dier har varit koncentrerade till kust- och slättbygder. Det har länge
varit ett önskemål att få till stånd miljö- och samhällshistoriska
undersökningar i Sydsveriges inland. Jönköpings län erbjuder syn
nerligen goda förutsättningar genom den arkeologiska dokumen
tationen av fornlämningar, redovisad genom såväl Riksantikvarie
ämbetets inventeringar som publikationer från Jönköpings läns
museum. Här finns också ett utmärkt miljöhistoriskt källmaterial
genom de talrika sjöarna och myrmarkerna. I detta inlandsområde
borde det vara möjligt att komplettera den bild som projekt i de
kustnära slättområdena lämnat.
En rad frågeställningar har varit aktuella när det gäller odlingens
historia i Sydsverige. Hur skiljer sig utvecklingen i det sydsvenska
inlandet från kustbygden? Vi vet att Småland är ett mosaikartat
landskap där bördiga slättbygder och dalgångar står i bjärt kon
trast till magra höglandsområden. Återspeglas denna kontrast och
mosaik också i fornlämningsbilden och i den miljöhistoriska ut
vecklingen? Den traditionella arkeologin har koncentrerats till gra
var, bebyggelsespår och lösfynd. Moderna inventeringar och areal
mässigt omfattande exploateringar har avslöjat odlingsspår av enorm
omfattning, vilket möjliggjort en agrarhistorisk dokumentation av
bland annat röjningsrösen. Hur förhåller sig dessa till bebyggelsen
och vilken information ger de om äldre markanvändning? Kan
denna odlingshistoria knytas till den vegetationsdynamik, som
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paleoekologiska studier av träkol, torv och gyttjor avslöjar? Om
fattningen av dessa områden med röjningsrösen var en viktig nyhet
för den arkeologiska forskningen under 1980-talet, men de odlingshistoriska sambanden har länge varit oklara. Kunskapen om dessa
”fossila” landskap har också varit väsentlig för kulturminnesvården.
I samband med projekteringen av den nya riksvägen JönköpingNässjö 1989 blev det anledning att inventera och gräva ut ett stort
antal fornlämningar, såväl gravar som röjningsrösen. Det visade sig
vara en rik fornlämningsmiljö varför länsmuseet tog kontakt med
kvartärgeologiska avdelningen vid Lunds universitet. Detta ledde
till ett större tvärvetenskapligt forskningsprogram, ett samarbete
mellan arkeologerna Kristina Jansson och Linnea Varenius samt
kulturgeografen Aadel Vestbö Franzén från länsmuseet och paleoekologer från Lund, dåvarande forskarassistenten Joachim Regnéll
och så småningom doktoranden Per Lagerås. Huvudredaktörerna
för denna bok tog på sig ansvaret att samordna och söka finansie
ring av projektet. Vägprojekteringen utvecklades således via för
undersökningar och slutundersökningar till ett fördjupat forsk
ningsprojekt i samarbete mellan Jönköpings läns museum och
Lunds universitet. Huvudlinjerna för planering och genomförande
av ett sådant projekt framgår av skissen i detta förord (figur 1).
Ambitionerna var vid tillfället för anslagsansökan vintern 1991
ganska omfattande. Med utgångspunkt från erfarenheterna av
Ystadsprojektet i södra Skåne planerade vi ett tvärvetenskapligt
program omfattande såväl centralbygden i Ås socken, norr om Bolmen, som marginalbygden i Forserums socken. Till skillnad från
Ystadsprojektet planerade vi inga insatser från de historiska och
växtekologiska disciplinerna, utan koncentrerade det landskapshistoriska projektet till arkeologi och kvartärgeologisk paleo
ekologi. Ansökan om ekonomiskt stöd gick till Riksantikvarie
ämbetet. Den blev väl mottagen men begränsade resurser tvingade
oss att koncentrera insatserna till marginalbygden i Forserum. Inom
denna kunde vi urskilja en väst-östlig gradient från den bördiga,
låglänta slättbygden kring Öggestorp till den magra, höglänta
skogsbygden kring Axlarp (figur 1 i kapitlet Dagens Småländska
högland). Väl medvetna om landskapets natur- och kulturgeografiska
variationsbredd har vi betraktat våra undersökningar som ganska
representativa för det Småländska höglandet. Projektet fick också
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Planerad vägbyggnation

Figur 1 Flödesschema
som illustrerar hurforskningsprojektet utvecklats urdet
arkeologiska uppdragetför
riksväg 31.
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arbetsnamnet Människa och miljö på Småländska höglandet under
6000 är. Det är en lång tidsperiod men det är endast de paleoekologiska analyserna som täcker denna i sin helhet, det arkeo
logiska och kulturgeografiska materialet är koncentrerat till de
senaste 3000 åren. Projektet planerades för en fyraårsperiod och vi
erhöll anslag för tiden 1991-96. Eftersom vi prioriterade den miljö
historiska analysen var det angeläget att anställa en paleoekolog på
projektet. Per Lagerås fick på detta sätt en doktorandtjänst, vilken
ledde fram till doktorsexamen i kvartärgeologi vintern 1996.
Forskningsanslaget från Riksantikvarieämbetet användes till största
delen för denna tjänst, men vi hade också medel till kompletterande
grävningar, specialanalyser och sammanställningsarbeten.
I föreliggande bok presenterar vi resultaten från våra studier i
Öggestorp och Axlarp, och försöker sätta dem in i ett småländskt
och sydsvenskt perspektiv. Vi kombinerar arkeologisk/kulturgeografisk och kvartärgeologisk metodik för att få en helhetssyn på
landskapets dynamik - hur odlingen omformat naturlandskapet
och skapat dagens kulturlandskap. Vi gör denna presentation på
två sätt, dels med sedvanlig vetenskaplig precision, dels med tids
bilder, det vill säga landskapsrekonstruktioner för utvalda tids
avsnitt, där fakta kompletteras med vår erfarenhetsmodell av land
skapet. Dessa bilder är synteser, som hjälper oss, och förhoppnings
vis även den intresserade läsaren/betraktaren, att förstå just sam
banden mellan människa och miljö. Men bilderna väcker också frå
gor, som den fortsatta forskningen kanske kan besvara.
Med boken vill vi också tacka alla medarbetare i projektet, såväl
författarna i boken som fältarkeologer och andra som berörts av
arbetet. En medarbetare som kom in i projektets slutskede var
tecknaren Nils Forshed. Med stor erfarenhet av natur och landskap
har Nils tagit del av våra resultat förmedlade i kartor från olika tid
skeden och omformat allt detta till, som vi tycker, realistiska land
skap. Stort tack för stimulerande samarbete! Vi är glada över att
Monica Golabiewski Lannby kunde bidra med en faktaruta om
myntfyndet i Öggestorps kyrka. Många forskarkollegor, särskilt
paleoekologer, har generöst bidragit med opublicerat material.
Tack också Anders Gutehall för tålmodigt arbete med den tekniska
redigeringen! Ett särskilt tack går till Riksantikvarieämbetet för
dess ekonomiska stöd till såväl forskningsprojektet som till pub-

liceringen av denna bok. Till sist kan vi bara beklaga att publice
ringen dröjt men den skuggan faller enbart på oss! Med den kun
skap som tillkommit de senaste åren skulle kanske vissa tolkningar
blivit annorlunda.
BJÖRN E. BERGLUND OCH KLAS BÖRJESSON

Lund ock Jönköping, maj 2001

FÖRORD
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PER LAGERÅS

Dagens Småländska högland

Småländska höglandet, eller Sydsvenska höglandet, är ett stort,
mångfacetterat och på sätt och vis svåravgränsat område. Det ligger
huvudsakligen i Småland, men utgör också en betydande del av
Västergötland. Sydsvenska höglandet i vid bemärkelse sträcker sig
också in i Halland, Skåne, Blekinge och Östergötland. I denna bok
koncentrerar vi oss dock på de centrala, högt liggande delarna av
höglandet, närmare bestämt ett område mellan Jönköping och Näs
sjö som ligger mellan 200 och 300 meter över havet (figur 1).
För det moderna jordbruket är dessa högre delar av Småländska
höglandet i huvudsak ett marginalområde. Kombinationen av kli
mat, berggrund, jordarter och jordmån ger idag inte lönsamma för
utsättningar för åkerbruk eller annan intensiv markanvändning.
Stora arealer är därför skogklädda. Den dominerande jordarten,
sandig-moig morän, är till allra största delen täckt av granskog och
i sandområden och på torvmarker breder tallskogen ut sig. Kring
byar och bebyggelse finns lokalt ett mer öppet landskap, som fram
för allt nyttjas för bete. Större områden med sammanhängande
åkermark är sällsynta och påträffas främst i dalgångar, där issjö
sedimenten ger lättarbetade odlingsjordar.

Vinjettbild Röjningsrösen
i moränmark vid Axlarp.
Foto: Per Lagerås 1992.

Översiktlig beskrivning av naturmiljön
BERGGRUND

Många av de naturfaktorer som idag gör Småländska höglandets
centrala delar till ett marginalområde har förändrats under de se
naste sex tusen åren. Men andra faktorer har varit mer konstanta.
En sådan är berggrunden. Genom att berggrunden styr topografin och
jordarternas sammansättning, och på ett indirekt sätt även jordmånen
och vegetationen, så har den stor betydelse för områdets karaktär.
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Figur 1 De undersökningar
som presenteras i denna bok
berör Sydsvenska höglandets
högt liggande delar, mellan
Jönköping och Nässjö.
Öggestorp, Rommelsjö och
Femtingagölen

Axlarp och Bråtamossen
Kansjön

mö.h.
300 - 400
200 - 300
100-200
50 km

0-100

Småländska höglandet har över lag gammal berggrund. De
dominerande bergarterna är olika typer av gnejs och granit som bildats
för mer än en miljard år sedan. Dessa gamla bergarter är hårda, och de
har relativt bra stått emot nötning och slipning från de stora inlands
isar som gång efter annan brett ut sig över landet. Ändå har inlands
isarna till stor del format landskapet. Uppstickande och branta bergs
former har rundats av, och i områden med sprickrik berggrund har is
och smältvattenforsar eroderat ut dalgångar. Slipningen av det hårda
urberget har gett upphov till relativt näringsfattiga och steniga jordar.
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Men berggrunden på Småländska höglandet utgörs inte bara av
gnejs och granit. Exempel på annan berggrund är Vetlandaserien
och Almesåkraformationen, som båda förekommer i anslutning till
vårt undersökningsområde. Vetlandaserien utgörs av cirka två mil
jarder år gamla sedimentära och vulkaniska bergarter. Almesåkra
formationen består av betydligt yngre sedimentära bergarter och
diabaser. Diabaserna har bildats genom att magma från jordens inre
har trängt upp och stelnat i sprickor i berggrunden. Lokalt kan de
ge upphov till lättvittrade och näringsrika jordar.
Det är oklart i vilken mån lokala variationer i berggrunden slår
igenom i de anslutande jordarnas sammansättning. Vårt undersök
ningsområde ligger på granit- och vulkanitberggrund som bör ge
upphov till näringsfattiga jordar, men direkt öster om området
ligger Almesåkraformationens diabaser och kalkrika sedimentära
bergarter. Man kan inte utesluta att dessa har haft en positiv inver
kan på jordarnas näringshalt inom området.
JORDARTER

Den mest utbredda jordarten på höglandet är normalblockig sandig-moig morän, som avsatts direkt av inlandsisen. Lokalt finns
större eller mindre områden med isälvsavlagringar, det vill säga lager
av framför allt sand och grus som avsatts av forsande smältvatten
framför eller under isen. 1 vissa dalgångar förekommer även issjö
sediment. De består av sand, silt och ibland lera som har avsatts i
tillfälliga uppdämda sjöar längs isfronten.
Moränen är stenig, blockig och på grund av berggrunden relativt
näringsfattig, åtminstone om man jämför med den ler- och kalkrika
morän som återfinns i Sydsveriges slättområden. Variationer i berg
grunden, till exempel områden med talrika diabasgångar, kan dock
lokalt ge upphov till en mer näringsrik morän också på höglandet.
Även om det finns mer näringsrika jordar på andra håll, så är den
småländska moränen ingen dålig åkerjord. I synnerhet under äldre
tider, då man inte hade möjlighet vare sig till storskalig dränering
eller bevattning, var den en stabil och pålitlig åkerjord. Det beror
på att den är osorterad, det vill säga att den innehåller hela korn
storleksskalan från små ler- och siltpartiklar, via sand och grus, till
stenar och block. Den innehåller tillräckligt mycket finare material
för att hålla fukten under torra somrar, samtidigt som den är till-
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rackligt luftig och väldränerad för att klara också mer nederbördsrika år. Med andra ord är den sandig-moiga moränen en trygg och
funktionell åkerjord, och det har därför varit mödan värt att odla
den, trots rikedomen på sten och block.
Isälvsavlagringarnas sand- och grusjordar är ofta stenfria och
därför lättbrukade. Men eftersom de har avsatts i rinnande vatten,
består de av grovkornigt och välsorterat material, vilket gör dem
näringsfattiga och mycket känsliga för torka. Bäst fungerar de i
kombination med bevattning, eller där topografin ger bra hydrologiska förhållanden. Det senare kan till exempel vara i sluttningar
där grundvattnet går nära markytan.
Dalgångarnas issjösediment består liksom isälvsavlagringarna av
välsorterade, vattenavsatta jordarter. Men eftersom de till skillnad
från isälvsavlagringarna avsatts i lugnt, mer eller mindre stillastå
ende vatten, domineras de av finare partiklar som ler och silt. Det gör
dem till bra åkerjordar, och de är idag på de flesta håll uppodlade.
JORDMÅN

Figur 2 Jordmånsprofil från
granskog vid Axlarp, som
visar en för området typisk,
svagt podsolerad brunjord.
Foto: Per Lagerås 1993.
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Genom klimatets och vegetationens inverkan har de övre jord
lagren gradvis förändrats. Denna process, jordmånsbildningen,
började redan då jorden blottlädes av den tillbakadragande in
landsisen och pågår alltjämt. I ett historiskt perspektiv har den do
minerande jordmånstypen på höglandet varit brunjord - en jord
mån som är typisk för tempererade lövskogar. I korthet är dess för
utsättningar, att det finns rikligt med daggmaskar som bryter ner
dött organiskt material och rör om och luftar jorden, samt att mark
ytan årligen tillförs ny mineralnäring genom lövfällningen om hösten.
Under senare tid har ett allt fuktigare klimat, i kombination med
barrskogarnas expansion, lett till en försurning av jordmånen.
Brunjordarna på höglandet omvandlas nu gradvis till podsoljordar,
som karakteriseras av ett ytlager av svårnedbrytbar forna och hu
mus, och därunder askjord och rostjord. I denna jordmånsprocess
blir daggmaskarna allt färre, och nedbrytningen av organiskt mate
rial tas gradvis över av svampar av olika slag. Resultatet blir en
kompakt, sur jord där näringsämnena är hårt bundna i det översta
markskiktet. I förhållande till brunjorden innehåller podsoljorden
mindre mängder lättlöslig näring som kan komma växter och djur
till del. Den är därför sämre från jordbrukssynpunkt.

KLIMAT

Höjden medför att Småländska höglandet i genomsnitt har lägre
temperatur än andra delar av södra Sverige. Det gäller såväl som
mar- som vintermedeltemperaturen. Kallast är det i de högt belägna
delarna i närheten av Nässjö, där vi har gjort våra undersökningar.
Årsmedeltemperaturen är där cirka 5 °C, vilket kan jämföras med
cirka 7 °C i Skåne och längs Västkusten.
Något som har stor betydelse för växtligheten och jordbruket är
förekomsten av vår- och höstfrost. I undersökningsområdet kommer
de sista frostknäpparna om våren i genomsnitt så sent som i början av
juni, och den första höstfrosten slår under normalår till redan de för
sta dagarna i september. Också om man ser till statistik över vege
tationsperiodens längd, det vill säga antalet dagar med en varaktig
temperatur över 5 °C, utmärker sig Småländska höglandets centrala
delar som ett ogynnsamt område.
Årsnederbörden i undersökningsområdet är i genomsnitt 700
millimeter per år. Det motsvarar ett genomsnitt för södra Sverige.
Störst är nederbörden på de allra västligaste delarna av höglandet.
Det finns inga lokala klimathistoriska undersökningar gjorda på
Småländska höglandet, men vi vet från undersökningar i andra
områden att klimatet har varierat genom årtusendena. Dessa under
sökningar visar att årsmedeltemperaturen tidigare varit ett par gra
der högre än idag, något som med stor sannolikhet även gällt Små
land. Den huvudsakliga klimatförsämringen skedde under brons
åldern, för cirka tre tusen år sedan. Ett rimligt antagande är att hög
landet även tidigare har varit svalare än övriga delar av Sydsverige,
men att detta förhållande först i samband med den allmänna klimat
försämringen under bronsåldern började bli en begränsande faktor
för vegetation och markanvändning.
VÄXTLIGHET

Småländska höglandet är till stora delar skogklätt. Som nämnts ovan
är den huvudsakliga orsaken till detta, att klimatet och jordarna inte
ger ekonomisk bärkraft åt mer intensiv markanvändning. Men sko
garna är inte vildmark, utan formade av rationellt skogsbruk. För
skogsbrukets del är de klimatiska förhållandena på Småländska hög
landet relativt fördelaktiga. Så gynnas till exempel granen av den
långa vintervilan och av att snötäcket ligger kvar länge om våren.

DAGENS SMÅLÄNDSKA HÖGLAND
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Figur 3 Dagens klimatiska förhållanden i södra Sverige. Undersökningsområdet är markerat med en liten rektangel. Kartorna
b, d, e och g bygger på Vedin 1995, c på Alexandersson och Andersson 1995, f på Dahlström mil. 1995, h på Sohlberg 1990
och i, slutligen, på Sjörs 1963.
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Det vanligaste trädslaget är gran, följt av tall. Granen dominerar
på moränmarken medan tallen är skogbildande främst på sand
jordar och hällmark. Som vi kommer att visa i kapitlet Landskapsutveckling ock markanvändning är denna dominans av barrskog
ett sent drag i Smålands historia. En del lövträd, som till exempel
björk, asp och ek, är fortfarande vanliga på höglandet, men de är
sällan skogbildande. Björken och aspen förekommer spritt i gläntor
och på öppen mark, och eken förekommer i huvudsak i betesmarker
och kring åkrar och bebyggelse.
Träd som inte är så talrika har trots det ofta stor betydelse för
landskapsbilden. Betesmarkernas stora och tjockstammiga ekar
skänker karaktär åt kulturlandskapet. Om hösten lyser druvfläderns
bär röda i skogsbryn och längs stengärden, och aspens och björkens
lövverk utgör färgklickar mot en mörkgrön bakgrund av gran.

0

1

2 km

Figur 4 Karta med
undersökningsområdena
och de tre pollenanalyserade
lokalerna markerade.
Öggestorps-och
Rommelsjöom rådet
(med Femtingagölen) ligger
i och längs en dalgång,
medan Axlarpsområdet
(med Bråtamossen) och
Avegöl ligger i mer höglänt
terräng.

Undersökningsområdena

Inom projektet har vi koncentrerat våra insatser till tre undersök
ningsområden. Dessa representerar tre olika landskapstyper som är
vanliga på höglandet. Vår tanke med valet av områden har varit, att
inte bara undersöka den regionala landskapsutvecklingen, utan
också att kunna påvisa eventuell lokal variation inom samma region.
De tre områdena uppvisar sinsemellan inte bara skillnader i
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naturmiljön, utan också skillnader i till exempel fornlämningsbilden och bebyggelsen. Fornlämningsbilden presenteras mer ingå
ende i kapitlet Arkeologi längs vägen.
AXLARP

Figur 5 Uppodlade, sandiga
issjösediment vid Öggestorp.
Foto: Per Lagerås 1993.

Axlarpsområdet är ett halvöppet kulturlandskap som ligger om
kring 300 meter över havet. Topografin är böljande och den domi
nerande jordarten är sandig-moig morän. I områdets sydvästra del
löper ett stråk av sandiga och grusiga isälvsavlagringar. I området
ligger några torvmarker, bland annat Bråtamossen vars torvavlagringar har använts för paleoekologiska analyser (figur 6).
Kring bebyggelsen finns öppna och halvöppna gräsmarker och
enstaka sädesfält. Längre från bebyggelsen sluter sig skogen, som
domineras av gran på moränmark och av tall på isälvsavlagringar
och torvmarker.
Fornlämningsbilden karakteriseras av grupper av gravrösen och
stensättningar, och ett stort antal röjningsrösen.
AVECÖL

Ungefär 1,5 kilometer nordväst om Bråtamossen ligger den lilla sjön
Avegöl, vars bottensediment har använts för paleoekologiska ana
lyser. Avegöl är en näringsfattig sjö som ligger 300 meter över havet.
Dess omgivningar är mycket kuperade och, till skillnad från områ
det kring Axlarp, helt skogklädda. Jordarterna utgörs av sandigmoig morän och isälvsavlagringar (figur 7).
I skogen öster om sjön finns stengärden efter en övergiven gård. I
övrigt är området fattigt på fornlämningar. Lite längre från sjön
förekommer mindre grupper av röjningsrösen och enstaka grav
rösen och stensättningar.
ÖGGESTORP OCH ROMMELSJÖ

Området kring byarna Öggestorp och Rommelsjö skiljer sig mar
kant från de två ovan beskrivna områdena. Det utgörs av en öppen,
till stora delar uppodlad dalgång som sträcker sig i sydväst-nord
ostlig riktning mellan sjöarna Tenhultasjön och Stensjön (figur 8).
Dalgången ligger 8 kilometer väster om Axlarp och Avegöl. Dalens
botten ligger cirka zio meter över havet och dalsidorna sträcker sig
upp till 250 meter över havet.
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Figur 6 Detaljkarta över
Axlarpsområdet.

Bråtamossen

Trollsgöl

Grav från bronsålder

Mosstorv

Isälvsavlagring

Grav från äldre järnålder

Kärrtorv

Morän

3—5 gravar från bronsålder/äldre järnålder
Röjningsrösen karterade 1990
Röjningsrösen markerade på laga skifteskartan 1858
Gräns för område med röjningsrösen

Sandtag
2q0 -

Höjd ku rva (m ö.h.)
Borrpunkt för pollenanalys
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Figur 7 Detaljkartor över
området kring Avegöl.

30o

*

Jordarterna domineras av sandiga och siltiga issjösediment. Nere
i dalen brukas de för spannmålsodling, och högre upp längs sidorna
huvudsakligen för bete. På de sandiga sluttningarna växer tall.
Nere i dalen nära Rommelsjö ligger en mycket liten sjö som heter
Femtingagölen, vars mäktiga (10,5 meter) gyttjelagerföljd har an
vänts för paleoekologiska analyser. Femtingagölen är en för trakten
ovanligt näringsrik sjö.
Dalgången är rik på fornlämningar med mer än femtio gravrösen
och stensättningar. Röjningsrösen finns uppe längs dalsidorna, men
saknas i de naturligt stenfria områdena med issjösediment.

Höjdkurva (m ö.h.)

•

Gravröse från bronsålder/äldre järnålder

Morän och berg

Bäck/dike

■

Kvadratisk stensättning frånäldre järnålder

Isälvsavlagring

Sandtag

c

Enstaka röjningsrösen

Torv

Borrpunkt för pollenanalys
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Område med röjningsrösen

N

Äldre stenmur

t

500

1000 m

▲ Grav från bronsålder

x. j Område med röjningsrösen

Morän eller berg

Lera

Issjösediment
(mest sand)

Torv

ö Grav från bronsålder/äldre järnålder * Borrpunkt för pollenanalys
■ Grav från äldre järnålder
O Grav från äldre/yngre järnålder

Höjdkurva (m ö.h.)
-—>— Bäck/dike

• Grav från yngre järnålder

Mer att läsa

För den som vill läsa mer om naturmiljön i den aktuella delen av
Småländska höglandet rekommenderas några artiklar i serien Små
ländska Kulturbilder, som ges ut av Jönköpings läns museum. Geo
login har där behandlats av Waldemarson (1984) och Hjorth (1987),
och landskapshistoria och vegetation har behandlats av Hjorth
(1984, 1987)-

Figur 8 Detaljkarta över
Öggestorps-och Rommelsjöområdet.

DAGENS SMÅLÄNDSKA HÖGLAND

21

KRISTINA JANSSON, LINNÉA VARENIUS, AADEL VESTBÖ FRANZÉN

Fornlämningsbilden inom norra delen
av Jönköpings län

Den reviderade fornminnesinventeringen av Jönköpings län som
genomfördes mellan 1983 och 1987 resulterade i zo 000 fasta
fornlämningar. Av dessa är cirka 18 000 gravar från framför allt
brons- och järnålder (Löthman i988:i4ff.). Dessutom upptäcks
varje år nya gravar och andra fasta fornlämningar i samband med
specialinventeringar inför olika typer av exploateringar.
Genom att rita in olika gravformer på en utbredningskarta kan
man studera de enskilda gravformernas rumsliga fördelning och
utifrån detta knyta an till diskussioner kring förhistoriska regioner
eller bygder (t.ex. Hyenstrand i984:zoff., zojff.). När det gäller
gravmaterialet i Jönköpings län finns ett sedan länge uppmärksam
mat problem, nämligen bristen på rumslig överensstämmelse mellan
gravar från äldre och yngre järnålder (bl.a. Löthman igSSrzgff.).
Utbredningskartor över gravarna i Jönköpings län har tidigare
gjorts av bland annat Lars Löthman och Mats Burström (Löthman
i988:i4ff.; Burström i99i:66ff. m.fl.).1 I boken Bebyggelse och
kulturlandskap. Regionalt kulturminnesvårdsprogram för Jönköp
ings län, del I från 1988 finns sammanställningar av gravmaterialet
i Jönköpings län. Här redovisar kronologiskt tolkade kartor grav
antalet sockenvis, vilket gör att avgränsningarna följer en ”kvalita
tiv” indelning. Flera gravtyper har sammanförts under varje förhis
torisk period.
Man kan också redovisa gravarnas spridning på ekonomiska
kartblad, en metod som använts av Mats Burström och Åke Hyen
strand (Burström 1991:61; Hyenstrand 1984:9, iz m.fl.). Detta
redovisningssätt framstår som mer ”kvantitativt” och bygger på ett
mer objektivt indelningsförfarande än vad användandet av de medel
tida socknarna som indelningsgrund gör. Gravarna kan redovisas på

Vinjettbild Dejlarör i Axlarp.
Foto: Linnéa Varenius 2001.
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ekonomiska kartblad antingen utifrån gravtyp eller också krono
logiskt tolkade som tillhörande en förhistorisk period.
I detta kapitel redovisar vi gravarnas spridning på ekonomiska
kartblad. Till skillnad från Hyenstrand och Burström, som arbetat
med förstagångsinventeringens kartor, har vi haft tillgång till den
reviderade ekonomiska kartan för norra delen av Jönköpings län.
Habo och Mullsjö kommuner är dock inte medtagna eftersom de inte
ingick i Jönköpings län när utbredningskartorna framställdes.
Kartredovisning

Syftet med denna kartredovisning är att sätta in Öggestorps- och
Axlarpsområdena i ett större geografiskt sammanhang, där kar
torna kan bilda underlag för fortsatta diskussioner kring gravar
som bebyggelsearkeologisk källa.
De utbredningskartor som upprättats är upplagda utifrån en
staka fornlämningstypers utbredning, vilka redovisas i form av
antalrelaterade cirklar på ekonomiska kartan. Periodangivelsen för
olika fornlämningskategorier bygger på generell kunskap kring de
ras datering, samt på dateringar som gjorts vid arkeologiska under
sökningar inom länet. För närvarande finns utbredningskartor från
den norra delen av Jönköpings län. I detta kapitel redovisas ett ur
val av dessa kartor. Urvalet grundar sig på de fornlämningstyper
som finns i Öggestorp och Axlarp. Samtliga kartor har samman
ställts av Eva Andreasson och Linnea Varenius.
r) Stenåldersboplatser och lösfynd av stenålderskaraktär. Date
ring fram till cirka 1800 f.Kr.
2) Högar och rösen lika med eller över tio meter i diameter.
Huvudparten av dessa gravar torde representera bronsåldern, cirka
1800 f.Kr-500 f.Kr.
3) Stengravar (domarringar, stenkretsar, resta stenar, klump
stenar och järnåldersdösar). Gravarna representerar i huvudsak
äldre och mellersta järnåldern: år 0-600 e.Kr.
4) Kvadratiska stensättningar som inte ingår i gravfält. Gravarna
representerar i huvudsak äldre och mellersta järnålder: år 0-600 e.Kr.
5) Runda stensättningar under tio meter i diameter. Denna fornlämningstyp är mycket svårdaterad. Ensamliggande, fyllda, runda
stensättningar kring åtta-tio meter i diameter härstammar troligtvis

från äldre järnålder. Övertorvade stensättningar på upp till sju
meter i diameter härstammar däremot troligen från yngre järnålder.
Detta gäller särskilt om de är belägna på gravfält tillsammans med
högar under tio meter i diameter. Exempel på runda, fyllda, sten
sättningar - ensamliggande eller i gravgrupp från bronsålder finns
från länets södra del (Nordström ip97a:2off., icigyc^zff.).2 Någon
generell datering av denna gravtyp går för närvarande inte att ge.
Troligen spänner den över perioden äldre bronsålder-yngre järnålder.
6) Högar under tio meter i diameter. Denna gravform förekom
mer till 95 procent på gravfält och torde generellt kunna dateras till
yngre järnålder, cirka 600-1050 e.Kr.
En viktig fornlämningskategori, den fossila åkermarken, har inte ta
gits med i denna analys. Det beror på att ingen konsekvent redovis
ning av områden med röjningsrösen gjordes vid 1980-talets revi
deringsinventeringen för den ekonomiska kartan i Jönköpings län. I
den mån de uppmärksammades togs de med som bevakningsobjekt
på underlagskartorna, och då med mycket ungefärliga avgränsningar. Endast ett fåtal röjningsröseområden fick status av fast fornlämning. Däremot registrerades områden med tegindelad åkermark.
En förändring i synsättet kring den fossila åkermarken inträffade
dock under 1980-talets senare del, då diskussionen om röjningsröseområdenas datering och utbredning tog fart (Gren 1989; Nor
man 1989 och Toliin 1989).
Utbredningskartorna
STENÅLDERS BOPLATSER

OCH

LÖSFYND

AV

STENÅLDERSKARAKTÄR

Registrerade stenåldersboplatser och lösfynd finns framför allt
kring Vätterns sydspets och mot Gränna, bygder som varit upp
odlade eller exploaterats under historisk tid (figur 1). Områden som
borde ha varit attraktiva boplatslägen längs med åarna Lagan och
Nissan har däremot varit skogsklädda under historisk tid och ingått
i ett extensivt resursutnyttjande, framför allt som betesmarker. De
stenåldersboplatser som ändå finns i dessa områden har upptäckts i
samband med exploateringar eller tack vare aktiva hembygds
föreningar (Börjesson 1984:13 5E).
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Figur 1 Stenåldersboplatser och lösfynd
av stenålderskaraktär.
Datering fram till
ca 1800 f.Kr.
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Undersökningsområdet
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HÖGAR OCH RÖSEN > 10 METER

Högar och rösen från tio meter i diameter och uppåt har antagits
tillhöra bronsålder även om större rösen också sträcker sig in
i äldsta järnålder, och storhögar finns under yngre järnålder (Löthman och Varenius i^SyrdSff. och Nordström i997b:46ff.). Denna
fornminneskategori (figur z) återfinns framför allt på Visingsö och
kring Vätterns sydspets. På höglandet finns både högar och rösen.
Rösena som är flest visar en relativt jämn fördelning över hela den
norra länsdelen. Några områden saknar dock helt och hållet rösen,
till exempel den allra nordligaste delen av länet upp mot Holaveden
samt ett stråk mellan Nissan och Lagans dalgångar. Ett par
förtätningar av rösen finns, bland annat ett stråk vid Svartån samt
längs med Nissans dalgång.
STENGRAVAR (DOMARRINGAR, STEN KRETSAR, RESTA STENAR, KLUMPSTENAR OCH
JÄRNÅLDERSDÖSAR)

De gravtyper som givit datering till perioden kring 0-600 e.Kr. är
olika typer av stengravar. Från den här tiden finns domarringar,
stenkretsar, resta stenar, järnåldersdösar och kvadratiska stensättningar (Löthman och Varenius i98y:74ff., Nicklasson 1997:
75L, Nordman 1997:130 och Varenius I985:i6ff.). Stengravarna
förekommer oftast på gravfält eller ingår i gravgrupper.
Det går att urskilja några klara koncentrationer av stengravar
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Figur 2 Högar och rösen lika med eller över 10 meter i diameter. De flesta av dessa gravar torde
representera bronsåldern, ca 1800f.Kr-500f.Kr.

TECKENFÖRKLARING

Figur 3 Stengravar (domarringar, stenkretsar, resta stenar, klumpstenar och järnåldersdösar).
Gravarna representerar i huvudsak mellersta järnåldern: år 0-600 e.Kr.
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Figur 4 Kvadratiska
stensättningarsom inte
ingår i gravfält. Gravarna
representerar i huvudsak
mellersta järnålder:
år 0-600 e.Kr.
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0
0

50-99
100-

(figur 3). Dessa är belägna i tre urskiljbara stråk: längs med Nissans och
Lagans dalgångar samt kring Svartån. En mindre koncentration finns i
For serums socken i nära anslutning till Axlarp, samt på Visingsö.
KVADRATISKA STENSÄTTNINGAR UTANFÖR GRAVFÄLT

De kvadratiska stensättningarna, som oftast uppträder ensam
liggande eller i par, är framför allt belägna i ett nordnordvästligtsydsydostligt stråk mellan Gränna i norr och Femtingaån och
Huluån i söder. Ett mindre stråk finns dessutom väster om Lagan
(figur 4). De kvadratiska stensättningarnas kärnområde ligger
alltså mellan stengravarnas kärnområden i sydväst och nordost.
RUNDA STENSÄTTNINGAR < 10 METER

För de runda stensättningarna under tio meter i diameter är dater
ingen långt ifrån klar. De fyllda stensättningarna har generellt an
setts tillhöra äldre järnålder och de övertorvade yngre järnålder. Ef
tersom fyllning eller övertorvning varit en av ledtrådarna för att
fastställa dateringen gjordes en klar distinktion mellan fyllda och
övertorvade stensättningar vid den reviderade fornminnesinvente
ringen. Men det fanns inte någon konsekvent information om detta
i inventerings beskrivningarna från Jönköpings län, och därför gick
det inte alltid att sluta sig till vilken typ av stensättning det rörde sig
om. Enstaka kontroller i fält visade dessutom att gravar med fyll-
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ning respektive övertorvning hade beskrivits ganska likartat och att
de kan ligga sida vid sida i en gravgrupp. Det har därför inte gått att
skilja på fyllda och övertorvade stensättningar på utbredningskartan.
En del av de övertorvade stensättningarna ingår i gravfält med
högar på under tio meter i diameter och kan troligen dateras till
yngre järnålder. Detta gäller framför allt de som finns runt Svartån
och på Visingsö (figur 5). En koncentration av runda stensätt
ningar på gravfält finns även i socknarna mellan Huskvarnaån och
Huluån. Till övervägande del ligger dock både fyllda och över
torvade runda stensättningar ensamliggande eller i gravgrupp. Det
är framför allt dessa som är svårdaterade. Till exempel har under
sökta runda stensättningar i den norra länsdelen daterats till folkvandringstid (Löthman och Varenius ipSyiypf.), medan under
sökta runda stensättningar från den södra länsdelen har daterats till
äldre bronsålderns period 3 och yngre bronsålder/äldre järnålder
(Nordström ippyaizoff., ippyc^zff.).
De runda stensättningarna förekommer i mycket liten utsträck
ning inom stengravarnas sydvästra kärnområde, kring Nissans och
Lagans dalgångar, medan en rumslig överensstämmelse mellan grav
typerna finns runt Svartån. Inom detta stråk finns alla gravtyper
representerade, men av de kvadratiska stensättningarna finns en
dast ett fåtal.

Figur 5 Runda sten
sättningar under 10 meter
i diameter. Denna
fornlämningstyp är mycket
svårdaterbar. Ensamliggande,
fyllda, runda stensättningar
kring 8-10 meter i diameter
torde representera äldre
järnålder medan övertorvade
stensättningar upptill
7 meter i diameter torde
kunna föras till yngre
järnålder, särskilt om de
är belägna på gravfält
tillsammans med högar
under 10 meter i diameter.
Exempel på att runda, fyllda,
stensättningar ensam
liggande eller i gravgrupp har
daterats till bronsålder finns
från länets södra del. Någon
generell datering av denna
gravtyp går för närvarande
inte att ge. Troligen spänner
den över perioden äldre
bronsålder-yngre järnålder.
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Figur 6 Högar under 10 m
i diameter. Denna gravform
förekommer till 95 °/o på
gravfält och torde generellt
kunna dateras till yngre
järnålder, ca 600-1050 e.Kr.
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O Undersökningsområdet

HÖGAR < 10 METER

Högar under tio meter i diameter på gravfält har förts till yngre järn
ålder. Här finns en stark östlig tendens med koncentrationer runt
Svartån (figur 6). Dessutom finns stora koncentrationer på Visingsö (Gustafsson 2000:36ff.). På den västra delen av analys
området med Lagans och Nissans dalgångar däremot är denna
fornlämningstyp svagt representerad. Högar som inte är belägna på
gravfält uppgår till endast fem procent av materialet.
FORNLÄMNINGSBILDEN I AXLARP OCH ÖGGESTORP

Att beskriva de förhistoriska bygdernas utbredning utifrån gravar
nas utbredning är svårt och förknippat med källkritiska problem.
Analysresultaten varierar antagligen också beroende på uttolkarens
vetenskapsteoretiska hemvist. Men det måste ändå anses vara en
möjlig väg bland flera för att nå kunskap om förhistoriska bygder
och samhällen. De kartor som redovisats här är endast ett urval av
de utbredningskartor som upprättats över norra delen av Jön
köpings län. Några preliminära iakttagelser är dock intressanta att
framhålla. Framförallt gäller detta den rumsliga relationen mellan
kvadratiska stensättningar och stengravar.
Hur ter sig då fornlämningsbilden på det ”lilla planet”, det vill
säga i Öggestorp och Axlarp, om man jämför med den övergripande
bild som presenteras ovan? Utifrån kartbilden kan man snabbt
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konstatera bristen på stenåldersindikationer inom denna del av
höglandet. Från Axlarpsområdet är endast någon enstaka stenåldersartefakt känd. I Öggestorp däremot har ett flertal lösfynd av
till exempel flintyxor, flintmejslar och skafthålsyxor påträffats vid
markarbete. De fåtaliga spåren i kombination med avsaknad av
gravar och boplatser gör det dock svårt att säga något om bosätt
ningarnas art.
För bronsålderns del är läget ett annat. Här ansluter de större
rösen som finns i Axlarp och Öggestorp till den generella rösebilden
som finns uppe på höglandet. Här finns dock en skillnad mellan de
två lokalerna. Rösebilden i Öggestorp är mer spridd och domineras
av tio till femton meter stora rösen som antingen är ensamliggande
eller som ingår i mindre gravfält eller gravgrupper, medan det i
Axlarp endast finns ett röse, ”Dejla rör”, som är 30 meter i diameter.
Också för den äldre järnålderns stengravar och förekomst av kva
dratiska stensättningar ansluter Öggestorp och Axlarp till fornlämningsbilden för länets norra del. Inom ett flertal områden domi
nerar alltså stengravarna. Men de kvadratiska stensättningarna
dominerar tydligt fornlämningsbilden i Axlarp, medan stengravar
na dominerar i Öggestorp. Från Axlarp är endast en domarring
känd (bortodlad under sen tid). Axlarpstrakten skulle därmed
kunna ansluta till det stråk med kvadratiska stensättningar, som ti
digare påtalats ligga mellan Gränna och Femtingaån.
Från yngre järnålder saknas synliga ”säkra” gravar nästan helt,
alltså mindre högar eller höggravfält liknande de som exempelvis finns
i Svarttorp och på Visingsö. Däremot finns ett flertal runda sten
sättningar som dock varit mycket svårdaterade. I både Öggestorp och
Axlarp förekommer de tillsammans med gravar som tros vara från
bronsålder och äldre järnålder. Här finns dock en viss osäkerhet för tio
runda stensättningar vilka tillsammans utgör rester efter två gravfält i
Öggestorp. Dessa har preliminärt daterats till yngre järnålder (se kapit
let Arkeologi längs vägen). Med undantag för dessa ansluter dock
fornlämningarna till den generella fornlämningsbilden för länets norra
del, där avsaknaden av tydliga yngre järnåldersgravar i främst den
nordvästra delen bland annat tolkats som att en större bebyg
gelseomläggning kan ha ägt rum under yngre järnålder (Löthman
igSSiz^ff.).
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PER LAGERÅS

Landskapsutveckling och
markanvändning

Dagens Småland är ett helt annat landskap än stenålderns. Under
de årtusenden som förflutit har det småländska landskapet genom
gått ett flertal mer eller mindre omfattande förändringar. En del av
dessa har orsakats av naturliga processer som klimatförändring och
jordmånsbildning, andra har orsakats av människan och hennes
husdjur. En del förändringar har varit långsamma och gradvisa,
andra mer dramatiska. Man kanske till och med kan säga att land
skapets normala tillstånd är förändring.
Den växtlighet vi ser omkring oss idag återspeglar till stor del rå
dande klimat och markanvändning, men den är också en följd av
landskapets historia. Möjligheten att förstå nutida ekologiska sam
spel, däribland människans roll i landskapet, hänger därför till stor
del på vår förmåga att se nuet som ett kort ögonblick i en långsiktig
utveckling. Säkert är att många mer eller mindre genomgripande
landskapsförändringar väntar även i framtiden. Historisk kunskap
om de processer som är aktiva i landskapet utgör en viktig platt
form för planering och beslut som rör den framtida miljön.
I detta kapitel presenteras en tolkning av de senaste sex tusen
årens landskapsutveckling på Småländska höglandet. Tolkningen
bygger på pollenanalytiska undersökningar inom området, kom
pletterade med en del andra kvartärgeologiska analysmetoder, som
till exempel glödförlust, olika mineralmagnetiska mätningar samt
14C-datering. (Dessa metoder förklaras längre fram.) De pollen
analytiska undersökningarna har beskrivits i detalj av Lagerås med
flera (1995) och Lagerås (1996a, b, c). Resultaten från mätningar
av glödförlust och mineralmagnetism har diskuterats av Lagerås
och Sandgren (1994). Vi bedömer resultaten från dessa undersök
ningar som giltiga för de högre delarna av höglandet, det vill säga

Vinjettbild Borrning
från isen på Avegöl.
Foto: Per Lagerås 1994.

