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Abstract 
 

From the pre-Roman and Roman Iron Age, a number of different fossil agrarian landscapes 

can be found in southern Sweden - clearance cairn areas, celtic fields, stone-wall complexes 

and geometrically laid-out strip fields. With two different comparative analyses, this paper 

tries to explain some of the differences between clearance cairn systems and the other fossil 

field systems 

 

The shape of the early Iron Age agrarian landscape varies between different provinces of 

southern Sweden. At Gotland, celtic field systems were laid-out before 500 BC. In Småland at 

the same time, areas with clearance cairns were created. How can the difference be 

explained? The different physical appearance of clearance cairn areas and celtic fields can be 

explained by the different ways to handle the ard in till and in sandy soil. In sandy soils, and 

other fine soils, the ard will at each turn deposit small amounts of roots, soil and debris at the 

edge of the field, which over the years will build up the walls of the celtic fields. But in 

boulder-rich soil the ard will constantly have to be lifted and tilted, which means that the 

material will be released before the ard reaches the edge of the field. Since crops, vegetation, 

houses, field system areas, etc. are identical or at least similar in both landscape types, they 

most likely represent the same farming system with hay-meadow – stabling – manure – 

intensely cultivated fields 

 

In most provinces in southern Sweden, the pre-roman celtic fields and clearance cairn areas 

were replaced by geometrically laid-out strip fields or different kinds of stone-wall complexes 

enclosing the fields and farms, around AD 200, but not in Småland. There, the clearance 

cairn areas were used and extended throughout the Iron Age. How can this regional variation 

be explained? A comparison between the different landscape types reveals no significant 

differences in tools, crops, houses, etc. that would support that the difference is explained by a 

shift in farming systems. A more likely hypothesis is that the difference is due to regional pre-

state or early-state political structures with an ambition to control land-use. This is based on 

the observations that 1) within each region the physical appearance of the fossil landscape is 

very coherent; 2) between the different regions there are significant differences, and; 3) the 

different systems were introduced approximately simultaneously in the regions Gotland, 

Öland, Östergötland, Uppland and Västergötland. This hypothesis implies that Småland either 

had a separate political structure which chose to keep the old clearance cairn land-use system, 

or lacked a corresponding regional structure. 
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1 INLEDNING 
Jag är fascinerad av romersk järnålder - så nära men ändå så okänt. I stora delar av Europa är 

detta historisk tid, men i Skandinavien går det knappt att ens skönja något från denna tid i de 

skriftliga källorna. Ändå ger spåren i landskapet en bild som väldigt mycket påminner om 

landsbygden i Sverige före skiftena på 1800-talet - familjejordbruk med stallade djur, närmast 

byn lite inägor med åker och äng, i den gemensamma utmarken går djuren, stengärdesgårdar 

som håller djuren ute från inägorna, i utkanten av byn några dagsverkstorp med små steniga 

åkrar inramade av stengärdesgårdar.  

 

Ett gåtfullt kulturlandskap som fanns redan under äldre järnålder och som sedan fortlevt in i 

medeltid och på vissa håll ännu längre är hackerörs- eller röjningsrösebygden på Sydsvenska 

höglandet. Att försöka förstå hur den uppkommit, och varför den avviker från andra samtida 

fossila odlingslandskap känns som ett spännande uppsatsämne. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det har gjorts en hel del undersökningar av röjningsröseområden på Sydsvenska höglandet, och 

skrivits en hel del om dem de senaste decennierna. Dock verkar det fortfarande finnas flera 

olika uppfattningar om hur man använde landskapet, hur det uppstod och varför det levde kvar 

så länge när landskapet i andra regioner omformades. Jag kommer att koncentrera mig på två 

frågeställningar:  

 

1) Röjningsröseområden på Sydsvenska höglandet och celtic fields på Gotland är ungefär 

samtida. Båda kan spåras tillbaks till yngsta bronsålder. Trots det ser de så olika ut. Var-

för?  

 

2) I stora delar av Skandinavien sker en omläggning med tydlig markindelning under ro-

mersk järnålder. Stensträngsområden finns i Uppland, i Östergötland, på Öland och på 

Gotland, och i några angränsande områden. I Västergötland och angränsande områden 

finns bandparcellområden från samma tid. Men på Sydsvenska höglandet fortsätter man 

att bruka röjningsröseområdena utan att införa några nya markindelningar. Varför? 

 

Bägge frågorna är formulerade utifrån skillnader mot andra landskapstyper. Om vi kan förstå 

vad skillnaderna beror på kanske vi har större förutsättningar att tolka röjningsrösebygden som 

sådan. Och det är just det som är syftet med uppsatsen. Genom att jämföra de olika samtida 

landskapstyperna och analysera skillnader och likheter skall jag försöka komma närmare en 

tolkning av röjningsröseområdena på Sydsvenska höglandet. 

1.2 Källmaterial och metod 

Även om frågorna jag ställt upp är väldigt konkreta, är de formulerade så att det krävs ett för-

hållandevis omfattande jämförelsematerial för att kunna besvara dem. Eftersom det är just röj-

ningsröseområdena som står i fokus för uppsatsen, kommer övrigt material i huvudsak att 

hämtas från tillgängliga sammanställningar – det var åtminstone ambitionen från början; i vissa 

fall tyckte jag sedan att jag behövde mer fakta än vad som framgick av sammanställningarna 

jag valde. 

 

För att förstå själva röjningsrösena har jag valt att hämta underlag från två typer av källor; 

sammanställningsverk och arkeologiska undersökningsrapporter. De verk jag huvudsakligen 

använt mig av är band 1 av Det svenska jordbrukets historia (Welinder et al 1998) och en 

forskningsöversikt inom området (Widgren 1997). De arkeologiska undersökningar av röj-
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ningsröseområden jag valt att studera djupare är valda bland dem som är publicerade efter de 

bägge sammanställningsverken. 

 

Eftersom det forskats en hel del om röjningsröseområden finns det naturligtvis en del teoribild-

ning inom ämnet. De som framförallt varit aktuellt för mig att sätta mig in i har varit de alter-

nativa odlingsmodeller eller odlingssystem som formulerats. Som underlag för detta har jag 

dels använt de nämnda sammanställningsverken, dels en aktuell doktorsavhandling inom områ-

det (Häggström 2005) och dels en diskussion runt odlingsmodeller i en artikel om Hamneda-

projektet (Lagerås 2000).  

 

Eftersom allt material jag använt är tidigare publicerat har jag valt att slå ihop kapitlen Tidigare 

forskning och Materialredovisning till ett kapitel som jag kallat Källredovisning. Den ordning 

jag redovisar källmaterialet i, är valt för att underlätta för en läsare som inte är så insatt i ämnet. 

Därför överensstämmer ordningen inte helt med den ordning i vilken jag använder materialet. 

Nedanstående schema (figur 1) är ett försök att åskådliggöra arbetsgången, dvs. vilka jämförel-

ser och analyser som görs i vilken ordning och vilket material de är baserade på. Siffrorna inom 

parentes är hänvisningar till kapitel eller avsnitt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 1. Arbetsgång i uppsatsen.  

 

Ambitionen är att avsnitten med källredovisning skall vara så fria från mina tolkningar som 

möjligt, och att i analysavsnitten undvika att göra ytterligare referenser till externa källor. Ef-

tersom det är jag som gör urvalet av vilka källor och vilka uppgifter jag redovisar kommer ur-

valet naturligtvis ändå att präglas av min uppfattning om vad som är väsentligt, och därmed 

indirekt ha en koppling till mina tolkningar, men det är nog svårt att undvika.  

 

Jag kommer inte här att fördjupa mig mer i metodologiska eller källkritiska aspekter. Istället 

kommer jag i samband med redovisning av källmaterial i kapitel 2 att ta upp källkritiska 
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(2.2) 
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(3.2.1) 
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aspekter, framförallt avseende urval. Även metodologiska ställningstaganden kommer att tas 

upp i respektive avsnitt. Dessutom kommer jag att i avsnitt 4.2 diskutera några centrala källkri-

tiska frågor i förhållande till slutsatserna. 

1.3 Avgränsning 

En grundläggande förutsättning för min analys är att markanvändning är styrd av ekonomi, och 

då menar jag inte penningekonomi, utan att de som brukade jorden drevs av en strävan att få så 

bra avkastning som möjligt i förhållande till resursinsats. Att jag gjort denna avgränsning här 

betyder inte att jag inte tror att kosmologiska eller religiösa ställningstaganden, eller andra 

ställningstaganden som inte kan förklaras ekonomiskt, var viktiga. Analys av dessa faktorer 

ryms dock inte inom uppsatsen. 

 

Den period jag fokuserar på i uppsatsen är äldre järnålder. Röjningsröseområden har skapats 

och använts både före och efter äldre järnålder. Ambitionen är inte att göra någon djupare ana-

lys av hur de använts under andra perioder. När förhållanden under andra perioder än äldre 

järnålder tas upp är det för att jämföra med eller förklara förhållanden under äldre järnålder.  