33

områden belägna mer än zoo meter över havet. Det är dock inte
bara en generell bild av utvecklingen i denna region som beskrivs.
Genom att pollenanalyserna har utförts på borrkärnor från tre
olika lokaler, belägna i delvis olika landskapstyper, återspeglar re
sultaten även lokala variationer i vegetation och markanvändning
inom höglandet. De tre pollenanalyserade lokalerna heter Avegöl,
Brätamossen och Femtingagölen.
Nedan presenteras först källmaterial och metoder, och därefter
resultat och tolkningar.
Källmaterial och metoder
PALEOEKOLOGI PÅ HÖGLANDET

Studier av ekologiska samspel i förfluten tid - paleoekologi - är lik
som arkeologi beroende av ett källmaterial. Det viktigaste källma
terialet för paleoekologiska undersökningar och rekonstruktioner
är lämningar efter dåtida växter och djur. En begränsande faktor är
att levande organismer till huvudsak är uppbyggda av lätt nedbrytbara ämnen, och efter sin död bevaras endast i vissa miljöer med
speciella förhållanden. Nedan ska vi titta närmare på förekomsten
av sådana miljöer och därmed förutsättningen för paleoekologiska
undersökningar på Småländska höglandet.
Som ett första exempel kan vi ta ben från ryggradsdjur (svenska
benfynd presenteras ingående av Liljegren och Lagerås 1993). Så
dana ben består dels av mjukt kollagen, som är lätt nedbrytbart
men kan bevaras i fuktiga, syrefria miljöer som till exempel torv och
gyttja; dels av hård hydroxiapatit, som bevaras i kalkrika jordar
men som löses i torv och vissa gyttjor på grund av för lågt pH. Efter
som jordarna i Småland har mycket låg kalkhalt, finner man
mycket sällan ben på boplatser eller andra arkeologiska lämningar
på fast och torr mark. De få benbitar man finner är de som blivit
brända och de är ofta svåra att artbestämma.
Förutom det arkeologiska benmaterialet, som alltså till stor del
saknas i Småland, har vi också ben efter djur som drunknat och så
småningom inlagrats i gyttjor på sjöars botten. Som nämnts ovan
kan kollagenet och i vissa fall även hydroxiapatiten i ben bevaras
under sådana omständigheter. Tyvärr är även denna fyndkategori
mycket ovanlig i Småland. Det beror dock inte på dåliga bevaringsförhållanden. Helt säkert ligger det tusentals skelett i de småländ
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ska mossarna och sjöbottnarna, men man har helt enkelt inte hittat
dem. Förklaringen är att torvtäkten i dessa trakter, där det finns
gott om utmärkt och lättåtkomlig vitmosstorv, inte gått så djupt
ner i mossarna att den nått de underliggande gyttjelagren. Det är i
dessa gyttjor benen huvudsakligen ligger.
Som en kontrast kan vi titta på hur förhållandena är i södra
Skåne. Där gör de kalkrika moränlerorna ben till en av de vanli
gaste fyndtyperna vid arkeologiska utgrävningar. Dessutom har
kombinationen av stor befolkning, lite skog och relativt få och små
torvmarker, lett till att man förutom torv även nödgats använda
gyttja som bränsle. I samband med sådan täkt fann man ofta ben
som i gynnsamma fall lämnades till lokala museer. Omkring tusen
sådana fynd finns bevarade på Lunds Zoologiska Museum, som
därmed har Sveriges största samling torvmossefynd.
Jämfört med i Skåne är förutsättningarna för faunahistoriska
undersökningar alltså betydligt sämre i Småland, liksom för övrigt i
större delen av Sverige, beroende på att vi saknar källmaterialet benen. En del av paleoekologin går därmed förlorad.
Vad det gäller möjligheten till vegetationshistoriska undersök
ningar är förhållandena i Småland lyckligtvis betydligt bättre. Det
viktigaste källmaterialet för sådana studier är pollen. Andra växt
delar, som till exempel frukter och frön, rottrådar, blad och barr,
barkflagor med mera, kan bidra med viktig kompletterande infor
mation, men stommen i de flesta vegetationshistoriska studier är
ändå pollenanalys. Det beror framför allt på att pollenkorn är
mycket rikligt förekommande överallt i naturen; att de är upp
byggda av ett resistent ämne - sporopollenin - som gör att de beva
ras bra i de flesta typer av torv och gyttja; och slutligen på att det
finns stor kunskap och omfattande litteratur om identifiering av
pollen. Hur pollenanalys går till beskrivs i avsnittet Pollenanalys
och datering nedan.
Som de flesta metoder har även pollenanalysen sina begräns
ningar. En sådan är att olika växtarter producerar och sprider varie
rande mängder pollen. Huvudsakligen är det pollen från vindpollinerande växter man finner vid pollenanalys. Dessa växter sprider
stora mängder av pollen i luften och hoppas att något ska fastna på
en honblomma av samma art. Exempel på växter med denna stra
tegi är gräs och de flesta trädarter. Andra växter lockar med färger

LANDSKAPSUTVECKLING OCH MARKANVÄNDNING

35

och dofter till sig insekter som för pollenkornen från blomma till
blomma. Sådan pollinering har betydligt högre träffprocent, och få
pollen går förlorade och hamnar i till exempel sjöar där de kan inlagras
i sedimenten och bevaras för eftervärlden. De flesta växter som man i
dagligt tal kallar för blommor är insektspollinerande. Det finns
också växter som pollineras av andra djur, till exempel sniglar, samt
de som är självpollinerande, det vill säga pollenkornen lämnar inte
växten utan rör sig från ståndare till pistill i samma blomma.
Vissa pollenkorn är lätta och kan transporteras med vinden
långa sträckor - det finns pollen i luften även mitt ute på Atlanten medan andra är stora och tunga och bara sprids ett par meter. En
viktig fråga är därför: Från hur stort område kommer de pollen man
finner i prover från till exempel en sjöbotten? Det har bedrivits och
bedrivs alltjämt omfattande forskning på detta område (t.ex. Ja
cobson och Bradshaw 1981; Prentice 1985; Sugita 1994) men re
sultaten är komplicerade och varierar från pollentyp till pollentyp.
I stora drag kan man säga att de pollen som hamnar i små sjöar och
på små torvmossar och kärr huvudsakligen representerar den lokala
vegetationen. Tar man prover i en större sjö kan man räkna med att
pollenkornen kommer från ett stort område. Sambandet mellan
bassängens storlek och storleken på ursprungsområdet för de depo
nerade pollenkornen, följer dock inte ett enkelt linjärt mönster. Det
innebär bland annat att det är mycket svårt att veta hur stort om
råde man egentligen studerar då man tittar på pollenprover insam
lade från en större sjö.
Störst kontroll över varifrån pollenkornen kommer har man om
man tar prover i små sjöar eller torvmarker, helst inte större än cirka
hundra meter i diameter; har bassängen avlång form är det den kor
taste ”diametern” som är av betydelse. Även sådana små bassänger
tar emot en stor andel regionala pollen, det vill säga pollen som inte
kommer från den lokala omgivningen utan från regionen i stort,
och till och med en del pollen från andra regioner många mil bort,
men det lokala inslaget är så starkt att det styr tolkningen av pollen
sammansättningen. De tolkningar man gör utifrån sådana så kal
lade lokala pollenanalyser blir giltiga för ett begränsat och relativt
avgränsbart geografiskt område. Man har då möjlighet att jämföra
resultaten med information om arkeologi, jordarter, topografi med
mera.
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I det projekt som presenteras här har en stark koppling mellan
paleoekologiska och arkeologiska resultat varit en av hörnstenar
na. De paleoekologiska undersökningarna har därför varit inrik
tade på lokala pollenanalyser i nära anslutning till arkeologiskt in
tressanta och undersökta områden. Samtidigt har lokalerna valts så
att resultaten representerar olika typer av landskap. På så vis kan
man få en bild av den variation i vegetation och marknyttjande som
ryms och har rymts inom höglandet. Denna ambitionsnivå har varit
möjlig tack vare att Småländska höglandet är så rikt på torvmarker
och sjöar, både stora och små. Man har här goda möjligheter att
finna den typ av sjö eller torvmark man anser lämplig för undersök
ningens syften. Därför är Småland ett utmärkt landskap för vegetationshistoriska undersökningar.
Avegöl och Femtingagölen är små sjöar och Bråtamossen en liten
torvmark. Deras ringa storlek medför att de pollen som deponerats i
och på dem huvudsakligen är av lokalt ursprung. Vad gäller Bråta
mossen har det lokala inslaget förstärkts genom att den analyserade
borrkärnan tagits i kanten, nära moränsluttningen på mossens östra
sida. Det är på den sidan om mossen som de arkeologiska undersök
ningarna i Axlarp genomförts. En uppskattning grundad på model
ler för pollenspridning (Jacobson och Bradshaw 1981; Bradshaw och
Webb 1985; Sugita 1994), är att de erhållna pollendiagrammen
framför allt återspeglar vegetation, och indirekt markanvändning,
mindre än en kilometer från den provtagna sjön eller mossen.
POLLENANALYS OCH DATERING

Som nämnts ovan krävs fuktiga förhållanden för att pollen ska be
varas. På ständigt fuktiga platser, som sjöbottnar, torvmossar och
en del kärr, blir nedbrytningen av döda djur och växter inte full
ständig. Det ofullständigt nedbrutna organiska materialet acku
muleras, lager för lager, under tidens lopp. Varje lager återspeglar de
djur och växter som levt då just det lagret utgjorde markyta eller
sjöbotten. Under de årtusenden som förflutit sedan inlandsisen
lämnade landskapet och våra sjöar skapades, har meter på meter av
gyttja avlagrats. I Femtingagölen, en liten sjö som pollenanalyserats
inom vårt projekt, når gyttjan en mäktighet på drygt tio meter.
Dessa tio meter representerar ungefär de senaste tiotusen åren:
i genomsnitt en millimeter gyttja per år. Avegöl, en annan av våra
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Figur 1 Nyupptagen
borrkärna från Bråtamossen.
Foto: Per Lagerås 1991.
Figur 2 Bråtamossen vid
Axlarp sedd från nordväst.
I bildens högra kant syns hur
den nyanlagda väg 31
skär över mossen. Punkten
därborrkärnorför
pollenanalys togs ligger
i bildens centrala del.
Foto: Per Lagerås 1991.
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undersökta sjöar, har haft en mer blygsam sedimentation, där
samma tidsperiod representeras av bara cirka två meter gyttja. På
den tredje pollenanalyserade lokalen, Bråtamossen, representeras
tidsperioden av fyra till fem meter torv i mossens centrala del.
Dessa lagerföljder utgör ett ovärderligt vegetations- och landskapshistoriskt arkiv, där vi har dagens landskap representerat av
det översta lagret och allt äldre tidsperioder längre ner. Med borr
utrustning kan man ta prover på lagerföljden, och ur de erhållna
borrkärnorna plocka ut prover för pollenanalys och andra analyser
(figur i). Pollenproverna behandlas sedan kemiskt med olika syror
och baser för att lösa bort oönskat material och få en så hög kon
centration av pollen som möjligt. Graden av behandling avvägs så
att inte också pollenkornen förstörs. Efter den kemiska behand
lingen framställs mikroskoppreparat, och därefter vidtar den tids
krävande pollenidentifieringen och räkningen. Eftersom pollen
korn är mycket små, från en hundradels till en knapp tiondels milli
meter, behövs ett mikroskop med 400-500 gångers förstoring för
standardanalys, och 1 000-1 250 gångers förstoring för svår
bestämbara pollentyper. Som hjälp vid identifieringen använder
man en referenssamling av pollen insamlade från levande växter,
samt särskilda bestämningsnycklar (t.ex. Moore m.fl. 1991). I de
pollenanalyser som presenteras i denna bok har drygt tusen pollen
identifierats i varje prov.
När analysen är avslutad omvandlar man de absoluta talen till
relativa genom att beräkna hur många procent varje pollentyp
utgör av den totala mängd pollen som räknats i just det provet. Re
sultaten presenteras sedan i ett diagram. Där är de procentvärden
som en viss pollentyp uppnår i de olika proven sammanritade till en
kurva. Varje typ representeras på så vis av en kurva som löper från
det äldsta provet längst ner i diagrammet, till det översta och där

med yngsta provet. Man kan använda ett sådant diagram dels för
att följa en viss pollentyp genom lagerföljden, dels för att gå in på
en viss nivå och studera andelen av olika pollentyper.
De pollendiagram som presenteras visar frekvenserna av olika
pollenslag. Då olika växter producerar och sprider olika mycket
pollen, är dessa kurvor ej en direkt återspegling av de olika växter
nas eller vegetationstypernas areella andel i landskapet. Denna fel
källa är väl känd genom studier av pollenspridning i nutida land
skap. Kunskapen om de olika arternas eventuella över- eller under
representation i pollendiagram diskuteras inte närmare i detta sam
manhang, men har tagits i beaktande vid tolkningarna.
Till skillnad från vissa andra typer av historiskt källmaterial,
exempelvis förhistoriska gravmonument, har man vid pollenanalys
av lagerföljder en säker relativ kronologi; det vill säga man vet vad
som är äldre än vad. Men det är ofta inte tillräckligt. För att kunna

Figur 3 Pollendiagram från
Bråtamossen. Diagrammet
visar några utvalda
pollentyper som speglar
kulturlandskapets utveckling.
De mörkare kurvorna återger
procent av pollensumman,
och de ljusare visar samma
värden men förstorat tio
gånger. Andelen
mikroskopiskt träkol anges
som procent av pollen
summan. Den linjära tids
skalan bygger på nio stycken
kalibrerade l4C-dateringar
utförda på torv.
Jämför fig. 5 och 7.
Analys: P. Lagerås 1994.
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Figur 4 Avegöl är en
näringsfattig sjö omsluten
av granskog. Foto:
Per Lagerås 1994.
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jämföra resultaten med andra pollenanalyserade lokaler eller med
arkeologisk information, måste man också etablerar en absolut
kronologi. Den bästa och mest använda metoden för detta är 14Cdatering. Metoden som sådan är tillförlitlig men om fel typ av mate
rial används för datering kan man få helt felaktiga resultat (t.ex.
Olsson 1986).
I de undersökningar som presenteras här har vi lagt oss extra vinn
om att få fram tillförlitliga 14C-resultat. Från Bråtamossen har torvprover daterats med konventionell 14C-teknik, vilket i de flesta fall
ger tillförlitliga resultat. Dateringen av sjölagerföljderna från Ave
göl och Femtingagölen har varit mer komplicerad, eftersom
14C-analys av sjösediment är behäftat med en rad olika felkällor. (En
omfattande diskussion om dessa felkällor finns i Lagerås 1996a.)
För att undvika dessa felkällor, som i de flesta fall ger åtminstone ett
par hundra år för höga åldrar, har endast sådana växtdelar som här
stammar från landlevande växter använts vid dateringen av de två
sjölagerföljderna. Dessa växtdelar är huvudsakligen frukter, frön,
blad, barr och barkflagor från björk, tall och gran, som har silats
fram ur gyttjan. De mycket små provmängder man får fram på detta
sätt kan endast 14C-dateras med hjälp av så kallad acceleratormassspektrometri (AMS). Vikten på de prover som daterades med denna
teknik varierade mellan 2,3 och 65,7 milligram.
Resultaten från 14C-analyserna korrigerades för skillnaden mellan
14C-år och riktiga kalenderår. Denna kalibrering har gjorts med hjälp
av datorprogrammet CALIB, version 3.0.3 (Stuiver & Reimer 1993).
Samtliga åldersangivelser i texten är därmed uttryckta i kalenderår.
Dateringarna resulterade i en bra och tillförlitlig kronologi för
Avegöl, som gott och väl täcker den period vi huvudsakligen är in
tresserade av, nämligen de senaste sex tusen åren. Dateringarna från
Femtingagölen gav en mer komplicerad bild, och visade att sedi
ment från perioden cirka 800-1400 e.Kr. saknas i lagerföljden.
Detta hade inte upptäckts om inte ett stort antal dateringar med
olika metoder utförts. Bråtamossen har en tillförlitlig kronologi för
de senaste tvåtusen femhundra åren, vilket bland annat framgår av
den goda överensstämmelsen med Avegölskronologin, men neolitikum och bronsålder är dåligt representerade. Under dessa perio
der har förhållandena varit för torra och ackumulationen av torv
har varit i det närmaste försumbar.

Som nämnts ovan presenteras resultaten av pollenanalyserna i
procentdiagram, som visar andelsförhållandet mellan olika pollen
typer. Tack vare den tillförlitliga och detaljerade kronologin för
Avegöl har det för denna lokal dessutom varit möjligt att beräkna
hur många pollen av var typ som deponerats på en viss yta och un
der en viss tid. Denna information kompletterar det mer traditio
nella procentdiagrammet och har varit till värdefull hjälp vid tolk
ningen av vegetationsutvecklingen.

FigurS Pollendiagram
från Avegöl. Tidsskalan
bygger på åtta kalibrerade
,4C-dateringar (AMS) utförda
på terrestriskt material (fröer,
barr etc.) framsilat ur gyttjan.
I övrigt se förklaringen
till figur 3.

ANDRA PALEOEKOLOGISKA METODER

K a l i b r e r a d e å r f .K r ./e .K r .

Stommen i de paleoekologiska undersökningarna har varit pollena
nalys, men även andra metoder har bidragit med värdefull informa
tion. Några av dessa beskrivs här mycket kortfattat.

Analys: P. Lagerås, 1994.
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Förutom pollen innehåller gyttja och torv en hel del andra par
tiklar och lämningar. Huvudmassan i en gyttja utgörs ofta av alger
och andra växter som levt i sjön, medan den i en torv utgörs av mer
eller mindre nedbrutna rottrådar, blad etcetera efter starr, vitmossa
och andra växter som levt på mossen eller i kärret. Både gyttja och
torv brukar förutom organiskt material också innehålla en större
eller mindre mängd mineralkorn. Ett enkelt sätt att mäta halten
mineralkorn i ett prov är att utföra en så kallad glödförlustanalys.
Detta är en beprövad metod som kommit till användning i under
sökningarna av Avegöl, Bråtamossen och Femtingagölen. Metoden
går ut på att man glödgar provet så att allt organiskt material för
svinner. Därefter väger man återstoden - glödresten - och jämför
den med provets ursprungliga torrvikt före glödgningen. Man får
på så vis ett mått på halten mineralkorn i provet, men ingen infor
mation om vilken typ av mineral det rör sig om.
Halten mineralkorn kan vara svår att tolka, eftersom den ofta är
ett resultat av flera olika processer, till exempel markerosion i sjöns
eller mossens närmaste omgivning, stranderosion, kemiska utfällningar i sedimentet med mera. För vår del är det den först
nämnda processen som är mest intressant. Sådan markerosion kan
nämligen säga något om den lokala markanvändningen. I ett ostört
landskap där ett sammanhängande växttäcke binder jorden är
markerosionen mycket ringa. Agrar markanvändning, framför allt
åkerbruk, för däremot ofta med sig markerosion, och variationer i
erosionens omfattning kan säga något om odlingsintensiteten un
der olika perioder.
En metod vi använt för att försöka särskilja olika typer av
mineralkorn i de undersökta borrkärnorna är så kallade mineral
magnetiska analyser (Thompson & Oldfield 1986). Denna relativt
komplicerade metod bygger på att olika mineral och material har
olika magnetiska egenskaper. Genom att utsätta prover för olika
typer av magnetiska fält, och se hur proven stör dessa fält, kan man
få intressanta upplysningar. Man kan också mäta i vilken mån pro
ven är magnetiskt laddningsbara, vilket också ger användbar infor
mation om provens sammansättning. Resultaten har bidragit till
den tolkning som presenteras nedan, men någon närmare presenta
tion av metodiken finns det inte utrymme för här (se istället Lagerås
&C Sandgren 1994 och Lagerås m.fl. 1995).
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Avslutningsvis kan nämnas att de pollenanalyserade borr
kärnorna från Avegöl och Femtingagölen också analyserats med
avseende på växtmakrofossil, det vill säga sådana växtlämningar
som är synliga för blotta ögat. Främst rör det sig om frön, frukter,
blad, barr och bark från träd som växt i den närmaste omgivningen.
Målet med analyserna var att finna lämpligt material för AMSdatering, men de har också på ett värdefullt sätt styrkt en del av de
på pollen baserade tolkningarna.
Landskapets och jordbrukets historia

Nedan presenteras en tolkning av landskapsutvecklingen på Små
ländska höglandet. Tolkningen bygger på de analyser och metoder
som beskrivits ovan. Som tidigare nämnts bedömer vi resultaten
som giltiga för de högre delarna av höglandet, det vill säga områden
belägna mer än två hundra meter över havet. Tyngdpunkten i fram
ställningen ligger på samspelet mellan människan och miljön.
JÄGARSTENÄLDERNS ÄDELLÖVSKOG
FÖRE CIRKA 4000 F.KR.

Efter det att den senaste inlandsisen smält av från Småländska hög
landet för cirka 14 000 år sedan (Björck m.fl. 1988), rådde till att
börja med öppna tundraförhållanden. Småningom koloniserades
tundran av trädvegetation och landskapet blev gradvis mer slutet.
De första trädslagen var björk och tall, som sedan följdes av hassel,
al, alm, ek och lind i nämnd ordning. Cirka 5 000 år f.Kr. hade sko
gen slutit sig på höglandet. Klimatet var gynnsamt med en årsmedeltemperatur som var cirka två grader högre än dagens (t.ex.
FFuntley & Prentice 1988), och skogen kan karakteriseras som en
frodig ädellövskog.
Under resten av mesolitikum och större delen av neolitikum var
lind det vanligaste skogsträdet, åtminstone på moränmark. Troli
gen rör det sig nästan uteslutande om vanlig lind men även enstaka
exemplar av den mer näringskrävande bohuslinden kan ha före
kommit. Enstaka pollen av bohuslind har identifierats i lager från
denna period i Blekinge (Berglund 1966) och i Mabo mosse på hög
landets nordöstra sida (Göransson 1995a).
Ek var också ett vanligt träd, troligen på såväl morän som sand
mark. Idag förekommer vanlig ek och i mindre omfattning bergek
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på höglandet, men pollenkorn från dessa två arter går ej att sär
skilja. Bergeken har lägre näringskrav än vanlig ek och kan ha växt
på mager sandmark i området.
Även alm var relativt vanlig men mer fåtalig än lind och ek. Idag
är skogsalm den enda vildväxande almarten på höglandet och så
kan det ha varit även under förhistorisk tid, även om förekomst av
den värmekrävande vresalmen ej kan uteslutas. Ask och möjligen
lönn förekom sällsynt. Runt sjöar och i kärr växte klibbal. Den mer
nordliga gråalen kan även den ha förekommit men var nog inte
konkurrensstark i det varma och gynnsamma klimat som rådde.
Tall var vanlig på sand och hällmark, samt på mossar. Man ska
dock komma ihåg att mossar och andra torvmarker hade mer be
gränsad utbredning vid denna tid än vad de har idag. Många av
dagens torvmarker var då fortfarande sjöar, så antalet sjöar har i
motsats till torvmarkerna med tiden minskat i antal.
Björk har alltid varit ett vanligt träd i Småland. Pollenkorn från
de två trädformiga björkarterna, vårtbjörk och glasbjörk, går ej att
med säkerhet särskilja, men antagligen har båda arterna varit van
liga. Glasbjörken hävdar sig framför allt på fuktig mark och är van
lig i kärr och på annan torvmark.
Även om Småländska höglandet, liksom övriga delar av södra
Sverige, var skogklätt vid denna tid, var landskapet inte så mörkt och
enformigt som man lätt föreställer sig. Höga halter av pollen från
björk och hassel visar att det fanns gott om öppningar i krontaket,
vilket gav dessa ljuskrävande arter möjlighet att blomma. Naturliga
störningar som till exempel svampangrepp, blixtnedslag och stormfällen, och träd som dog av ålder, skapade gläntor i skogen. Dessa
gläntor kunde hållas öppna en tid av vilda växtätare, framför allt
kronhjort men också rådjur och älg (Åhlén 1965; Ekström 1993).
Det är möjligt att människor medvetet skapade gläntor i skogen
för att på så vis öka tillgången på jaktvilt, något som bland annat
föreslagits av Göransson (1989, 1995a). Hjortdjur är ju till stor del
hänvisade till gläntor för sitt sökande efter föda, och det finns mo
derna exempel som visar hur man med skogsröjningar kan mång
dubbla hjortstammen i ett skogdominerat landskap. Förekomsten
av sådana röjningar på höglandet under mesolitisk tid förblir dock
en hypotes som är svår att bevisa eller motbevisa med pollenanalys.
En del mikroskopiska träkolsfragment har hittats i lager från
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denna tid. Naturliga skogsbränder var nog sällsynta i den frodiga
lövskogen och det är därför möjligt att träkolet indicerar bränder
som anlagts av människor. Dessa bränder kan ha haft samband med
skogsröjning, men kan också vara lägereldar på boplatser i nära an
slutning till de undersökta sjöarna. Några indikationer på odling
under jägarstenåldern, till exempel i form av sädespollen, har inte på
träffats vid pollenanalyserna, liksom inte heller indikationer på bete.
DET FÖRSTA SKOGSBETET
CIRKA 4000-1000 F.KR.

Från 3900 f.Kr. (tidigneolitikum) och framåt uppvisar pollen
diagrammet från Avegöl en svag men sammanhängande kurva för
svartkämpar. Denna ört introducerades i samband med jordbrukets
införande och dess pollen är en pålitlig indikation på betesmark.
Gaillard med flera (1992, 1994) har visat att den även kan indikera
slåttermark, men troligen introducerades inte slattern förrän under
järnåldern eller medeltiden på Småländska höglandet. Uppträdan
det av svartkämpar vid Avegöl 3900 f.Kr. visar att dessa högt lig
gande delar utnyttjats för bete redan från början av tidigneo
litikum, och därmed i stort sett samtidigt som det första betet i till
exempel södra Skåne (Berglund 1991).
Betestrycket under neolitikum och äldre bronsålder var dock
lågt, och landskapet var fortfarande skogklätt. Markanvänd
ningen kan karakteriseras som skogsbete: extensivt bete i ett skogsdominerat landskap. Bete, möjligen i kombination med röjningar,
gjorde skogen ljusare och ökade mängden gläntor, men graden av
öppenhet är svår att uppskatta. Svårigheten ligger i att röjningar i
ett skogsdominerat landskap inte bara ökar produktionen av ört
pollen, utan även produktionen av trädpollen (Aaby 1988, 1994).
Även om graden av öppenhet i landskapet inte går att ange i
absoluta tal, kan vi utifrån pollendiagrammen tolka relativa för
ändringar. Så visar till exempel diagrammet från Avegöl att en drygt
tusen år lång period av lågt och relativt konstant betestryck följdes
av röjningar 2800-2600 f.Kr. Dessa röjningar innebar en viss
decimering av de flesta trädslag, men hårdast drabbades alm och
lind som efter detta aldrig lyckades återfå sin tidigare numerär.
Röjningarna resulterade i en ljusare, betespräglad skog, med ek och
björk som de vanligaste trädslagen. Även hasseln var talrik.
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Figur 6 Femtingagölen är en
näringsrik liten sjö omgiven av
vass och lövträd. Foto: Per
Lagerås 1994.

Från den nivå som representerar dessa röjningar och uppåt i
lagerföljden återfinns pollen från bok och avenbok, om än med
mycket låga procentvärden. Dessa kan representera långflyktspollen, men mer troligt är att enstaka träd av dessa arter växte på
höglandet redan vid denna tid. Bokens invandring på höglandet
har behandlats utförligt av Björkman (1996 a, b, 1999).
Även i pollendiagrammet från Femtingagölen finns några svaga
indikationer på bete under neolitikum, men först i och med
röjningar daterade till 1700-1500 f.Kr. ger diagrammet säkra be
lägg för bete i det området. Även där innebar röjningarna framför
allt en nedgång för lind och alm, och en övergång till en ljusare och
betesvänligare skog.
Dessa exempel visar att röjningar skedde vid olika tid inom olika
delar av regionen. Väl inne i bronsåldern kan vi dock säga att lind
skogens tid på Småländska höglandet definitivt nått sitt slut. Den
decimerades genom röjningar och medveten expansion av betes
marker, men den kan också ha påverkats negativt av naturliga
jordmånsprocesser. En gradvis urlakning av näringsämnen bör ha
gynnat eken på lindens bekostnad. Tyvärr är det ofta svårt att sär
skilja klimatiska och antropogena effekter på vegetationen. Ekens
konkurrenskraft kan som sagt ha gynnats av naturliga jordmåns
processer och även klimatförsämring (Iversen 1973), men den kan
också ha gynnats av människan eftersom ekollon är utmärkt och
viktig föda åt svin (Andersen 1988).
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Figur 7 Pollendiagram från
Femtingagölen. Tidsskalan
bygger på sju kalibrerade
l4C-dateringar (AMS) utförda
på terrestriskt växtmaterial
(fröer, barr etc) framsilat ur
gyttjan, kombinerat med
pollenanalytisk korrelering.
Avsnittet 800-1400 e.Kr.
motsvaras av en hiatus
(lagerlucka). I övrigt se
förklaringen till figur 3.

K a l i b r e r a d e å r f .K r ./e .K r .

Det finns inga indikationer på odling i området under neolitikum och äldre bronsålder, men man kan inte helt utesluta att
småskalig odling ändå förekommit utan att återspeglas i pollen
diagrammen. Sådan tidig odling har dock framträtt i pollen
diagram från höglandets randområden, till exempel i Östergötland
(Göransson 1988), Västergötland (Digerfeldt & Welinder 1978),
Blekinge (Berglund 1966), Skåne (Berglund 1991) och de lägre de
larna av Småland (Digerfeldt 1972). En rimlig tolkning av avsakna
den av odlingsindikatorer i diagrammen från höglandets högre
delar är därför att detta område vid denna tid endast användes för
bete, möjligen säsongsvis.

Analys: P. Lagerås, 1993-1994.
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BETE OCH SMÅSKALIG! ÅKERBRUK I ETT HALVÖPPET LANDSKAP
CIRKA 1000 F.KR. —500 E.KR.

Betesmarkerna kring Avegöl började expandera ytterligare cirka
i ooo f.Kr., men en mer markant expansion började inte förrän
kring Kristi födelse. Vid Bråtamossen skedde den första markanta
expansionen av betesmark cirka 700 f.Kr., och vid Femtingagölen
är en expansion daterad till 500 f.Kr. En ytterligare expansion vid
Femtingagölen är daterad till 400-600 e.Kr. 14C-kronologin i den
delen av diagrammet är dock osäker, och dateringen är säkert ett par
hundra år för ung.
Återigen ser vi att röjningar inom området inte är exakt samtida,
men gemensamt för de tre lokalerna är att agrara expansioner ledde
till ett halvöppet, betespräglat landskap under romersk järnålder
och den tidigare delen av folkvandringstiden. Intressant är att land
skapet vid denna tid nådde samma grad av öppenhet som under his
torisk tid. Till sin karaktär skilde det sig dock väsentligt, med andra
typer av markanvändning, annan vegetationen med mera. Dessa
skillnader diskuteras nedan i avsnittet Agrar expansion och återkolonisation.
I samband med de ovan beskrivna expansionerna av betesmark
dyker också de första beläggen för odling upp, i form av pollen från
vete {Triticum-typ) och korn (Hordeum-typ). Hordeum-typ inne
fattar förutom korn även ett par arter av vildgräs, men odling av
korn vid denna tid är belagd genom makrofossila fynd från
Axlarputgrävningen vid Bråtamossen. Det första uppträdandet av
dessa sädespollen är 14C-daterat till 600 f.Kr. i Bråtamossen, 300
f.Kr. i Avegöl och 250 f.Kr. i Femtingagölen.
Enstaka pollen från råg finns också från denna period. Råg spri
der dock väldigt mycket mer pollen än övriga sädesslag. Det är där
för troligt att de låga procentvärdena av rågpollen från denna tid
härrör från enstaka rågplantor som växt som ogräs bland andra
grödor (Behre 1992).
Frekvenserna av mikroskopiskt träkol är relativt höga och kon
stanta i lager från denna period, speciellt i diagrammen från Avegöl
och Bråtamossen. Det återspeglar troligen att eld använts i samband
med röjningar och ingått som en teknik eller snarare ett redskap i
det agrara systemet. Man ska dock inte förväxla denna teknik med
det svedjebruk vi känner från historisk tid. Det medeltida och efter-
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medeltida svedjebruket var en anpassning till granskogen och dess
karakteristiska jordmåner, där eld hjälpte till att mineralisera nä
ringen i förnan så att den kunde komma säd och annan växtlighet
till godo. Under förhistorisk tid var Småländska höglandet ett
lövskogslandskap med rika mulljordar. Markens näring var lättill
gänglig och eld användes huvudsakligen för att bli av med ris och
annat bråte då ytor röjdes för odling eller bete. Denna åsikt - att
begreppet svedjebruk inte bör användas för odlingssystem i löv
skogar med mulljord - har tidigare framförts av bland andra Wallin
& Segerström (1994), Engelmark (1995) och Segerström (1995).
SKOGEN EXPANDERAR IGEN
CIRKA 500-1000 E.KR.

Pollendiagrammen återspeglar en ganska omfattande landskapsförändring i början av yngre järnålder. Förändringen orsakades av
en agrar regression, och är daterad till 400-600 e.Kr. i Avegöl, 300600 e.Kr. i Bråtamossen, och 600-700 e.Kr. i Femtingagölen. Dater
ingen från den sistnämnda lokalen är dock med största sannolikhet
ett par hundra år för ung. Det är troligt att regressionen var synkron
inom regionen, och att den huvudsakligen ägde rum under folkvandringstid (400-550 e.Kr.).
Den agrara regressionen karakteriseras i de tre diagrammen av en
minskning av andelen örtpollen och en ökning av andelen björk
pollen. Detta förhållande återspeglar ett minskat betestryck vilket
gav björken en chans att snabbt expandera i mindre nyttjade och
övergivna betesmarker. Även eken expanderade så småningom i de
gamla betesmarkerna.
Betesdriften upphörde dock inte helt. Även efter regressionen
uppvisar örtpollen tillräckligt höga procentvärden under flera
hundra år för att indicera att området fortfarande betades. Björken,
som är ett ljuskrävande träd, uppvisar höga procentvärden under
cirka 500 år, vilket också det kan ses som ett tecken på att skogen
hölls relativt öppen av betande djur. Markanvändningen kan be
skrivas som en extensiv betesdrift i ett landskap dominerat av
björk-ekskog.
Det finns inga belägg för odling vid de högt belägna lokalerna
Avegöl och Bråtamossen under denna period. Perioden är dåligt
representerad i diagrammet från Femtingagölen (på grund av en
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hiatus, ”lucka”), men enstaka pollen från korn, vete och råg tyder
på att odling fortfarande praktiserades i dalgången, åtminstone
under periodens tidigare del.
Den bild som pollendiagrammen ger stämmer väl överens med
den geografiska utbredningen av förhistoriska gravar. Inga gravar
som med säkerhet kan hänföras till yngre järnålder är kända från
trakterna kring Avegöl och Bråtamossen. I dalgången där Femtingagölen är belägen finns en del sådana gravar, men de är betyd
ligt mer fåtaliga än de från äldre järnålder. Härdar eller andra
boplatsindikationer från yngre järnålder har inte påträffats.
En tänkbar tolkning är att trakten kring Avegöl och Bråtamossen
inte var bebodd under denna period, det vill säga från folkvandringstid och fram till den tidigmedeltida expansionen. I dalgången
fanns fortfarande bosättningar, men troligen i mindre omfattning
än under romersk järnålder. Det finns inga tecken på en agrar ex
pansion vid Femtingagölen, och därmed inga tecken på att folk
flyttade från den högre liggande trakten kring Avegöl och Bråta
mossen till dalgången.
Som nämnts tidigare nyttjades fortfarande de högt liggande de
larna för bete. Om det är en riktig tolkning att detta område sak
nade permanenta boplatser vid denna tid, kan man tänka sig att
betesdjuren hörde till gårdar belägna mer eller mindre långt där
ifrån. Möjligen kan dessa extensivt nyttjade betesmarker ha ingått i
ett säsongsmässigt flyttande av boskapshjordar. Att de högt lig
gande moränområdena kan ha utnyttjats i ett fäbodmässigt system
under yngre järnålder har tidigare föreslagits av Klang (1986) och i
viss mån Aronsson (1980).
GRANSKOGEN BREDER UT SIG
CIRKA 800—1200 E.KR.

För många av oss är Småländska höglandet och granskog två begrepp
som är starkt förknippade med varandra. Men granen är en relativt sen
invandrare på höglandet, liksom i södra Sverige i stort. I ett större geo
grafiskt perspektiv har granen spritt sig från öster mot väster, från norra
Ryssland via Finland till Sverige (t.ex. Huntley 1988). För cirka fyra
tusen år sedan etablerade den sig längs Norrlandskusten och har
sedan spritt sig söderut genom Mellan- och Sydsverige.
Det finns olika åsikter om i vilken mån granens expansion i
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Sverige kan förklaras med en klimatförändring (se t.ex. Moe 1970;
Tallantire 1972; Huntley &C Birks 1983; Huntley 1988; Lagerås
1996c). Troligen är granexpansionen, åtminstone i Sydsverige, en
fördröjd effekt av en klimatförändring som kan ha skett långt tidi
gare. Ett för granen gynnsamt klimat, med till exempel tillräcklig
vintervila och ett långvarigt snötäcke på våren, har möjliggjort gra
nens expansion. Den exakta tidpunkten för granens etablering i ett
visst område beror dock mindre på det lokala klimatet än på andra
faktorer, som framför allt har med dess spridningsförmåga att göra.
I diagrammen från höglandet är granpollen svagt representerade
i lager avsatta före 800 e.Kr. De är med största sannolikhet långflyktspollen härstammande från norrut belägna granskogar. Gran
kurvan ökar sedan kraftigt under perioden 900-1200 e.Kr., vilket
återspeglar granskogens lokala etablering i området. Granen är ett
dominant och skuggtåligt träd, som snabbt omvandlade de ljusa
björk-ekskogarna till mörkare granskog. Det enda trädslag som
inte minskade sin utbredning nämnvärt i samband med granens
invandring var tallen, som behöll sin ställning på mager sandmark
och torvmossar. Perioden 900-1200 e.Kr. var med andra ord den
tid då lövskogen till stora delar ersattes av barrskog på Småländska
höglandet.
Tidpunkten för granskogens lokala etablering ska ses i ett större
geografiskt perspektiv, och kan inte förklaras eller sättas i samband
med lokala klimatförändringar eller till exempel förändringar av
markanvändningen inom undersökningsområdet. Markanvänd
ning och graden av öppenhet i landskapet har dock säkert haft be
tydelse för den hastighet med vilken granen expanderade söderut
genom Sverige. Den biotop som granen invaderade på höglandet
var en ljus, betespräglad skog, och man kan tänka sig att granskog
ens etablering hade skett senare och långsammare i en helt naturlig
lövskog.
AGRAR EXPANSION OCH ÅTERKOLONISATION
CIRKA 1000-1700 E.KR.

Landskapet genomgick stora förändringar vid den historiska tidens
början; dels genom den ovan beskrivna graninvasionen, dels genom
en omfattande agrar expansion och kolonisation av marginal
bygder. En sammanställning av resultaten från samtliga pollen
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analyser som gjorts på eller i anslutning till Småländska höglandet
(Lagerås 1996a: kapitel 4.3.2), visar att denna tidigmedeltida ko
lonisation i vissa fall omfattade områden som haft ingen eller
mycket ringa markanvändning under förhistorisk tid (se också ka
pitlet Odlingslandskapets historia i Sydsverige). I andra fall var det
fråga om en återkolonisation av trakter som nyttjats för omfat
tande bete och viss odling under äldre järnålder, men som helt eller
delvis övergivits under yngre järnålder.
Diagrammet från Avegöl visar en expansion i två steg i det områ
det. Det första steget är en ökning av örtpollen och mikroskopiskt
träkol 1000-1100 e.Kr., återspeglande en expansion av gräsmarker.
Gräsmarkerna har säkert använts för både bete och ängsbruk, vil
ket det finns vissa indikationer på i pollendiagrammen (Gaillard
m.fl. 1994; Lagerås 1996a), men omfattningen av dessa två typer
av markanvändning går tyvärr inte att kvantifiera. Samtidigt dyker
pollen från korn och en del åkerogräs upp, som ett tecken på att
även åkrar anlades.
Ett andra steg är daterat till 1200-1400 e.Kr., då framför allt
odlingen intensifierades. Frekvensen av korn- och vetepollen ökar,
och för första gången noteras en omfattande ökning av rågpollen.
Mängden mikroskopiskt kol i proverna ökar också på denna nivå.
Pollen från vildgräs och andra örter ökar gradvis, men mest mar
kant 1300-1500 e.Kr.
Vid Bråtamossen är en agrar expansion daterad till 1200-1300
e.Kr. Pollen från vildgräs och andra örter ökar, liksom sporer från
örnbräken samt halten mikroskopiskt träkol. Påbörjad odling
indiceras av pollen från korn, vete och råg, samt ett stort antal
14C-daterade röjningsrösen (se kapitlet Arkeologi längs vägen). De
mineralmagnetiska analyserna visar också på en ökad markerosion
i området med röjningsrösen.
I dalgången där Femtingagölen är belägen skedde en agrar ex
pansion någon gång mellan 800 och 1400 e.Kr. På grund av en
lucka i lagerföljden kan expansionen inte dateras mer exakt än så.
Expansionen kan antagligen knytas till bildandet av byn Rommelsjö, vars bykärna låg cirka en kilometer öster om Femtingagölen.
Den nämns i skriftliga källor för första gången år 1353, men kan
vara äldre. (Uppgifterna bygger på en databas över ortnamn sam
manställd av J. Agertz, Jönköpings läns museum.) Byn Öggestorp,

cirka två kilometer nordost om Femtingagölen, nämns för första
gången år 1268, men den nu rivna romanska kyrkan i Öggestorp
byggdes redan på 11 oo-talet. Då den revs år 1882 fann man 3 200
silvermynt i muren. Samtliga mynt var från noo-talet. Det histo
riska källmaterialet visar alltså att det under medeltiden fanns två
byar inte alltför långt från Femtingagölen, och kyrkan och mynt
skatten antyder att området hade viss betydelse redan på 11 oo
talet. Troligen skedde en agrar expansion i dalgången redan då.
Även om pollendiagrammet från Femtingagölen inte ger någon
exakt datering av denna expansion, visar det vilka förändringar i
vegetation och markanvändning expansionen förde med sig. Od
lingen av korn och vete fortsatte, åtminstone vete troligen i större
omfattning än tidigare, men från och med nu odlades också råg och
hampa. Sammantaget visar det på intensifierad odling nära sjön. I
förhållande till halten sädespollen, är mängden mikroskopiskt trä
kol relativt liten. Ffypotetiskt kan detta förhållande vara ett resultat
av att åkerytorna nu var mer permanenta än under förhistorisk tid.
Vid Femtingagölen, liksom vid de andra två lokalerna, var det
inte bara mängden åkermark som ökade. Även betesmark och ängs
mark expanderade. Röjningar resulterade i ett öppnare och ljusare
landskap, och förhållandet mellan skog och öppen mark blev unge
fär detsamma som under romersk järnålder och folkvandringstid.
Landskapet var dock väldigt annorlunda till sin karaktär.
Som ett exempel på skillnaden mellan det senmedeltida och det
förhistoriska landskapet kan nämnas utbredningen av enefälader. I
diagrammen förekommer enpollen från neolitikum och framåt, men
endast i mycket låga halter. Enen är en effektiv pollenproducent
som normalt sprider stora mängder pollen, och man kan därför
sluta sig till att den var en ovanlig buske under förhistorisk tid på
Småländska höglandet. Under medeltiden spred den sig sedan snabbt
och blev en karaktärsart för magra betesmarker, som till exempel på
sandjordar vid Avegöl och Femtingagölen. Enefäladerna blev snart
ett mycket vanligt inslag i landskapet, och kom att så förbli till om
struktureringarna på 1800- och 1900-talet. Idag finns endast små
fragment kvar.
Orsaken till att enen fanns i det förhistoriska landskapet men
inte expanderade förrän under medeltiden, är troligen skillnader i
markanvändningen och framför allt då i bruket av eld. Enen är käns
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lig för eld (Selander 1957), och det är sannolikt att de under förhis
torisk tid regelbundna röjningsbränningarna höll enen tillbaka.
En annan skillnad gentemot det förhistoriska landskapet var att
den halvöppna vegetationen blev mer begränsad. Björken, aspen
och framför allt hasseln, typiska för gläntor, halvöppna gräsmarker
och ljusare skog, minskade i samband med de medeltida agrara
expansionerna, och landskapet blev mer uppdelat i öppen mark
och skog. Granens expansion innebar också att skogen blev mör
kare och artfattigare.
Ovanstående diskussion har huvudsakligen rört skillnader i
landskapet och marknyttjandet genom tiden, men pollenanalyser
kan också användas för att studera skillnader i rummet. Till exem
pel uppvisar diagrammen från höglandet en del intressanta geogra
fiska variationer vad det gäller odlingen under medeltid och tidig
modern tid. Råg, till exempel, odlades flitigt vid Femtingagölen och
Avegöl, men i mycket ringa omfattning vid Bråtamossen. Det kan
hänga samman med att sandjordar har stor utbredning vid de två
förstnämnda lokalerna men så gott som saknas vid den sistnämnda.
Vidare är Avegöl den enda lokal som samtidigt uppvisar höga
halter av både rågpollen och mikroskopiskt träkol, något som tyder
på svedjebruk. Även permanenta, gödslade åkrar har funnits vid
Avegöl, vilket indiceras av bland annat korn- men framför allt vete
pollen, och säkert har de två brukningsformerna kompletterat var
andra. Enligt historiska dokument var så ofta fallet (Erixon 1956).
Från Femtingagölen och Bråtamossen saknas pollenanalytiska in
dikationer på svedjebruk.
Ytterligare en skillnad är att hampa odlades vid Femtingagölen,
men inte vid de två andra lokalerna. Det är möjligt att de väldränerade dalsluttningarna vid Femtingagölen utgjorde extra goda
förutsättningar för denna gröda (Robertsson 1989). Pollenkornen
kan ha spridits med vinden direkt från sådana odlingar eller i sam
band med rötning i själva gölen.
SKIFTEN, MODERNISERING OCH ÖDELÄGGELSE
TIDEN EFTER CIRKA 1700 E.KR.

Landskapet har genomgått omfattande förändringar under de tre
senaste århundradena. Perioden representeras av de översta pro
verna i pollendiagrammen, där variationer i sedimentens kompak
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tion gör kronologin osäker. Diagrammen kan användas för rekon
struktion av vegetation och marknyttjande, men inte för exakt da
tering av de olika händelserna.
Den till synes enklaste utvecklingen stöter vi på i Avegölsområdet. Där övergavs betesmarker, ängar och åkrar omkring år
1900, efter en mer än 600 år lång period av hävd. Detta återspeglar
säkert ödeläggelsen av den ensamgård, vars stengärdesgårdar på
träffas i granskogen ungefär hundra meter öster om sjön. Idag om
ges Avegöl av tät barrskog, och bara några få lyckor hålls öppna
och brukas för höproduktion.
Utvecklingen vid Bråtamossen har varit mer komplicerad och på
verkats av den närliggande byn Axlarps skiften och omläggningar.
Enligt pollendiagrammet decimerades granskogen någon gång
kring år 1800. Det kan hänga samman med storskiftet år 1803, vil
ket, liksom laga skiftet år 1858, resulterade i en ökning av mängden
åkermark (se kapitlet Odlingslandskapets organisation i Öggestorp, Rommelsjö och Axlarp). Korn, vete, havre och möjligen råg
har odlats under perioden. Idag är jordbruket helt inriktat på animalieproduktion och spannmålsodlingen är mycket begränsad. De
sädesslag som fortfarande odlas är korn och havre till foder.
Kring år 1800 ökade också arealen magra betesmarker med ljung
och enebuskar vid Bråtamossen. Under 1900-talet har dessa sedan
gradvis minskat, och ersatts av betesvall, det vill säga bete på mark
med regelbunden plöjning och sådd.
I den allra översta delen av diagrammet från Bråtamossen ökar
björkpollen till mycket höga värden. Det visar att den björk
vegetation som idag finns på mossen är ett nytt fenomen. Dränering
i samband med torvtäkt och mossodling i början av seklet har resul
terat i en uttorkning av mossens överyta, och en kolonisation av
björk har blivit möjlig. Diken och spår av torvtäkt är synliga på
mossen.
Liksom vid Bråtamossen har landskapet kring Femtingagölen
genomgått många förändringar under de tre senaste seklerna. Dessa
förändringar hänger huvudsakligen samman med byn Rommelsjös
skiften och moderniseringar. Pollendiagrammet visar en gradvis
minskning av en, en gradvis ökning av björk och höga halter mikro
skopiskt träkol. Halten vildgräspollen är lika hög som under före
gående period. Träkolet kan återspegla röjning med eld i betesmar-
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ker vilket missgynnade enen men inte gräset. Ökningen av björk vi
sar på minskat betestryck och igenväxning i en del betesmarker.
Troligen återspeglar det en omläggning, där det magra utmarksbetet gradvis ersattes av bete på trädor och vall i inmarken.
Åkerbruket vid Femtingagölen har också ändrat karaktär. Od
lingen av hampa upphörde, troligen i slutet av 1700-talet, och
havre introducerades. Korn blev den viktigaste grödan, medan vete
och så småningom råg minskade i betydelse. Idag odlas huvudsakli
gen korn och havre.
De traditionellt hävdade ängsmarkerna på Småländska höglan
det har idag till stor del försvunnit. I de flesta fall har de skogsplanterats och i vissa fall lagts om till åker. De permanenta
betesmarkerna har i stor utsträckning gått samma öde till mötes,
och betet bedrivs huvudsakligen på vall. Ljung- och enemarker är
sällsynta. Tidigare hävdade våtängar har växt igen med björk och
andra träd. För många områden har dessa förändringar lett till att
landskapet återigen slutit sig till ett rent skogslandskap.
Landskapsutvecklingen i korthet

Småländska höglandet har genomgått omfattande och fantastiska
förändringar under de senaste sex tusen åren. Skogen har flera
gånger ändrat karaktär, både vad gäller dess artsammansättning
och struktur. Markanvändningen har varierat i omfattning och tek
nik, och bosättningsmönstren har växlat. Förändringarna genom
tiden har varit många, men av periodpresentationerna ovan fram
går också att det vid varje tid förekommit geografiska variationer i
vegetation och brukningsformer även över relativt korta avstånd.
Landskapet har med andra ord alltid varit komplext och mång
facetterat, och sammanfattningen nedan innebär en generalisering.
Efter en mycket lång period av extensivt skogsbete i ett lövskogsdominerat landskap, skedde ett mer omfattande öppnande av land
skapet under yngre bronsålder och framför allt äldre järnålder. Un
der den senare delen av äldre järnålder - romersk järnålder - var
landskapet i många områden relativt öppet och betespräglat. Små
skalig odling av vete och korn förekom. Såväl de högt liggande
moränbygderna som dalgångarna var koloniserade.
Kring 500 e.Kr skedde en omfattande omstrukturering, som
innebar att många högt belägna bygder övergavs. Odling och
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bosättningar koncentrerades till dalgångar och vissa andra områ
den. Skogen expanderade på övergiven kulturmark. De högt be
lägna områdena användes dock fortfarande för extensivt bete, och
karakteriserades av ljusa betespåverkade ek- och björkskogar.
Två av varandra oberoende faktorer ledde till dramatiska
landskapsförändringar under tidig medeltid. Dels expanderade
granen i området, dels skedde en omfattande agrar expansion och
en återkolonisationen av den äldre järnåldersbygden. Landskapet
blev mer uppdelat i öppen kulturmark och mörk skog. Byland
skapet tog småningom form med en indelning i inmarker, med åk
rar, slåtterängar och hamlade träd, och utmarker med skogsbete,
enefälader, svedj or med mera.
Under sen modern tid har de mindre lönsamma jordbruken slagit
igen, traditionellt hävdade ängs- och betesmarker har till stor del
skogsplanterats, och landskapet har på många håll återigen slutit
sig. På flera håll har dagens rena skogslandskap inte mer än hundra
år på nacken.
Av denna genomgång framgår att de senaste sex tusen årens
landskapsutvecklingen på Småländska höglandet inte lämpligen
kan beskrivas som ett gradvis öppnande av landskapet. Snarare har
två perioder av ett öppet eller åtminstone halvöppet landskap
(äldre järnålder och större delen av historisk tid) omgivits av mer
skogsdominerade perioder (stenålder och bronsålder, yngre järn
ålder och sen modern tid).
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Arkeologi längs vägen

Landskapsomvandlingar och samhällsförändringar i förhistorien
har på olika sätt lämnat spår efter sig. De kan finnas i mossars lager
följder, i ortnamn och äldre kartmaterial men också i upplöjda
fornfynd och i de fornminnen vi ser i landskapet. Det är dessa sam
lade spår som gör att vi kan försöka tolka förändringarna och deras
orsaker. Innan de arkeologiska undersökningarna i Öggestorp och
Axlarp närmare presenteras är det därför på sin plats att något
dröja vid de metoder och källmaterial som utgjort utgångspunkt
för de arkeologiska undersökningarna, främst då gravar, boplats
lämningar och fossil åkermark.

Vinjettbild Skärvstenshögen A51 under utgrävning.
Foto: Monika Pagoldh 1990.

Graven som mångtydig fornlämning

Att använda gravar som utgångspunkt för olika typer av studier
kan sägas vara ett klassiskt fält för arkeologisk forskning. Att gra
var tilldrar sig ett särintresse beror bland annat på deras mångtydig
het, det vill säga den information som graven rymmer och hur den
kan tolkas beror i hög grad på vilka syften och på vilka teoretiska
och metodiska utgångspunkter man har. Olika frågor kring gravar
och gravmaterial får därmed olika svar.
Utifrån läge i terrängen, storlek, material, uppbyggnad, begravningsskick och förekomst av gravgåvor kan gravarna användas för
kronologiska bestämningar, men också för att visa på makt och sam
hällsorganisation, territoriell uppdelning och ägomarkering. I gra
varna avspeglas också de döda och de levande människornas behov
av att markera social status och identitet, och deras religiösa
föreställningsvärld och andliga världsbilder. I gravens mångtydig
het ligger därmed möjligheten att synliggöra människorna i monu
menten likaväl som människorna bakom dem.
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Att finna okända boplatser

Att gravar och gravfält kan utgöra utgångspunkt för en rad olika
studier framgår av texten ovan. Detta gäller inte minst försöken att
spåra den förhistoriska bebyggelsen eftersom rumsliga samband
mellan gravar och omkringliggande bebyggelse ofta påvisats. Även
om gravar kan ge indikationer på tänkbara bebyggelselägen kan
dessa vara svåra att lokalisera, vilket skapar behov för lämpliga
sökmetoder. En vanlig metod som ofta tillämpas vid markexploa
tering är till exempel att ”läsa landskapet”. Med det menas att man
utifrån områdets topografi och fornlämningsmiljö försöker lokali
sera tänkbara boplatslägen, vilka sedan kan beläggas genom sökschaktgrävning med grävmaskin eller med fosfatkartering. Den sist
nämnda metoden bygger i korthet på att djurben och annat hus
hållsavfall som människor sprider omkring sig bildar svårlösliga
fosfater i jorden då de förmultnar. Generellt sett blir därför fosfat
halten i jorden högre inom en boplatsyta än i området runtom
kring. Genom att systematiskt ta jordprover inom ett större område
kan förhöjda fosfatvärden därför indikera tänkbara boplatslägen.
I vilken mån en boplats lämnat spår efter sig i form av höga
fosfatvärden är dock beroende av en rad olika faktorer, till exempel
boplatsens intensitet och karaktär, om kosthållet baserats på kött
eller vegetabilier, på människornas inställning till skräp och på mar
kens kemiska sammansättning.
Resultatet från en fosfatkartering måste därför bedömas med viss
försiktighet; boplatser kan finnas i områden med låga fosfatvärden
lika väl som höga fosfatvärden kan indikera annat än boplatser.
Vid tolkning av fosfatvärden är det därför viktigt att jämföra dessa
med andra relevanta data.
Odlingslandskapets spår

En fornlämningskategori som alltmer uppmärksammats i arkeolo
giska sammanhang är den fossila åkermarken. I Jönköpings län utgör
denna fornlämningskategori den i särklass vanligaste och har i stor
utsträckning bevarats tack vare skogens dominans. Problemet med
bortodlade fornlämningar är därmed ringa om man jämför med en
fullåkersbygd. Detta är mycket tydligt på till exempel det Småländ
ska höglandet, där den förhållandevis låga uppodlingsgraden bidra
git till att konservera agrarhistoriska och kulturhistoriska lämningar.
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Fossil åkermark utgör ett samlingsnamn för olika fornlämningstyper vilka har det gemensamt att de representerar äldre övergiven
odling. Den fossila åkermarken har indelats i olika kategorier bero
ende på bland annat form och bakomliggande brukningsteknik. Av
dessa skall röjningsrösen, terrasser, stensträngar och hägnadsvallar
särskilt nämnas i detta sammanhang eftersom de berörts av de arkeo
logiska undersökningarna.
Röjningsrösen och röjningsröseområden har i huvudsak anlagts
i områden dominerade av blockrik morän, där de allmänt tolkas
som resultatet av en stenig marks omvandling till odlingsbar åker
eller till betesmarker. Röjningsröseområdena finns framförallt inom
det Sydsvenska höglandet och i skogsbygderna i de inre delarna av
Götaland (Gren 1997). Vad gäller tillkomstperiod representerar
röjningsrösena arbetsmoment som sammanlänkat 1900-talets bonde
med förhistoriens bönder.
Trots stenröjningen som förenande faktor finns dock vissa skill
nader mellan äldre tiders röjningsrösen och yngre. Här känneteck
nas de äldsta röjningsrösena, vilka med ett ålderdomligt ord kallas
hackerör, av att de är övermossade, flacka och nedsjunkna; 2-6
meter i diameter, o,2-0,6 meter höga och uppbyggda av ett homo
gent stenmaterial bestående av o, 1-0,3 meter stora stenar (Toliin
1989). Denna typ av röjningsrösen utgör tillsammans omfattande
hackerörsområden vilka bland annat återfinns i det Småländska
höglandets skogsbygder. De yngre röjningsrösena däremot har ofta
en hög, toppig profil och är uppbyggda av ett blandat stenmaterial
med inslag av större stenblock. Stenpackningen är ofta ”luftig” ef
tersom stenarna ligger med luftfickor mellan sig. Utifrån äldre kart
material kan dessa röjningsrösen ofta knytas till 1700- och 1800talets torpexpansion inom höglandets marginalområden.
Terrasser och stensträngar: mer eller mindre tydliga terrasser har i
huvudsak bildats i sluttande terräng då lösa jordmassor avsatts i
samband med markbearbetning med årder. Stensträngar har som
namnet antyder huvudsakligen byggts upp av sten och utgör till
sammans med terrasser och jordvallar olika typer av avgränsningar.
Exempel på detta är bandparceller som med tydlig systematik
lagts ut över den brukade marken, antydande såväl brukningsform
som äldre ägoindelning. Stensträngar begränsar även odlingsparceller, hägnader och fägator vilka ofta utgör sammanhållna system.
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Figur 1 Profil genom
röjningsröset A50 i Axlarp.
På en äldre kärna av större
stenar har mindre stenar
lagts upp i samband med
senare stenröjning i området.
Vid dessa tillfällen har
röjningsröset successivt vuxit
i såväl höjd som bredd. Foto
från nordost: Kristina Jansson.

Parceller uppbyggda av terrasser och stensträngar kan dateras till
äldre järnålder - nutid (Gren 1997).
Hägnadsvallar liknar stensträngar men är vanligtvis kraftigare,
har större bredd och höjd samt en mer tydligt avgränsande funktion
(Gren 1997). Konstruktionsmässigt har de vanligtvis byggts upp av
sten och jord eller utgjorts av enklare stenfundament med hägnad
av trä.
De olika typer av fossil åkermark som skildrats ovan förekommer
ofta inom samma områden vilket tyder på att markerna utnyttjats
vid upprepade tillfällen, men att intensitet och brukningssätt varie
rat genom tiderna. Vid undersökningar av sådana områden finns i
gynnsamma fall ett historiskt kartmaterial att jämföra med, men om
produktionslandskapet har rötter i förhistorisk tid saknas både
kartor och skriftliga källor. Då får istället kombinerade arkeolo
giska och kulturgeografiska metoder ta vid i försöken att identi
fiera och separera de olika tids- och funktionsskikten från varand
ra. Vanligtvis är det fältinventeringar, karteringsuppmätningar och
utgrävningar som ligger till grund för sådana uppgifter.
Ofta innebär undersökningar av fossil åkermark som till exempel
röjningsrösen att de snittas med maskin så man får ett tvärsnitt
genom anläggningarna. Utifrån profilen kan sedan röset studeras
avseende uppbyggnad, stenmaterial, bakomliggande brukningssätt,
brukningsformer och stratigrafiska lagerrelationer till omgivande
åkerytor och anläggningar (figur 1).
Från ursprunglig markyta under röjningsröset insamlas även trä
kol för 14C-datering. Kolet antas allmänt komma från röjningsbränningar innan stenröjningen varför det inte daterar anläggandet
av röset, utan snarare den inledande röjningsbränningen (Myrdal
1985). Denna och röseuppläggande torde dock ha åtföljt varandra
i tid som olika moment i en samlad process. Det ena ledet i processen
daterar därmed det andra.
Agrara lämningar i kulturlandskapet

Genom de undersökningar som gjorts av fossil åkermark står det
alltmer klart vilken kunskapspotential som finns i dessa lämningar
kring markanvändning, brukningsteknik, odlingssystem och ägo
strukturer. Att fossil åkermark kan ge ökad kunskap om det agrara
produktionslandskapets framväxt har stort forskningsvarde, men
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är också av största vikt för kulturmiljövården. I tider då samhällets
krav på expansion resulterar i en allt snabbare landskapsomvandling faller det bland annat på de kulturmiljövårdande institutioner
nas lott att inför samhällsplanerare och markexploatörer förmedla
kulturlandskapets värden, och vikten av att det betraktas som en
helhet. I en samhällsplaneringsprocess är det därför viktigt att
skapa förståelse för de agrara lämningarna, och för att de till
sammans med andra fornminnen utgör kulturmiljöer där varje del
ingrepp innebär ingrepp i en helhet.
Arkeologi i Öggestorp och Axlarp

Forskningsprojektet Människa och miljö på Småländska höglandet
under 6000 år är till stor del följden av arkeologiska exploateringsundersökningar inför ett större vägprojekt i Jönköpings län. De ak
tuella undersökningarna berörde i huvudsak förhistoriska boplats
områden och områden med fossil åkermark, varför frågeställningarna
i hög grad kom att fokusera på dessa fornlämningskategorier.
Målsättningen med undersökningarna blev därför att studera
den fossila åkermarken avseende funktion, karaktär och ålder.
Fanns det skillnader mellan de agrara lämningarna inom ett område
eller mellan områden, och vad berodde de i så fall på? Hur skulle de
påträffade boplatslämningarna förstås? Var de samtida med de om
kringliggande röjningsrösena och gravarna och vilken bild kunde
de ge av det bakomliggande samhället? Var det möjligt att spåra
funktionsförändringar inom de olika lokalerna och hur skulle de i
så fall tolkas?
Som ett naturligt led i utgrävningsprocessen kom funderingarna
också att kretsa kring det kulturpåverkade landskapet och vilka
faktorer som styrt dess framväxt och utformning. Det vidgade
perspektivet på undersökningarna resulterade sedermera i detta
forskningsprojekt, vilket syftat till att sätta in de kulturhistoriska
lämningarna i ett vidare landskapshistoriskt sammanhang.
Kulturlandskap i vägen

Sedan 1970-talet hade det funnits planer på att ändra sträckningen
för riksväg 31 mellan Öggestorp och Nässjö, eftersom den gamla
vägen inte längre ansågs leva upp till nutida krav gällande snabb,
effektiv och säker framkomlighet i trafiken.
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Figur 2 Den nya
sträckningen för riksväg 31,
delen Öggestorp-Nässjö,
med undersökningslokalerna i Öggestorp och
Axlarp markerade.
Kartsammanställning:
Raine Borg.

Efter mångåriga diskussioner kring vägdragningen enades man
slutligen om den sträckning som vägen har idag. Detta innebar att
en cirka 2 mil lång och 40 meter bred vägkorridor skulle dras fram i
ett skiftande landskap och beröra såväl skogsmark som åker-, ängsoch betesmarker. Ett så omfattande vägprojekt skulle med största
sannolikhet beröra kulturhistoriskt värdefulla miljöer, varför Jön
köpings läns museum fick i uppdrag att undersöka om så var fallet.
Vid utredningen bekräftades också antagandet då det visade sig att
flera områden med fasta fornlämningar skulle ”komma i vägen”. Ar
keologiska undersökningar blev därför aktuella inom ett flertal
områden, bland annat i Öggestorp/Rommelsjö, Öggestorps socken
1989 och i Axlarp, Forserums socken 1990 (figur 2).
Öggestorp och Rommelsjö i äldre tid

Öggestorp och Rommelsjö ligger i ett lätt kuperat landskap mellan
sjöarna Stensjön och Tenhultasjön cirka 15 kilometer sydost om
Jönköping. Förutom de båda sjöarna finns även ett antal
mindre gölar i trakten, bland annat Femtingagölen. Naturgeografiskt präglas trakten av läget på det Småländska höglandet och av
variationsrikedom i landskapet. Öppna åker- och betesmarker åter
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finns till exempel runt Öggestorps kyrkby och Stensjön, medan
barrskog och mossmarker till stora delar präglar områdena söder
och öster därom.
Geologiskt domineras trakten av finare isälvs- och issjösediment
avsatta i mindre issjöar i samband med inlandsisens avsmältning för
cirka 12 000 år sedan. Vid denna tidpunkt formades också de djupa
raviner som bland annat finns sydost om Rommelsjö (Svantesson 1985).
Ser man till fornlämningarna i området ligger dessa i huvudsak mel
lan Öggestorp och Rommelsjö, samt i ett område söder om Rommelsjö
(figur 3). Runt dessa koncentrationer är fornlämningsbilden till synes
glesare. Det är dock en sanning med modifikation eftersom spridda
härdar påträffats i området liksom områden med fossil åkermark.1
Det som framförallt utmärker fornlämningsområdet i Öggestorp
är den ansamling av gravar som finns på en moränås cirka 600 meter
sydväst om kyrkan. Här ligger bland annat tre mindre gravfält samt
ett flertal kvadratiska stensättningar.2 Kvadratiska stensättningar
återfinns även söder om åsen samt öster om järnvägen.3 Även inom
undersökningsområdet påträffades ett par kvadratiska stensätt
ningar vilka utgrävdes i samband med den arkeologiska undersök
ningen. Det som i övrigt präglar fornlämningsmiljön i Öggestorp är
förekomsten av spridda gravrösen >10 meter i diameter. Rösena är
vanligtvis ensamliggande men kan också ingå i mindre gravgrupper
eller gravfält.4
Enstaka spridda rösen återfinns också mellan Öggestorp och
Rommelsjö liksom enstaka runda och kvadratiska stensättningar.5
Här kan också nämnas läget för den enda högen i området.
Cirka 400 meter söder om Rommelsjö by återfinns den andra
gravkoncentrationen vilken omfattar ett mindre gravfält i skogs
mark samt enstaka gravgrupper och ensamliggande gravar i betes
mark.6 Till skillnad från gravkoncentrationen i Öggestorp saknas
rösen i det närmaste helt, medan domarringar finns representerade i
gravfältet och i en gravgrupp. Denna fornlämningstyp finns däre
mot inte i Öggestorp.
Fornlämningsbilden och gravtyperna ger intryck av att en första
bebyggelseetablering inträffat under bronsålder, cirka 1800-500
f.Kr. Här måste man dock ha i minnet att spår efter stenålderns män
niskor inte saknas; en drygt 8000 år gammal mesolitisk kokgrop
påträffades till exempel i samband med de arkeologiska undersök-
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Figur 3 Fornlämningsmiljön
runt Öggestorp och
Rommelsjö med
undersökningsområdet
markerat. Utdrag ur den
ekonomiska kartans blad
Häljaryd 7E Oc, Öggestorp
7E Od, Tenhult 6E 9c och
Kanarp 6E 9d.

ningarna. Dessutom har lösfunna flintyxor, flintmejslar och skafthålsyxor från yngre stenåldern cirka 4000-1800 f.Kr. påträffats,
vilka också visar att människor tidigt uppehållit sig i trakten. Däre
mot vet vi inte om dessa föremål representerat en mobil eller mer
permanent bebyggelse. Möjligen har det rört sig om ett rörligare
levnadsmönster som först under loppet av bronsåldern blivit mer
permanent. Det som indirekt talar för det är förekomsten av
spridda rösen, en hög och en rund stensättning; samtliga större än
10 meter i diameter. Gravarna är i huvudsak ensamliggande men
några av dem ingår också i mindre gravgrupper samt i ett gravfält.
Var bronsålderns boplatser legat är inte känt. Av de cirka 250
härdar som undersökts i Öggestorp och Rommelsjö har endast en av
cirka 35 daterade härdar daterats till bronsåldern. Detta kan tolkas
som att bronsåldersbosättningarna haft en annan lokalisering än
boplatserna från äldre och mellersta järnåldern, cirka 500 f.Kr.600 e.Kr. Även de rumsliga relationerna mellan boplatser och gra
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var tycks ha varierat från bronsålder till äldre järnålder, där järn
ålderns boplatser uppvisar en tydligare koppling till omkringlig
gande gravar. Dessa utgörs nu av en mångfald olika gravformer som
domarringar, kvadratiska stensättningar, stenkretsar, resta stenar
och klumpstenar. Dessutom framträder de mer kronologiskt diffusa
runda stensättningarna < io meter, vilka är svårdaterade då de i
princip förekommit under hela förhistorien.
Förutom gravbeståndet kan även ett offer- eller depåfynd från
Rommelsjö Långgård dateras till den äldre järnåldern. Fyndet gjordes i
en beteshage 1873 och består av ett 10-tal spjutspetsar (Arbman
1963). Till den äldre järnåldern hör också de omfattande härd
områden som undersökts i Öggestorp och Rommelsjö 1989 och 1997.
De synliga gravarna och gravtyperna ger intryck av att den tidiga
bronsåldersbygden konsoliderats under loppet av den äldre järn
åldern, och att bebyggelsen blivit mer sammansatt. I den mån bo
platsstrukturer kan utläsas utifrån antal synliga gravar kan dessa
tolkas som mått på intensifierade bosättningar och befolkningstill
växt, men också som tecken på ett samhället som valt att exponerat
sig på ett annat sätt än tidigare.
Med tanke på att det omfattande fornlämningskomplexet i Ögges
torp och Rommelsjö inte totalundersökts måste resonemangen
kring gravantal, gravtyper, boplatslokalisering och relationer till
omkringliggande gravar bli hypotetiska. Trots det kan de utgöra
konstruktiva utgångspunkter för framtida undersökningar i områ
det; inte minst när det gäller rumsliga frågor kring markdisposition,
gravlokalisering och boplatsorganisation.
Under den yngre järnåldern cirka 600-1050 e.Kr. är det svårare
att urskilja tidstypiska gravar då mindre högar och höggravfält ly
ser med sin frånvaro. Däremot är det kanske möjligt att datera de
runda stensättningarna på gravfälten i Öggestorp till den yngre
järnåldern. Det som kan tala för det är att ett par runda sten
sättningar arkeologiskt undersökts på ett av gravfälten, och att de
innehöll brandlager och fragmentariska fynd av yngre järnålderskaraktär.8 Till den yngre järnåldern hör troligen också ett smedfynd
bestående av en slägga, en tång, två hammare och en fil.
Fyndet, vilket hittades i ett röse, inlämnades tillsammans med en
spjutspets och en doppsko till Historiska museet 1856 (Börjesson
1984). Smidesverktygen kan utifrån paralleller i Norge och Härje-

ARKEOLOGI LÄNGS VÄGEN

67

Skogsmark

'Raä hr 62:1

Raä nr 1:1
Raä nr 14
Öppen

x

Järnvägss: •

områdey

betesmark
Skogsbevuxen
betesmark

Åkermark''1'5^

<P

Skogsmark
Nyupptäckt4'1
fornlämning

—...........

Stensträng

——

Gräns för undersökningsyta

XX XX

Terrass

—i—

Vägmitt

Stentipp

------------ Fastighetsgräns Öggestorp/Rommelsjö

oO

Röjningsröse

=====

^R^

Grav

Figur 4 Översiktsplan över
undersökningsområdet i
Öggestorp och Rommelsjö.
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dalen troligtvis dateras till 600-700-talet e.Kr. (Sundström 1983).
Med reservation för sådana faktorer som bortodling, eventuellt
flatmarksgravskick eller vidmakthållande av äldre gravtyper ger
gravförekomsten i Öggestorp och Rommelsjö intryck av att vissa
bebyggelseförskjutningar inträffat under yngre järnålder. Dylika
bebyggelseförskjutningar mellan äldre- och yngre järnålder har
uppmärksammats vid tidigare bebyggelsearkeologiska analyser,
inte minst i Jönköpings län, och tolkas ofta som resultatet av
näringsekonomiska förändringar eller som resultatet av över
betning eller för hårt utnyttjande av åkermarken.
En järnåldersboplats upptäcks

Det område som blev aktuellt för arkeologiska undersökningar i
Öggestorp och Rommelsjö var beläget cirka 240-280 meter över
havet, och omfattade en cirka 700 meter lång och 40 meter bred
sträcka på vardera sidan av stambanan mellan Nässjö och Skövde
(figur 4). Undersökningsområdets norra del var belägen i Ögges
torp och upptogs av skogsmark medan den södra delen låg i
Rommelsjö och utgjordes av betesmark. (Jansson, opubl.) Inför un
dersökningarna 1989 ställdes särskilda förhoppningar till denna
del av undersökningsområdet. En tidigare fosfatkartering visade
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nämligen på förhöjda fosfatvärden vilket kunde tyda på förhisto
riska lämningar. Mycket riktigt påträffades också härdar vilket fick
till följd att hela undersökningsområdet frilädes (figur 5).
Inom de frilagda ytorna fanns totalt cirka 150 härdar, de flesta
spridda men några också mer samlade till exempel kring ett par hågformade stensträngar i undersökningsområdets östra del (figur 6),
och i närheten av ett större gravröse fornlämning 1:1 i den västra
delen (figur 7). Beroende på de många härdarna vid röset utvidga
des undersökningsområdet åt norr vilket friläde nya härdar. När
mare hälften av dessa låg i ett 0,2 meter tjockt sten- och grusblandat
sandigt humuslager som i sin tur överlagrat ett antal äldre härdar
(figur 8). Vid närmare undersökning visade sig dessa härdar ha
överlagrat äldre anläggningar, i detta fallet enstaka stolphål och
gropar. Tre olika aktivitetsfaser har därmed överlagrat varandra vilket
kan tolkas som ett återkommande utnyttjande av platsen. Stolphålen
och groparna i den äldsta fasen visade dessutom att funktionerna inom
området skiftat eftersom de båda yngre skedena endast innefattat
härdar.
I ett par härdar från den äldre respektive yngre härdfasen påträf
fades keramikskärvor. I den äldre av de två härdarna fanns ett 20tal keramikskärvor. Dessa tillhörde två eller möjligen tre olika glät
tade kärl med varierande godstjocklek (5-8 mm) och färg. Det ena
av de båda kärlen var finmagrat medan det andra, ett flatbottnat
kärl med insvängd mynning, hade grövre magring. I den yngre här
den hittades enstaka skärvor tillhörande två olika glättade kärl
med varierande färg, godstjocklek (6-10 mm) och magring.9
Utifrån 14C-dateringar av kol från ett 15-tal utvalda anlägg
ningar samt stratigrafiska relationer har boplatsområdet i huvud
sak daterats till äldre järnålder. Kolprover från ett par anläggningar
tillhörande den äldre härdfasen daterades till cirka 300-200 f.Kr.,
medan fyra dateringar från den yngre härdfasen gav resultatet cirka
200 f.Kr.~3oo e. Kr. Inga av de påträffade stolphålen eller groparna
daterades. Det faktum att de överlagrats av härdar från den äldre
härdfasen ger dock en relativ åldersdatering.10 Undantaget från de
annars samstämmiga härddateringarna utgjorde dock en undersökt
kokgrop, vilket 14C-daterats till äldre stenålder cirka 7000-6200 f.Kr.
Från de åldersdaterade härdarna analyserades också jordprover
avseende makrofossil. I tre av dem påträffades förkolnade fröer

Figur 5 Den västligaste delen
av undersökningsområdet
före och efter maskinavbaning. Den övre bilden
visar ett större röse
fornlämning 1:1, och i
bakgrunden skymtar delar
avdenfornlämningsrika
åssträckningen. Den nedre
bilden visar en mindre
härdansamling.
Foto: Kristina Jansson.
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Figur 6 Schaktplan med anläggningar inom undersökningsområdets östra del. De svarta prickarna
representerar boplatslämningar, i huvudsak härdar. Renritning: Kristina Jansson.

t

*

+

+

+

+
y49000

Oq

+
y49ioo
0

10

20

30

40

Figur 7 Schaktplan med anläggningar (markerade med svarta prickar) inom undersöknings
områdets västra del. Norrom gravrösetfornlämning 1:1 ses det utvidgade område som omnämns
i texten. Härdarna innanför den heldragna linjen låg i ett ca 20 centimeter tjockt jordlager vilket
delvis överlagraten nivå med äldre härdar. Renritning: Kristina Jansson.
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50 m

från korn, måra och målla.11 Analysresultaten visade att åkrar och
betesmarker troligtvis funnits i närheten av härdarna då dessa var i
bruk, eftersom både måra och målla är åkerogräs som trivs i kraftigt
gödslade åkrar.
Fyndtomma gravar eller gravlika ägomarkeringar?