1.4 Terminologi 

Förhoppningsvis är använda termer självförklarande. I några fall har jag dock använt termer 

eller begrepp som bör förklaras eller definieras för att undvika missförstånd. 

 

Med röjningsröseområde avser jag ett sammanhängande område med rösen, till skillnad från 

det vidare begreppet röjningsrösebygd. Bygd används som synonym till region. 

 

Jag har för att förenkla framställningen valt att genomgående använda den antikvariska termen 

stensträng, även om strängarna när de användes snarare var murar än strängar. 

 

Termen Sverige används som beteckning på den moderna staten Sverige respektive dess geo-

grafiska utsträckning. När jag syftar på den politiska enheten i ett historiskt eller förhistoriskt 

sammanhang använder jag termen riket Sverige. Samma princip används även för andra geo-

grafiska områden. 

 

Ytterligare en kommentar om användning av regionnamn kan vara på sin plats redan här. Det 

kommenteras ytterligare i respektive avsnitt. Jag använde genomgående beteckningar av typen 

röjningsrösebygd på Sydsvenska höglandet, Östgötsk stensträngsbygd, bandparceller i Väster-

götland, etc. Dessa benämningar är avsedda att vara namn på fenomenet i fråga. Det innebär 

inte att röjningsrösebygden inte sträcker sig utanför Sydsvenska höglandet, att det inte finns 

andra typer av fossila åkrar på sydsvenska höglandet, eller att bandparcellerna bara finns i 

Västergötland, etc. Undantag finns alltid, men det som är mest väsentligt för min frågeställning 

är att fånga upp det typiska och karakteristiska. 

2 KÄLLREDOVISNING 

2.1 Celtic fields 

Detta avsnitt syftar till att ge en kortfattad och översiktlig bild av det aktuella kunskapsläget om 

celtic fields och de odlingssystem och odlingstekniker som associeras med celtic fields. Sam-

manställningen är framförallt baserad på Welinder et al (1998) och Widgren (1997). Avsnittet 

om Gotland baseras dock huvudsakligen på Carlssons avhandling (Carlsson 1979). 

 

Celtic fields är sammanhängande fossila åkersystem (Pedersen & Widgren 1998, s. 299f). 

Varje åker är typiskt rektangulär eller kvadratiskt med sidor på mellan 30 och 100 meter. Runt 
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åkern finns låga vallar av sten, grus, och jord. Dessa åkrar är utlagda som en yttäckande mosaik 

i landskapet. Ett exempel på åkersystem visas i figur 3 och en illustration av hur det kan ha tett 

sig i figur 2. 

 

 
 Figur 2. Illustration av celtic fields. (Pedersen & Widgren 1998, s. 275)  

 

 

 
Figur 3. Exempel på Celtic fields. Från Stånga socken, Gotland. Linjer omgivna av 

prickade linjer – vallar mellan åkrar. På bilden finns också stensträngar och stengrunds-

hus från romersk järnålder markerade. (Efter Carlsson 1979, s. 72)  
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I Danmark har celtic fields daterats så tidigt som till ca 1200 f Kr (Widgren 1997, s. 19). Utan-

för Lund i Skåne har man på 1930-talet dokumenterat ett område med fossil åkermark, som 

skulle kunna vara celtic fields, men dateringar saknas (Widgren 1997, s. 22).  

 

I södra Skåne har man i det s.k. Ystadprojektet i pollendiagram sett samma en kraftig expan-

sion av odlingslandskapet från ca 800 f Kr (Tesch 1991, s. 331ff). Det halvöppna skogsland-

skapet ersätts av ett öppet landskap med huvudsakligen äng och betesmark. Framförallt när-

ingskrävande skalkorn odlades. Dock verkar alla spår av fossila åkrar vara bortodlade 

(Pedersen & Widgren 1998, s. 281). 

 

Även i andra områden av Sverige har en odlingsexpansion under yngsta bronsålder observerats. 

Ett exempel är Väderstad i Östergötland (Hellander & Zetterlund 2001, s. 18f). Pollendiagram 

visar på en agrar expansion från yngsta bronsålder, med ökning både av betesmark och av sä-

desodling. I ett långhus har påvisats högre fosfathalter i ena änden vilket tolkas som att den 

användes som fähus. Ett annat exempel är en boplats utanför Falkenberg, där minst ett hus på 

en boplats från yngre bronsålder tolkats som ett fähus (Nicklasson 2001, s. 33ff).  

2.1.1 Celtic fields på Gotland 

I Sverige är det framförallt på Gotland som man ser tydliga spår av celtic fields. Carlsson be-

skriver i sin avhandling (Carlsson 1979) en utveckling på Gotland där man kan spåra de nuva-

rande bygderna och byarna åtminstone tillbaks till äldsta järnålder på flera håll. Från denna tid 

finns spår av boplatser med omgivande åkersystem, s.k. celtic fields. Det har möjligen från 

början varit ett mindre antal åkrar, men efterhand förtätas det och blir ett yttäckande system 

som täcker sammanhängande områden på mellan något enstaka hektar till mer än hundra hektar 

(Carlsson 1979, s. 58ff, 154ff). Åkrarna har troligen gödslats, och brukats i 2-3 år för att däref-

ter ligga i träda 8-10 år. Det framgår dock ej vad denna slutsats baseras på, eftersom inga pol-

lenanalyser eller fosfatanalyser refereras som stöd. Boskapsskötsel var troligen huvudnäringen. 

Utöver de vallar som omger varje åker finns inga synliga spår av hägnader eller ägoavgräns-

ningar. Enligt Carlsson börjar celtic fields anläggas ca 500 – 300 f Kr (Carlsson 1979, s. 83), 

men det finns även dateringar från ca 700 f Kr (Pedersen & Widgren 1998, s. 301). Detta bruk-

ningssystem tillämpades fram till ca 200 e Kr då det skedde en snabb övergång till ett system 

med inägor och utägor avgränsade av stensträngar (se avsnitt 2.4 nedan) 

2.1.2 Nytt agrartekniskt komplex från yngre bronsålder 

Jordbrukets utveckling från neolitikum till modern tid brukar beskrivas som en språngvis ut-

veckling. Successivt har metoder och verktyg hela tiden utvecklats, men var för sig har de haft 

begränsad effekt. När tillräckligt många samverkande förbättringar har funnits tillgängliga på 

samma ställe vid samma tidpunkt har produktivitetsutvecklingen kunnat ta ett språng. Denna 

uppsättning av samverkande förändringar brukar kallas för ett agrartekniskt komplex (Widgren 

1997, s. 19) 

 

Det agrartekniska komplex som växte fram under yngre bronsålder kännetecknades av att järnet 

började användas i redskapen och att djuren började stallas (Widgren 1997, s. 19, 51, Pedersen 

& Widgren 1998, s. 239f, 261ff). I komplexet ingår treskeppiga långhus med stalldel, gödsling 

av åkrar, permanenta åkrar, årder med separat bill, järnskära, lie och räfsa. Alla dessa kompo-

nenter är beroende av varandra. Viss tveksamhet råder om när kortlie togs i bruk i 

Skandinavien. Enligt Janken Myrdal togs den först i bruk inom keltiskt område ett par hundra 

år före Kr f (Myrdal 1996, s. 60). I Skandinavien finns den belagd från ungefär Kr f. I Danmark 

och på kontinenten verkar det råda konsensus kring uppfattningen att åkrarna var gödslade, 

men i Sverige har många hävdat att man inte gödslade utan istället löste näringstillförsel med 

buskträda och skottskogsbruk (Widgren 1997, s. 32).  
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De permanenta åkrarna lämnade avtryck i form av celtic fields som nämnts ovan. Att åkrarna 

var permanenta innebär inte nödvändigtvis att de odlats permanent i ensäde utan avbrott 

(Pedersen & Widgren 1998, s. 385). Den intensiva odlingen kan ha avbrutits av längre eller 

kortare trädesperioder. 

 

 

 
 

Figur 4. Illustration av hur ett årder från järnålder kan ha sett ut. Tecknat av Sven 

Österholm. (Burenhult 1999, s. 48)  

 

Ärjning innebär i princip att luckra upp jorden genom att rista fåror i marken. Kunskap om ård-

ret fanns i Skandinavien sedan länge, vilket bl.a. framgår av att man funnit årderspår under 

bronsåldershögar (se t.ex. Welinder 1998, s. 138). Under äldre järnålder i Skandinavien antas 

man ha använt ett årder helt av trä eftersom den äldsta kända årderbillen av järn är daterad till 

ca 500 e Kr (Myrdal 1996, s. 47). Eftersom man var tvungen att hålla ett visst avstånd mellan 

fårorna för att inte skära in i föregående fåra, var man tvungen att ärja i kors, dvs. först i en 

riktning och sedan vinkelrät mot den, eventuellt flera omgångar, för att få en bra bearbetning av 

jorden. Praktiska försök med träårder har visat att ett dagsverke med träårder och tredubbel 

korsärjning kan motsvara ca 400 m
2
 (Pedersen & Widgren 1998, s. 346f). Om man klarar sig 

med färre än 3 omgångar, blir dagsverket naturligtvis större. Praktiska försök har också visat att 

flerårig träda eller nyodling av grässvål inte kan bearbetas med träårder (Myrdal 1996, s. 47). 