Förutom härdområdet omfattade undersökningarna två flacka övermossade kvadratiska stensättningar.12 Dessa båda var 9x9 meter
stora, 0,5 meter höga och uppbyggda av en stenpackning bestående
av o,1-0,5 meter stora stenar (figur 9). Stensättningarna saknade
tydliga kantkedjor och den kvadratiska formen markerades istället
av större stenblock lagda utmed stenpackningens ytterkanter (figur
10). Vid undersökningen påträffades inga spår efter själva begrav
ningen vilket kan synas paradoxalt ifall stensättningarna skall tol
kas som gravar.
Fenomenet med fyndtomma kvadratiska stensättningar är dock
inte unikt för denna undersökning utan har tidigare konstaterats i
länet. I samband med anläggandet av gamla riksväg 31 genom
moränåsen i Öggestorp undersökte till exempel Claes Claesson ett
par kvadratiska stensättningar tillhörande gravfältet fornlämning
zz. Den ena av dem var fyndtom medan skärvor med streckornerad
keramik påträffades i den andra. Även en tredje kvadratisk stensättning lär ha frilagts vid detta tillfälle. Närmare uppgifter om
denna saknas dock vilket kanske berott på att den schaktats bort
innan den kunnat undersökas (Claesson 1935).
År 1953 undersöktes en fjärde kvadratisk stensättning på samma
gravfält i samband med en villabyggnation. Under stenpackningen
påträffades ett brandlager tolkat som resterna efter ett likbål samt
en brandgrop innehållande kol, brända ben, enstaka järnfragment,
en fragmentarisk benkam, en skära, en sköldbuckla och ett sköld
handtag (Arbman 1963). Fyndsammansättningen med skölddetaljer
relaterar graven till liknande vapengravar från Visingsö, Västergöt
land och Blekinge. Gravar av denna typ dateras vanligtvis till äldre
romersk järnålder period Bi, det vill säga till det första århundradet
efter Kristi födelse (Nicklasson 1997).
Tydligt är att tolkningen av de kvadratiska stensättningarna inte
är helt entydig då lämningar efter en begravning med nedlagda
gravgåvor ibland finns, ibland inte. Frågan är då hur detta skall tol-

Figur 8 (Överst.) Vägområdet
med den täta härdkoncen
trationen inom det utvidgade
området. Här påträffades
olika boplatsfaser vilka åtskiljts
av ett tjockare jordlager.
Foto: Kristina Jansson.
Figur 9 Den östligaste av
de två kvadratiska
stensättningarna efter
avtorvning och finrensning.
Foto: Kristina Jansson.

ARKEOLOGI LÄNGS VÄGEN

71

Figur 10 De kvadratiska
stensättningarna A69
och A70. Renritning:
Kristina Jansson.
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kas och om man per definition kan kalla en konstruktion för en
grav om man inte hittar de fysiska spåren efter en kropp?
I sammanhanget spelar naturligtvis sådana faktorer som jordens
kemiska sammansättning en viktig roll för bevaringsförhållandena,
men kanske i ännu högre grad vilka begravningsritualer och reli
giösa föreställningar som styrt handlingarna. Här föreligger således
en rad tolkningsmöjligheter där de fyndtomma gravarna kan repre
sentera olika begravningstraditioner parallellt förekommande med
de för oss mer gängse, där spåren efter den döde finns kvar.
Andra möjliga förklaringar till de fyndtomma gravarna är att
dessa var kenotafer, det vill säga symboliska gravmarkeringar.
Kenotafer anlades över personer som av olika skäl inte kunnat be
gravas i hembygden men där det ändå var viktigt för de efterlevande
att markera den dödes hemmahörighet, såväl geografiskt som so
cialt. Gravarna kan också ha fungerat som gränsmarkeringar mel
lan olika landområden, eller som markörer för ägande- eller nytt
janderätt till marken. Rent hypotetiskt kanske kvadratiska stensättningar intill förvillelsen lika ”riktiga” gravar anlagts för att le
gitimera gjorda markanspråk? Genom att referera till befintliga
gravar åberopades därmed ättens urgamla rätt till marken.
Äldre övergiven odling

Förutom boplatslämningar och kvadratiska stensättningar omfat
tade undersökningarna också agrarhistoriska lämningar, i huvud
sak röjningsrösen. Av dessa var ett tiotal av typen hackerör medan
övriga karaktäriserades av toppig profil, luftig stenpackning och
ett varierat stenmaterial. De senare var i huvudsak belägna i
undersökningsområdets östra del och har troligtvis tillkommit i
samband med senare tiders odlingar i området. Hackerören i
undersökningsområdets västra del låg inom en 250 meter lång och
20-40 meter bred åkerteg vilken begränsades av en stensatt terrass
och en hägnadsvall13 (figur 4 och 11).
Inom undersökningsområdet hade stenmaterialet i terrassen
plockats samman och lagts upp till röjningsrösen, vilka påbyggts
med ytterligare röjningsstenar.
Just utanför vägområdet i den östra delen av undersöknings
området påträffades rudiment efter långsmala åkerytor begränsade
av terrasser. I vägområdet däremot låg två bågformade stensträngar,
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Figur 11 Delar av en längre
åkerteg. I bakgrunden
skymtar röjningsrösen
sammanplockade av
stenmaterial från en äldre
terrass. I åkertegens mitt
ligger tre röjningsrösen och i
förgrunden en kraftigare
hägnadsvall.
Foto: Kristina Jansson.

3 meter breda och varierande i längd mellan 35-70 meter. Sten
strängarna var uppbyggda av samma slags stenmaterial som hackerören, och hade likt dessa påbyggts vid olika tillfällen. Likheten med
hackerören gör det troligt att de kan dateras till samma tidsperiod.14
Den längre av de två var belägen vid randen av en mindre slutt
ning ner mot ett sankmarksområde. Platsen föreföll att vara utvald
för att fylla ett dubbelt syfte; dels att hindra åkerjord från att erodera ut över slänten, dels att övergången mellan plan- och sluttande
mark var ett lämpligt ställe att lägga röjningsstenar på. Andra tänk
bara möjligheter är att de båda stensträngarna tillsammans utgjort
någon form av hägnad.
Den fossila åkermark som undersökts i Öggestorp och särskilt då
röjningsrösena utgjorde endast en bråkdel av de agrarhistoriska
lämningar som en gång fanns i området. Särskilt markant var detta
när det gällde de undersökta röjningsrösena vilka tillhört ett större
sammanhängande röjningsröseområde. Tillsammans med de på
träffade stensträngarna, terrasserna, åkertegarna och hägnadsvallen representerar röjningsrösena en mångskiktad brukningshistoria
som med tiden blivit alltmer utraderad av genomkorsande vägar,
husbyggnationer och det moderna jordbruket.
Vad säger de kvarlämnade spåren?

I samband med de arkeologiska undersökningarna i Öggestorp och
Rommelsjö påträffades en rad arkeologiska lämningar, alltifrån en
mesolitisk kokgrop till senare tiders röjningsrösen. Merparten av de
undersökta anläggningarna utgjordes av härdar och härdgropar
men även av fossil åkermark och ett par kvadratiska stensättningar.
Frågan är då hur dessa anläggningar skall förstås?
Betraktar man de undersökta områdena är det tydligt att de
uppvisar både kronologiska och funktionella skillnader. Härd
områdena, vilka tolkas som boplatsytor, och ytor utnyttjade för
odling/bete förefaller ha avlöst varandra vilket tyder på föränd
ringar i det dåtida utnyttjandet, och kanske också i det bakom
liggande samhället. Förändringar kan också avläsas i de synliga
fornlämningarna runt Öggestorp och Rommelsjö vilka domineras
av den äldre järnålderns gravformer. Till samma tidsperiod dateras
också merparten av de daterade härdarna vilket skulle kunna tyda
på en intensifiering av bebyggelsen.
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Att den äldre järnåldern inneburit förändringar visar också
pollendiagrammen från Femtingagölen där det tydligt framgår att
betesmarksarealerna ökat under 500-talet f.Kr., och att de första
indikationerna på sädesodling härrör från 300-talet f.Kr. Rimligt
vis har också detta inneburit förändringar i landskapsutnyttj andet,
i bebyggelsens lokalisering och indelning i inägor och utmarker.
Kanske är det spåren efter dessa förändringar som vi tycker oss ana
i härdområdet i Öggestorp/Rommelsjö? De många härdarna kan
tolkas som tillhörande ett aktivitetsområde kopplat till en eller
flera intilliggande gårdar. Omfattande boplatsundersökningar i
bland annat Mälardalen har visat att härdområden och härd
grupperingar utgjort vanliga inslag på den äldre järnålderns bo
platser, ofta med rumslig närhet till gården (Olausson 1998).
Under äldre järnålder var det vanligt att gårdsläget förflyttades
inom ett bestämt resursområde, vanligtvis gårdens inägomark.
Orsakerna till dessa förflyttningar berodde bland annat på det
rådande odlingssystemet vilket utmärktes av ett rotationsbruk med
åkrar ömsom i bruk, ömsom i träda. Detta brukningssätt förutsatte
en mobilitet hos bebyggelsen eftersom närhet till produktionsmarkerna var att föredra. Dessutom utgjorde äldre övergivna bo
platsytor grogrund för nya odlingsytor då jorden på dessa ställen
var extra näringsrik tack vare det högre fosfatinnehållet (Göthberg
1998). Boplatsförflyttningarna kan också vara förorsakade av till
gång på betesmark och möjligheter till foderinsamling.
Strategier som styrt människor i val av boplatser och odlings
marker behöver dock inte enbart vara av praktisk-funktionell
natur, utan kan också ligga på det icke-funktionella planet där tra
dition, identitet och platstillhörighet varit betydelsefulla utgångs
punkter. Genom att på olika sätt utnyttja tidigare brukade marker,
oavsett om dessa använts för bosättning, odling eller bete marke
rades en reell eller upplevd rätt att bruka och förvalta förfädernas
marker.
Ett scenario där olika funktioner på en plats avlöst varandra kan
utläsas ur härdområdet i Öggestorp/Rommelsjö. Hypotetiskt kan
de påträffade stolphålen och groparna i den äldsta boplatsfasen
samt härdarna i den äldre av de två härdfaserna, tolkas som olik
tidiga aktivitetsytor till en eller flera omkringliggande gårdar. Att
härdar överlagrat tidigare stolphål och gropar tyder på rumsliga
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förändringar av boplatsområdet, liksom det faktum att dessa här
dar täckts av ett jordlager. Kanske detta kan tolkas som att gårdsläget flyttats och det forna aktivitetsområdet istället tagits i bruk
för odling eller bete? På så vis har de äldre härdarna så småningom
överlagrats av ett matjordslager. Vid någon tidpunkt inträffade en
ny omläggning och platsen togs ånyo i bruk för bosättning, något
som den yngsta härdnivån vittnat om.
Slutligen vad gäller diskussionen kring hur det undersökta områ
det utnyttjats skall man ha i minnet att detta endast utgjort en del
av ett större boplatskomplex. Detta försvårar tolkningen eftersom
de påträffade anläggningarna endast representerar en del av en
större helhet. Det här presenterade tolkningsforslaget är därför
mycket generellt; inga hus har hittats inom undersökningsområdet
och jordlagret mellan de båda härdfaserna kan vara resultatet av
naturlig markerosion. Trots begränsningarna vill jag peka på de
tendenser och möjligheter som finns i materialet; inte minst med
tanke på framtida undersökningar i Öggestorp och Rommelsjö.
Var låg husen?

Vid den arkeologiska undersökningen 1989 påträffades ett mycket
stort antal härdar men inga tydliga huslämningar. Inte heller en
mindre undersökning ett par år senare resulterade i några hus; där
emot i ytterligare ett tiotal härdar från den äldre järnåldern (Forss
1991).
En möjlighet att mer systematiskt leta efter tänkbara gårdslägen
uppenbarade sig dock i samband med detta forskningsprojekt, då
en omfattande fosfatkartering utfördes med syfte att spåra boplats
lägen i terrängen. Fosfatkarteringen omfattade tre delområden mel
lan den fornlämningsrika moränåsen i Öggestorp och Stensjön.
Totalt innebar det att 600 jordprover tagna med 20 meters mellan
rum inom ett Z5 hektar stort område analyserades (figur 12).
Analysresultaten visade på ett flertal platser med förhöjda fosfat
värden.15 På grund av krönläget och närheten till den fornlämnings
rika åsen utvaldes ett av dessa områden beläget i en betesvall som
provgrävningslokal. Eftersom betesvallen aktivt brukades begrän
sades provundersökningen på markägarens begäran till att omfatta
fem sökschakt. Dessa visade sig dock vara såväl fynd- som anläggningstomma.
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Figur 12 Karta över de tre
fosfatkarterade delområdena
där fosfatvärden överstigande
300 p° har skrafferats.
I område 2 ses läget för
de fem provschakten.
Utdrag ur ekonomiska kartans
blad Häljaryd 7E Oc och
Öggestorp 7E Od.
Kartsammanställning:
Kristina Jansson.

Ett 6o-tal mörkfärgningar/stolphål påträffades däremot i Rommelsjö sommaren 1997 i samband med en arkeologisk exploateringsundersökning. Beroende på ändrade förutsättningar för den
planerade exploateringen kunde dessa anläggningar inte under
sökas, men det förefaller troligt att ett eller flera hus legat på platsen
och utgör i så fall det första kända gårdsläget i trakten. Kring
stolphålen påträffades även ett flertal härdar. Totalt undersöktes
ett i oo-tal härdar inom de olika undersökningsområdena vilka i
huvudsak daterats till äldre järnåldern.
Fornlämningar i Axlarp

Den andra huvudlokalen för detta forskningsprojekt var belägen i
Axlarp cirka 1 mil öster om Öggestorp. Också här berörde väg
området en fornlämningsrik plats om än med annan karaktär än
den i Öggestorp och Rommelsjö. I Axlarp är fornlämningarna med
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få undantag samlade runt den gamla landsvägen cirka 300 meter
norr om byn16 (figur 13). Mest iögonfallande av dessa fornlämningar är det bronsålderstida storröset Dejlarör som med sina 30 meter
och läget på ett mindre krön dominerar fornlämningsbilden.17 Dejel
är ett äldre småländskt ord för drake och i den lokala sägenflora
kring ”Drakröset” omtalas hur eldsprutande drakar nattetid bru
kat flyga över roset.
Förutom Dejlarör ligger sex kvadratiska stensättningar på rad
utmed vardera sidan av landsvägen.18 De kvadratiska stensättningarna varierar i storlek mellan 10-15 meter och ligger med 30-40
meters mellanrum mellan varandra. Utifrån deras markant öst-västliga sträckning ligger det nära till hands att anta att de markerat en
äldre vägsträckning, eller kanske fungerat som gränsmarkering mel
lan olika bygder, eller mellan olika gårdars resursområden? De kva
dratiska stensättningarna förekommer också i gravgrupper19 eller
som ensamliggande som på Högeröj sbacken och i Kullebo, norr res
pektive öster om undersökningsområdet.20
Förutom de kvadratiska stensättningarna finns runda stensätt
ningar, både ensamliggande och ingående i gravgrupper.21 Dessutom
finns en slaggvarp och en stensträng; den sist nämnda belägen i
undersökningsområdet.22
I en jämförelse mellan fornlämningsmiljöerna i Öggestorp och
Axlarp finns vissa likheter men också stora skillnader. Gemensamt
är att stenåldern i mycket ringa grad är känd. Lösfynd av
skafthålsyxor har hittats i socknen men inga i närheten av under
sökningsområdet. Betesindikatorer som svartkämpar dyker dock
upp i pollendiagrammet för Avegöl cirka 4000 f.Kr., vilket visar att
människor tidigt vistats och hållit boskap i dessa trakter.
Liksom i Öggestorp och Rommelsjö är det från bronsåldern som
vi känner de äldsta gravarna, dock inte i form av spridda rösen
större än 10 meter utan i det ensamliggande monumentalröset
Dejlarör. Här kan också nämnas en möjlig skärvstenshög belägen
vid en gravgrupp cirka 300 meter nordost om detta rose.25
Under loppet av den äldre järnåldern anlades runda och kvadra
tiska stensättningar runt Dejlarör där dominansen för de kvadra
tiska stensättningarna är slående. Vad gäller gravarnas placering
kan man alltid diskutera huruvida äldre färdvägar eller ägogränser
styrt lokaliseringen av gravarna, eller om det var gravarnas mar-

Figur 13 Fornlämningsmiljön i Axlarp med
undersökningsområdet
markerat. Utdrag ur
ekonomiska kartans blad
Sjöstorp 6E 8e, Forserum
6E 9e och Sjöstorp 6E 8e.
Undersökningsområdet är
markerat med grönt.
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kanta uttryck i landskapet som styrt sträckningen för kommunika
tionsleder och gränsdragningar.
Att gravar kan fungera som gränsmarkeringar mellan olika bo
sättningsområden eller resursområden har behandlats av ett flertal
forskare, däribland Leif Gren som bland annat diskuterat gravars
betydelse som ägorättsmarkörer i hackerörsområden (Gren 1996).
Till skillnad från Öggestorp saknar Axlarp domarringar och
gravfält. Dock finns äldre uppgifter om att en domarring funnits
invid gravgruppen med den osäkra skärvstenshögen, vilket kan
tyda på att denna fornlämning utgjort ett mindre gårdsgravfält.
Inga spår efter denna domarring finns kvar idag.24
I likhet med Öggestorp och Rommelsjö saknas de för yngre järn
åldern så utmärkande små gravhögarna ingående i gravfält med
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eller utan inslag av små runda stensättningar. Runda stensättningar
förekommer visserligen men är som tidigare nämnts svårdaterade.
Det bestående intrycket av fornlämningsmiljön är därför att det i
huvudsak är bronsålderns och den äldre och mellersta järnålderns
lämningar som belyser den förhistoriska bygden. Att trakten inte
legat öde under den yngre järnåldern står dock klart eftersom
pollenanalyserna visat på betesmarker, möjligen ingående i ett extensivt fäbodsystem.
Ett boplatsområde friläggs

Utmärkande för trakten runt Axlarp är rikedomen på småsjöar och
mossmarker vilket tillskrivs den sprickbenägna berggrunden domi
nerad av granodiorit och diabasgångar. Till skillnad från Öggestorps issjö- och isälvsavlagringar utgörs de lösa jordarterna inom
denna del av höglandet av blockrik stenig morän; förutsättningar
som kan förefalla magra vad gäller möjligheterna att bedriva jord
bruk men som uppvägs av läget ovan högsta kustlinjen. Det inne
bär att området aldrig täckts av vatten och att de finare sedimenten
därför finns kvar. Inom vissa områden har dessutom jordarna fått
en välgörande inblandning av istransporterad östgötakalk. De till
synes goda förutsättningarna för odling begränsas dock av det ut
präglade höj dläget över havet, varför skogsbruket överlag domine
rar över jordbruket (Hjort 1987).
Undersökningsområdet i Axlarp utgjordes liksom i Öggestorp
och Rommelsjö av den planerade vägen, i detta fall en cirka 40 me
ter bred och 560 meter lång korridor genom ett kuperat landskap
dominerat av tät barrskog. Undantaget utgjorde den östligaste de
len upp mot gården Kullebo som upptogs av öppna betesmarker. I
området ligger ett flertal sentida röjningsrösen och stenmurar vilka
lagts upp under de senaste 100-200 åren. Likt undersöknings
området i Öggestorp och Rommelsjö tudelades Axlarpslokalen i en
västlig och en östlig del av ett sankstråk. Den västra delen upptogs
av sluttningarna mellan sankstråket och Bråtamossen, och den östra av
den flack höjdplatån bortom sankstråket (figur 14).
Eftersom vägområdet berörde en fornlämningsrik miljö hade
vägsträckan tidigare fosfatkarterats utan att några förhöjda fosfat
värden konstaterades. Erfarenheter från tidigare undersökningar,
inte minst från Öggestorp, hade dock visat att fosfatindikationer
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och boplatsförekomster inte alltid överensstämmer. Därför maskinavbanades de stenfria åkerytorna mellan röjningsrösena. Detta re
sulterade i ett 15-tal härdar, samtliga belägna på platån öster om
sankstråket. Trots den inbördes spridningen hade flertalet härdar
anlagts runt en stenröjd knappt antydd förhöjning i terrängen (fi
gur 15). Denna var belägen i undersökningsområdets östra del och
utgjordes av en oval stenröjd yta, cirka 70 x 40 meter i storlek. En
dast den södra delen av detta område omfattades av den arkeolo
giska undersökningen.
Runt den röjda ytan fanns röjningsrösen och i väster också ett
blockrikt, vattenmättat morasområde där ett dike med intillig
gande jordvall påträffades. Även öster om den stenröjda ytan fanns
ett något vattensjukt område, och i gränsen mellan de båda låg en
skärvstenshög överlagrad av ett yngre röjningsröse.
Skärvstenshögen var rund till formen, 4 meter i diameter och
uppbyggd av en cirka 0,2 meter tjock jordblandad skärvstenspackning. Runt denna löpte en vällagd kantkedja av större sten
block (figur 16). I skärvstenspackningen låg ett 1 oo-tal keramik
skärvor, enstaka slaggklumpar, bränd lera samt ett par ovala
järnsöljor med bevarad torne (figur 17). De olika skärvorna repre-

Figur 14 Översiktsplan över
Axlarpslokalen med
undersökningsområdet och
omkringliggande fossil
åkermark. Vid
Högeröjsbacken ses
provschakt upptagna i
samband med en utvidgad
fosfatkartering i området.
Kartsammanställning:
Aadel Vestbö Franzén.
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senterade minst fem olika kärl där bitar från botten och mynning
avslöjar att åtminstone ett av dem haft flat botten, buktande väg
gar och rak mynning. Keramiken kan preliminärt dateras till år
hundradena runt Kristi födelse.25
Förutom skärvstenshögen undersöktes ett 15-tal härdar och
härdgropar. En av dem, daterad till yngre bronsålder, påträffades
under kantkedjan till skärvstenshögen. Härdarna var vanligtvis
meterstora och runda till formen. Ett par härdgropar hade dock
långsmal form och var 2,0-2,5 meter stora, 0,3 meter djupa och
orienterade i väst-östlig riktning. Båda innehöll ett kraftigt kol
skikt i botten med rester efter förkolnade vedträn lagda på varan
dra i längd- och tvärriktning.
Dessa innehöll också stora mängder med skärvsten. Inga fynd på
träffades men däremot enstaka förkolnade rester av korn, svinmålla
och åkerpilört. De två sistnämnda är åkerogräs som trivts i gödslade
åkrar.26 Av de påträffade härdarna har åtta daterats, två av dem till
yngre bronsålder och de övriga till romersk järnålder.27
Var detta platsen för en gård?

Trots att endast en mindre del av det förhöjda partiet i öster under
sökts talar det påträffade diket, skärvstenshögen och härdarna för
att här legat en äldre boplatsyta. Belägenheten intill ett vattensjukt
område har påkallat behovet av ett dräneringsdike som också hållit
borta boskapen ifall de betat på morasmarken. Härdarna däremot
representerar troligen ett aktivitetsområde där man lagat mat eller
ägnat sig åt andra sysslor som krävt eld. Förekomst av härdar och
härdgropar kan ofta kopplas till gårdstomter, och utgör därför till
sammans med skärvstenshögen indirekta belägg för en boplats.
Skärvstenshögar kan nu tolkas på olika sätt beroende på inne-

FigurlSSchaktplan
över undersökta ytor och
anläggningar i Axlarp.
Uppdelningen mellan de
olika ytorna berodde på
genomkorsande sankstråk.
Renritning: Anna Edstrand.
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Figur 16 Skärvstenshögen
och röjningsröset A51 under
utgrävning. Under röjningsstenarna fanns ett skikt med
skärvsten som begränsades
aven kantkedja. I skärvstenspackningen påträffades bl.a.
keramikskärvor, slagg och ett
par mindre järnsöljor.
Foto: Monika Pagoldh.

håll och i vilka kontexter de påträffas. Det tillhör till exempel inte
ovanligheterna att människoben påträffas i dem. Traditionellt bru
kar de dock betraktas som bebyggelseindikerande och tolkas som
boplatsområdets soptipp (Lundqvist 1991). Vad gäller deponerat
avfall konstaterades vid en senare fosfatkartering att förhöjda
fosfatvärden fanns i centrum av den röjda ytan, samt i morasområdet väster om det.28 Möjligen kan det betyda att diverse skräp
från boplatsen inte bara slängts på skärvstenshögen utan också
dumpats runt boplatsen (se figur 21).
Något som också talar för att området utgjort en tidigare bo
platsyta är att boplatsmaterial som keramik och skärvsten påträffats
i de omkringliggande yngre röjningsrösena. Här kan särskilt nämnas
röjningsröset som överlagrat skärvstenshögen vars västra halva täck
tes av en skärvstensmantel med knytnävsstora stenar (figur 18).
Sammantaget kan den stenröjda ytan, diket, skärvstenshögen,
härdarna, de ställvis förhöjda fosfatvärdena och inblandning av
äldre boplatsmaterial i yngre röjningsrösen avläsas som indirekta
belägg för ett gårdsläge inom den stenröjda ytan. Fortsätter man
resonemanget har denna troligtvis varit en ensamgård belägen i
omedelbar närhet till de brukade markerna. Till gården hörde kan
ske också den mindre gravgrupp (gravfält?) som ligger cirka 100
meter sydost om boplatsområdet.
Vad gäller tolkningarna kring en eventuell ensamgård från äldre
järnålder i Axlarp är det intressant att det också under medeltiden
kan ha funnits en ensamgård i samma område (se kapitlet Odlings
landskap i Öggestorp, Rommelsjö och Axlarp).
Däremot är det tveksamt om det funnits någon motsvarighet un

Figur 17 (Till vänster)
En av de två bevarade
järnsöljor med torne
som påträffades i skärvstens
högen. Skala 1:1.
Teckning: Anders Gutehall.
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der yngre järnålder då det mesta talar för att en förändringar skett
vad gällde bosättningsmönster och landskapsutnyttjande.
De agrarhistoriska lämningarna

Figur 18 Profil genom
skärvstenshögen (det undre
streckade skiktet) och det
överlagrande röjningsröset
A51.1 den västra delen, som
exponerat mot en tidigare
boplatsyta, täcktes röjningsstenarna av en kraftig
småstensmantel av
uppslängda skärvstenar.
Renritning: Anna Edstrand.

Den kuperade terrängen i Axlarp samt förekomsten av sankstråk
och moras har av naturliga skäl påverkat fornlämningarnas lokali
sering i terrängen. För röjningsrösenas del innebar det en loka
lisering runt sankområden och moras, samt att de anlagts på
lättdränerade höjder och krön. Sänkor och svackor däremot sak
nade röjningsrösen och odlingsspår eftersom de ofta bildade mer
eller mindre vattensjuka områden. För Axlarps del fick detta till
följd att den fossila åkermarken återfanns på vardera sida om det
större sankstråket (figur 14).
Totalt omfattade röjningsröseområdet i Axlarp cirka iz hektar där
ett 80-tal röjningsrösen direkt påverkades av den nya vägsträckan.
Samtliga röjningsrösen var av typen hackerör, det vill säga låga, flacka
övertorvade rosen som i stort antal fanns i sluttningarna ner mot
Bråtamossen och på platån öster om sankstråket (figur 19).
Sinsemellan fanns vissa olikheter mellan dem i det att röjningsrösena i sluttningen ner mot Bråtamossen var mer jordinblandade än de
övriga. Jordinblandningen i röjningsrösena torde ha inträffat i sam
band med markbearbetningen, och berott på att jorderosion i slutt
ningen var större än i området med plan mark. Förutom de jord
inblandade röjningsrösena fanns ett 10-tal större hackerör uppe på
krönet i öster. Dessa var 6 meter i diameter och uppbyggda av större
stenmängder än de övriga. På ytan täcktes också dessa röjningsrösen
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Figur 19 Röjningsrösen i
sluttningarna ner mot Bråtamossen under utgrävning.
Mellan röjningsrösena låg
äldre åkerytor, som grävdes
bort för att frilägga eventuellt
dolda boplatslämningar.
Foto: Kristina Jansson.

av en småstensmantel bestående av knytnävsstora stenar (figur 20).
Förutom stenröjda ytor och hackerör utgjordes den fossila åker
marken i Axlarp av en långsträckt 1,5 meter bred, 0,5 meter hög och
cirka 130 meter lång hägnadsvall. Denna låg vid foten av platån
och med samma riktning som sankstråket. En mindre del av samma
anläggning återfinns även norr om Dejlarör. Anläggningen har 14Cdaterats till cirka 400-600 e.Kr., och kan ha anlagts för att markera
gränsen mellan en gårds inmark och utmark; kanske den gård som
eventuellt funnits inom det stenröjda området längre åt öster? Inte
så långt från detta fanns en bågformad stensträng av upplagda
röjningsstenar vilken 14C-daterats till 1400-talet e.Kr.29 Sten
strängen har delvis omgärdat det morasområde som funnits väster
om den förmodade förhistoriska boplatsytan.
I sluttningen ner mot sankstråket och hägnadsvallen fanns även

Figur 20 Profil genom
röjningsröset A46 och
härdgropen Al 10. Pollen
serien genom röset (nr I—VII)
visade att samtliga prover
innehåller granpollen, vilket
tyder på att röjningsröset
anlagts någon gång under
medeltiden. Härdgropen
under röset har ,4C-daterats
till yngre romersk järnålder,
cirka 200-400 e.Kr.
Renritning: Anna Edstrand.
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ett par terrasser vilka antas spegla en medeltida jordbruksfas i
Axlarp. Vid denna tid hade hägnadsvallens begränsande funktion
sedan länge gått ur bruk, vilket var tydligt då den överlagrats av
jord som transporterats ner för sluttningen i samband med senare
jordbearbetning på platån.
Vad gäller åldern på den fossila åkermarken har 14C-dateringarna
visat att merparten av de daterade anläggningarna anlagts under
tidsperioden cirka 1200-1600 e.Kr.30 Ett par röjningsrösen har da
terats till förhistorisk tid men en viss osäkerhet föreligger kring
dessa dateringar. I båda fallen påträffades nämligen förhistorisk ke
ramik under rösena varför dateringarna kan avspegla andra aktivi
teter. Ytterligare dateringar föreligger också från äldre jordlager in
till två röjningsrösen.51 Sammantaget visar dateringarna att beläggen
för förhistorisk stenröjning är vaga, och att de daterade röjningsrösena till övervägande delen representerat medeltida jord bruksfaser.
Detta får även stöd i det äldre kartmaterialet och i pollenanalyserna
från Bråtamossen och Avegöl.
Röjningsröseområdets organisation

Vid första anblicken av röjningsröseområdet föreföll rösena att
ligga utspridda utan större systematik. Detta visade sig dock felak
tigt eftersom både en yttre och en inre struktur fanns. Den yttre ge
nom röjningsrösenas topografiska lokalisering till förhöjningar i
terrängen eller runt sankmarker och morasområden, den inre ge
nom röjningsrösenas fördelning inom området avseende inbördes
avstånd och förhållande till röjda respektive oröjda åkerytor.
Ser man till den inre strukturen varierade det inbördes avståndet
mellan rösena mellan 3 och 10 meter. Dessutom hade de anlagts så
att de inramade röjda ovala åkerytor, 10 x 30 meter - 20 x 60 meter
stora, vilka tillsammans bildade mer eller mindre oregelbundna sys
tem av stenröjda ytor. Ser man till röjningsrösenas fördelning avse
ende större och mindre rosen låg dessa omvartannat över området;
de mindre rösena dock i högre grad än de större i gränser mellan
stenröjd och icke stenröjd mark. I sådana gränsområden dumpades
också röjningsstenar; något som inte minst den bågformade sten
strängen avspeglat.
I diskussioner kring röjningsrösen är det vanligt att dessa betrak
tas som en slags funktionella biprodukter tillkomna i samband med

röjning av stenig mark. Det betyder för den skull inte att de saknat
mening. Tvärtom har röjningsröseuppläggandet säkert präglats av
klart medvetna strategier vad gällt antal rösen, placering, storlek,
uppbyggnad, val av stenmaterial och form. Kanske var det status
med många röjningsrösen då det visade att man hade råd att slösa
med marken? Kanske röjningsrösena indirekt avspeglat gårdens
bärkraft och den arbetskraft man förfogat över i samband med
stenröjningar? Kanske stenröjningen omgivits av symboliska eller
traditionsbundna handlingar förknippade med den magi som ligger
i omvandlingen av orörd mark till odlingsbar åker?32
Även stensträngar och hägnadsvallar har tillskrivits betydelser
bortom de rent funktionella, det vill säga begränsande olika brukningsytor, markerande ägoindelning eller åtskiljande odlade åkrar
från betande djur. Dessa har då uppfattats som avspeglingar av
människornas föreställningsvärd där djupare innebörder kring till
varons gränser, till exempel mellan liv och död, manligt och kvinn
ligt, kaos och ordning givits fysisk gestaltning i landskapet (Bur
ström 1994).
Arkeologiska undersökningar i samband med
forskningsprojektet

I samband med forskningsprojektet Människa ocb miljö på Små
ländska höglandet under 6000 år gavs möjligheten till fortsatta ar
keologiska undersökningar, vilka till skillnad från de i Öggestorp
omfattat både boplatslämningar och fossil åkermark. Då frågeställ
ningen kring de förhistoriska gårdarnas lokalisering, och relation
till omgivande gravar och produktionsmarker, också varit central i
Axlarp fosfatkarterades ett större område norr om det tidigare
undersökningsområdet. Totalt omfattade provtagningen ett
cirka 100 x 3 50 meter stort område där 250 prover togs på två olika
djup var tjugonde meter. Vid analysen av de djupare proverna tagna
i övergången mellan matjord och morän fanns ett flertal koncentra
tioner med fosfathalter kring 450-650 p°, bland annat inom och
runt den stenröjda yta som antagits utgöra en boplatsyta från äldre
järnålder (figur 21).
Tyvärr kunde inga sökschakt tas upp inom detta område bero
ende på den täta granskogen. Sökschaktgrävningen fick istället för
läggas till åker- och betesmarken runt Högeröjsbacken som också
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Figur 21 Karta visande
resultatet av den utvidgade
fosfatkarteringen där
fosfathalter mellan 250
och 650 p° markerats.
Områden med förhöjda
värden omfattar bl.a.
Högeröjsbacken och det
stenröjda området i öster,
vilket tolkats som ett
förhistoriskt boplatsområde.
Kartsammanställning:
Aadel Vestbö Franzén.
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350-449

Skärvstenshög

uppvisat höga värden (figur 14). I de upptagna schakten påträffa
des sammanlagt åtta härdar varav två 14C-daterats till den äldre
järnåldern, cirka 100-400 e.Kr.33 Några konkreta huslämningar
påträffades inte men i likhet med tidigare resonemang kan härd
förekomster indikera aktivitetsområden till intilliggande gårdar.
Det kan därför inte uteslutas att ytterligare en gård kan ha funnits i
Axlarp under den äldre järnåldern.
Härdarna kan också ha utgjort mer avlägsna aktivitetsområden
till den förhistoriska gård vi tror oss ha spårat i Axlarp.
Förutom fosfatkartering och provgrävning efter hus och boplats
lämningar berörde forskningsinsatserna också ett par röjningsrösen
i ett område med fossil åkermark, beläget i Kullebo cirka 400 meter
sydost om Axlarp. Röjningsröseområdet i Kullebo omfattar cirka 6
hektar och utgörs i huvudsak av flacka, övermossade hackerör med
ett inslag av enstaka sentida röjningsrösen. I många avseenden på
minde röjningsröseområdena i Axlarp och Kullebo om varandra,
där dock hackerören i Kullebo generellt uppfattades som något
flackare och mer ihopsjunkna än de i Axlarp.