 

Det agrartekniska komplex som beskrivits ovan fortlevde under hela äldre järnålder, naturligt-

vis med anpassningar och förbättringar (Widgren 1997, s. 51). Nästa stora produktivitetsför-

bättring – yngre järnålderns agrartekniska komplex – slog igenom under början av yngre järn-

ålder. Det inkluderade långlie, järnbill på årder, med flera förbättringar kopplade till tillgång på 

järn och förbättrad smidesteknik. 

2.2 Röjningsröseområden på Sydsvenska höglandet 

De röjningsröseområden jag valt att studera är fyra områden som undersökts pga. vägprojekt 

senaste decenniet. Samtliga utredningar har haft uttalade forskningsambitioner relaterade just 

till röjningsrösen. Två av områdena ligger visserligen i Skåne, och Stoby till och med under 

högsta kustlinjen. Såvitt jag kan se i FMIS tillhör norra Skåne samma geografiskt 

sammanhängande röjningsrösebygd som Sydsvenska höglandet, så jag har inte sett någon 

anledning att välja bort dessa områden. figur 5 ger en bild av hur ett röjningsröseområde kan ha 

tett sig. 

 

2.2.1 Hamneda 

I samband med utbyggnad av E4 under 1990-talet har arkeologiska undersökningar av röjnings-

röseområden genomförts, framförallt inom Hamneda socken i Ljungby kommun. Genom en 

systematisk paleoekologisk analys och C14-datering av röjningsrösen, är det möjligt att redo-
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visa dels markanvändning inom området från neolitikum till medeltid, dels ge en datering av 

rösenas tillkomst (Lagerås 2000). Inom Hamneda finns ett 80-tal röjningsröseområden enligt 

FMIS, där de allra flesta är mellan 1-10 hektar, och bara en handfull över 20 hektar. 

 

 
 Figur 5. Illustration av röjningsröselandskap. (Pedersen & Widgren 1998, s. 275)  

 

C14-dateringar under rösena och pollen-/makrofossil-analys visar att under mesolitikum och 

fram till senneolitikum var området skogklätt utan spår av bete eller odling (Lagerås 2000, s. 

210ff). Från senneolitikum till äldre järnålder visar pollenanalys att det förekommit betesdrift 

och begränsad odling med röjningsbränning. Vid Kr f började röjningsröseområdena anläggas 

på höglänta moränområden. De brukades och utvidgades fram till övergången mellan vendeltid 

och vikingatid. Under vikingatid omlokaliserades bosättning och åkerbruk till dalgångarna och 

röjningsröseområdena blev ljunghedar som användes för bete.  

 

Undersökningen berörde 9 olika röjningsröseområden inom Hamneda socken (Lagerås 2000, s. 

167ff). Storleken på röseområdena varierade mellan ca 3 hektar och ca 10 hektar (Lagerås 

2000, s. 172ff, Torstensdotter Åhlin 2002, FMIS). Figur 6 visar ett typiskt röjningsröseområde. 

I vissa fall har endast en mindre del av områdena berörts av undersökningen. Av total 

exploateringsyta på ca 15-20 hektar inom röseområdena har 5-10% grävts ut. Genom att ta ett 

stort antal (116 st.) C14-prover i och under röjningsrösen fick man ett tillräckligt stort statistiskt 

underlag för att kunna se ett tydligt mönster (Lagerås 2000, s. 179ff). Ett mindre antal rösen är 

daterade till äldre romersk järnålder. De flesta rösen är daterade till perioden 200-500 e Kr, och 

från ca 500 e Kr till 800 e Kr sker en stadig men långsammare tillväxt av antal rösen. Några få 

rösen är daterade till 800-talet e Kr. Inom ett röseområde noteras 3 olika zoner, en zon med 

recent åker, följt av en zon med små tätt liggande rösen, följt av en zon med glesare rösen 

(Torstensdotter Åhlin et al 2002, s. 37ff). Skillnaderna antas bero på olika anläggnings- eller 

brukningstid, men eftersom inte alla zoner berörs av undersökningen görs ingen djupare analys. 