En av frågeställningarna rörde därför röjningsrösenas ålder. Kan
ske de undersökta Kulleborösena till skillnad från de i Axlarp re
presenterat en förhistorisk röjningsfas? Ett av syftena med under
sökningarna i Kullebo var därför att finna träkol för datering. Ett
annat syfte gällde den information som finns lagrad i röjningsrösena. Hur mycket säger ett röjningsröse om de röjnings- och brukningsförlopp det varit del av, och går förloppen att spåra genom
noggranna stratigrafiska analyser.34
Den metod som praktiserades vid undersökningen innebar att ett
längre maskingrävt schakt tangerade röjningsrösets ytterkant. Från
schaktkanten och in mot mitten handgrävdes ett cirka 0,5 meter
brett parti av stenpackningen. Profilsnittet kom därmed att ligga
mitt i röset. Efter en noggrann rensning av profilväggen och åtföl
jande stratigrafisk analys dokumenterades profilen (figur zz).
Dessutom togs tre pollenserier genom röset och därtill fem kol
prover från så slutna sammanhang som möjligt. Kolproverna togs
från olika lager och sekvenser i röjningsröset vilka uppfattades som
spår efter olika brukningsperioder runt röset.
Den stratigrafiska analysen visade att röjningsröset uppbyggts
och påbyggts vid minst tre olika tillfällen, och att markbearbetning
pågått runt röset i tiden mellan stenröjningarna. Spåren efter de
olika brukningsfaserna var inte alltid distinkta och hade lätt kun
nat förbigås vid en mindre noggrann analys, eller om man inte varit
medveten om informationspotentialen. Utifrån analysen utfördes
riktade provtagningar vilka visat att röjningsrösets äldsta brukningsperiod infallit under tidig medeltid, medan de senare perio
derna representerat senmedeltid och historisk tid. Troligen finns fler
skeden representerade men dessa har inte kunnat fångas upp arkeo
logiskt. På nästa sida följer en presentation av det ena röjningsröset
och en tolkning av det händelseförlopp det tänkts avspegla:
1) Kring ett jordfast stenblock lades ett drygt 1,5 meter stort
röjningsröse bestående av större stenar (grå markering). Innan hade
marken troligtvis röjningsbränts eftersom jordlagret som stenarna
lagts upp i innehållit enstaka kolbitar. Ett 14C-prov från kol i detta
jordlager daterades till 1014-1Z65 e.Kr. (LuA~40z6), kalibrerat
värde 1 sigma.
z) Marken runt röjningsröset har bearbetats och jorden ackumu
lerats upp mot stenarna. Ett 14C-prov från den överlagrande jorden,
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Figur 22 Tvärsnitt genom det
ena röjningsröseti Kullebo.
Renritning: Kristina Jansson.
+ Markerar läge för
pollenprov

1507-1473 1025-1278
1019-1265

311,00

1014-1265

1530-1954

311,00

• Markerar läge för ,4C- prov
(m ö.h.)

vilken ”låsts” av stenarna i kommande påbyggnadsfas, gav dater
ingen 1019-1265 e.Kr. (LuA-4027), kalibrerat värde r sigma.
3) Brukningen runt röset upphörde under en tid - osäkert hur
länge - varefter den återupptagits och ny stenröjning tagit vid. Den
återupptagna stenröjningen innebar att stenarna lades upp ovan
den äldre kärnan, och röjningsröset växte därmed till dryga 2 meter
(streckmarkering).
4) Runt det på byggda röjningsröset sker återigen en jord
bearbetning där jorden förts upp mot stenarna. Ett 14C-prov från
den ackumulerade jorden, som för övrigt också låsts av senare upp
slängda stenar, gav dateringen 1025-7278 e.Kr. (LuA-4029), kali
brerat värde r sigma.
5) Ånyo har brukningen temporärt upphört varefter röjnings
röset byggts ut en tredje gång och antagit sin slutgiltiga storlek på
cirka 3 meter i diameter (punktmarkering). Troligtvis är det resulta
tet av denna stenröjning som avtecknat sig i den stenfria humus
jorden i profilens vänstra del. Här kan man också se hur brukningen
skett helt intill röjningsröset eftersom det utbildats ett mindre hak
intill stenarna. Från övergången mellan stenröjd och icke stenröjd
mark representerande lägsta odlingsdjup, insamlades också ett kol
prov som daterats till 1307-1473 e.Kr. (LuA-4030), kalibrerat
värde 1 sigma.
6) Efter senmedeltiden förefaller det som om jordbearbetningen
upphört söder om röjningsröset men däremot inte i norr. Något som
talat för detta var bland annat förekomsten av toppiga röjningsrösen vilka antagits representera Kullebos senare odlingsfaser. Att
det rört sig om en sentida odlingsfas bekräftades också av ett 14Cprov daterat till tiden 7530-1954 e.Kr. (LuA-4028), kalibrerat
värde 7 sigma.
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1. Öggestorp västra delen

Al Härd

BP 1740 ±70

120 e.Kr. - 430 e.Kr

Beta 36861

2. Öggestorp västra delen

A4 Härd

BP 2130 ± 120

400 f.Kr. - 110 e.Kr

Beta 36856

3. Öggestorp västra delen

A10 Härdgrop

BP 2350 ± 80

770 f.Kr. - 210 f.Kr

Beta 36853

4. Öggestorp västra delen

Al4 Härd

BP 1960 ±80

54 f.Kr. - 119 e.Kr

Beta 36859

5. Öggestorp västra delen

A33 Härd

BP 2040 ± 130

331 f.Kr. - 9 e.Kr

Beta 36857

6. Öggestorp västra delen

A42 Härdgrop

BP 2060 ± 90

192 f.Kr. - 22 e.Kr

Beta 36854

7. Öggestorp västra delen

A66 Sotfläck

BP 1650 ± 180

20 f.Kr. - 690 e.Kr

Beta 36855

8. Öggestorp västra delen

A74 Härdgrop

BP 1790 ±80

123 e.Kr. - 338 e.Kr

Beta 44028

9. Öggestorp västra delen

A84 Härdgrop

BP 2270 ± 140

410 f.Kr. - 180 f.Kr

Beta 36852

10. Öggestorp västra delen

A85 Härdgrop

BP 1930 ±90

36 f.Kr. - 140 e.Kr

Beta 36862

11. Öggestorp västra delen

A87 Härdgrop

BP 2010 ±90

151 f.Kr. - 77 e.Kr

Beta 44029

12. Öggestorp västra delen

A102 Härdgrop

BP 2080 ± 90

331 f.Kr. - 9 e.Kr

Beta 36853

13. Öggestorp västra delen

A104 Härdgrop

BP 7720 ± 330

7050 f.Kr. - 6180 f.Kr

Beta 36860

14. Öggestorp östra delen

A10 Hard

BP 2120 ±90

516 f.Kr. - 383 f.Kr

Beta 36871

15. Öggestorp östra delen

Al 5 Härd

BP790 ± 60

1207 e.Kr. - 1272 e.Kr

Beta 36872

16. Öggestorp östra delen

A25 Härd

BP 1930 ±80

18 f.Kr. - 135 e.Kr

Beta 36873

17. Öggestorp östra delen

A91 Härd

BP 2820 ± 90

1100 f.Kr. - 896 f.Kr

Beta 36870

18. Öggestorp västra delen

A55 Röjningsröse

BP 720 ± 80

1244 e.Kr. - 1295 e.Kr

Beta 36846

19. Öggestorp västra delen

A71 Stensträng

BP 455 ± 55

1418 e.Kr. - 1461 e.Kr

Beta 36848

20. Öggestorp östra delen

Al 8 Röjningsröse

BP7690 ± 230

6780 f.Kr. - 6238 f.Kr

Beta 36867

21. Öggestorp östra delen

A83 Röjningsröse

BP2610 ± 70

829 f.Kr. - 785 f.Kr

Beta 36865

22. Axlarp

A82 Sotgrop

BP 1760 ± 150

80 e.Kr. - 420 e.Kr

Beta 44002

Tabell 1
Sammanställning av
,4C-dateringarfrån
Öggestorp, Axlarp och
Kullebo. De prover
som gäller röjningsröset
i Kullebo och härdarna
Al och A2 i Axlarp är
tagna i samband med
undersökningar inom
forskningsprojektet.
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23. Axlarp

A94 Härdgrop

BP 1600 ±70

390 e.Kr. - 540 e.Kr

Beta 43995

24. Axlarp

A97 Härdgrop

BP 2565 ± 60

800 f.Kr. - 669 f.Kr

Beta 43996

25. Axlarp

A102 Härd

BP 1900 ±70

21 e.Kr. - 195 e.Kr

Beta 44000

26. Axlarp

A108 Härd

BP 1700 ± 120

210 e.Kr. - 440 e.Kr

Beta 44001

27. Axlarp

A109 Härdgrop

BP 1890 ±70

27 e.Kr. - 215 e.Kr

Beta 43997

28. Axlarp

Al 10 Härdgrop

BP 1650 ±50

242 e.Kr. - 430 e.Kr

Beta 43998

29. Axlarp

Al 14 Härdgrop

BP 2530 ± 70

801 f.Kr. - 536 f.Kr

Beta 43999

30. Axlarp

Al Röjningsröse

BP 800 ± 55

1191 e.Kr. - 1296 e.Kr

Beta 43986

31. Axlarp

A10 Röjningsröse

BP 370 ± 60

1445 e.Kr. - 1633 e.Kr

Beta 43977

32. Axlarp

Al6 Röjningsröse

BP 625 ± 60

1282 e.Kr. - 1400 e.Kr

Beta 43992

33. Axlarp

Al8 Röjningsröse

BP 435 ± 60

1424 e.Kr. - 1478 e.Kr

Beta 43987

34. Axlarp

A22 Röjningsröse

BP 590 ± 60

1289 e.Kr. - 1410 e.Kr

Beta 43978

35. Axlarp

A24 Röjningsröse

BP 330 ± 55

1471 e.Kr. - 1643 e.Kr

Beta 43988

36. Axlarp

A31 Röjningsröse,
skikt 1

BP 220 ± 55

1643 e.Kr. - 1955 e.Kr

Beta 43984

37. Axlarp

A3! Röjningsröse,
skikt 2

BP 1155 ± 60

787 e.Kr. - 965 e.Kr

Beta 43985

38. Axlarp

A34 Röjningsröse,
skikt 1

BP 270 ± 70

1514 e.Kr. - 1666 e.Kr

Beta 43979

39. Axlarp

A34 Röjningsröse,
intill röset

BP 1755 ± 65

213 e.Kr. - 372 e.Kr

Beta 43980

40. Axlarp

A38 Stensträng

BP 425 ± 55

1431 e.Kr. - 1481 e.Kr

Beta 43993

4L Axlarp

A44 Röjningsröse

BP 480 ± 130

1311 e.Kr. - 1510 e.Kr

Beta 43981

42. Axlarp

A46 Röjningsröse,
intill röset

BP 1115 ±55

883 e.Kr. - 986 e.Kr

Beta 43989

43. Axlarp

A50 Röjningsröse

BP 1820 ± 60

117 e.Kr. - 250 e.Kr

Beta 43990

44. Axlarp

A51 Skärvstenshög/röjningsröse

BP765 ± 60

1223 e.Kr. - 1278 e.Kr

Beta 43983

C Cal 1 Sigma

Labb.nr

BP 540 ± 70

1311 e.Kr. - 1434 e.Kr

Beta 43991

Al 12 Hägnadsvall

BP 1605 ±60

393 e.Kr. - 537 e.Kr

Beta 43982

47. Kullebo

Al Röjningsröse,
prov nr 12

BP 910 ± 120

1014 e.Kr. - 1265 e.Kr

LuA 4026

48. Kullebo

Al Röjningsröse,
prov nr 14

BP 900 ± 110

1019 e.Kr. - 1265 e.Kr

LuA 4027

49. Kullebo

Al Röjningsröse,
prov nr 16

BP 210 ± 110

1530 e.Kr. - 1954 e.Kr

LuA 4028

50. Kullebo

Al Röjningsröse,
prov nr 18

BP 880 ± 110

1025 e.Kr. - 1278 e.Kr

LuA 4029

51. Kullebo

Al Röjningsröse,
prov nr 19

BP 520 ± 120

1307 e.Kr. - 1473 e.Kr

LuA 4030

52. Kullebo

Al Härd

BP 1770 ±80

160 e.Kr. - 390 e.Kr

Beta 88738

53. Kullebo

A2 Härd

BP 1860 ±30

120 e.Kr. - 220 e.Kr

Beta 88

Område

Anläggning

C BP 1 Sigma

45. Axlarp

A57 Röjningsröse

46. Axlarp

A10

Arter
Korn

1

(Hordern vulgare)

2 fragment

A15

A25

A51

A102

l

i

i

Havre

A108

A109

5
l

2 fragment

1

Fragment sädeskorn

1

(Cerealia fragmenta)

Svinmålla

2

(Chenopodium album)

Målla

1

1

4

1

(Chenopodium)

7

1

Åkerpilört

4

(Polygonum persicaria)

l

(Juniperus communis)

Måra

Tabell 2
Sammanställning av
makrofossilproverfrån
Öggestorp och Axlarp.

Al 10

l

(Avena sotiva)

4

1

(Galium spurium)

1

1

Obestämbart frö

1

1

Summa antal
fröer/anläggning

3

2 fragment

Forts, tabell 1

1

1

3

i

2

3

8
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AADEL VESTBÖ FRANZÉN MED BIDRAG AV
MONICA GOLABIEWSKI LANNBY

Odlingslandskapets organisation i
Öggestorp, Rommelsjö och Axlarp
I denna artikel görs en jämförande studie av utvecklingen under
historisk tid i de tre byarna Öggestorp, Rommelsjö och Axlarp. Syf
tet är att identifiera likheter och skillnader i landskapsutnyttjande
samt att förklara dessa. Till min hjälp har jag haft olika källor, dels
äldre lantmäteriakter som ger information kring det rumsliga ut
nyttjandet samt markslagens arrondering, dels historiskt material i
form av tiondelängder, mantal och årlig ränta, boskaps- och utsädeslängder etcetera som berättar om den ekonomiska inrikt
ningen. Till det historiska materialet hör även domböcker som för
medlar information om tvister kring ägande och brukande. Utöver
detta finns ett fältmaterial i form av fysiska odlingsspår i terrängen.
Dessa spår speglar odlingsverksamhet från förhistorisk tid och fram
till modern tid.
Genom att lägga ett pussel med information ur olika källor kan
man få fram en bild av odlingslandskapets utveckling. Det som är
svårare att komma åt är tankarna bakom det planerade landskapet.
Vilka faktorer styrde utformningen av landskapet? Speglar odlings
landskapets utformning endast ett rationellt och funktionellt syn
sätt eller finns även andra dimensioner uttryckta i landskapet, till
exempel estetiska, andliga och ideologiska? Även det rationella
bakom landskapsutformningen kan vara svåråtkomligt, detta gäl
ler till exempel faktorer som äganderätt och brukningsrätt till jord.
Sociala och ekonomiska strukturer förändras över tiden och med
dessa även sedvänjor kring ägande och brukande.
I det följande ska ett försök göras att utifrån tillgängligt källma
terial säga något om jordbrukslandskapets organisation i byarna
Öggestorp och Rommelsjö i Öggestorps socken och Axlarp i Forserums socken. De faktorer som ska studeras är hur odlingslandskap

Vinjettbild Den äldsta
kartan över Öggestorps kyrkby
från 1701 fanns på lantmäteriet i Jönköping i två
versioner, ett koncept och en
ofärdig renovation. Utsnittet
av renovationen visar byns
centrala delar. Bytomten är
endast antydd medan
åkermark och hägnaderär
återgivna i sin helhet.
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och bebyggelse har organiserats, samt äganderättsliga och brukandemässiga förhållanden inom byarna. För att kunna förstå
detta måste vi först känna till de bebyggelse- och odlingshistoriska
förutsättningar som fanns inom de områden vi studerar samt princi
perna för odlingslandskapets uppbyggnad.
Odlingslandskapets byggstenar
INÄGOR OCH UTMARK

Två begrepp är av vikt om man ska förstå det odlingslandskap som
växer fram under en period som omfattar senare delen av förhisto
risk tid och högmedeltid, nämligen inägor och utmark.
Inägorna omfattade åker, äng och mindre beteshagar i nära an
slutning till bebyggelsen, till exempel kalvhagar, medan utmarken
var det område som låg utanför den inhägnade marken. Utmarken
utnyttjades framför allt som betesmark men här togs även timmer
till husen, ved, näver och löv till foder. På utmarken kunde tillfällig
odling finnas i form av svedjor eller mindre intagor samt ängar i
form av utängar och madängar. Odlingar och ängar på utmarken
inhägnades separat.
I en by med flera gårdar var inägomarken ofta uppdelad i lång
smala tegar där varje gård ägde ett antal tegar i åker- och ängsgärdena. Dessa tegar kunde ligga i regelbundna tegförband där
gård A ägde första tegen i ett tegförband, gård B den andra och så
vidare i ett upprepande mönster, eller i oregelbundna tegförband
där inget mönster för tegarnas återkomst kan identifieras. Tegarna
ägdes individuellt av delägarna i byn. Efter skörd respektive hö
bärgning övergick tegarna till ett gemensamt nyttjande av alla i byn
då hela byns boskap fick efterbeta på gärdena. Medan inägorna kunde
vara uppdelade mellan olika gårdar i byn i form av tegar i åker- och
ängsmark utnyttjades utmarken oftast gemensamt av hela byn.1
ODLINGSSYSTEM, GÄRDES- OCH TRÄDESSYSTEM

Formen för inägornas och utmarkens organisation benämns
odlingssystem. Viktiga beståndsdelar av odlingssystemet var orga
nisationen av åkermark och ängsmark i olika gärden och de trädesrotationer som praktiserades. I södra och västra Småland domine
rade ett odlingssystem med ensäde vilket innebar att ingen regel
bunden träda av åkermarken praktiserades. Trädessystemet var så-

96

MARKENS MINNEN

Figur 1 Konceptet eller
fältkartan som utgjorde
underlaget för renovationen
i vinjettbilden. Samma
landskapsutsnitt. Den inte
alltid så lättlästa texten på flera ställen skriven i
flera lager på varandra,
innehöll många intressanta
detaljer om vegetation
och markanvändning.
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ledes ensäde. Åkermarken i ett ensädessystem kunde vara belägen
inom ett eller flera åkergärden och antalet gärden som åkermarken
var fördelad på angav gårdens gärdessystem. Även om största delen
av åkermarken odlades varje år kan man anta att en mindre del av
åkern trädades under kortare eller längre tid, men utan systematisk
rotation. Ensädet krävde stor tillgång på gödsel för att åkerarealen
årligen skulle kunna tillföras näring. I förlängningen var alltså en
sädet ett ängsintensivt odlingssystem eftersom hötillgången bestämde
hur stor boskapstock som kunde stallas på gården under vintern.
Inom de norra och östra delen av Småland praktiserades tresäde.
Tresäde var ett trädessystem med regelbunden träda där två tredje
delar av åkern årligen besåddes och en tredjedel låg i träda. Ofta
sammanföll trädessystemet med gardessystemet på så sätt att åker
marken var indelad i tre lika stora gärden. Det ena gärdet besåddes
med korn om våren och det andra med råg om hösten. Inom tre-
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sädessystemet återfick åkern en del av den förlorade näringen
genom det regelbundna trädandet av ett gärde. Trädan kunde bear
betas under trädesåret, en så kallad brun träda, eller beträdas och
betas av boskapen, en så kallad grön träda (Myrdal och Söderberg
1991:300). Axlarp och Öggestorps socknar ligger båda inom den
nordöstliga tresädesregionen.
ODLINGSLANDSKAP OCH BEBYGGELSE I SMÅLAND FRÅN
MEDELTIDEN TILL CIRKA 1750

I Ostgötalagen från sent 1200-tal beskriver Byggningabalken hur
byarna inom Östgötalagens lagsaga, där norra delen av Småland
ingick, skulle regleras till inägor och bebyggelse. De stora rad
byarna inom Östgötaslättens fullåkersbygder genomgick en mycket
genomgripande reglering enligt solskiftesprincipen redan under hög
medeltid (Helmfrid ipdzizjSff). Solskifte och laga läge var två prin
ciper för organisation av bebyggelse och framför allt inägomark som
fick en relativt stor omfattning i Sverige under medeltiden. Kärn
områdena var framför allt Mälardalen och Östergötlands slättbygder
(Sporrong igSjiSzff). Här praktiserades ett odlingssystem med tvåsäde, vilket innebär att hälften av åkermarken besåddes varje år och
hälften låg i träda. Solskiftet organiserade bytomten i ett antal, oftast
på rad liggande gårdstomter där varje gård erhöll en tomtbredd i för
hållande till ett gemensamt byamål. Åker- och ängstegarnas bredd
mättes ut i proportion till tomtbredden - ”Tomt är tegs moder” som
det står i Ostgötalagen. Gårdarnas inbördes läge i byn bestämde
tegarnas läge i tegförbanden. Den nordligaste gården hade de nord
ligaste tegarna i tegförbanden och den längst i söder liggande går
den hade de sydligaste tegarna i tegförbanden.
Inom Jönköpings län är det endast Vista härad som uppvisar
samma stränga reglering som i Östgötalagens kärnområden. Här
finns radbyar, tvåsädesrotation och solskiftesprincipen genomförd
samt en markvärdering i attungar (Dovring 1947:85!!, 97ft. Lind
qvist 1980:34). Inom norra och östra delen av Jönköpings län,
ungefär i samma område där tresädet dominerar, hade Byggningabalkens regelverk kring solskiftet och laga läge en ganska lös genomslagskraft, men det är uppenbart att man har tagit del av idéer
na och genomfört delar av solskiftets organisation i bebyggelse,
åker och äng.
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Under senmedeltid skedde en kraftig minskning av bebyggelsen
inom norra delen av Jönköpings län (Bååth i983:53ff.). Orsakerna
till detta var flera: upprepade pestepidemier efter 1350, en allmän
konjunkturnedgång, ändrade ägandeförhållanden mellan världs
ligt och kyrkligt frälse som fick till följd att mindre gårdsenheter
slogs ut etcetera. Samma typ av försämringar kan spåras över större
delen av Norden - man brukar allmänt tala om ”den senmedeltida
agrarkrisen”. I norra Småland skulle det ta minst 200 år innan be
byggelsen var uppe på samma nivå som före krisen. Ödeläggelsen
lämnade efter sig ett överskott av inägomark som kom att utgöra en
markreserv och som de kvarvarande gårdarna använde till betes
mark och ängar. I de historiska källorna samt i de äldre kartorna
hittar vi spåren efter de ödelagda bebyggelseenheterna under rubri
ken utjordar (bl.a. Larsson i97o:24ff.).
I norra Småland övergavs ensädessystemet till fördel för ett
trädessystem med regelbunden träda i form av tresädesrotation un
der tidsperioden från cirka år 1500 till 1650 (Vestbö 1996:61). De
områden som genomgick denna agrara strukturomvandling var
framför allt häraderna Norra och Södra Vedbo, Tveta samt delar av
Västra och Östra härad. Gränsen mellan en- och tresädesbygden
var flytande och följde inga socken- eller häradsgränser (Vestbö
1996:i6ff. samt figur 2).
Vilka orsaker som låg bakom denna omstrukturering av odlings
landskapet inom nordliga och östra delen av Jönköpings län vet vi
inte. En rumslig expansionsmöjlighet fanns i och med den mark
reserv som den senmedeltida agrarkrisen lämnat efter sig (Vestbö
i996:74f.). En viktig faktor vid införandet av tresädet var att det
möjliggjorde odling av den mer högavkastande höstrågen i inägomarken. Efter trädan såddes rågen på hösten. Rågen skördades först
nästa höst och våren därpå såddes korn som skördades under den
andra hösten. Under det tredje året låg gärdet i träda tills det åter
var aktuellt med höstsådd. Den rumsliga faktorn och höstråg
odlingen kan dock inte ensamt förklara varför tresädet etablerades
inom norra delen av Jönköpings län. Även inom ensädesområdet
har den medeltida ödeläggelsen säkert varit betydande med en
markreserv som följd. Det faktum att både vår- och höstråg även
kunde odlas inom ett ensädessystem2 visar att flera förklaringar
måste hittas till omläggningen av odling- och trädessystem.
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Tre byar, en jämförande studie

Odlingslandskapets utveckling på det småländska höglandet kan
skissas i grova drag som ovan, men det är först på detaljnivån - den
enskilda byn eller gården - som de rumsliga processerna bättre kan
förstås. Byarna Axlarp i Forserums socken å ena sidan och Öggestorp och Rommelsjö i Öggestorps socken å andra sidan är belägna i
bygder som skiljer sig åt topografiskt. Medan Axlarp representerar
en traditionell Smålandsby där bebyggelse och odlingsmark utgör
en ö i ett hav av skogsmark, är området kring Öggestorp och Rommel
sjö präglat av ett sammanhängande och öppet odlingslandskap.
Odling och bebyggelse i Öggestorps kyrkby

Öggestorps kyrkby nämns för första gången 1268 i samband med
en byteshandel mellan kung Valdemar Birgersson och Alvastra klos
ter, där klostret fick ”vnun attungun in yggelsthorp et alium attungum in vdsnes ...” mot att kungen fick mark på Visingsö. Detta vi
sar att kungen vid denna tid ägde mark i Öggestorp och grannbyn
Ulvsnäs samt att någon form för jordvärdering i attungar förekom.3
Ett omfattande myntfynd från Öggestorps kyrka som påträffades
på 1800-talet i samband med rivningen av den medeltida kyrkan
förstärker bilden av Öggestorp som en ort av central betydelse inom
södra Vätterbygden under tidig medeltid (se faktaruta). Ur diplom
och brev från 1350 och framåt framgår att Öggestorps kyrkby be
stod av tre gårdar. Det är alltså troligt att de tre mantal som fanns
medtagna i Gustav Vasas jordebok 1542, och som då utgjorde två
klosterhemman och ett kyrkohemman, fanns redan under medeltid
(Svenska Riksarchivets pergamentsbref, del 1:41, nr 137, 1353).
Frågan om en bebyggelsekontinuitet i området från förhistorisk
tid och fram i medeltid är svårbesvarad. Det är dock troligt att den
bebyggelseförtätning som redan under högmedeltid kan skönjas i
byarna kring södra delen av Stensjön är ett resultat av en områdes
kontinuitet i bosättning från förhistorisk tid.
De kamerala jordeböckerna som upprättades från och med
1540-talet och framåt ger en bild av bebyggelsens omfattning i
Öggestorps socken vid Vasatidens början. En spridningsbild över
byar, gårdar och torp i socken vid 1500-talets mitt visar en
bebyggelseförtätning vid Stensjöns södra ände där flera byar på
mellan tre och fem hemman var belägna.4 I övrigt bestod bebyggel
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sen i socknen mestadels av ensamgårdar och torp eller ensamgårdar
med utjordar. I det medeltida källmaterialet finns uppgifter om yt
terligare gårdar i socknen som inte återkommer i 1500-talets kame
rala jordeboksmaterial. Dels gäller detta ensamgårdar, dels gårdar i
byar. Troligen har gårdarna lagts öde i samband med den senmedel
tida agrarkrisen.5 Inom socknens södra delar tillkom ett flertal torp
cirka 1559-1600 varav en del var återkolonisation av utj ordar.
Troligen speglar 1500-talets bebyggelsebild medeltida förhållan
den i den centrala bygden kring Stensjön som tidigt måste ha utgjort
sockencentrum, medan Öggestorps sockens södra delar bar prägel av
senare kolonisation samt återupptagande av medeltida ödegårdar.
Jordnaturernas fördelning i Öggestorp visar en avsaknad av kronojord. Endast ett fjärdedels kronohemman tas upp i jordeboksmaterialet år 1680, det är gården Kalvåsen som är belägen på
Bodas ägor. Frälsejorden dominerar, följt av kloster- och kyrkojord
medan skattejorden intar en mellanställning. Vid 1500-talets mitt
bestod Öggestorps kyrkby av tre hela mantal, två Vadstenaklosteroch ett kyrkohemman. Ett av klosterhemmanen köptes dock till
frälse under 1600-talets förra hälft. En kameral hemmansklyvning
av det andra klosterhemmanet kan dateras till tiden strax efter
1500-talets mitt och från och med cirka 1650 redovisas Öggestorp
som fyra gårdar fördelade på två hela och två halva hemman.
Utifrån de Boskap- och utsädeslängder som upprättades 1626
över Öggestorps socken framgår att icke registrerade hemmansklyvningar genomförts vid denna tid. På de fyra gårdarna satt åtta
brukare med ett sammantaget årligt utsäde på 19,5 tunnor.6 Detta
gjorde 6,5 tunnors årligt utsäde per helgård på inägomarkens åkrar,
en mängd som överensstämmer väl med det genomsnittliga utsädet
för helgårdar inom regionen. Förutom utsädet på inägorna hade
Oluf i gård nr 1 även ett svedjeland där han sådde tre skäppor ut
säde, troligen råg. Utsädet på svedjelanden var således mycket
ringa, vilket överensstämmer med den allmänna trenden från
Öggestorps och Rogberga socknar där endast cirka två procent av
utsädet såddes på svedjeland (Vestbö i996:y2f samt tabell 8).
Den äldsta kartan över Öggestorps kyrkby

Den äldsta kända kartan från Öggestorp upprättades i samband
med att ägaren av frälsehemmanet i byn ville bryta ut sin del av
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Figur 2 Öggestorp. Kartan
från 1701 innehåller mycket
detaljerade vegetationsupplysningar. Flera upp
lysningar om svedjor och
fällor eller om att marken
med tiden blir tjänlig till fälle
visaratt svedjandet pågick
kontinuerligt inom byns ägor.
Ren ritning:
Aadel Vestbö Franzén.
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utmarken. Karteringen kom dock att omfatta även inägomarken.
Den karta som upprättades finns i dag kvar i endast ett exemplar
som förvaras på lantmäteriet i Jönköping.
Kartan från 1701 som endast finns i koncept, samt en ofullständig
renovation (se vinjettbild samt figur 1), är i ordets rätta betydelse en
fältkarta. Nästan all text har skrivits direkt på kartan, gärna i flera
lager ovanpå varandra. Endast en av gårdarna, Stomgården, har fått
sina ägor utmarkerade med färg. Och centralt i inägomarken, där be
byggelsen var belägen, har text, bläckplumpar och färggytter gjort
det nästan omöjligt att urskilja de olika gårdslägena. Det står dock
klart att bebyggelsen inte haft något regelrätt solskiftesmönster.
Snarare låg de fyra gårdstomterna i en halvcirkel omkring ett om
råde med kålgårdar och särhägnade ängsstycken (figur 2 och 5).
INÄGOMARKEN

Kärnan i byn utgjordes av kyrkan och gårdstomterna med till
hörande särhägnade ängshagar och kålgårdar. Åkern som var upp
delad i blockformiga eller långsmala tegar låg fördelad på fyra
gärden, Söder-, Mellan- och Norrgärdet, där Södergärdet var upp
delat i två delar, en central del med i huvudsak åker strax nordväst
om bebyggelsen och en med framför allt betesmark i söder mot
grannbyn Rommelsjö. Två ängsgärden fanns inom byns västra del
ner mot Stensjön: Söderängen och Norrängen. Förutom dessa fanns
några särhägnade ängar till varje gård. Det fanns också ett stråk
med ängsmark som låg mellan Hängslen i öster och Mellangärdets
västra del samt ett område med sankängar utmed Stensjöån.
Ängskvaliteten anges som ”temligen skrin” och ”mager” i Söder
ängen, medan Norrängen mest bestod av sank ängevall. I de sär
hägnade ängarna fanns framför allt hårdvallsäng medan ”vekarna”
i byns norra del bestod av sank äng (figur 2).
ÅKERGÄRDENA

I den knapphändiga text som finns till kartan som endast tar upp
Stommens åkerinnehav anges att åkern odlades i tresäde och att de
två gärdena besåddes ”höst och vår” vilket visar att ett tresäde med
höstråg praktiserades. De mindre åkerlyckor som fanns utspridda i
Söderängen anges som ensädesjord. Av texten framgår att jord
månen i de tre gärdena dels bestod av medelmåttig sandmylla, dels
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av dito sandjord. En intressant anteckning som speglar samspelet
mellan boskapsstorlek och åkermarkens storlek finns i textdelen till
den äldsta kartan, och belyser tesen om att ”äng är åkers moder”:
”Dessutom finns åker upptagen uti Söder- och Norrgärdet. För z år se
dan upptagen och består av sand och mo till 4 7/8 skäppa vilken lärer
öde läggas efter mer än som nogast den gamle åker kan med gödslen
underhållas. Åkermarken är här till tämligen torknämd.”

Arealen i de tre åkergärdena utgjordes till större delen av mark som
inte var åker eller äng. Texten på kartan berättar att skogsmarken
inom gärdena användes till ”fälle”, det vill säga svedje. Det anges
också att marken var ”Uthuggen till fälle, utan slätter”. Av marken
i åkergärdena har således cirka en tredjedel utgjorts av åker, i Norroch Södergärdet har en mycket liten del använts som äng medan
ängsmark utgjorde cirka hälften av Mellangärdet. Det står klart att
marken i åkergärdena framför allt har används till svedjemark.
Detta kan kontrasteras mot uppgiften att utsädet på svedjemarken
angavs som mycket litet i Boskaps- och utsädeslängderna.
Frågan är om inte svedj orna i Öggestorp i första hand tillkom i
ett annan syfte än spannmålsodling. Linné beskrev svedjorna i Små
land på följande sätt:
”Svedjor som allestädes här i Småland synes ibland skogarna, och som
av somliga kallas nyttiga och av andra ganska skadeliga betraktades
noga, och vägdes den förmån och den skada, som de göra landet; ty man
får icke döma dem efter lika lag på olika orter. Det är ovedersägligen att
svedjor uppäter en stor hoper matjord, som är föda för all växt, så att
landet därigenom bliver säkert magrare. Men däremot när man ser på
skogarna i det steniga Småland, och där skog är till överflöd, ser man en
mark, den allra otacksammaste, betäckt med små stenar och övervuxen
med ljung, som näppeligen förbättras kan, då lantmannen här ned
hugger skogen och bränner sina svedjor, får han, av sin eljest aldeles
onyttliga skog och mark, merendels en härlig säd, samt därefter några år
gott bete av gräs som uppsticker emellan stenarna, intill dess ljungen åter
det utestänger. Strax har tall och gran sått sig som på zo å 30 år äro
färdige till nytt svedjeland”. (Tornehed 1935).
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Svedjandet ledde till en bättre gräsväxt under en kortare tid. Upp
repande svedjeverksamhet inom samma område kunde dock på sikt
förringa marken och leda till förljungning. Svedjandet i inägor och
utmark i Öggestorp bör sättas i samband med en strävan att kvanti
tativt öka betesresurserna genom en temporär förbättring av gräs
växten. Det framgår ovan att boskapen inte producerade tillräck
ligt med gödsel. Det har således inte funnits rätt balans mellan till
gång på vinterfoder och åkermarkens storlek.
HÄGNADERNA

Större delen av byns in- och utägor var inhägnade men mot Rommelsjö by var gränsen öppen och endast markerad med rågångsstenar och femstenarör. Mellan Öggestorps Södergärde och Rommelsjös Norrgärde fanns ingen hägnad utritad eftersom byarna tro
ligen praktiserar gärdeslag. Detta innebar att båda byarna trädade
de intill varandra liggande gärdena samma år och besådde gärdena
samma år. På så sätt kunde båda byarnas boskap beta över bygrän
sen under trädesperioden och olika former för samarbete kring sådd
och skörd kunde bedrivas. Avsaknaden av hägnad mellan byarna i
utmarken visar också att båda byarnas boskap kunde ströva fritt
mellan byarnas utmark.
UTMARKEN

För utmarken och skogens del ges också detaljerade vegetationsupplysningar. Här dominerade tall, gran och enbuskar, liksom i
gärdesmarken. Det förefaller alltså inte ha varit någon större skill
nad mellan inägornas och utmarkens vegetation. Även för utmark
ens del angavs att skogen var tjänlig till svedje och fälle (figur i).
Markindelningen på 1701 års karta

En framträdande detalj på 1701 års karta är de linjer som går i västnordväst-ostsydostlig riktning över hela byns inägomark; inom den
norra delen av byn återfinns linjerna i nord-sydlig riktning (figur 3).
Linjerna avgränsar långsmala tegar, som återkommer i förband om
fyra och fyra. Dessa är inte lika breda utan varannan teg är ungefär
hälften så bred som de andra två. De bredare tegarna tillhörde
Stomgården och Bråckegården och de smalare tillhörde Norr- respek
tive Södergården. På kartan är alla Stomgårdens tegar markerade
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Figur 3 Renritning av de
långsmala markindelningarna
i Öggestorps inägor.
Stomgårdens tegar har
markerats med grått. De
långa tegarna kan följas i
närmast öst-västlig riktning
samt i nord-sydlig inom byns
nordligaste del. Tegarna går
rakt genom inägomarken och
innefattar såväl åker som
ängsmark och betesmark/
svedjemark. Inom byns
centrala delar, strax söder och
sydväst om kyrkan bryts de
långsmala tegarna av troliga
sekundäruppdelningar och
tegar som avviker från
huvudriktningen. Åkermarken
har inte ritats ut på kartan.
Renritning:
Aadel Vestbö Franzén.
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med rött. Markindelningstegarna tar inte
utgångspunkt i inägornas centrala delar
utan börjar och slutar i inägornas periferi.
Det är svårast att följa tegarna i den centrala
åkermarken och kring bebyggelsen. Denna
typ av genomgripande markindelningar är
sällsynta men förekommer sporadiskt i äldre
kartor från Jönköpings län. Det finns därför
skäl att se närmare på frågan kring mark
indelningens ålder.
Det ovan beskrivna medeltida solskiftet
medförde en uppdelning av åker och ängs
mark i långsmala tegar där varje gård erhöll
en teg i varje tegförband utifrån gårdstom
tens placering på bytomten. Öggestorps by
visar inga tecken på genomfört solskifte,
bytomten uppvisar en utspridd, oreglerad
____ !_______i
struktur och markindelningens ”svagaste
länk” är just den inägonära åkermarken, där
inga tegförband med genomförd regelbun
den solskiftesindelning återfinns. Regel bundenheten i markindel
ningarna med två breda och två smala skift syns bäst i gärdenas periferi
och är som mest ”intrasslad” i de centrala delarna av inägomarken.
En av Bråckegårdens markindelningstegar går från Högeröjsängen i ostsydost till ängshagarna vid Stensjön i västnordväst och
omfattar kyrkogården och Klockarebolets tomt. Här förefaller det
som om markindelningen gjorts innan kyrkan byggdes. Kyrkan
eller bytomten vore annars en naturlig utgångspunkt för en teg
uppdelning som tillkommit efter kyrkans etablerande. I protokollet
som upprättades i samband med storskiftet år 1800 yrkade Bråckegården på kompensation för bortfallet av Klockarebolet och
kyrkogården eftersom ”Klockarebolet och kyrkans plan voro block
av Bråckegårds andel tagne”.
En hypotes är att markindelningen är mycket ålderdomlig och har
tillkommit senast under vikingatid eller tidigaste medeltid före kyr
kans etablerande. Markindelningens tegföljd består dock av fyra
tegar och det är först under sent 1500-tal som fyra gårdar kan beläg
gas i Öggestorp vilket försvårar en sådan tidig datering. En sekundär

omskiftning kan dock ha skett under 1500-talet från ursprungligen
tre lika breda tegar till fyra tegar där de två bredare representerade
byns helgårdar och de smalare representerade byns halvgårdar.
En övergång från en- till tresäde skedde inom Öggestorpsbygden
kring 1500-talets början eller mitt. Kan markindelningen' ha till
kommit i samband med införandet av regelbunden träda? I så fall
borde markindelningen vara som mest genomförd inom den cent
rala åkermarken. Dessutom borde markindelningstegarna och
gärdesindelningen stämma bättre överens. Av kartan framgår dock
att markindelningstegarna inte tar hänsyn till gärdesindelningen
och att systematiken i markindelningen är som lösast organiserad
just inom den centrala åkermarken. Markindelningen är därför pri
mär i förhållande till den sekundärt tillkomna hägnadsläggningen
som genomfördes i samband med övergången till ett tresädessystem.
Det mesta stödjer alltså en datering till förhistorisk tid eller tidig
medeltid med en omskiftning av tegarna vid tiden för hemmansklyvningen under 1500-talets senare del.
På storskifteskartan från år 1800 har de gamla markindelnings
tegarna ritats ut inom Norrängen och i vekarna i byns norra del

Figur 4 Rå storskifteskartan
finns markindelningstegarna
med inom delar av byns
ängsmark. Den kan även
skönjas i åkrarnas
teguppdelning. Alla tre
kartorna från Öggestorp, den
äldsta från 1701,
storskifteskartan från 1800
och laga skifteskartan från
1834 visar att nästan
ingen slåttermark funnits i
åkergärdena. Övrig mark i
dessa gärden har i stället
använts till bete. Renritning:
Aadel Vestbö Franzén.
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samt i ett nyupptaget ängsskift i byns södra del. Tegarna kan även
anas i åkermarkens teguppdelning. Trots att delägarna i byn inte be
traktade de äldre markindelningstegarna som det rätta byamålet
levde vid tiden för storskiftet den äldre delningsgrunden kvar för
betesrättigheter i inägorna (figur 4).7
Fältstudier i Öggestorp resulterade, som framgår i kapitlet Arkeo
logi längs vägen, i upptäckten av en del fossila odlingsspår som dock
inte kan knytas till markindelningstegarna. Dessa kan således inte
följas i form av stensträngar eller hägnadsrester i landskapet. Tro
ligen har de markerats tämligen anonymt med grässträngar eller ste
nar i glesa rader.
Storskiftet och laga skiftet i Öggestorp
Figur 5 Öggestorps bytomt
på storskifteskartan från år
1800. Bytomt, åker och äng
saknar reglering enligt
solskiftets principer. Byn
uppvisar istället en
genomförd reglering eller
uppdelning av inägomarken
i långsmala markindelningstegar enligt ett annat
skiftesförfarande. Se figur 3.
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Storskifteskartan från Öggestorp färdigställdes på senhösten 1800
av lantmätare Jonathan Montellin. I jämförelse med kartan från
1701 kan man nu i detalj studera gårdslägena och husens placering
från Norrgården längst i norr till Stomgården något sydväst därom,
Södergården i söder och Bråckegården som är uppdelad i två gårds
tomter i öster, strax intill kyrkan. En väg går i en båge genom byn
och förbinder de fem gårdstomterna med varandra. Klockaren, som
inte har någon del i byalaget, hade sin tomt strax intill och nordväst
om kyrkan (figur 5).
Åkermarkens utbredning 1800 skiljer sig
föga från åkermarkens utbredning 1701.
Enstaka mindre åkerstycken hade tillkom
mit men man ser inget spår av den upp till
50-procentiga ökning av åkermarken som
ofta kan beläggas i norra Småland mellan
sent 1600-tal och tidigt 1800-tal. Åker
gärdenas avgränsning var den samma men
hägnaden som delade Södergärdet i två delar
är borta. Förutom åker användes fortfa
rande gärdesarealen främst till bete - ingen
äng fanns numera i de tre gärdena. Söder
ängen på 1701 års karta hade övergått till
beteshage, och ny äng hade i stället tagits
upp som en särhägnad del av det gamla
Södergärdet. Hägnadslaget som tidigare ex

isterade mellan Öggestorp och Rommelsjö hade troligen spelat ut
sin roll eftersom gränsen mellan de två byarnas inägomark nu var
inhägnad.
Två torp var etablerade på gränsen mellan inägor och utmark,
men ingen åker eller äng har ritats ut på torpens ägor.
Storskiftet har gått till enligt ett tårtbitsförfarande. Varje gård er
höll tre åkrar och ängsskift som i princip gick radiellt från bycen
trum och ut.
Laga skiftet i Öggestorp genomfördes år 1831, alltså endast 31 år
efter att storskiftet hade genomförts och lantmätare Allwin ansåg
att storskifteskartan över byn var så bra att en ny kartering inte be
hövdes. I stället kopierade man storskifteskartan och lade in de för
ändringar som hade skett under de gångna åren på den. Knappast
någon förändring kunde påvisas av åkermarkens areal, däremot
hade en stor förändring av hägnadssystemet skett. Hägnaden mel
lan Norr- och Mellangärdet var borta och hägnaden mellan Söderoch Mellangärdet hade öppnats upp i ett stort parti kring den cent
rala åkermarken. Tresädet hade spelat ut sin roll och var ersatt av en
trädesrotation av tvåsädestyp med Södergärdet som en årgång och
Mellan- samt Norrgärdet som nästa årgång; liknande övergångar
från tre- till tvåsäde är kända från andra delar av Småland vid
samma tid (Persson i99z:ii8ff.).8
Vid laga skiftet delades marken upp mellan inrösningsjord - den
odlade eller odlingsbara jorden eller den jord som redan var åker eller
äng eller som lämpade sig som åker och äng å ena sidan, och avrösningsjord - den jord som vare sig var odlad eller lämpade sig för od
ling å andra sida. Avrösningsjorden kom därför att omfatta framför
allt skog och utmark. Det är anmärkningsvärt att avrösningsjorden
ligger sida vid sida med åkerjorden i gärdena i Öggestorps kyrkby.
Detta styrker gärdesmarkens roll som framför allt betesmark.
År 1830 fanns tre torp fanns inom Öggetorps bys gränser. Dels
Gottorp och Brinkatorpet som finns med även på storskifteskartan,
dels Riket. På laga skifteskartan har även torpens åker och ängs
mark ritats ut.
De arkeologiska undersökningarna

De arkeologiska undersökningarna har beskrivits i kapitlet Arkeo
logi längs vägen. Det västligaste av de två områdena som undersök-
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tes i samband med grävningarna från riksväg 31 sträckte sig över
gränsen mellan Öggestorp och Rommelsjö byar. Inom området
fanns agrarhistoriska lämningar: en hägnadsvall med eventuella
sekundärindelningar i form av stensträngsfragment, en terrass belä
gen parallellt med hägnadsvallen och ett antal röjningsrösen. Av de
två röjningsrösen som 14C-daterades kom ett från medeltid, mer ex
akt cirka 1275 e.Kr. Markanvändning där man lade upp stenar i
rösen bör alltså ha pågått i området under denna tid. Det är viktigt
att slå fast att vi inte vet hur den medeltida markanvändningen såg
ut i Öggestorp. Troligen praktiserades någon form för ensädes
odling, alternativt olika former för lindbruk där åkerytor odlades
ett kortare tag och lades ut till äng för att senare återupptas till åker.
Vi vet heller inte hur bebyggelsestrukturen såg ut i byn vid medel
tidens mitt. Kanske låg gårdar och åkermark mer spridda inom
byterritoriet än vid 1701 års kartas tillkomst.
Hägnadsvallen och terrassen som parallellt ligger rakt över
Rommelsjö och Öggestorps bygränser antyder också en äldre terri
toriell uppdelning av de två byarnas mark.
Bebyggelseutveckling i Öggestorps kyrkby — en tolkning

Öggestorp kan ha etablerats som by redan vid övergången till histo
risk tid. Under noo-talet byggs en romansk kyrka i Öggestorp och
ett av Sveriges viktigaste medeltida myntfynd kan knytas till kyr
kans byggnadsperiod (se faktaruta). Ett jordbyte mellan kung Val
demar Birgersson och Alvastra kloster 1268 visar att kungen vid
denna tid ägde jord i Öggestorp samt att kyrkbyn och grannbyn
Ulvsnäs hade en jordtaxering i attungar.
När vi får en utförligare bild av socknens by- och gårdsbebyg
gelse i 1500-talets kamerala material framträder bygden kring Stensjöns södra del som socknens centrala del. Olika frälsesläkter och
kyrkan var under senmedeltid och 1500-tal de största jordägarna i
socknen, inom norra delen av socknen intog klostergodsen en bety
dande ställning.
Troligen genomfördes redan under förhistorisk tid en mark
indelning av en stor del av Öggestorp, där både odlings-, ängs- och
betesmark delades upp i tegförband av tre långsmala tegar i bredd i
dels västnordväst-ostsydostlig, dels nord-sydlig riktning. Vid ett
senare tillfälle, i samband med en hemmansklyvning, troligen under
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Den inmurade skatten i Öggestorps kyrka
Monica Golabiewski Lannby

Mer än tretusen silvermynt murades in i korväggen vid 1100-talets slut. Skatten upp
täcktes när kyrkan revs för att uppföras på nytt år 1882.
Fyndet anmäldes av major Carl Ribbing på Ulfsnäs. I sina brev till dåvarande riks
antikvarien Hans Hildebrand och till Kungliga Vitterhets-, Historie- och Antikvitets
akademien, daterade 13 respektive 17 april 1882, berättar han hur skatten kom fram.
Det var år 1882. Öggestorps kyrka höll på att rivas. 1 april hade arbetet kommit till
det från 1100-talet härstammande koret. Man använde domkraft för att få ner de
tjocka väggarna, som bestod av klappersten inmurad mellan två tunnare släta sten
väggar. Den 11 april nådde rivningsarbetet den sydöstra halvan av korväggen. Tre fot
nedanför mitten av det välvda taket bröt domkraften ut en sten ur väggens insida.
Femton tum in i muren syntes en påse av linne och skinn. Ur denna rann nu en
mängd silvermynt ner på marken. Ribbing beskriver det fortsatta, något dramatiska,
förloppet så här:
"Då i hastigheten ingen besinningsfull man fans tillstädes störtade arbetarne
sig öfver fyndet och revo sönder linnepåsen, som kom undan, samt togo till sig
mynten ..."
Skatten kunde alltså inte hållas samman. Men majoren samlade in närmare 3 000
mynt i första vändan. Han var själv mycket intresserad av fyndet, och med hjälp av
myntbilder i de tryckta skrifter, som då fanns till hands, kunde han ta reda på att
mynten liknade dem från "Sverkerska tiden" - det vill säga 1100-tal - vilket skulle
bekräfta kyrkans ålder.
Numera anses dessa penningar vara präglade i Visby (figur 1). På myntens åtsida
ser man ett slags hjulkors med ekrar och otydbar omskrift, på frånsidan en mer eller
mindre väl utförd snedrutad kyrkgavel, ofta med torn på sidorna. Av denna typ finns
cirka 3 100 exemplar i skatten. Men det finns flera varianter (figur 2). Här syns på
båda sidorna ett hjulkors av enklare slag. Av denna typ finns 33 exemplar i skatten.
Ytterligare andra är enbart präglade på ena sidan, det vill säga antingen med hjul
korset eller kyrkgaveln. De tidiga gotländska mynten är mycket lätta med en medel
vikt av endast 0,17 g. En mark motsvarades på 1100-talet av 288 penningar i den got
ländska mynträkningen, som också gällde i östra Götaland. I skatten finns även
många halverade mynt.
De jämförelsevis få utländska mynten i skatten utgörs av tio sterlingar präglade
för Henrik II (1180-89) i England, ett mynt präglat i Köln för ärkebiskop Filip (116791) - samtida med vår Knut Eriksson (1167-96) - samt tre i Münster för en okänd
biskop (1100-talets andra hälft) (figur 3), ett biskopsmynt från Utrecht (cirka 1150)

1. Gotland, Visby. Penning.
0,24 g, ca 1130/40-1210/
20. Lagerqvist 1970 XX:1.
2. Gotland, Visby. Penning.
0,16 g, ca 1130/40-1210/
20. Lagerqvist 1970XX:4b.
3. Tyska riket. Münster,
biskopsmynt, 1100-talets
andra hälft. 1,43 g.
4. Utrecht, biskopsmynt.
0,24 g, ca 1150. Van der Chijs
1859 pl. V:2.
5. Troligen Utrecht,
biskopsmynt. 0,31 g, 1100talets andra hälft - 1200talets början. Jfr Van der Chijs
1859 pl. V-VII, XXVIII.
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(figur 4), samt ytterligare fem med Utrecht som trolig ursprungsort (1150—cirka
1200) (figur 5). Bland annat med hjälp av Öggestorpsskattens sammansättning har
de äldsta gotländska mynten kunnat dateras till 1100-talets andra hälft eller 1200talets första årtionden.
"Men huru förklara att en så stor summa blifvit inmurad och der qvarlemnad?"
undrar Ribbing i sin fyndberättelse riktad till riksantikvarien. Ja, det kan man verkli
gen fråga sig. Det ligger ju närmast till hands att tolka skatten som en offernedläggelse. Som fallet är med andra depåfynd kan den knappast ha gömts tillfälligt

6. Teckning ur major Ribbings

i avsikt att hämtas upp och användas senare. Anledningen till att man murade in en

brev till riksantikvarien den
13 april 1882. ATA.

så stor skatt i korväggen får vi naturligtvis aldrig reda på, men nog är det spännande
att fundera. Kanske utgjorde alla dessa mynt ett offer från någon som ville stilla sitt
dåliga samvete eller hade förhoppningar om ett bättre liv efter detta. Mynt var vid
denna tid relativt nytt som betalningsmedel i vårt land, och det kan knappast ha varit
muraren själv som stoppade in sitt sparkapital. Här rör det sig om en ansenlig
summa mynt som bör ha tillhört en förmögen familj. Det kan nämnas att Sverkerska
ätten var jordägare i socknen vid denna tid.
Länge har människor offrat föremål bestående av ur jorden hämtat material för att
beveka de underjordiska (onda) krafterna och för att bringa lycka. Sådana föremål
kunde vara av silver, gärna mynt med kristna motiv och symboler. I Öggestorpsskatten
har nästan alla mynt ett kors, och/eller en kyrkbyggnad eller biskopsbild. Mynt som
byggnadsoffer har i årtusenden lagts i grundstenar, under skeppsmaster och vid plan
tering av fruktträd, men nästan alltid har det rört sig om något enstaka eller ett fåtal
mynt. Seden fortlever, men idag kanske med mindre allvar bakom ...
I major Ribbings hus blev man uppenbarligen hänförd över upptäckten av göm
man från forna tider, och man tyckte sig minnas ha "sett" myntpåsen på kyrkväggen,
för så här skriver han:
"Mina barn upplysa nu liksom en af mina äldre tjenare att de mången gång
fäst sina ögon under gudstjensterna på en i kalkbruket å väggen midtföre der
skatten var inmurad befintlig konturritning af denna form: (här ritar han en
påsliknande figur (figur 6)), som ju liknar och antyder på en penningpåse."
Ribbing hyste förhoppningen att kunna samla in de mynt som arbetarna på platsen
hade plockat på sig. I sitt brev till riksantikvarien skriver han nämligen:
"... har jag genom Kungörelse uppmanat allmänheten att till mig skyndsamt
öfverlemna det som ännu kan vara i rörelse, vilket derefter skall öfverlemnas."
Allt som allt inlöstes 3 174 mynt för 125 kronor, och skatten fick inventarienummer
7135. Några få mynt har lämnats in senare. Så här går det ibland till när skatter hittas.

1500-talets senare del omskiftades tegarna från tre lika breda till två
breda och två smala tegar. Vid storskiftet angav byborna att tegarna
fungerat som byamål i äldre tid.
Vid medeltidens slut inträffade troligen en ekologisk krissitua
tion eftersom skogarna kring byn hade överbetats (Vestbö 1996:74).
För att upprätthålla en hög animalieproduktion måste betes
resurserna förbättras. För att förbättra gräsväxten utfördes årliga
svedjor i skog och inägomark. Ett nytt odlingssystem med regelbun
den träda i form av tresäde infördes dels för att möjliggöra odlingen
av höstråg i inägorna, dels för att lättare kunde styra betestrycket
och underlätta för gräsväxtbefrämjande åtgärder i inägomarken.
Det tredje gärdet, trädesgärdet, som hade förbättrats genom svedje
kunde nu erbjuda en bra gräsväxt åt de betande djuren. Resultatet
av denna process kan studeras i den äldsta kända kartan över
Öggestorp från 1701.
Även åkermarken skiftades om i samband med övergången till ett
nytt odlingssystem vilket ledde till att en del åkerytor inom den cen
trala kärnåkern kom att ligga i ”fel” riktning gentemot den äldre
markindelningen. Vid storskiftet hade markindelningen spelat ut
sin roll som byamål trots att delägarna och brukarna i byn fortfa
rande kände till förekomsten av tegarna. Vid stor- och laga skiftet
var huvuddelen av marken i åkergärdena fortfarande skogsbeväxt
betesmark.
Odling och bebyggelse i Rommelsjö

Rommelsjö omnämns för första gången i ett bytesbrev från sep
tember 1353. Detta brev har behandlats ovan i samband med
beskrivningen av det medeltida Öggestorp. År 1542 bestod
Rommelsjö enligt den kamerala jordeboken av fem hela hemman,
ett skattehemman, ett kyrkohemman och tre frälsehemman. I byn
fanns även en kyrkoutjord. Med sina fem hemman samt en utjord
var Rommelsjö den största byn i socknen. Frågan om områdes
kontinuitet i bosättning från förhistorisk tid är svårbesvarad men
man kan här hänvisas till L-O Larsson som anser att byar som i
1500-talets jordeboksmaterial bestod av minst fem gårdar bör ha
existerat redan omkring år 1000 (Larsson i98i:47off). Kultur
landskaputvecklingen från medeltid och framåt kan utläsas fram
för allt ur laga skifteskartan från 1834 som tillsammans med en
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storskifteskarta över utmarken från 1757 är de enda kartor som
finns kvar från Rommelsjö. Ett storskifte av inägorna år 1770 re
sulterade i en karta men denna finns inte kvar i dag, vare sig på
Lantmäteriverket i Gävle eller vid Lantmäteriets kontor i Jön
köping.
Odlingslandskapsutveckling i Rommelsjö

Figur 6 Rommelsjö bytomt
från 1834 uppvisaren
reglering enligt solskiftets
princip. En förlängning av
bytomten åt öster förefaller
dock ha skett, och Östergårdens tomt är mer
oregelbunden än de övriga.
Gården Malmen som senare
blev utjorden Femtingen ska
enligt en utredning från
1770-talet ha haft sin tomt
mellan Västergården och
Mellangärden.

Bebyggelsen låg år 1834 längs en bygata i västnordväst-ostsydostlig riktning och hade karaktär av en rad by. En väg i nord-sydlig
riktning delade upp bytomten i en västlig och en östlig del, där den
västliga innehöll Västergården och Mellangärden (också kallad
Nilsagården) medan den östra innehöll Långgården, Elovmansgården och Østergården. Rommelsjös bytomt uppvisar år 1834 ett
strikt solskifte (figur 6). Ur äldre handlingar framgår dock att ytter
ligare en gård funnits i byn och denna omnämns i källorna som
Femtingen (namnet Malmen eller Malmgården förekommer också)
eftersom det sägs att gården innehade var femte teg i tegförbanden i
byns åker och äng. Femtingen ska dessutom ha legat som nummer
fem från öster på bytomten vilket ger förklaringen till varför
Mellangärden inte längre ligger mitt på bytomten. Femtingen om
talas från x 600-talets mitt och framåt som utjord.10
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Laga skifteskartan (figur 7) visar ett tresäde i upplösning där en
trädesrotation har funnits mellan Västra gärdet, Norra gärdet samt
ett sydligt gärde bestående av åkrarna Södra gärdet, Östra gärdet
och Sjöflaten. I laga skifteshandlingarna anges att åkrarna besåd
des med dels vårsäd, dels höstråg.
ÄNGSMARK

Endast en mindre del av ängsmarken i Rommelsjö låg inom de tre
åkergärdena. I östra delen av Norra gärdet fanns någon ängsmark
vid åkermarken och i den särhägnade ägan söder om Östergården. I
övrigt låg ängsmarken perifert i förhållande till bebyggelse och
åkermark med undantag för de särhägnade ängshagar som var be
lägna strax väster och sydväst om bebyggelsen. Övrig äng fanns i
form av vekar och ängshagar väster om Västra gärdet och i ett om
råde öster om Femtingagölen och Sjöflaten. Byns bästa ängsmark
fanns i ett större område i byns östligaste del där ett större samman
hängande område stäckte sig från söder om vägen mot Boda och
Flathälla och norrut till morasmarkerna i byns nordligaste del.
BETESMARK

Betesmark fanns framför allt i byns västra och södra del samt i ett
område mellan Norra gärdet och ängarna vid bygränsen mot Boda
och Flathälla. Större delen av marken i det södra åkergärdet samt
delar av marken i Östra och Norra gärdet användes också som be
tesmark. Liksom i Öggestorp beräknades den icke odlade marken i
åkergärdena som avrösningsjord vid laga skiftet.
UTJORDEN FEMTINGEN OCH SOLSKIFTET

Inga spår finns i laga skifteskartan av äldre tegindelningar i åker
eller ängsmark. Att solskiftade tegförband tidigare funnits framgår
av laga skifteshandlingen där lantmätare Allwin tillsammans med
delägarna synade de äldre tegarna för att utröna en delningsgrund
för skiftet. Detta tegskifte, som byamännen ansåg vara ett ålderdom
ligt tegskifte, blev delningsgrund vid laga skiftet.
Ett ständigt tvistefrö mellan ryttmästaren Ribbing på Ulvsnäs
säteri och Öggestorps kyrka var äganderättsliga förhållanden kring
utjorden Femtingen och upprepande utredningar gjordes av denna
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fråga under 1700-talets senare del och 1800-talets förra del. År
1770 utredde lantmätaren Lindwall utj ordens åker- och ängsinnehav i byn och kunde då konstatera att utjordens mark var samlad i
det södra åkergärdet i ”ett antal smala remsor och åkrar som hava
namn av Femtingar emellan Nilsa- (Mellangärden) och Wästergårdarnas skift i besagda gärde”. Femtingen hade här elva skift med
olika namn av 90-1400 alnars längd och cirka 6-19 alnars bredd
som omfattade dels åker men även äng och betesmark.11 Detta visar
att all mark i byn delats upp i långsmala tegar som inte enbart om
fattade åker och äng utan även betesmark, och att uppdelningen
gjorts medan Femtingen eller Malmgården fortfarande var en gård i
byn vilket den troligen var fram till senmedeltid. Att Femtingen en
dast hade tegar kvar i det Södra gärdet bör sättas ihop med den
agrara omstruktureringen vid ungefär 1500-talets mitt då tresäde
infördes. Då genomfördes troligen en genomgripande omskiftning
av de två nordliga gärdena medan strukturen i det södra gärdet bi
behölls. Eftersom Femtingagården redan spelat ut sin roll omskifta
des inte utjordens tegar i de övriga gärdena utan de delades upp
mellan de övriga gårdarna. Femtingens tegar bröts ut i samband
med utredningen 1770 och kom att läggas inom ett skift intill en
göl i byns sydvästra del. Det är troligen från denna tid som namnet
Femtingagölen härrör.
Eftersom vi saknar karta över Rommelsjös inägor före 1834 kan
vi inte säga om de tegar som beskrivs i tingsrättens ägoutredning är
solskiftestegar eller markindelningar av samma typ som fanns i
Öggestorp. Troligt är dock att tegarna representerar en indelning av
gårdens inägor enligt solskiftesprincipen. Den reglerade bytomten
samt tegarnas angivna bredd antyder att så är fallet.

Figur 7 (Motstående sida)
Renritning av laga skiftes
kartan från 1834 över
Rommelsjö by. En stor del av
ängsmarken ligger perifert i
förhållande till byns övriga
inägor. Möjligen kan
ängsmarken i byns östra del
indikera förekomsten aven
tidigare gårdsenhet som
ödelagts och vars inägor
ligger som äng till
Rommelsjö. I detta område
har röjningsrösen och en
fägata påträffats.
Rommelsjös bytomt har
karaktären aven radby och
troligen är byn solskiftad i
tomt, åker och äng.
Renritning:
Aadel Vestbö Franzén.

Åsa, en ödelagd gårdsenhet?

Rommelsjös ängsmark var framför allt belägen inom ett större sam
manhängande område med särhägnade ängar som låg skilt från resten
av byns inägomark, öster om ett område med särhägnade beteshagar.
Ängen omfattade ägor med namn som Åsa, Åsaängarna, Tillåsa,
Vägåsa, Trolltäppa, Bomansäng och Lilla Intaget (figur 8). Bakom
ägonamnen Åsa, Vägåsa och Lillåsa kan dölja sig en övergiven be
byggelseenhet, till exempel en gård vid namn Åsa. På storskifteskartan
över utägorna från 1757 heter ängsområdet Åsarna.
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Figur 8 I Rommelsjö finns
namn som ger ledtrådar till
landskapets historia. Vem var
hovmannen i Hovmans hage,
och vad menas med Nattmansdungen? Inom byns östra del
finns flera ägonamn med
för och efterled på Åsa.
I området, som präglas av
hög bonitet och som används
som äng åt Rommelsjö 1834,
finns fossil åkermark och en
fägata. Är Åsa en medeltida
ödegård? Renritning:
Aadel Vestbö Franzén.
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En genomgång av bonitetsgraderingen från laga skiftet i Rom
melsjö visar att området har mycket hög bonitet dels i samma klass
som åkermarken och dels i klassen under. Vid besiktning i området
konstaterades att det inom ett cirka sju hektar stort område som
täcker Åsa, Vägåsa samt en del av Trolltäppa finns röjningsrösen av
ålderdomlig karaktär, röjda ytor samt en fägata. Kanske utgör
röjningsrösena rester efter inägorna till en gård som funnits i områ
det och som vid något tillfälle lagts öde.
Ur lagaskifteshandlingen framgår att den äldre huvudvägen från
Rommelsjö till Flathälla och Boda gick över Åsaängarna och Väg
åsa. Denna väg avvecklades vid tiden för skiftet och hemmans

ägarna i Boda och Flathälla uppmanades att ta den nya vägen till
kyrkan, den som gick söder om Åsaängarna. Att den äldre huvud
vägen gått över Åsa stöder antagandet att en bebyggelseenhet fun
nits här tidigare.
Rommelsjö by, en sammanfattande tolkning

Rommelsjö har troligen bebyggelsekontinuitet från förhistorisk tid
och utgjorde vid 1500-talet socknens största by, bestående av fem
hela hemman samt en utjord. Sex gårdar bör således ha funnits i
Rommelsjö under högmedeltid. Under medeltiden reglerades byns
tomter samt åker- och ängsmark enligt solskiftets princip.
I samband med den senmedeltida agrarkrisen slogs en av går
darna i Rommelsjö ut, Femtingen (eller Malmen, Malmgården),
men gårdens åker- och ängstegar fanns kvar och brukades senare av
andra gårdar i byn.
Vid 1500-talets mitt infördes odlingssystem med regelbunden
träda. I samband med detta genomfördes dels en omskiftning av
tegarna inom större delen av byns åker- och ängsmark, dels utvidga
des odlingsmarkens areal. Utjorden Femtingens tegar fanns nu re
presenterade endast i inägomarkens södra del fram till dess att de
bröts ut i samband med storskiftet 1770, och fick sitt läge vid
Femtingagölen som gölen nu kom att kallas. Troligen fanns en gård
vid namn Åsa inom Rommelsjös östra del. När denna lades öde kom
gårdens inägomark att utnyttjas som äng under Rommelsjö.
Odling och bebyggelse i Axlarp

År 154z nämns Axlarp för första gången i den kamerala jordeboken.
Gården uppges utgöra ett frälsehemman. Axlarp tillhörde då Anna
Andersdotters (Stjärnbjälke) gods (Almquist 1976:755, 1273^.
Jordeboken från 1549 omnämner även en kyrkoutjord i Axlarp vilket
antyder att ännu en bebyggelseenhet funnits i Axlarp (Agertz F-topo).
Det går att belägga en hemmansklyvning i Axlarp från cirka
1650 då gårdarna börjar redovisas som två halva hemman. Denna
tycks ha föregåtts av en icke registrerad hemmansklyvning som
inträffar mellan 1560 och 1580. Under denna tidsperiod tredubb
lades tiondesumman från Axlarp från två skäppor korn och fyra
skäppor råg 1560 till 6 skäppa korn och 9 skäppa råg år 1580.
Tiondet kom sedan att ligga kvar på denna nivå.
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I Älvsborgs lösen 1571 antecknas Karl i Axlarp för 30,1 Ne12 vil
ket är bland de högsta Ne-talen i socknen. År 1626 redovisas två
brukare i Axlarp och deras boskapsinnehav sammantaget kommer
upp i samma Ne-siffra. Den höga Ne-siffran från 1571 speglar såle
des troligen en icke registrerad hemmansklyvning.
Axlarp i det äldre kartmaterialet

Figur 9 Vid storskiftet
reglerades Axlarps bytomt
i två lika stora gårdstomter.
Den nya, geometriska
strukturen är markerad
med tjock linje. Renritning:
Aadel Vestbö Franzén.
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Vid storskiftet 1803 var Axlarp en by bestående av två halva frälse
hemman. Axlarp var en av de många byar i norra Småland som ur
sprungligen bestått av ett hemman och som genom hemmans
klyvning under 1600- och 1700-tal erhöll bykaraktär.13 De två går
darna låg på en bytomt centralt belägen i inägomarken. Vid stor
skiftet reglerades bytomten till en rektangulär figur som delades i
två lika stora delar.(Figur 9.)
Storskifteskartan visar ett hägnadssystem där åkermarken var
fördelad på fem gärden kring bytomten och ett perifert gärde nord
ost om bytomten. Gärdesarealen bestod för de fyra största gärdena
vid byn, Kyrkogardet, Mellangärdet, Karsbogärdet och Stora Häg
nen framför allt av åkermark där hägnaderna slöt tätt intill och följde
åkermarkens gränser. Ett gärde, Kullyckan, bestod mest av äng men
här fanns även några få åkerlyckor. (Figur 10.)
Varken karta eller text säger något om gårdarnas
fördelning av åkermarken före skiftet - det är där
för svårt att utläsa äldre ägarförhållanden ur kar
tan. I kartbilden kan man dock skönja förekom
sten av dels blockformiga, dels långsmala tegar och
trots att åkermarkens morfologi till största delen
speglar en anpassning till topografiska faktorer,
bör dessa tegar kunna kopplas till ett tegskifte mel
lan gårdarna. Inga anteckningar finns i akten om
byamål, tegskiften eller trädessystem. Det är dock
troligt att de två gårdarna låg skift om skift i åker
inom de fyra åkergärdena centralt i byn och att en
regelbunden träda i tre- eller fyrsädesrotation
praktiserades.
Vid storskiftet delades åkermarken upp på så sätt
att gård A fick Kullyckan, Karsbogärdet och
Mellangärdet medan gård B fick Stora och Lilla

Hägnen samt Kyrkogardet. Utöver detta fick gård A östra delen av
Björkeledslyckan och gård B den västra. Texten anger att 2 kapp
land14 gemensamt skulle nyuppodlas i Björkeledslyckan vilket anty
der att denna åker var under anläggande vid tiden för skiftet.
Ängsmarken var framför allt belägen i byns nordliga del och om
fattade Kyrkängen, Högerödjan, Hängslen och Kongsängen. Inte hel
ler för ängsmarken ges någon antydan om tidigare innehav eller even
tuellt tegskifte i ängen. Vid storskiftet delades ängen så att gård A fick
hela Hängslen och Högerödjan, samt en bit i norra delen av Kyrkängen
medan gård B fick Kongsängen och större delen av Kyrkängen.

Figur 10 Axlarp år 1803.
Kartan redovisar fyra
åkergärden med hägnader
som sluter tät intill
åkermarken. Ängen är
belägen framför allt i byns
norra del medan hagar och
betesmark vidtar åt väster.
Renritning:
Aadel Vestbö Franzén.
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Figur 11 Axlarp 1857.
Åkermarksarealen har ökat
markant sedan storskiftet och
det är framför allt inom den
tidigare ängsmarken i norr
som expansionen har skett.
Den långt gångna
hägnadsläggningen i både
inmark och utägor bör ses
som ett led i en långt gången
reglering av betet. Ren ritning:
Aadel Vestbö Franzén.

Även hagmarken och utmarken delades mellan de två gårdarna.
Storskiftesdelningen i Axlarp förefaller ha gått smidigt eftersom
inga tvister, som kunnat ge oss bättre insikt i äldre ägande
förhållanden, uppstått.
År 1857 var det åter dags att skifta, denna gång skulle ägorna
fördelas i laga skifte. (Figur 11.) Nu fanns 6 hemmansbruk i byn på
1/8-1/4 mantals storlek. På bytomten fanns fortfarande två gårdar
utmarkerade vilket antyder att flera brukare delade på de halva
hemmansdelarna. Efter laga skiftets genomförande fick tre av
brukarna flytta ut från bytomten.
Åkermarken var vid laga skiftet uppdelad på flera små gärden
även om man fortfarande kan skönja de ursprungliga fyra gärdena
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i kartan. Sammantaget fanns nu tolv mindre särhägnade åker
gärden som brukades separat av varje brukare. Inget anges dock i
texten om eventuell förekomst av regelbunden träda mellan brukar
nas olika åkerstycken.
En kraftig ökning hade skett av byns åkerareal sedan storskiftet;
framför allt hade ny åkermark tagits upp strax norr om det gamla
Karsbogärdet samt i ängsmarken norr om byn, närmre bestämt
inom Högerödjan och Hängslen. Nyodlingen har alltså främst
inkräktat på ängsmarken och ingenting anges om nyodling på
utmarken eller i hagmark.
De arkeologiska resultaten och odlings- och bebyggelse
historiska rön

Området som undersöktes arkeologiskt i samband med grävning
arna för riksväg 31, var belägna norr om Axlarps bykärna, inom de
ägor som motsvarar Högerödjan, Hängslen och Kongsängen på
storskifteskartan. Resultaten från de arkeologiska undersök
ningarna presenteras i kapitel Arkeologi längs vägen. Det kan dock
vara av intresse att se närmare på dateringarna från den fossila åker
marken. Av de tretton 14C-dateringarna från röjningsrösen i Axlarp
var flertalet från medeltid (cirka 1200-1400 e.Kr). Vid 1500-talets
mitt omnämns en kyrkoutjord tillsammans med frälse hemmanet
och vi har tidigare sett hur begreppet utjord är synonymt med öde
gård. Mycket talar för att dateringarna från medeltid av den fossila
åkermarken ska knytas till en gårdsenhet som legat norr om den nu
varande gården och som ödelagts under senmedeltiden. Denna del
av Axlarps bys marker återfinns som ängsmark i det äldre kartmate
rialet och en trolig tolkning är att den ödelagda gårdens inägor la
des in som äng under gården Axlarp.
En tolkning av bebyggelseutvecklingen i Axlarp

Axlarp är ett resultat av den medeltida bebyggelseexpansionen på
det Småländska höglandet. Två gårdar etablerades under vikinga
tid/tidig medeltid inom ett område som ungefär motsvarar nuva
rande fastighetsgräns för Axlarp. En av gårdarna med inägor var
belägen i området för den senare byn Axlarp, den andra gården med
inägomark var troligen belägen inom området som motsvarar
Högerödjan, Hängslen och Kongsängen på storskifteskartan. Date-
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ringen av röjningsrösen som lagts upp i samband med den nordliga
gårdens odlingsaktivitet diskuteras ovan. De två gårdarna praktise
rade troligen ett odlingssystem som var en blandning av ensädesjord
på regelrätta inägor och tillfälliga, särhägnade åkrar. Gränsen mel
lan de två gårdarnas ägor utgjordes av vägen genom Axlarp från
Forserums kyrkby i nordväst och Målen, Topperyd i sydost.
I samband med den senmedeltida agrarkrisen ödelädes den nord
liga av de två gårdarna som sedan återfanns som en utjord under
den kvarvarande gården i Axlarp.
Under 1500-talet genomfördes en omläggning av odlingsland
skapet i och med att gården Axlarp övergick till ett odlingssystem
med regelbunden träda i tre- eller fyrsädesrotation. En ökning av
gårdens åkerareal skedde troligen på ängsmarkens bekostnad vilket
ledde till att gården utökade sin ängsareal åt norr, och inlemmade
därmed utjordens äldre inägomark med sina ägor. Omstrukture
ringen möjliggjorde ett ökat resursuttag vilket tillät en icke registre
rad hemmansklyvning som permanentades vid 1600-talets mitt.
Genom detaljstudier av tiondesummorna samt boskapsuppgifterna
från 162.6 kan en ganska bra tidsbestämning göras av tiden för den
icke registrerade hemmansklyvningen.
De två halva hemmansbruken fördelade inägorna sinsemellan i
ett tegskifte bestående av dels blockformade och dels långsmala tegar
Rumslig organisation i Öggestorp, Rommelsjö och Axlarp

Odlingslandskapet i norra delen av Jönköpings län genomgick
stora förändringar mellan högmedeltid och tiden för de första
karteringarna (Vestbö 1996:61). De geometriska kartorna eller
skifteskartorna ger oss ingen ”fryst” bild av ett medeltida odlings
landskap - däremot kan man i kartorna hitta pusselbitar till de pro
cesser som format landskapet över tiden. Genomgången av de tre
byarna visar också att ingen genomgripande modell kan appliceras
på jordbruksutvecklingen över hela regionen, utan lokala förut
sättningar har styrt odlingslandskapet utformning.
Det som framför allt utgjort en styrande faktor i de tre exemplen
är balansen mellan utmark och inägor. Även om spannmåls
odlingen spelat en viktig roll i byarnas försörjningsstrategi har bo
skapsskötsel troligen utgjort navet i den agrara ekonomin, där till
gång till fullvärdiga betesresurser och vinterfoder utgjort viktiga
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komponenten Både i Axlarp och Rommelsjö har man troligen ut
nyttjat inägomark från gårdar som lades öde i samband med den
senmedeltida agrarkrisen till äng (se ovan).
Rommelsjö utgör ett exempel på en by med områdeskontinuitet
från förhistorisk tid som reglerats till bebyggelse och inägomark en
ligt solskiftet eller en solskiftesliknande princip under medeltid. De
geografiska förutsättningarna - belägenheten i en, för småländska
förhållanden, odlingsintensiv bygd begränsade expansionsutrymmet
och övergången till tresädesrotation medförde troligen nyuppodling
av tidigare ängsmark. För att kompensera för bortfallet av slåttermark inlemmades inägorna till en äldre ödelagd enhet i byns östra del
som äng under Rommelsjö. Införandet av trä desgärde bör förklaras
som ett led i en strävan att lyfta in rågodling från utmark till inägor.
I Öggestorps kyrkby skedde tidigt ett överuttag av tillgängliga
resurser, varvid balansen mellan inägor och utmark slogs sönder. In
förandet av regelbunden träda bör här ses som ett led i en strävan
att freda marken från bete under en period för att genom svedj ebränning förbättra gräsväxten. Spannmålsodling på svedjorna var
av sekundär betydelse.
Rumsliga processer och kvartärgeologiska rön

Studien av vegetationsutvecklingen i de studerade områdena visar
dels att spannmålsodlingen fick ett uppsving vid medeltidens bör
jan och ökade i intensitet fram till modern tid, dels att granen vid
samma tid spred sig över höglandet. Fram till vikingatidens slut
hade betesindikerande pollen dominerat inom Öggestorp och
Axlarpsområdet. Det förekom dock spannmålsodling i någon skala
inom Femtingagölens upptagningsområde, men med hänsyn till
den lucka i Femtingagölens sediment som täcker perioden cirka
700-1400 e.Kr. är det svårt att dra några slutsatser om mänsklig
påverkan i området under denna period.
En kraftig uppgång i enpollen under perioden cirka 1400-1700
är märkbar inom Femtingagölens upptagningsområde och detta
har tolkats så att landskapet under denna period utsätts för ett hårt
betestryck i en skogsmiljö som i övrigt dominerats av gran och tall
(Lagerås ipphiyf. Appendix III). Kartan från 1701 över Öggestorp
(figur z) med sina detaljerade vegetationsupplysningar ger stöd åt
pollendiagrammet. På kartan finns upprepade upplysningar om
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svedj or och fällor men pollendiagrammet visar ingen uppgång för
svedjeråg eller de örter som trivs tillsammans med svedjerågen.
Detta stödjer hypotesen att svedjandet inte främst avsåg
spannmålsodling utan tillkom som ett led i arbetet med att för
bättra gräsväxten.
Vi har ovan nämnt olikheterna i markutnyttjande mellan Oggestorp/Rommelsjö och Axlarp. Ökningen av enpollen kan inte ut
läsas ur pollendiagrammen från Bråtamossen eller Avegöl under
samma tidsperiod som för Femtingagölen, utan enen ökar först
kring år 1800. Ett ökat betestryck under medeltid/tidig historisk tid
kan således inte påvisas i pollendiagrammet från Axlarp.
Kan pollenanalysen ge någon ledtråd om dateringen av införan
det av regelbunden träda i Öggestorp och Rommelsjö? Undersök
ningar från Finland visar att blåklint framför allt förekommer till
sammans med höstråg som odlas på permanenta åkrar. Svaga
blåklintsindikationer som kan dateras till 1500-1600-talet finns i
pollenprovet från Femtingagölen (Lagerås 1996:7!. Appendix III).
Detta kan utgöra ett stöd för en datering av införandet av regelbun
den träda till denna period.
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Landskapsrekonstruktioner för
Axlarpsområdet

Vårt tvärvetenskapliga projekt har gjort det möjligt att tolka land
skapet för utvalda tidsskeden genom att kombinera resultat från
arkeologiska utgrävningar med såväl paleoekologiska analyser som
med skriftligt källmaterial. Vi har valt att rekonstruera landskapet
i tredimensionella bilder i ”helikopterperspektiv”, vilket bör ge en
tydligare uppfattning om landskapets karaktär och dess föränd
ringar. Detta är en utmaning eftersom källmaterialet är fragmenta
riskt men vi strävar efter att åstadkomma en så realistisk bild som
möjligt av gångna tiders landskap och markanvändning. Det inne
bär ett ställningstagande, för varje tidskede, till olika företeelser i
terrängen - vegetationsmonster, hydrologi, markanvändning, bo
sättning, hägnader, åkermark med mera. Fakta, i kombination med
viss fantasi, kan förhoppningsvis ge en trovärdig bild. Exempel på
liknande försök till rekonstruktioner för långa tidsserier finns för
bland annat Sydskåne (Emmelin & Brusewitz 1985; Berglund
1994) och Södermalm i Stockholm (Robertsson mil. 199z).

Vinjettbild Flygbild
över Axlarpsområdet med
samma landskapsperspektiv
som i rekonstruktionsbilderna. Foto:
Leif Gustavsson 1997.