Även i ett annat område finns liknande zonindelningar (Torstensdotter Åhlin et al 2002, s. 59). 

Jag kan inte heller i detta fall hitta någon koppling av undersökningsresultaten till zonindelning.  

 

Artsammansättning i pollenprov under rösena visade att de normalt anlagts på öppen icke-odlad 

mark, dvs. betesmark eller långtidsträda (Lagerås 2000, s. 207f). Även under rösenas bruk-

ningstid har marken varit öppen och beväxt med gräs, örter och buskar. Odling har förekommit 

av åtminstone vete och skalkorn. Åkerogräs som visar på gödsling förekom, men endast i 

mycket begränsad omfattning. De olika sädespollentyperna var relativt jämnt spridda över om-
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rådet (Lagerås 2000, s. 192). Markkemiska analyser av C- och N-halt indikerar att marken varit 

odlad, men avsaknad av fosfatanalys gör det svårt att uttala sig om ifall den varit gödslad 

(Regnell 2000, s. 135ff). 

 

 
 

 

Figur 6 Röjningsröseområde i Hamneda. För detaljplan över den större schaktytan, se 

nästa figur (Efter Lagerås 2000, s. 175)  

 

De flesta röjningsrösena hade en diameter på 2 - 5 m. (Torstensdotter Åhlin et al 2002, s. 11, 

37, 49, 59). Stenstorleken i rösena varierade normalt mellan 0,1 – 0,4 m (Torstensdotter Åhlin 

et al 2002, s. 29f, 44, 55, 59). Marken mellan rösena verkar genomgående vara blockrik, se fi-

gur 7. Detta kommenteras inte explicit i rapporten, men framgår av de bilder från undersök-

ningsytan som ingår i rapporten (Torstensdotter Åhlin et al 2002, s. 17, 18, 29, 31, 41, 51). Att 

marken är blockrik framgår också indirekt av att författarna speciellt noterar i ett par fall att 

mindre ytor är mer stenfria. Det enda fall där tydliga terrasser och åkerhak kan beläggas är i 

anslutning till ytor som är "påfallande stenfri" (Torstensdotter Åhlin et al 2002, s. 32f). Möjliga 

åkerindelningar nämns även på en annan yta, då i samband med att det finns "ytterst få stenar i 

profilen", men eventuell naturlig erosion "gör det svårt att dra några säkra slutsatser av 

materialet" (Torstensdotter Åhlin et al 2002, s. 64). 

 

Endast inom 3 av de 9 områdena lyckades man identifiera hus, och på ytterligare en finns andra 

boplatsspår daterade till järnålder (Cronberg et al 2000, s. 147ff). På en plats fanns 2 delvis 
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överlagrade treskeppiga hus, och på 2 andra platser ett mesulahus och ett annat mindre hus. 

Husen är daterade till romersk järnålder. Att inte fler boplatser hittats kan förklaras av att en-

dast delar av röjningsröseområdena undersökts. 

 

 
 

Figur 7 Detaljplan över en schaktyta i röjningsröseområde i Hamneda. Ytans placering 

inom röjningsröseområdet framgår av figur 6 (Efter Lagerås 2000, s. 151)  

2.2.2 Mölletofta-Rya 

Även i Örkelljunga kommun undersöktes röjningsröseområden i samband med ombyggnad av 

E4. I trakten finns omfattande röjningsröseområden. Längs sträckan Mölletofta-Rya gjordes 

arkeologiska undersökningar av 4 ytor med röjningsrösen. I brist på sammanfattande undersök-

ningsrapport är sammanställningen baserat på de DAFFar som publicerats (Andersson 2004a, 

2004b, 2004c, 2004d). Röjningsröseområdena varierade i storlek från ca 1 till ca 15 hektar 

(FMIS). De mindre områdena låg i anslutning till ytterligare områden. Även om det finns spår 

av aktivitet under tidigare perioder (bl.a. ett hus från neolitikum) verkar det som om stenröjning 

började under romersk järnålder. Brukandet av röjningsröseområdena pågick åtminstone genom 

romersk järnålder, och ibland in i medeltid eller ännu längre.  

 

Rösena varierade normalt mellan 2-6 m diameter. och det fanns ca 20-30 rösen per hektar i ge-

nomsnitt. Inom några områden fanns det "bättre" stenröjda ytor om vardera ca 100-200 m
2
, 

åkerhak och terrasseringar, men undersökning av dessa gav ingen ytterligare information om 
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brukningsteknik eller annat. Samtliga dessa spår av odlingsytor tolkades som otydliga. Mark-

kemiska analyser påvisade att stallgödsling förekommit inom röseområdena. 

 

I ett område identifierades ett boplatsområde med två överlagrade treskeppiga hus från romersk 

järnålder, som i sin tur överlagrade det neolitiska huset (Andersson 2004c, s. 7f). Husen datera-

des till romersk järnålder. I anslutningen till husen fanns stolphål som tolkades som en inhäg-

nad av gårdsplanen. I ett annat boplatsområde fanns minst ett treskeppigt hus och en blästugn 

som daterats till yngre romersk järnålder (Andersson 2004c, s. 8f). Förhöjda fosfathalter i ena 

änden av huset och spridningsbilden för keramik, indikerade uppdelning mellan fähus och bo-

stadsdel. I ett annat område fanns ett röse som avvek i storlek och utformning från övriga och 

antogs vara en grav(Andersson 2004b, s. 6f). Antagandet styrktes av den inre strukturen, men 

ingen gravläggning eller annat gravgods hittades.  

 

Ett uttalat mål för undersökningarna i Mölletofta-Rya var att undersöka om rösenas ålder kunde 

kopplas till morfologi, men man kunde inte påvisa någon sådan koppling. Ett annat mål vara att 

leta spår efter om odling gjorts med hacka eller årder, men inga sådana spår hittades. 

2.2.3 Stoby 

Inför omläggning av väg 23 i Hässleholmstrakten gjordes 1998 en arkeologisk undersökning på 

ett antal lokaler i Stoby socken (Carlie 2002). I trakten finns röjningsröseområden som påmin-

ner om småländska höglandets. Jordarterna är omväxlande morän och sand- jord eller mer 

finkorniga sedimenterade jordar.  

 
Figur 8. Plan över en undersökningsyta i Stoby. Röjningsrösen ligger på rad längs gräns 

mellan morän och sandjord. Notera även mängden markbunden sten i den stenröjda mo-

ränen. (Efter Carlie 2002, sid. 318f)  

 

På två lokaler inom Stoby socken togs också markprofiler för paleoekologisk analys (Lagerås 

2002). Under perioden 700 f Kr till 400 f Kr intensifierades landskapsutnyttjandet med regel-

bundna röjningsbränningar, vilket kopplas samman med att stenröjning till odlingsrösen på-

börjas (Lagerås 2002, s. 388). Under hela perioden finns tecken på odling av vete och korn i 

området, och på betesmark, med buskar eller sly. Även svaga tecken på näringsälskande ogräs 

(målla) syns i pollendiagrammet. Även tidigare under bronsåldern ägnade man sig troligen åt 

både odling och bete inom området. En kärrmark i området användes troligen för våtmaksslåt-
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ter kring 500 f Kr (Lagerås 2002, s. 397f). Odling inom röjningsröseområdet pågick troligen till 

ca 400 e Kr. Därefter verkar det som om marken enbart användes för extensivt bete. 

 

De arkeologiska undersökningarna har gjorts i eller i anslutning till röjningsröseområden, som 

har omfattat från minst 3 hektar till över 10 hektar (Carlie 2002, s. 281ff). De flesta rösen var 2-

5 m i diameter. Inom en av undersökningslokalerna konstaterades ett tydligt samband mellan 

jordart och rösen. Odlingsrösena finns framförallt på den blockrika moränen (Carlie 2002, s. 

313). I gränsen mellan sandjorden och moränen kunde man konstatera att sten röjd i morän-

marken lagts i rösen i sandjorden utanför moränen, se figur 8. Dessa rösen låg dessutom i en 

tydlig rad, vilket enligt Carlie påminner om samtida gravplatser (Carlie 2002, s. 317ff). Mäng-

den kvarvarande sten och block i marken kommenteras inte av författarna, men av detaljplaner 

över framrensade områden framgår att även den röjda marken är mycket stenbunden, se figur 8. 