Källmaterial och metodik i Axlarp

Eltgångspunkten har varit det nutida landskapet med kartor över
topografi och hydrologi (topografisk karta), jordartsfördelning
(jordartskarta), markanvändning (ekonomisk karta) samt över
siktlig vegetation (flygbild). För äldre tider kombineras detta un
derlagsmaterial med information om bebyggelsehistoria (arke
ologiskt och historiskt, skriftligt källmaterial) och om landskapets
förändringar (paleoekologiska analyser och historiskt kartmate
rial). Tillsammans ger allt detta en beskrivning av förändringar
genom tiden, men i rekonstruktionsarbetet ingår även en ”översätt
ning”, en kalibrering, till ytor, exempelvis utbredningen av åker,
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äng och betesmark i det verkliga landskapet. Pollendiagram tolkas
vanligtvis kvalitativt till vegetation genom att utnyttja indika
torarter, vilket är en approximativ metod. Utveckling pågår mot en
bättre kvantitativ metodik genom att utnyttja hur nutida landskap
med olika vegetationstyper representeras i nutida pollenspektra
(Gaillard m.fl. 1992,1994; Broström m.fl. 1998). Skissen ovan be
lyser hur olika källmaterial utnyttjats i exemplet Axlarp. En mera
utförlig beskrivning av metodiken för rekonstruktion av äldre kul
turlandskap har tidigare publicerats av Berglund (1997). I vårt ex
empel har landskapen vuxit fram i ett nära samarbete mellan arkeo
logerna och paleoekologerna å ena sidan och tecknaren å andra
sidan. Detta samarbete har varit mycket stimulerande. Nya fråge
ställningar har uppstått under arbetets gång. När det lokala käll
materialet inte lämnat svar har kunskap från liknande miljöer i an
dra områden anlitats. Sex olika tidsskeden har valts ut, representa
tiva för en tidsperiod omkring det angivna århundradet. En förmin
skad bild av respektive landskap anger med siffermarkeringar de
platser som lämnat konkreta underlag till den aktuella rekonstruk
tionen. Skisserna visar också utbredningen av de viktigaste jord
arterna. Därmed redovisas det vetenskapliga faktaunderlaget för de
olika landskapsrekonstruktionerna.

Beskrivning till landskapsrekonstruktionerna på sidorna 138—149
NEOLITIKUM — ÅR 3000 F.KR.

Bråtamossen (i) utgjorde provtagningslokal för den paleoekologiska undersökningen i Axlarp. Torvlagerfölj den visar att Bråta
mossen under neolitikum var ett starrkärr, och detsamma har gällt de
flesta småländska torvmarker vid denna tid. Sådana naturliga starr
ängar var antagligen viktiga betesmarker, bland annat för älgen.
Landskapet var under denna tid klätt av en lummig lövskog (z).
På moränmarkerna var lind det vanligaste skogbildande trädslaget,
men även andra lövträd, som ek, alm, björk och hassel var vanliga.
Tallen var begränsad till sandiga jordar, hällmark och annan mager
mark. I Axlarpområdet växte det troligen tallskog på det stråk av
sandiga och grusiga isälvsavlagringar som löper väster om Bråta
mossen (3). Längs Bokån växte al (4).
Men den neolitiska skogen var inte opåverkad av markanvänd
ning. Redan från 3900 f.Kr. och framåt förekom typiska betesmarksväxter i området. Några indikationer på odling har vi dock inte sett.
Inte heller finns det några kända boplatser eller gravar från denna tid
i området. Att människor ändå vistats här visar de enstaka, lösfunna
yxor av flinta och bergart som påträffats. Vår tolkning är att områ
det har besökts regelbundet av herdar med djur på skogsbete (5).
Inte bara tamboskap, utan naturligtvis också vilda djur som kron
hjort, betade i skogen (6). Tama och vilda växtätare ska kanske inte ses
som konkurrenter om födan. Vilda växtätare kan ha gynnats av
röjningar och skogsbete som höll skogen ljus och betesvänlig.
Källmaterial:

Den neolitiska landskapsrekonstruktionen bygger i huvudsak

på resultat från pollenanalyser. Uppgifterna om lösfynd av yxor bygger på
fornminnesregistret och länsmuseets arkiv.

ÄLDRE JÄRNÅLDER — ÅR 200 E.KR.

Betestryck och röjningar skapade under äldre järnålder ett halv
öppet, betespräglat landskap (i). Våra undersökningar har visat att
landskapet nu var lika öppet som senare under historisk tid. Det
samma kan gälla många andra äldre järnåldersmiljöer på höglandet.
I torvlager från denna tid förekommer pollen från korn och vete,
samt från örter som kan ha vuxit som ogräs på odlingsytorna. Nu
hade alltså odling introducerats i området (z). Kolbitar under
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röjningsrösen och rikligt med mikroskopiska kolpartiklar i torvlagerföljden visar att röjningsbränningar förekom. Stenröjning i samband
med odlingen kan ha förekommit men säkra belägg saknas.
Spår av hägnader eller andra åkeravgränsningar har inte påträf
fats, men någon form av sådana har behövts för att hålla betes
djuren borta från den odlade grödan. Avsaknaden av hägnadsspår
gör att vi vet mycket lite om odlingsytornas form. Troligen har od
ling bedrivits inom ramen för ett system där odlingsytor och även
gårdslägen successivt flyttat runt inom ett resursområde.
På den plats där gården ritats har härdar (3) och keramik från
äldre järnålder påträffats, liksom en skärvstenshög (4). Platsen var
stenröjd och avgränsades åt det ena hållet av ett dike (5). Dessa in
dikationer, tillsammans med förhöjda fosfatvärden i den intilligg
ande marken (6), tyder på att en gård legat här. Direkta bebyggelse
spår har dock inte påträffats.
Inte långt från boplatsen ligger ett litet gårdsgravfält med runda
och kvadratiska stensättningar (7). Det stora gravröset Dejlarör (8)
uppfördes antagligen redan under bronsåldern, men var under
äldre järnålder fortfarande ett viktigt monument som syntes vida
omkring i det öppna landskapet. I anslutning till Dejlarör anlades
ett flertal kvadratiska stensättningar under äldre och mellersta järn
ålder (9). Några av dem ligger på rad, och har troligen anlagts längs
en väg eller stig. Den väg som i dag går längs dessa gravar, och som
även finns på de äldre kartorna, kan ha anor från denna tid (10).
I undersökningsområdet finns sammanlagt zz synliga gravar, i
huvudsak stensättningar. På bilden har inte samtliga gravar tagits
med, eftersom en del av dem kan ha anlagts senare än zoo e.Kr. Inga
av gravarna har undersökts. De dateras utifrån jämförelser med lik
nande gravtyper i andra områden.
Vid begränsade provgrävningar i ett område med höga fosfat
halter påträffades ett flertal härdar (11). Kanske visar dessa på yt
terligare ett gårdsläge, alternativt ett mer fjärran beläget aktivitets
område till den ovan nämnda boplatsen.
Gravar av samma typer som de i Axlarp förekommer i små grup
per eller ensamliggande här och var i omgivningen (iz). De speglar
troligen förekomsten av gårdar liknande den som funnits i Axlarp.
Lövtäkt under förhistorisk tid är svår att belägga, men bör ha före
kommit. På bilden visar träden nära gården spår av hamling (13).
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Källmaterial:

Rekonstruktionen bygger på resultat från både pollenanalyser

och arkeologiska undersökningar. Lokaliseringen av boplatsen bygger på
fynd av keramik, härdar och skärvsten, i kombination med att ytan var stenröjd, avgränsades av ett dike och låg intill ett område med höga fosfatvärden.
Anläggningarna är ,4C-daterade. Övrigt arkeologiskt källmaterial är ett antal
gravar som utifrån gravtyper kan knytas till denna tid.
YNGRE JÄRNÅLDER — 700 E.KR.

Den äldre järnålderns öppna landskap hade nu en bit fram i yngre
järnålder till stor del vuxit igen. Framför allt björk, men också ek,
hade tagit över de gamla betesmarkerna (i). För första gången finns
nu också enstaka bokar i landskapet (z).
Bråtamossen började gradvis utvecklas från kärr till mosse (3).
Miljön på torvmarken blev alltmer näringsfattig, och som en följd
etablerade sig tåliga växter som tall och ljung. Denna fattiga mosse
vegetation etablerade sig först i torvmarkens centrala delar.
Skogen genomgick inte en fullständig igenväxning, där man skulle
förväntat sig att ljuskrävande träd så småningom konkurrerades ut
av de som är mer skuggtåliga. Efter den första igenväxningsfasen kom
skogen istället att behålla en ljus och ganska öppen struktur under
flera århundraden. Det tyder på att skogen hölls öppen av extensiv
betesdrift (i motsats till intensiv). På bilden visas en herde med bo
skap och ett enkelt herdeviste (4). Indikationer på bosättning sak
nas, liksom belägg för odling. Det verkar som om området åter fick
den funktion av extensivt betesområde som det hade under
neolitikum. Möjligen nyttjades det endast säsongsvis.
Ett av de sista spåren av bosättning, före igenväxningen och
bebyggelseomläggningen, är en hägnadsvall av sten i sluttningen
intill ett sankmarksområde (5). Hägnadsvallen anlades under över
gången mellan äldre- och yngre järnålder, men vid den tid som
landskapsrekonstruktionen speglar hade den spelat ut sin roll.
Gravar från det aktuella tidsavsnittet saknas. Men under meller
sta järnålder, troligen i tidsavsnittet mellan denna rekonstruktion
och den förra, uppfördes en domarring på gravfältet (6). Från den
yngre järnåldern saknas tidstypiska gravar och boplatser. Inte bara
lokalt utan även i ett större område kring Axlarp saknas gravar från
yngre järnålder. Den yngre järnålderns bebyggelsemönster avviker
således från det som fanns under äldre järnålder.
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Den ljusa lövskogen har, liksom under neolitikum, erbjudit rikt
bete åt vilda växtätare som kronhjort, rådjur och älg (7). Vilt
rikedomen bör ha lockat till sig jägare från bosättningar i dal
gångar och på låglandet.
De stora gravarna från tidigare perioder har säkert fortsatt att
fungera som hållpunkter och riktmärken för människor som rörde
sig i området (8).
Källmaterial:

Rekonstruktionen bygger huvudsakligen på resultat från pollen

analyser, men också på en undersökt hägnadsvall och kunskap om gravarna.

MEDELTID — ÅR 1300

Mossepartiet som bildats i Bråtamossens centrala delar redan under
järnåldern växte och kom att täcka allt större delar av torvmarken (i).
Den från norr till söder expanderande granskogen (z) har nu
nått området. Gran är ett skuggtåligt och konkurrensstarkt träd
slag, och dess intåg innebar en markant scenförändring med stor be
tydelse för flora, fauna, jordmån och markanvändning.
I torvlager från denna tid i Bråtamossen finns pollen från korn,
vete och råg. De visar att det nu, efter ett uppehåll på några hundra
år, återigen bedrevs odling i området. Från medeltiden är också de
allra flesta av röjningsrösenas 14C-daterade kolbitar (3). Det är tro
ligt att majoriteten av röjningsrösena tillkommit i samband med
röjning och odling vid denna tid. Odlingen bedrevs i ett ensädessystem med fasta, gödslade åkrar. Utanför inägorna fanns tillfälliga
åkrar som odlades ett å två år innan de åter lades ut till gräsmark
(4). Gränsen mellan inägor och utmark hade blivit mer fixerad (5)
med ängs- och fodermarker som det viktigaste markslaget (6). Från
gården sträcker sig fägatan (7) ut mot utmarkens betesresurser (8).
Det finns inga arkeologiska belägg för någon gård i Axlarp, men
skriftliga källor antyder att två gårdar har funnits under medeltid. I
jordeböckerna från 154z och 1549 omnämns Axlarp som bestå
ende av ett frälsehemman och en kyrkoutjord. Utjordsbegreppet
syftar till en övergiven bebyggelseenhet, i detta fall en gård, som
övergivits i samband med den senmedeltida agrarkrisen. Troligen är
det till denna gård som de undersökta, medeltida röjningsrösena
skall knytas. Två gårdar bör således ha funnits i Axlarp fram till
senmedeltid, då gården i förgrunden lades öde (9). Den andra går-
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den (io) levde vidare och utvecklades så småningom till dagens
Axlarp.
I omgivningen fanns flera liknande, små byar och ensamgårdar
(ii), bland annat Karsbo med ängsmarker norr om Bråtamossen (iz).
Källmaterial:

Rekonstruktionen av vegetation och markanvändning bygger på

pollenanalyser och torvstratigrafi. Dateringen av röjningsrösena bygger på
14C-dateringar av träkol. Tolkningen av gårdarnas antal och lägen bygger på
jordeböcker från år 154z och 1549, kartering och datering av röjningsrösen
samt på en retrogressiv analys av de senare skifteskartorna från år 1803 och
1857.

FÖRE STORSKIFTET — ÅR 1800

Storskifteskartan som upprättades över Axlarp år 1803 visar
odlingslandskapets struktur innan skiftet. Gården hade redan un
der 1600-talets förra hälft genomgått en hemmansklyvning och vid
tiden för storskiftet bestod Axlarp av en by med två halva frälse
hemman. Den oregelbundna bytomten (1) kom att regleras vid
storskiftet i två lika stora, rektangulära gårdstomter. Söder om
bytomten låg ett soldattorp med åker och äng (z), där fanns även
åker och äng till mjölnaren (3).
Byns åkermark var uppdelad i fyra gärden (4, 5, 6, 7) samt ett par
mindre vretar (8, 9). Åkermarken i gärdena var tegskiftad så att
varje gård brukade varannan teg. Troligen praktiserades fyrsäde där
tre gärden odlades årligen och ett låg i träda. Ett gärde besåddes
med höstråg (4) och på två gärden vårsåddes korn (5, 6). Trädesgärdet (7) vilade och bearbetades eller betades av boskapen. På
vretarna såddes kanske havre och lin (8, 9). Pollen från vete, korn,
råg och havre har identifierats i torvlagerföljden. Trägärdsgårdar
(10) avgränsade gärdena från varandra och en fägata (11) förband
bytomten med utmarken.
Ängen (iz) var i huvudsak belägen norr om bytomten och åker
marken, alltså ganska perifert från gårdarna. Ängen utgjordes såle
des av inägorna till den andra gården som fanns i Axlarp under
medeltiden, och kom att fungera som äng fram till ängsbrukets av
skaffande. I ängarna fanns troligen hamlade lövträd (13), och till
fälliga lindor togs upp för odling (14). På bilden pågår våtmarksslåtter längs Bokån (15).
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Urmarkerna präglades av betesdrift och pollenanalysen från
Bråtamossen (i6) visar att betesmarkerna nu hade en fattigare vege
tation än tidigare. Ljungen blev vanlig liksom enen, och det är först
i sen historisk tid som enefälader blev en vanlig marktyp i området
(17). Trädvegetationen på utmarken dominerades av gran och var
gles, tuktad av skogsbete och bränsletäkt (18). Anteckningar om
svedjen och fällor i skiftesprotokollet visar att tillfälliga åkrar fort
farande togs upp på utmarken (19). Svedjornas viktigaste funktion
var dock troligen att förbättra gräsväxten för betet.
Som ett tillägg till utmarksbetet fanns inägonära beteshagar (20)
där till exempel dragdjur och mjölkkor betade.
Ett par kvarnar har funnits till byn, varav en var belägen på grän
sen mot Karsbo (21) och en fanns söder om bytomten (22).
I väster och söder på andra sidan Bokån låg Sjöstorps ängar och
utmarker (23). I norr (närmast i bild) gränsade Axlarps ägor mot
ängs- och betesmarker tillhörande byarna Horshaga (24), Tryggarp
(25), Karsbo (26) och Kullebo (27). Axlarp hade sin huvudsakliga
utmark mot öster och sydost.
Källmaterial:

Rekonstruktionen bygger till allra största delen på storskiftes-

kartan med tillhörande handlingar från år 1803. Tolkningen av vegetationen
och markanvändningen bygger också på pollenanalysen.

MODERN TID — ÅR 1997

Efter laga skiftet år 1857 kom Axlarps bebyggelse att spridas ut från
bytomten i ett band med sydsydväst-nordnordostlig riktning (1).
Väg 31 med sina viltstängsel (2) som stod klar 1992 skär rakt
igenom det äldre landskapets mönster, och bildar en barriär mellan
byn och markerna norr därom. Känslan av ett sammanhängande
och funktionellt odlingslandskap har försvunnit.
I dag präglas landskapet av de två näringsgrenarna skogsbruk
och djurhållning. De tidigare omfattande ängsmarkerna har helt
försvunnit. De bättre arealerna odlades upp till åker under 1800och tidigt 1900-tal. I samband därmed tillkom de många stenmura
rna (3) och de stora odlingsrösena (4) som finns kvar här och var.
Idag nyttjas åkermarken till foderväxter och vall. På de forna
slåtterrenarna i åkergärdena växer lövskog (5). De många och långa
trägärdsgårdarna har ersatts av trådstängsel (6). Ett par områden,
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idag beteshagar, kan i någon mån påminna om forna tiders ängs
marker, om man bortser från de glest stående barrträden (7, 8).
Ängsbruket lever nu bara kvar genom namnet på en av beteshaga
rna: Kungsängen (7).
På de sämre delarna av ängsmarken (9), liksom på de forna
utmarkerna (10), växer nu skogen tät i planterade, jämnåriga be
stånd av gran och tall. De glesa betesskogarna med träd av olika
ålder och med flera olika arter är borta, men ett begränsat skogsbete
förekommer ännu i ett område norr om den nya vägen (11). Djuren
går i huvudsak på vall (12) och på de forna våtmarksängarna som
dikats ut (13).
Bokån har grävts om och rätats (14), och kanten av Bråtamossen
har under början av 1900-talet dikats ut och brukas som vall (15).
På andra delar av den forna våtängen har vallodlingen nu upphört
och marken växer igen med sly och högt gräs (16). På mossen finner
man spår av småskalig torvtäkt. Slutligen har den nya vägen och en
cykelväg byggts över mossen (17).
Det stora sandområdet söder om Axlarp och Bokån har utsatts
för omfattande grustäkt (18), och andra nya inslag i landskapsbil
den är kraftledningsgator (19) och motocrossbanor (20). Den
slyiga vegetationen i kraftledningsgatorna och ungskogsbestånden
är viktiga för älg och rådjur (21).
Dejlarör utgör numera ett skyltat vårdobjekt för kulturmiljö
vården (22).
Källmaterial:

Dagens landskap.
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NEOLITIKUM

ÅR 3000 F.KR.

1. Bråtamossen 2. Lummig lövskog med lind, ek, alm, björk, hassel 3. Tall på sediment 4. Al längs
Bokån 5. Herde med betesdjur 6. Vilda betesdjur, kronhjort m.fl.
Se texten på sidan 129.
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ÄLDRE JÄRNÅLDER — ÅR 200 E.KR.

1. Halvöppet beteslandskap 2. Odling 3. Härdar 4. Skäivstenshög 5. Dike 6. Mark med förhöjd
fosfathalt 7. Gravfält 8. Dejlarör 9. Gravar 10. Väg-stig 11. Område med förhöjd fosfathalt
12. Andra bosättningar 13. Hamladeträd
Se texten pä sidan 129-131.
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YNGRE JÄRNÅLDER

700 E.KR.

1. Igenväxt beteslandskap med björk ochek 2. Bokdungar 3. Bråtamossen 4. Herde och herdeviste
5. Hägnadsvall 6. Domarring 7. Jägare och betande vilt 8. Ridande människor.
Se texten på sidan 131-132.
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MEDELTID — ÅR 1300

1. Bråtamossen 2. Granexpansion 3. Odling med röjningsrösen 4. Tillfälliga åkrar 5. Gärdsgård
mellan inäga och utmark 6. Äng 7. Fägata 8. Utmarksbete 9. Gård 10. Gård 11. Bosättningar
i omgivningen 12. Karsbo söderäng
Se texten på sidan 132-133.
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FÖRE STORSKIFTET — ÅR 1800

1. Bytomten 2. Soldattorp med åker och äng 3. Mjölnarens åker och äng 4. Karsbogärdet med
höstråg 5. Kyrkogardet med korn 6. Stora och Lilla Hägnan med korn 7. Mellangärdet i träda
8. Kullyckan med havre

9. Björkeledslyckan med lin och nybruten åker

10. Trägärdesgård

11. Fägata 12. Ängsgärden 13. Hamlade träd i ängen 14. Tillfälliga åkrar (lindor) 15. Våtslåtter
16. Bråtamossen

17. Enefälader

18. Axlarps utmarksbete med gles granskog

19. Svedjor

20. Inägohage 21. Kvarn 22. Kvarn 23. Sjötorps ängar och utmarksbete 24. Horshaga ängar och
betesmark 25. Tryggarps betesmark 26. Karsbo ängar och betesmark 27. Kullebo åker och äng
28. Våtslåtter på Paradisängen i Kullebo
Se texten pä sidan 133-134.
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1. Axlarps utsträckta by 2. Väg 31 med viltstängsel 3. Stenmurar 4. Odlingsrösen 5. Lövskog
på gamla slåttermarker 6. Trådstängsel 7. Kungsängen 8. Betesmark 9. Barrskog på ängsmark
10. Barrskog på utmarker 11. Skogsarbete 12. Betesvallar på f.d. äng 13. Betesvallar på f.d.
våtslåttermark 14. Bokån uträtad 15. Utdikad mosse, nu vall 16. Nedlagd vall 17. Väg och cykelväg
över mossen 18. Grustäkt 19. Kraftledningsgata 20. Motorcrossbana 21. Älg- och rådjursbete
22. Dejlarör.
Se texten på sidan 134-135.
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Sambandet mellan gångna tiders landskap och det nutida landskapet i Axlarpsområdet kan förstås
bättre genom den information som finns i dessa kartskisser. Dagens infrastruktur med vägar och
bebyggelse finns med ibåda skisserna. På denna sida utgör olika jordarters utbredning bakgrund till
odlingsbetingelserna. Här finns också dagens kvarvarande fornlämningar markerade. På nästa sida
utgör topografin bakgrunden till dagens landskap. Jordarter och topografi har under alla tider spelat
en viktig roll för odling, vattentillgång, bosättning, kommunikation m.m.

TOPOGRAFI MED NUTIDA INFRASTRUKTUR

1. Morän

3. Torv

2. Sediment

4. Vatten
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BJÖRN E. BERGLUND, PER LAGERÅS OCH JOACHIM REGNÉLL

Odlingslandskapets historia i
Sydsverige — en pollenanalytisk syntes

Vår kunskap om odlingslandskapets historia är nära förknippad
med utvecklingen av den pollenanalytiska metoden. När Lennart
von Post presenterade denna 1916 var den främst avsedd att be
skriva skogs- och klimatutveckling (von Post 1918). Knud Jessen i
Danmark och Tage Nilsson i Sverige utvecklade den vidare till en
kronologisk korrelationsmetod, som kunde användas till att datera
vegetationsförändringar och arkeologiska fynd (Jessen 1935; Nils
son 1935). Johannes Iversens pionjärarbete om det neolitiska
landnamet i Danmark blev inledningen till forskning om männis
kans påverkan på det sydskandinaviska landskapet (Iversen 1941).
I Sverige blev Magnus Fries pionjär genom sina pollenanalytiska
studier i Västsverige, särskilt i Västergötland, där han utifrån kom
binerade träd- och örtpollendiagram tolkade långtidsförändringar
av odlingslandskapet och jämförde dessa med arkeologisk informa
tion (Fries 1958). Plan introducerade också 14C-dateringar för att få
en tidsskala som underlättade korrelationer med den arkeologiska
utvecklingen. Tage Nilsson fullföljde sina tidiga skogshistoriska ar
beten av Bjärsjöholmssjön och Ageröds mosse, där han också be
skrev odlingslandskapets framväxt och utnyttjade en tidsskala ba
serad på en serie 14C-dateringar av god kvalitet (Nilsson 1961,
1964). På 1960-talet presenterades också två monografier från Ble
kinge (Berglund 1966) respektive Öland (Königsson 1968) som på
ett konsekvent sätt analyserade hela vegetationslandskapets dyna
mik. I bägge fallen utnyttjades kunskap om arkeologi, strand
förskjutning och nutida vegetation vid tolkning av pollendiagram
och rekonstruktion av landskapsutveckling.
De här nämnda arbetena från 1950- och 1960-talen utgjorde bak
grunden till en expansiv forskning om kulturlandskapets historia,

Vinjettbild Hagmarksbete
på utmark inom
Krokshults by, Bråbygden,
NV Oskarshamn.
Foto: Björn E. Berglund,
juli 1979.
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främst baserad på enbart pollenanalytiska studier. Under 1970-talet
utfördes huvudsakligen mindre, lokala studier men 1980-talet känne
tecknas av större, regionala och tvärvetenskapliga, arkeologisklandskapshistoriska projekt, av vilka det så kallade Ystadsprojektet, Kulturlandskapet under 6000 år (Berglund 1991) blivit
inspirerande för flera andra regionala projekt, exempelvis detta
Smålandsprojekt. Det kännetecknades av en mångvetenskaplig,
allsidig analys av samhälle och miljö, med ett tidsperspektiv från
jordbrukets introduktion fram till våra dagar. Genom sådana stor
projekt blev det naturligt med ett nära samarbete mellan kvartärgeologer och arkeologer, såväl vid projektplanering som vid fält
arbete, analys och tolkning. På 1990-talet kom flera metodiska för
bättringar som syftade till att öka precisionen i korrelationer och
paleoekologiska tolkningar. 14C-kronologin blir mera tillförlitlig
om den bygger på masspektrometrisk analys av artbestämda
makrofossil i partikelaccelerator, så kallad AMS-teknik (Lagerås
1996a; Gaillard m.fl. 1996; Possnert 1999). Vegetationslandskap
kan rekonstrueras med större precision när regionala pollendiagram
kombineras med lokala (jfr Bradshaw 1988; Andersen 1991; Björk
man 1996b) och när information från nutida vegetationstyper i
traditionellt hävdade odlingslandskap utnyttjas (Gaillard m.fl.
199z, 1994, 1998; Broström m.fl. 1998; Gaillard & Berglund
1998). Det är också viktigt att kombinera pollenanalys med frö
analys vilket gjorts i begränsad omfattning i sydsvenska studier
(Engelmark 8t Viklund 1991; Göransson 1995a; Regnell m.fl.
1995). På senare tid har ytterligare information om odlingens om
fattning och karaktär erhållits genom kombination av biostrati
grafi med sedimentologiska undersökningar, exempelvis utnytt
jande av mineralmagnetiska analyser (Sandgren & Fredskild 1991;
Lagerås & Sandgren 1994), geokemiska studier av sjösediment (Ols
son m.fl. 1997) eller erosionsjordar (Engelmark zooo).
Tolkning av odlingslandskapets historia utifrån pollendiagram
har idémässigt i stor utsträckning präglats av den expansions-/
regressionsmodell som Berglund (1969) presenterade för Sydskandinavien och som Welinder (1975, 1979) senare gav en agroteknologisk förklaring. Ursprungligen beskrevs fyra förhistoriska,
relativt synkrona expansionsfaser, vars synkronitet och allmängil
tighet för Sydsverige senare ifrågasattes av Digerfeldt och Welinder
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(1988). Ystadsprojektet visade också att förloppet varit mera
dynamiskt och med lokala avvikelser från ett överordnat storskaligt mönster med expansioner och stagnationer. Nyligen har
Myrdal (1997, 2000) givit expansions/regressionsmodellen stöd
genom en agrarhistorisk utvecklingsmodell.
Fram till 1980-talet arbetade oftast arkeologer och kvartärgeologer oberoende av varandra med agrarhistoriska problem.
Storprojekten ändrade på denna situation. Detta förhållande till
sammans med behovet av ökad arkeologisk dokumentation vid ex
ploatering för bebyggelse, vägar etcetera ledde också till ökat sam
arbete mellan universitetsforskare och arkeologer vid länsmuseer
och Riksantikvarieämbetet. Ett för detta Smålandsprojekt viktigt
exempel på ett sådant samarbete är kartering och analys av röjningsrösen (hackerör) i Sydsverige (jfr Gren 1989, 1990, 1997;
Lagerås 1997, 2000; Widgren 1997, b). Nya resultat kan förväntas
genom att arkeologer och paleoekologer nu arbetar sida vid sida på
Riksantikvarieämbetets lokalkontor. Miljöarkeologi har blivit ett
etablerat begrepp för detta samarbete (jfr Regnell 1999).
Hur är då kunskapsläget beträffande odlingslandskapets histo
ria i Sydsverige? Tyvärr är det mycket heterogent, såväl tidsmässigt
och geografiskt som kvalitetsmässigt. Regionala moderna landskapshistoriska studier finns endast för ett fåtal områden, exempel
vis Ystadsområdet, representativt för en sydsvensk slätt- och kust
bygd (Berglund 1991), Ölands alvar, en unik bygd genom sina
tunna jordar på kalkstenshällen (Königsson 1968; Enckell m.fl.
1979) samt Axlarps-/Öggestorpsområdet, representativt för Syd
svenska höglandets inlandsbygd (föreliggande projekt). För övrigt
finns det rikligt med arkeologiska studier, mer eller mindre kronolo
giskt heltäckande, men oftast bristfälligt integrerade med paleoekologiska analyser. Moderna regionala pollendiagram, som ger oss
möjlighet att tolka odlingslandskapet, finns i ett glest nätverk och
omfattar endast ett tjugotal lokaler. Detta begränsar möjligheterna
att analysera den regionala differentieringen av det kulturpåverkade landskapet. För enbart skogshistoriska analyser finns ett
större antal pollendiagram, totalt cirka 30, vilka också utnyttjats
för att kartera frekvensförändringar av olika trädslag och skogstyper (jfr Berglund m.fl. 1996; Björse & Bradshaw 1998). Dessa ger
information om vegetationsförändringar som är relaterade till ex-
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Figur 1 Kartserie över
Sydsverige som visar
a) Sydsvenska höglandet
med markering av de
pollendiagramlokaler som
diskuteras i texten, b) nutida
skogsgeografiska regioner
(Sjörs 1963) samt
c) antagna skogsregioner
6000 år före nutid.
Figur 2 (Nästa uppslag.)
Pollendiagramsom
illustrerarden storskaliga
skogsutvecklingen i södra
Skåne respektive norra
Småland. Två regionala
diagram, Krageholmssjön
respektive Kansjön1, jämförs
med näraliggande lokala
diagram, Bjärsjöholmssjön/
Bjäresjösjön respektive
Avegöl. Boreala träd
innefattar tall, gran, björk,
sälg/vide och asp, nemorala
träd övriga träd.
Öppenmarkspollen innefattar
örter, gräs, ris och enbuskar.
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tensiv markanvändning och kan i viss mån utnyttjas i vår syntes om
odlingslandskapets historia. Vår ambition i detta kapitel har varit
att med det material som står till buds göra en övergripande syntes,
främst fokuserad på en jämförelse mellan slättbygden i södra Skåne
och höglandsbygden i norra Småland.
Skogens och klimatets långtidsförändringar

Pollendiagram från stora sjöar visar storskaliga trender i skogs
utvecklingen som har sin bakgrund i klimatiska förändringar. För
att förstå människans situation och påverkan på miljön under olika
tider är det viktigt att känna till dessa storskaliga förändringar. Vi
exemplifierar dessa här med pollendiagram från Krageholmssjön i
Ystadsområdet, Sydskåne (Regnéll 1989, 1997) respektive Kansjön
på Sydsvenska höglandet väster om Nässjö (Jacobson opubl.) (figur
2). Dessa är regionala pollendiagram, som representerar två kon
trasterande regioner när det gäller temperatur, vegetationsperiodens
längd med mera (se kapitel 2), vilket i sin tur påverkar vegetation
ens karaktär (Hultén 1971; Gustafsson & Åhlén 1996). Krage
holmssjön ligger inom den nemorala ädellövskogszonen med domi
nans av ädla lövträd medan Kansjön tillhör den boreonemorala,
med en blandning av ädla lövträd och barrträd. Denna zonindel-

ning och terminologi följer i stort sett Sjörs (1963). På kartan i figur
i markeras dock Sydsvenska höglandet (över 200 m) som till
hörande den boreala skogszonen på grund av dess likheter med de
boreala skogarna norr om den så kallade Norrlandsgränsen (jfr
Ahti m.fl. 1968). De båda översiktliga pollendiagrammen visar re
lationen mellan boreala och nemorala trädslag under hela Holocen
(de senaste 11 000 åren). För Krageholmssjöområdet är det tydligt
att ädellövskogen dominerat under mer än 8000 år, medan för
Kansjöområdet ädellövskogen haft ett maximum enbart under
tiden 8000-3000 före nutid. Därefter har den boreala skogen med
främst björk och tall återtagit sin tidigare dominans, ett förhål
lande som redan von Post beskrev som en klimatiskt betingad
”revertens” (von Post 1946). Diagrammen visar också bokens ex
pansion i Skåne under de senaste 1500 åren och granens expansion
i Småland under de senaste 1000-1500 åren. Vi betraktar dessa
skogsgeografiska förändringar som representativa för hela Sydsve
rige (se de skogshistoriska kartorna i figur 1). För 6000 år sedan var
nutidens nemorala zon förskjuten norrut till Mellansverige medan
den boreonemorala zonen var begränsad till Sydsvenska höglandet
över 200 meter. I klimatiska termer anses detta motsvara cirka 2 °C
högre sommartemperatur än idag (jfr Huntley m.fl. 1988).
Den storskaliga skogsdynamiken i detta långa tidsperspektiv
kan illustreras med ett så kallat triangeldiagram från de båda sjö
arna Krageholmssjön och Kansjön (Regnéll 1989, 1997). Vegeta
tionen klassificeras i tre huvudgrupper:
1. skuggtoleranta träd, dominerande i naturskog (alm, ask, lind,
ek, bok, avenbok, gran),
2. ljuskrävande träd, expanderande vid störningar som röjningar,
bränder, betespåverkan etcetera (björk, hassel, asp) samt
3. öppenmarksväxter, gynnade av bete och odling (gräs och örter).
För utvalda tidsskeden kan man följa utvecklingen från skogsland
skap via mosaiklandskap till mera öppet landskap (figur 3). Det är
uppenbart att denna utveckling mot ett kulturstyrt öppet landskap
gått längre i Sydskåne än i Småland. Ett viktigt språng från ett
skogslandskap till ett mera öppet mosaiklandskap inträffade cirka
1000 f.Kr. i Sydskåne och cirka 1000 år senare i Småland. Ett ännu
mera öppet landskap uppkom cirka 700 e.Kr. i Sydskåne och cirka
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Krageholmssjön, Skåne
Analys: Joachim Regnéll
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Bjäresjösjön (övre del), Bjärsjöholmssjön (undre del), Skåne
Analys: Marie-José Gaillard & Hans Göransson

AVEGÖL, Småland
Analys: Per Lagerås
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joo år senare på Småländska höglandet. Här blev skogen åter do
minerande under de allra senaste 200 åren. Det halvöppna mosaik
landskapet som existerade i Småland under perioden Kristi födelse500 e.Kr finns även belagt i den pollenkartering, som skogshistoriker nyligen presenterat för de senaste 2000 åren (Björse &
Bradshaw 1998). En skogstyp med dominans av björk och tall hade
stor utbredning under tiden Kristi födelse-500 e.Kr., men 1000
e.Kr. var den delvis ersatt med en mera öppen vegetation, där
enbuskar utgjorde ett karakteristiskt inslag.
Pollendiagrammen visar således att kulturpåverkan varit stark i
Sydskåne under de senaste 3000 åren (Berglund 1991), medan den
på höglandet varit svagare, dock ganska betydande under de se
naste 2000 åren (Lagerås 1996a, b, c). Detta har medfört skogliga
långtidsförändringar. Bok, såväl som gran, har gynnats i de sekun
dära successioner som förekommit, särskilt inom extensivt utnytt
jade betesmarker (Regnéll 1989, 1997; Björkman 1996a, b; Lagerås
1996a). Den skogliga diversiteten, belagd genom den pollenanalytiskt mätbara mångfalden av såväl träd som örter, var relativt
hög i de tidiga, ostörda ädellövskogarna. Den gynnades ytterligare
av det extensiva markutnyttjandet, som innebar röjningar, bränder,
skogsbete med mera. En drastisk förändring inträffade för 200-500
år sedan, då bok och gran blev beståndsdominerande (Björkman
1996b; Nilsson 1997; Björse & Bradshaw 1998). I denna beskriv
ning utesluter vi de planterade kulturskogarna med gran och tall.
Parallellt med dessa skogliga långtidsförändringar har det sanno
likt skett en markutveckling som inneburit en reträtt av brunjordar
till förmån för podsolerade jordar (Rasmussen m.fl. 1991). Orsa
kerna bakom dessa förändringar är ett samspel mellan klimat,
kulturpåverkan och vegetation.
Slutsatsen av denna översikt blir således att de storskaliga bio
logiska förutsättningarna för odling på Sydsvenska höglandet för
ändrats radikalt i ett 6000-årigt perspektiv från den nemorala, art
rika ädellövskogens landskap till den boreala, artfattigare och även
näringsfattigare barr-lövskogens landskap. Detta innebär en för
ändring till det sämre för åkerbruk, medan utvecklingen haft mind
re betydelse för betesdrift. Småskaligt jordbruk där animalisk pro
duktion varit grunden har troligen haft goda förutsättningar på
höglandet under såväl förhistorisk som historisk tid.
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Figur 4 En översikt av det öppna landskapets framväxt i olika delar av Sydsverige baserad på
frekvenser av öppenmarkspollen (örter, gräs, ris och enbuskar). Diagrammen har grupperats
geografiskt i kust/slättbygd resp. inland/höglandsbygd. Jfr texten till figur 5a. Diagrammen har
indelats i tre klasser berodende på kvalitén i kronologin:
Klass 1 (tjocka linjer) AMS dateringar på terrestriska makrofossil, eller konventionell datering av
vitmosstorv, i en serie av flera dateringar.
Klass 2 (tunna linjer) konventionella eller AMS dateringar på gyttja, i en serie av dateringar, eller
kronologi erhållen genom korrelation med närliggande klass 1 diagram.
Klass 3 (streckade linjer) konventionella dateringar på gyttja, enstaka dateringar.
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Regional och lokal landskapsdynamik i Sydsverige

I ett försök att beskriva det öppna landskapets framväxt i Sydsve
rige har vi sammanställt data från 23 pollendiagram, från sjöar med
jämförbar storlek, avseende pollenfrekvenser för den öppna mar
ken (figur 4). Diagrammen omfattar de senaste 6000 åren (i några
fall saknas de äldre eller de yngsta delarna). Kurvorna åskådliggör
de relativa förändringarna av öppen mark (trädfattig mark). I förs
ta hand tolkar vi detta som förändringar av arealen foderproducerande marker - skogs beten, öppna betesmarker, torra och fuktiga
ängsmarker. Åkermark innefattas i den öppna marken men den ut
gör mindre arealer i odlingslandskapet under förhistorisk tid och
medeltid. Frekvensskillnaderna mellan lokalerna måste tolkas med
försiktighet, eftersom de påverkas av pollenanalytiska felkällor. De
kan således inte direkt översättas till arealer. Av särskild vikt är
bland annat att arealen öppen mark i skogsdominerad terräng är
underrepresenterad (Aaby 1994; Broström m.fl. 1998). De relativa
förändringarna genom tiden torde dock motsvara verkliga föränd
ringar av markutnyttjande och landskapets karaktär. Den krono
logiska precisionen är tyvärr olika beroende på dels antalet date
ringar i respektive lagerföljd, dels, och framför allt, beroende på vil
ket material som använts för 14C-analys (gyttja, vitmosstorv, makrofossil etc). Vi har gjort en geografisk indelning av lokalerna i kustoch slättbygd respektive inland och högland. Detta underlag, till
sammans med en tolkning av originaldiagrammens enskilda kurvor
för kulturindikatorer, har vi även utnyttjat för en serie kartor som
visar regionala skillnader i odlingslandskapets framväxt (figur 5).
Utöver diagrammen i figur 4 utnyttjas i kartserien även några pollen
diagram från mossar och sjöar vars öppenmarkskurvor av pollen
analytiska skäl ej är helt jämförbara med dem i diagramsviten (det
totala antalet pollendiagram som utgjort underlag för dessa kartor
är 30).
När det gäller kust- och slättbygder så finns det likheter mellan
Västergötland, Halland och Sydskåne avseende tidigneolitiska röj
ningar, expansion i mellan- och senneolitisk tid samt vid över
gången mellan äldre och yngre bronsålder. Flertalet lokaler i kustoch slättbygder har indikation på att såväl sädesodling som bete
startade redan i neolitisk tid, troligtvis redan i tidigneolitisk tid. I
kust- och slättbygd är expansion under mellanneolitisk till sen-
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Figur 5 Kartserie som illustrerar pollenanalytiskt belagda agrarhistoriska företeelser från tidigneolitisktid till medeltid i Sydsverige. Fyllda ringar markerar positiv indikation på odling, bete, expansion
eller regression, ofyllda ringar markerar svag eller ingen indikation. Små prickar visar lokaler som
saknar information från aktuellt tidsavsnitt. Lokalkartan visar läget för respektive lokal med hänvisning
till lokalförteckningen nedan.

Figur 5 a Presentation av de pollenanalyserade lokaler (1-30) som ligger till grund för de följande
kartorna. Lokalerna 1-23 är med samma nummerbeteckningar också representerade i figur 4.
1. Spånsjön (Fries 1958), 2. Hullsjön (Digerfeldt & Welinder 1978), 3. Barsjön (Hillefors 1990),
4. Sämbosjön (Digerfeldt 1982), 5. Bökesjön (Gaillard opubl.), 6. Bjärsjöholmssjön/Bjäresjö
(Göransson 1991, Gaillard & Göransson 1991), 7. Fårarps mosse (Berglund m.fl. 1991a), 8. Bysjön
(Nylander 1975), 9. Färskesjön (Berglund 1966), 10. Stormaren/Möckelmossen (Königsson
1968), 11. Sandsjön (Thelaus 1989), 12. Ranviken (Digerfeldt 1974), 13. Västragylet (Sjögren
1999), 14. Trummen/Växjösjön (Digerfeldt 1972, 1977), 15. Hinnasjön (Persson opubl.),
16. Höckhultesjön (Aronsson & Persson opubl.), 17. Striern (Göransson 1977), 18. Flären (Widgren
1977), 19. Dalstorpasjön (Dennegård 1985), 20. Kacklesjön (Regnéll opubl.), 21. Femtingagölen
(Lagerås 1996 b), 22. Avegöl (Lagerås 1996 c), 23. Bråtamossen (Lagerås & Sandgren 1994,
Lagerås 1996a), 24. Ageröds mosse (Nilsson 1964), 25. Lyngsjön (Wallin opubl.), 26. Madesjön
(Küttel 1985), 27. Gladvattnet (Königsson 1968), 28. Mabo mosse (Göransson 1995 a),
29. Storsjön (Helmfrid 1958), 30. Dags mosse (Göransson 1989, 1995 a).2

Figur 5 b Odlingens utbredning under tidigneolitikum grundat på fynd av sädespollen. Framför allt två
felkällor beaktas. Den ena är att de tidigneolitiska sädesslagen (korn och vetesorter) endast spred små
mängder pollen, och att avsaknaden av sädespollen därför inte utesluter att småskalig odling ändå
förekom. Den andra är att särskiljandet av sädespollen från övriga gräspollen i äldre pollendiagram
huvudsakligen grundades på pollenkornens storlek, vilket inte är helt tillförlitligt. Med reservation för
dessa felkällor kan man av kartbilden ana ett samband mellan tidigneolitisk odling och
naturgeografiska förhållanden: odling förekom framför allt i slätt- och kustbygd. På Sydsvenska
höglandets centrala delar (t.ex. Femtingagölen, Avegöl), liksom i lokala marginalområden som på
Romeleåsen i Skåne (Bökesjön), har odling ej påvisats trots detaljerade undersökningar.
Figur 5 c Betesdriftens utbredning under tidigneolitikum grundat på halten gräspollen och
förekomsten av andra betesindikatorer. I vissa fall (t.ex. Avegöl, Västragylet) indikerar förekomsten av
specifika betesindikatorer, som t.ex. svartkämpar, att betesdrift förekom trots att andelen örtpollen är
mycket låg. Det rör sig då troligen om skogsbete, det vill säga bete i ett skogsdominerat landskap. I
andra diagram, företrädevis från slätt- och kustbygd, tyder halten örtpollen på ett mer betespåverkat
och bitvis halvöppet landskap. Vid en jämförelse med kartan i figur 5 b framgår det att alla lokaler med
sädespollen också uppvisar tecken på bete, men inte vice versa. Sex lokaler uppvisar beläggför bete
men ej för odling (Bökesjön, Västragylet, Trummen, Avegöl, Striern, Mabo mosse). Huvuddelen av
dessa ligger i höglänt marginalbygd.
Figur 5 d Lokaler som uppvisar en expansion av öppen mark, huvudsakligen betesmark, under
mellanneolitikum eller senneolitikum. Bedömningen grundas framförallt på halten av gräspollen och
andra örtpollen. Notabelt är att inget av diagrammen från Sydsvenska höglandets centrala delar
uppvisar en expansion under denna period. Längre söderut, på och kring sydsmåländska sjöplatån,
finns däremot svaga tecken på en expansion, vilket hypotetiskt kan knytas till hällkistkoncentrationen i
södra Småland.

Figur 5 e Lokaler som uppvisar en expansion av öppen mark vid bronsålderns mitt. I huvudsak år det
betesmarker som expanderar, men i viss mån också odlad mark. Expansionens omfattning varierar
mycket, och i delar av slätt- och kustbygden skapas ett öppet betespräglat landskap (t.ex. Bjäresjö,
Fårarps mosse, Sämbosjön). Samtidigt uppvisar marginalområden som höglandets centrala delar
(Femtingagölen, Avegöl, Bråtamossen, Kacklesjön) och Romeleåsen i Skåne (Bökesjön) ingen
expansion. Vid denna tid skapades med andra ord en mer markant regional variation än vad som
funnits tidigare. Dagens uppdelning i öppen jordbruksbygd och skogsbygd började ta form i och med de
i vissa områden dramatiska landskapsförändringarna under bronsåldern.

Figur 5 f Lokaler som uppvisar en expansion av öppen mark under äldre järnålder. I de flesta fall rör det
sig om en expansion av både betes- och odlingsmark. På många lokaler är expansionen tydlig och
speglar en förändring från skogslandskap till halvöppen jordbruksbygd. Det är intressant att notera
skillnaden mellan denna kartbild och den i figur 5 e. Uppenbarligen berörde den äldre järnåldersexpansionen framför allt trakter som inte påverkats av den agrara expansionen under bronsålder.
Figur 5 g Lokaler som uppvisar tecken på en regression kring övergången mellan äldre och yngre
järnålder. I marginalområden, som höglandets centrala delar, är denna regression tydlig i
pollendiagrammen och speglar hur åker- och betesmarker övergavs och växte igen (Femtingagölen,
Avegöl, Bråtamossen). Men också j slätt- och kustbygdens mer öppna landskap kan man i en del
diagram ana en partiell igenväxning (t.ex. Bjäresjö, Fårarps mosse, Sämbosjön). Pollendiagrammens
kronologier har skiftande kvalitet, men enligt några väldaterade diagram är denna regression mycket
synkron och kan dateras till cirka 500 e.Kr. (jmf Andersen & Berglund 1994).
Figur 5 h Lokaler som uppvisaren agrar expansion under yngre järnålder. Det rör sig i de flesta fall om
en expansion av både gräs- och åkermark. (Vid denna tid bör gräsmarkerna inte bara ha utgjorts av
betesmarker utan också av slåttermarker.) Som framgår av kartan var yngre järnålder en mycket
expansiv period i så gott som hela södra Sverige. Det är enbart några få lokaler i marginalområden
(Avegöl, Bråtamossen, Dags mosse, Mabo mosse) som inte berörts av denna expansionsfas.
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Figur 5 i Lokaler som uppvisaren agrar expansion under tidig-eller högmedeltid. Denna expansion
innebar i de flesta fall en areell ökning av såväl gräsmark (betesmark och äng) som åkermark. (En
felkälla som beaktats är att rågen, som slog igenom i stor skala under medeltiden, sprider betydligt
mer pollen än vad vete och korn gör.) Notera att samtliga de fyra lokaler som inte uppvisade någon
yngre järnåldersexpansion (Avegöl, Bråtamossen, Dags mosse, Mabo mosse) senare kom att
beröras av den medeltida expansionen.
Figur 5 j Lokaler som uppvisar tecken på en senmedeltida regression (den senmedeltida
agrarkrisen). Endast i tre diagram finns en tydlig regression som skulle kunna motsvara den från
historiska och arkeologiska källor belagda senmedeltida agrarkrisen (Bökesjön, Växjösjön, Hären), och
egentligen är det bara i ett av dessa diagram (Bökesjön) som kronologin är tillfredsställande
detaljerad och pålitlig. Det är mycket möjligt att en senmedeltida regression skulle framskymta i fler
diagram om kronologierna förbättrades och om fler nivåer pollenanalyserades. I dagsläget kan vi dock
bara konstatera att bilden av en utbredd senmedeltida agrarkris inte har något stöd i pollendiagrammen från södra Sverige.
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neolitisk tid, liksom under bronsålder, vanlig. Expansion under
äldre järnålder är tydligast i Östergötland, men också i kust
områdena i Halland, Blekinge och på Öland. Denna expansion följs
av en regression under folkvandringstid i dessa områden. Expan
sion vid yngre järnålderns slut 700-1000 e.Kr. tycks vara allmängil
tig för hela Sydsverige (dock avvikelser på höglandet, se nedan).
Oftast fortsätter denna expansion in i tidig medeltid. Tre lokaler
från kustområdet i sydost (Bysjön, Färskesjön, Stormaren/Möckelmossen) har inkluderats i kust- och slättbygdsområdet men de intar
en mellanställning mellan kust och inland. De kännetecknas av små
arealer öppen mark. Lokalerna visar på svag expansion i senneolitisk tid, under yngre bronsålder och romersk järnålder medan
de från yngre järnålder kännetecknas av en expansion. Men även
inom slättbygderna finns det ett avvikande mönster. Det gäller lo
kala skogs- och höjdområden som de skånska urbergsåsarna (exem
pelvis lokalen Bökesjön på Romeleåsen cirka 2.5 kilometer sydost
Lund) med obetydliga indikationer på öppen mark före yngre järn
åldern - där sker en första skogsröjning under vikingatid cirka 800
e.Kr. (Gaillard opubl.). Det är endast denna ”slättbygdslokal” som
har en tydlig regression registrerad för medeltidens slut, en likhet
som Romeleåsen tycks ha med en lokal i Småland och en i Östergöt
land, alla tillhörande marginella odlingsbygder.
Inlands- och höglandsområdena har generellt lägre frekvenser av
öppenmarkspollen som en följd av att skog, natur- eller kulturskog,
dominerat landskapet såväl i förhistorisk som historisk tid. Samti
digt måste vi beakta den felkälla som nämnts ovan, nämligen att
den öppna marken är underrepresenterad i dessa pollenspektra. Vi
kan differentiera inlandsområdet i två delområden efter en gruppe
ring av pollendiagrammen:
1. ett område där kulturskapade öppenmarker (betesmarker och
åker) skapats redan under neolitisk tid och tidig bronsålder,
2. ett område där öppna marker uppkommit huvudsakligen efter
1000/500 f.Kr.
Inom detta senare område förekom dessförinnan skogsbetesmarker
i mindre utsträckning. Det första området utgörs av Sydsvenska
höglandets randområden, lokalerna Sandsjön, Ranviken, Trummen/
Växjösjön och Striern (i allmänhet belägna 100-150 m ö.h.). Hög-
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landets randområden uppvisar en landskapsdynamik som tidsmäs
sigt visar likheter med kust- och slättbygden: tidigneolitisk röjning
och odling, expansion i mellan- och senneolitisk tid, ny expansion
i övergången äldre/yngre bronsålder, expansion i romersk järnålder,
ibland följd av tydlig regression/igenväxning i folkvandringstid
cirka 500 e.Kr., samt slutligen en ny expansion vid järnålderns slut
800-1000 e.Kr. De verkliga höglandslokalerna, av vilka våra loka
ler från detta projekt (Femtingagölen, Avegöl, Bråtamossen) repre
senterar de bästa pollendiagrammen, har indikation på svagt skogsbete före 1000/500 f.Kr., därefter expanderande öppenmark (be
tesmark och åker) under förromersk och romersk järnålder, regression/igenväxning i mellersta järnålder cirka 500 e.Kr. följd av ny
expansion/röjning omkring 1000 e.Kr. Det är anmärkningsvärt, att
den yngre järnålderns regression/igenväxning i området kring Ave
göl och Axlarp omfattar så lång tid som perioden 500-1000 e.Kr.
medan den i allmänhet slutar redan före 600 e.Kr. Yngre järnålderns
expansion fortsätter i allmänhet in i tidig medeltid, i fallet Avegöl
ligger expansionen helt inom medeltid. I vissa marginella skogs
områden förekom en mycket sen agrar expansion, särskilt tydlig
under sen medeltid. Västragylet i norra Blekinge är ett exempel på
detta. En hög- eller senmedeltida regression, den senmedeltida agarkrisen, är svår att belägga, men indikationer finns från Växjösjön
och Flären.
Våra tolkningar är preliminära på grund av källmaterialets väx
lande kvalitet, inte minst gäller detta kronologin. Det är en väsent
lig forskningsuppgift för framtiden att bygga ut ett nätverk av väldaterade och välanalyserade pollendiagram, gärna i kombination
med makrofossilanalyser. Sydsvenska höglandet med omgivande
kust- och slättbygder är ett tacksamt område för att förstå dynami
ken i samhälle och miljö i det långa förhistoriska tidsperspektivet,
liksom samspelet mellan marginal- och centralområden.
Kulturlandskapets framväxt i Sydsverige — en preliminär syntes

Den pollenanalytiska informationen ger oss möjlighet att samman
fatta landskapets utveckling under drygt 6000 år i fem huvud
skeden. Skogsdynamik och markanvändning illustreras med dia
grammet i figur 6.
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1. Naturskogslandskap - före 4000 f.Kr., mesolitisk tid. Detta är
ädellövskogarnas tid då gläntor i skogslandskapet främst orsakades av
vindfällen, skogsbränder, viltbete vid kärr och stränder etcetera, men i
viss mån också av människors röjningar vid boplatser. Ekonomin base
rades på jakt, fiske och växtinsamling. Om odling förekom så har den
varit i mycket liten skala och bevisen för detta är svaga och omdiskute
rade (Jennbert 1984; Göransson 1986; Berglund 1991; Regnell m.fl.
1995). Mesolitisk bosättning är känd från alla delar av Sydsverige.
2. Skogsbeteslandskap - 4000-1000 f.Kr., neolitisk tid och äldre
bronsålder. Såväl kust- och slättbygder som inlands/höj dområden
utnyttjades för betesdrift, medan åkerbruk var koncentrerat till
kustnära områden och endast förekom sparsamt i vissa inlandsområden. Småland är ett topografiskt/geologiskt mosaiklandskap och
åkerbruk har förekommit i gynnsamma områden, exempelvis i södra
Smålands sjölandskap eller i dalgångar med lättodlad mark. Bosätt
ningen återspeglas i utbredningen av såväl fasta fornlämningar som
lösfynd (Hyenstrand 1979; Löthman 1988, 1990). Bebyggelsen var
rörlig och därmed åkerbruket - landskapet kännetecknades av
ädellövskog, delvis omvandlad till skottskog med vandrande åkrar
(jfr Andersen 1992). I Sydsverige finns inga kända spår i fält av
detta åkerbruk, men från Danmark har årderspår ofta påträffats
under gravhögar från neolitisk tid och bronsålder (Hedeager &
Kristiansen 1988; Thrane 1989). Inom sådana höj dområden som
Sydsvenska höglandets centrala delar förekom åkerbruk endast un
dantagsvis. Betesintensiteten och därmed landskapets öppenhet va
rierade. Betespåverkan var generellt sett större i kustnära slätt
bygder. Där skedde också en expansion av det öppna landskapet
under perioden 2500-2000 f.Kr., det vill säga vid övergången mel
lan mellanneolitikum och senneolitikum.
3. Halvöppet beteslandskap med permanent åkerbruk i slätt
bygder och rörligt åkerbruk i böjdområden - 1000 f.Kr-500/1000
e.Kr., yngre bronsålder och järnålder. Vid yngre bronsålderns bör
jan inträffade en tydlig expansion av såväl åkerbruk som betesdrift
i hela Sydsverige. I Skånes slättbygder, liksom i östra Danmark och
områdena kring södra Östersjön, var det en betydande expansion
av det öppna landskapet, odlad mark såväl som betesmark. Resul
taten från Ystadsprojektet har tolkats som att bebyggelsen, och
möjligen åkermarken, blev permanent (Tesch 1993; Engelmark
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I Inland/högland

1992). Stora skogsområden utanför bygderna utnyttjades för
skogsbete (Berglund 1991). I sydsvenska slättbygder uppkom tro
ligtvis ett inägo-/utmarkssystem redan under äldre järnåldern, vil
ket satte sin prägel på landskapet. Samtidigt spreds åkerbruket till
inlands- och höj dområden, även till det Sydsvenska höglandet.
Många röj ningsröseområden är daterade till yngre bronsålder och
äldre järnålder, vilket stämmer väl överens med de pollenanalytiska
resultaten. Åtminstone de sydsvenska inlandsområdena karakteri
serades av halvöppna lågskogar med rikligt av hassel och björk.

Inom dessa fanns bosättning, stora betesmarker men också åkrar, i
ett rörligt system. Detta är i varje fall den traditionella tolkningen
av röjningsrösena (Gren 1989, 1990, 1997, m.fl.). Dessa områden
speglar emellertid ett komplext agrart system, som eventuellt kan
kopplas till permanent bosättning och odling (Lagerås & Regnell
1999; Widgren 1997b; Lagerås zooo). Den expansiva äldre järn
åldern avslutas med en koncentration av de öppna bygderna till de
bästa jordarna samtidigt som gamla skogsbetesmarker och sämre
åkermarker beskogades. Permanent bosättning, intensifierad göds
ling etcetera kan ha gjort det möjligt att upprätthålla lika hög pro
duktion. Denna förändring skedde tidigast i slättbygderna, möj
ligen redan omkring zoo f.Kr. i Ystadsområdet. Igenväxningen i
vissa områden av såväl slättbygd som höjdområden omkring 500
e.Kr. kan ha orsakats av en kris med skilda orsaker - ofred, pest,
markförsämring, klimatförändring (Näsman & Lund 1988). På
Sydsvenska höglandet innebar beskogningen under denna tid en
radikal omvandling av det tidigare halvöppna landskapet.
4. Expanderande bylandskap med inägor och utmarker i hela
Sydsverige - 500/1000 e.Kr. - 1900, yngre järnålder, medeltid, ny
are tid). Alla agrarhistoriska källor talar för en kraftig expansion av
jordbruk med boskapsskötsel under yngre järnålder och tidig
medeltid. Det var en konsolidering av befintliga byar i slättbygder
och en expansion av ny bebyggelse i marginalområden utanför
gamla bygder. Det senare gäller i hög grad Småländska höglandet,
en expansion som fortsatte vid nya tidens början. Inom några få
marginella områden finns en igenväxning registrerad för medel
tidens senare del, vilken möjligen motsvarar den senmedeltida
agrarkris som speglas i historiskt källmaterial (Gissel m.fl. 1981;
Bååth 1983; Myrdal 1999). Den generella bebyggelseexpansionen
under yngre järnålder och medeltid innebar en polarisering av land
skapet med inägor på de bästa jordarna - åkermark insprängd i del
vis trädbevuxna ängar - och utmarker på de sämre jordarna betade, helt öppna hedar, buskmarker (särskilt med enbuskar) och
halvöppna skogsbetesmarker. Under detta skede omvandlades
också sumpskogar i stor utsträckning till öppna fuktängar för
höproduktion och bete. Inom expansionsperioden 1000-1500
e.Kr. faller också ett stort antal daterade röjningsrösen. Svedjebränning under medeltid och nyare tid är en röjningsteknik som använts

ODLINGSLANDSKAPETS HISTORIA I SYDSVERIGE

173

för att erhålla åker och förbättrat bete på skogsmark, i synnerhet i
granskogsområden (Kardell m.fl. 1980; Lagerås 1997). Vid perio
dens slut utnyttjades utmarkerna maximalt även i de magraste
inlandsområdena och i skärgårdsområdena på Väst- och Ost
kusten. Landskapet hade under denna period en stor variation och
betydande biologisk mångfald, möjligen med optimala förhållan
den under yngre järnålder och medeltid (Berglund m.fl. 1991; An
dersen 1992-93; Odgaard 1994, 1999; Nilsson S.G. 1997).
5. Industrijordbruk med helåkersbygder och beskogade marginal
bygder (1900-talet). Jordbrukets strukturrationalisering som inled
des med skiftena under främst 1800-talet utgör den välkända bak
grunden till de storskaliga landskapsförändringarna under det
innevarande seklet. Jordbruksekonomiskt innebar detta en ökad
vegetabilieproduktion koncentrerad till slättbygdernas mekanise
rade storskalejordbruk på bekostnad av animalieproduktion, som
numera endast i liten utsträckning utnyttjar naturbetesmarker. De
gamla utmarkernas hedar och hagmarker beskogades, spontant
eller efter plantering. Endast i begränsad omfattning, främst tack
vare statligt stöd till landskapsvård, fortlever det småskaliga jord
bruket i inlands-/höj dområden och i kustbygder med skärgårdar.
Här finns fortfarande landskap med stor biologisk mångfald. För
övrigt kännetecknas 1900-talets odlingslandskap av en ny pola
risering, kontrasten mellan helåkersbygder och skogsbygder som
tillsammans utgör nutidens monotona produktionslandskap (Gus
tafsson & Ingelög 1994).

174

MARKENS MINNEN

Noter

FORNLÄMNINGSBILDEN INOM NORRA DELEN AV JÖNKÖPINGS LÄN

i. Burström arbetar med folklanden Värend, Njudung och Finnveden. Det är
således den sydligaste delen av Jönköpings län som finns representerad i
Burströms avhandling.
ARKEOLOGI LÄNGS VÄGEN

1. De fornlämningar som berörs i detta sammanhang är samtliga belägna inom
en 1,5 kilometers radie runt det arkeologiska undersökningsområdet.
Området med fossil åkermark som åsyftas är beläget i skogsmark öster om
Rommelsjö by. Uppgifter om härdförekomster föreligger från fastigheten
Rommelsjö 2:1. Dessutom påträffades två områden med härdar (fornlämning
152 och 153) i samband med en arkeologisk utredning inför fortsatt sträck
ning av riksväg 31 mot Jönköping. Dessa var belägna cirka 600 meter nord
nordväst respektive 1,2 kilometer nordväst om 1989 års undersökningsområde.
2. På åsen ligger fornlämningarna 22, 27, 28, 30 och 31 vilka totalt omfattar
21 gravar. Ytterligare gravar har funnits men försvunnit i samband med
tidigare hus- och vägbyggnationer. Av de befintliga gravarna utgör forn
lämningarna 22 och 27 återstoden av större gravfält, och omfattar i dag
vardera fem runda stensättningar. Även fornlämning 31 utgörs av ett mindre
gravfält bestående av ett röse, en rund stensättning, en kvadratisk stenkrets,
två resta stenar och tre kvadratiska stensättningar. Av de övriga forn
lämningarna på åsen utgörs nr 28 av en kvadratisk stensättning och nr 30 av
ett röse och en kvadratisk stensättning.
3. De kvadratiska stensättningarna söder om åsen har fornlämningsnummer
23. Cirka 1,2 kilometer öster om dessa finns en nyupptäckt kvadratisk
stensättning fornlämning 150.

4- Ett rose > io meter ingår i gravfältet fornlämning 31. Med nära anknytning
till det tidigare undersökningsområdet ligger de båda rösena fornlämning 1:1
och fornlämning 14. Två runda stensättningar utgör också en mindre grav
grupp fornlämning 151 belägen cirka 100 meter sydsydost om järnvägen.
5. Högen utgör tillsammans med en tidigare utgrävd rund stensättning
fornlämning 13. Av övriga gravar mellan de båda gravkoncentrationerna i
Öggestorp och Rommelsjö finns ett röse fornlämning 12., en gravgrupp om två
rösen fornlämning 79, en nyupptäckt rund stensättning fornlämning 145, en
kvadratisk stensättning fornlämning 3 och en rösebotten fornlämning 6.
6. Som gravfält räknas 5 synliga gravar i närheten av varandra medan grav
grupper utgörs av 2-4 synliga gravar.
7. Gravfältet fornlämning 10 omfattar fyra runda stensättningar, fem domar
ringar, en kvadratisk stenkrets och fem klumpstenar. Fornlämningarna $ och 7
utgörs av två gravgrupper, den ena bestående av en rund och en kvadratisk sten
sättning medan den andra består av en domarring och en rund stensättning. Forn
lämning 8 utgörs av ett röse medan fornlämning 11 är en kvadratisk stensättning.
8. År 1935 undersökte Claes Claesson ett röjningsröse, tre runda stensättningar
och två kvadratiska stensättningar ingående i gravfältet fornlämning 22 i
samband med att gamla riksväg 31 byggdes. En av de runda stensättningarna
var fyndtom medan de andra två innehöll brandlager med brända och
obrända ben. I det ena brandlagret påträffades enstaka järnfragment, bitar av
en bronsring och en remsölja av järn med bevarad torne medan det andra
endast innehållit ett järnfragment.
9. Den äldre härden A42 har daterats till cirka 200 f.Kr-20 e.Kr. medan den
yngre härden A85 daterats till cirka 40 f.Kr.-i40 e.Kr.
10. För en genomgång av de anläggningar som daterades i samband med de
arkeologiska undersökningarna hänvisas till tabell 1.
n. I Aio påträffades korn av korn (Hordeum vulgare) och frö från måra
(Galium spurium),
(Chenopodium).

i A25 korn av korn och i anläggning 15 frö av målla

Makrofossilanalysen har utförts av fil dr Roger Engelmark

vid Miljöarkeologiskt laboratorium, arkeologiska institutionen, Umeå universitet.
För mer detaljerad information kring makrofossilanalysen hänvisas till tabeil 2.
12. Den ena stensättningen var registrerad som fornlämning 62:1 och den
andra som ett bevakningsobjekt.

13- Vid den arkeologiska undersökningen uppfattades A71 som en hägnadsvall. I fornminnesregistret är den dock registrerad som en stensträng, fornlämning 62:2.
14. Av de fyra anläggningar som daterats har tre röjningsrösen daterats till
äldre stenålder (A18), yngre bronsålder (A83) och högmedeltid (A55). Till
medeltid daterades även hägnadsvallen A71, se vidare tabell 1.
15.1 detta fall 300 p°.
16. Med utgångspunkt i bronsåldersröset Dejlarör har ett område med 1,5
kilometers radie runt röset studerats avseende fornlämningarnas spridning,
antal och typ.
17. Fornlämning 63, Dejlarör är cirka 3 meter hög och 30 meter i diameter.
18. Fornlämningarna 36-40 samt fornlämning 44.
19. Fornlämningarna 42, 44 och 66. Med gravgrupp menas 2-4 synliga gravar
intill varandra.
20. Fornlämning 68 respektive 62.
21. Fornlämningarna 57 och 81.
22. Fornlämningarna 58, 43 och 133.
23. Fornlämning 64. En gravgrupp (2-4 gravar) bestående av två runda och
två kvadratiska stensättningar. Den eventuella skärvstenshögen, eller möjligen
graven, är belägen 15 meter nordost om den ena av de runda stensättningarna.
I fornminnesregistret beskrivs den osäkra skärvstenshögen som en 6-7 meter
stor anläggning med talrika skärviga stenar i ytan varav några är skörbrända.
Anläggningen har delvis synlig kantkedja. Anläggningen domineras i övrigt att
uppslängda röjningsstenar och beskrivs som en delvis uppriven anläggning,
skärvstenshög eller möjligen grav.
24. För att en fornlämning ska klassificeras som gravfält i fornminnes-registret
krävs att 5 synliga gravar ligger intill varandra.
25. Muntlig uppgift från fil. dr Ole Stilborg vid Keramiska forsknings
laboratoriet, Lunds universitet.
26. I den ena av de större härdgroparna A109 påträffades ett korn av korn
(Hordeum vulgare),

ett fragmentariskt sädeskorn (Cerealia fragmenta) och ett

frö från svinmålla (Chenopodium album), medan det i den andra Ano fanns
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frön från svinmålla respektive åkerpilört (Polygonum persicirkaria). Ett korn
av korn fanns också i härdgropen 102 och ett frö från svinmålla i härdgropen
108. Förutom dessa påträffades ett korn vardera från korn och havre (Avena
sativa)

samt ett enbär Quniperus communis) i det prov som tagits från skärv-

stenspackningen i skärvstenshögen A5ib. Makrofossilanalysen har utförts av
Stefan Gustafsson, arkeologiska institutionen, Umeå universitet. Se tabell 2.
27. De största härdgroparna A109 och Ano har daterats till Kr.f.-200 e.Kr.
respektive 200-400 e.Kr. Förutom dessa har också härdarna A82, A94, A102
och A108 daterats till den äldre järnålderns slutskede, Kr.F-500 e.Kr. Två
härdgropar A97 och A114 har daterats till den yngre bronsåldern cirka 800500 f.Kr. där anläggning 114 påträffades under kantkedjan i skärv
stenshögen A51. Se vidare tabell 1.
28. De värden som här uppmättes uppgick till 450-650 p° vilka tillhörde de
högst uppmätta inom hela provtagningsområdet.
29.1 fornminnesregistret benämns den som en hägnadsvall, fornlämning 133.
Vid den arkeologiska undersökningen benämndes den A3 8.
30. Av de röjningsrösen som funnits kring Bråtamossen har Aio daterats till
1400-1600-talet e.Kr. medan A22 daterats till 1200-1400-talet e.Kr. Bland
röjningsrösena i undersökningsområdets östra del daterades A16, A18, A24,
A34 och A44. Dessa tillhörde en grupp om cirka 10 större röjningsrösen vilka
samtliga anlagts under tiden 1200-1600-talet. Även röjningsröset anläggning
57 har daterats till denna tidsperiod liksom stensträngen A38, röjningsröset
A5ia ovan skärvstenshögen A5ib. samt det större röjningsröset A46 ovan den
äldre härdgropen Ano. Att detta antagits vara medeltida grundar sig på att det
genom sin storlek, stenmaterial och uppbyggnad varit helt identiskt med de ovan
nämnda större hackerören. En pollenserie genom röset visade dessutom att
samtliga prover innehållit granpollen. Även de undersökta terrasserna har
antagits vara resultatet av markberedning i området under medeltiden.
31. Röjningsröset A50 var beläget söder om den röjda boplatsytan. Under
röjningsröset påträffades kol vilket daterats till cirka 100-250 e.Kr. Under
röset fanns också enstaka keramikskärvor av fin- och grovmagrat gods. Även
under röjningsröset A31 påträffades kol vilket daterats till cirka 800-1000
e.Kr. samt enstaka keramikskärvor från ett finmagrat gods. Förutom dessa
dateringar finns även en 14C-datering av kol från den brukade jorden vid
röjningsröset A34 som daterats till cirka 200-400 e.Kr. och av kol i jorden
intill röjningsröset A46 som daterats till cirka 900-1000 e.Kr.

32. För en mer ingående diskussion kring röjningsrösenas symbolvärden och
den äldre järnålderns formspråk hänvisas till Björn Varenius artikel Monu
ment och samhällelig reproduktion. Äldre järnålder i norra Småland.
Kulturmiljövård

1994:5.

33. Ffärden Ai i åkermark väster om den kvadratiska stensättningen
fornlämning 68 har daterats till 160-390 e.Kr. (Beta-88738) medan Az, en av
de sju härdarna i betesmarken väster om Högeröjsbacken daterats till 120220 e.Kr. (Beta-88739). Båda dateringarna angivna med kalibrerade värden 1
Sigma. Se vidare tabell 1.
34. Dessa undersökningar utfördes i samarbete med kulturgeografen EllenAnne Pedersen som bl.a. arbetat med utveckling av fältmetoder för under
sökning av fossil åkermark, men även tolkningsproblematiken kring för
ståelsen av röjningsrösen och agrarhistoriska lämningar.
ODLINGSLANDSKAPETS ORGANISATION I ÖGGESTORP, ROMMELSJÖ OCH AXLARP

1. Inom Jönköpings läns västra och södra del fanns en betesorganisation i s.k.
skogelag, där betesrättigheterna var reglerade mellan flera byar och gårdar. Se
Toliin i986:68ff.
2. Palm i997:78ff., i43ff. Palm redovisar växtföljder med höstsådd direkt ef
ter skörd av vårgrödor i ett halländskt exempel. Troligen ligger Palms under
sökningsområde inom en mer gynnsam klimatzon än Småländska höglandet.
Icke desto mindre har jag hittat uppgifter om vinterråg inom ensädesbygderna
i Jönköpings län, bl.a. i militieskattläggningsmaterialet från 1600-talets slut.
3. För en definition av attungsbegreppet, se Dovring i947:85ff. samt Hannerberg i97i:56ff.
4. Termen hemman definieras som: ”en jordegendom av sådan storlek och avkast
ning att den kunde försörja brukaren med familj och ge denna möjlighet att betala
skatt och fullgöra övriga skyldigheter som åvilade egendomen” samt ”Den syno
nyma termen mantal går tillbaka på äldre förhållanden, ... ett helt mantal avsåg
ursprungligen en gård med en fullsutten bonde.” Hannerberg 1971:37.
5. Om utjordsbegreppet se L.O. Larsson i970:z4ff. samt Bååth i983:56ff.
Om utjordsbegreppet och dess koppling till den senmedeltida agrarkrisen se
bl.a. L.O. Larsson i970:24ff. tabell 1 och 4.
6. En tunna motsvarade vid denna tid en volym på ca 146,6 liter. På en tunna
gick i Småland sex skäppor.

7- Utdrag ur text till Lm akt nr zi: storskifte Öggestorps kyrkby: ”... frågades
än om delägarna här voro ense om något visst byamål eller var och ens gamla
tegar skulle utvisas. Vederbörande yttrade då, det väl icke något byamål här
voro känt, men vad gräsvallen i åkergärdet beträffar, så kunde där ej heller med
någon säkerhet de gamla tagarna utvisas, emedan de mäst bestod av sådan
mark som till slåtter voro otjänlig, och som betningen här, som på samfälte
ängarna skedde i den proportion att Stommen och Bråckegården hade för helt,
då Norr- och Södergården hade för halvt vardera, ty projekterades att denna
proportion kunde bliva delningsgrund i inägorna.”
8. Flera liknande exempel, bl.a. från Aneby säteri i Bredestads socken där en
övergång från tre- till tvåsäde kan beläggas vid tiden för sekelskiftet 1800.
9. Ortnamnet Rommelsjö hör än så länge till de otolkade, klart är att slutleden
-sjö

har tillkommit relativt sent och inte har med det ursprungliga namnet att

göra. Kanske innehåller namnet de två lederna rum- och -mylsa. Tolkningen av
namnets slutled är oklar. Muntlig uppgift från Jan Agertz, ortnamnsforskare
på Jim och Ortnamnarkivet i Uppsala.
10. Alla uppgifter om utjorden Femtingen är hämtade ur äldre lantmäteriförrättningar, Lv akt nr 3,1770 och Lv akt nr 21, 1834 samt ur Göta hovrätts
arkiv: mål nr 78 vid Tveta häradsting den 22 oktober 1829.
11. En gammal svensk aln var vid denna tid 59,38 cm lång.
12. En omräkning av olika boskapstyper till nötkreatursenheter, Ne, underlät
tar vid kvantitativa jämförelser och statistiska beräkningar av boskaps
bestånd. Omräkningen följer här de omräkningstal som redovisas i David
Hannerbergs ”Svenskt agrarsamhälle under 1200 år. Gård och åker, skörd
och boskap”. Hannerberg 1971:97h
13. Bytermen ansluter här till den kulturgeografiska tolkningen där två eller
flera gårdar som gemensamt brukar åker och ängsmark t.ex. genom ett tegskiftessystem utgör en by. Den kamerala storleken på byn är här ovidkommande.
14. i kappeland var ca 154,3 m2 stort.
ODLINGSLANDSKAPETS HISTORIA I SYDSVERIGE

1. Vi är tacksamma för att prof. George L. Jacobson Jr., Orono, Maine, USA,
låtit oss utnyttja analysdata från Kansjön.
2. Vi tackar Mårten Aronsson, Marie-José Gaillard, Thomas Persson, Jan-Erik
Wallin som generöst ställt opublicerade pollendiagram till vårt förfogande.
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ÖVRIGA KÄLLOR

Antikvarisk-topografiska arkivet, Stockholm.
Kungl. Myntkabinettet, Stockholm.
Jönköpings läns museum: Antikvarisk topografiskt arkiv: Öggestorps och
Forserums socknar.
Göta hovrätts arkiv: Domböcker från Tveta häradsting 182.9.
Riksarkivet: Smålands handlingar, tionderäkenskaper, årlig ränta m.m.
ca 1540-1640.
Boskaps och utsädeslängder, Jönköpings län 1600-1640.
Kammararkivet: Militieskattläggningar för Smålands kavalleri 1688-1699.
Lantmäteriet

i

Jönköping:

Äldre

lantmäteriakter

över

fastigheterna

Öggestorp, Rommelsjö och Axlarp.
Muntliga uppgifter: Fil. dr Ole Stilborg, keramiska forskningslaboratoriet vid
Lunds universitet.

REFERENSER

195

Markens minnen
LANDSKAP OCH ODLINGSHISTORIA PÅ SMÅLÄNDSKA HÖGLANDET UNDER 6000 ÅR

Information om kulturlandskapets historia och samspelet mellan människa och
miljö finns lagrad i marken, som fornlämningar av olika slag, men också i form av
sjöars bottensediment.
Forskare från olika ämnesområden presenterar här tillsammans resultaten av
mångskiftande fältarbeten och analyser inom ett höglandsområde i Jönköpings län.
Tolkningarna leder fram till fantasieggande landskapsbilder från olika tidsskeden
under de senaste 6000 åren. Jämförelser görs också mellan denna inlandsbygd och
kustbygden i Sydsverige.
Boken belyser kulturlandskapets och jordbrukets långa historia och berättar om
hur människan anpassat sig till den föränderliga miljön under årtusendena.
Medverkande
E. berglund, professor i kvartärgeologi vid Lunds universitet.
Paleoekolog med särskilt intresse för vegetationshistoria, klimatförändringar
och kulturlandskapets framväxt.
kläs Börjesson, arkeolog och konstvetare. Landsantikvarie och museichef vid
Jönköpings läns museum 1984-1999, numera chef för Kalmar Konstmuseum.
nils FORSHEO, tecknare och jägmästare. Illustratör för ett stort antal böcker om
skogsbruk, naturvård samt odlingslandskapets och markanvändningens historia.
Monica golabiewski LANNBY 1 :e antikvarie vid Kungl. Myntkabinettet i Stockholm.
Ansvarig för museets framförallt svenska och nordiska myntsamlingar.
Huvudredaktör för Svensk Numismatisk Tidskrift.
Kristina Jansson, arkeolog vid Jönköpings läns museum. Har som huvudsaklig
arbetsuppgift att handlägga och utföra uppdragsarkeologiska undersökningar.
Ansvarig för de arkeologiska undersökningarna inom rv 31, delen Öggestorp-Nässjö.
per lagerås, paleoekolog vid Riksantikvarieämbetets regionkontor i Lund.
Bedriver forskning kring olika aspekter på landskapets, vegetationens och
markanvändningens historia.
Joachim REGNÉLL, universitetslektor och programansvarig för det nystartade
landskapsvetarprogrammet vid Högskolan Kristianstad. Paleoekolog med
specialisering på kulturlandskapets framväxt i Sydsverige.
Linnea varenius, arkeolog och 1 :e antikvarie vid Jönköpings läns museum.
aadel vestbö franzén, antikvarie vid Jönköpings läns museum. Kulturgeograf
med specialisering på landskapsanalyser och fossil åkermark. Doktorand vid
björn

kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