 

Både hus, andra boplatsspår och gravar har påträffats (Carlie 2002, s. 298ff, 304ff, 312ff, 

328ff). Totalt lokaliserades 6 hus på 4 olika lokaler, både fyrstolpshus och treskeppiga relativt 

korta långhus, det längsta 17 m. Husen hade dateringar i intervallet yngsta bronsålder till folk-

vandringstid/vendeltid. I ett fall överlagrade ett långhus från folkvandringstid/vendeltid ett fyr-

stolpshus från yngre romersk järnålder (Carlie 2002, s. 301f). 3 gravar undersöktes och innehöll 

brända ben som daterades till slutet av yngre bronsålder. En av gravarna tolkades först som ett 

röjningsröse. Först efter att rösets snittats med maskin upptäcktes graven (Carlie 2002, s. 308f). 

2.2.4 Öggestorp 

Öggestorp är en socken på småländska höglandet mellan Jönköping och Nässjö. Jordarten är till 

stora delar sandig-moig morän som lämpade sig väl för odling åtminstone före konstgödsling-

ens, bevattningens och mekaniseringens tid. Tack vare bl.a. större vägprojekt har flera arkeolo-

giska undersökningar genomförts inom socknen. I FMIS finns totalt 352 poster. Huvuddelen av 

fornlämningarna ligger centralt i socknen mellan och runt byarna Öggestorp och Rommelsjö. 

 

Det finns enstaka fynd från socknen som är äldre än yngre bronsålder, men de äldsta spåren 

som kan kopplas till jordbruk eller permanent bosättning är från yngre bronsålder. 

 

2002 undersöktes med anledning av omläggning av väg 31en yta med boplats och gravar 

(Häggström 2007). Denna undersökning skiljer sig från de övriga jag redovisat genom att den 

inte primärt avser själv röjningsröseområdet. Genom att boplats och gravar, och odlingsspår 

inom området är samtida med omgivande röjningsröseområde är undersökning intressant som 

komplettering till de mer renodlade röjningsröseundersökningarna. 

 

Inom ett område på ca 100 m diameter påträffades lämningar efter 6 eller 7 hus som daterats till 

äldre romersk järnålder (Häggström 2007, s. 84ff). Boplatsen har troligen varit större än så ef-

tersom man tidigare har funnit härdar, kokgropar och stolphål, med samma datering, i anslut-

ning till området. De två största husen, 18 x 8 m, respektive 13 x 6 m, bägge treskeppiga, tolkas 

som bostadshus på två olika gårdar, och övriga hus som ekonomibyggnader. Inget av husen 

verkar ha använts till vinterstallning av djur. I anslutning till boplatsen finns flera gravrösen 

och stensättningar som är eller kan antas vara gravar. De gravar som undersökts har daterats till 

äldre järnålder, med tyngdpunkt på äldre romersk järnålder (Häggström 2005, s. 117ff).  

 

Genom området löper också 2 stensträngar som är daterade till dels förromersk järnålder, dels 

övergången yngre romersk järnålder/folkvandringstid(Häggström 2007, s. 129ff). Den sena 

dateringen av den ena stensträngen verkar dock ganska osäker. Samma stensträng dateras i ett 

annat sammanhang till övergången äldre romersk järnålder/yngre romersk järnålder 

(Häggström 2003, s. 45). 
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Genom datering av underlagrade och överlagrade fynd har man lyckats fastställa att åtminstone 

en yta inom området togs i bruk och användes som åker under förromersk järnålder (Häggström 

2005, s. 130). Pollenanalys från området visar dock att det var en odlingsexpansion framförallt 

under romersk järnålder (Häggström 2005, s. 134). Man odlade både skalkorn och olika vete-

sorter. Av sammansättning av ogräspollen kan man dra slutsatsen att man under romersk järn-

ålder åtminstone delvis odlade på gödslade åkrar. De röjningsröseområden som finns i anslut-

ning till undersökningsområdet har gett dateringar från både romersk järnålder och medeltid 

(Häggström 2005, s. 54). Det är dock okänt hur stora röjningsröseområdena varit innan de bör-

jade odlas bort, och även hur stor del av dem som härrör från romersk järnålder. 

 

De gravar som är från äldre järnålder är dels rösen, dels stenpackningar (Häggström 2005, s. 

58ff, 117ff). Samtliga som grävts ut har varit relativt fyndfattiga. De ben som hittats har varit 

brända. Den största graven i området, ett jordblandat röse, med 18m diameter och 1,5 m högt, 

innehöll en kremerad kvinna, och är daterat till ungefär Kr f (Häggström 2005, s. 118f). I en 

stensättning större än övriga, 12 x 12 m, har hittats bl.a. sköldbuckla, sköldhandtag och skära, 

daterat till tidig äldre romersk järnålder.  

2.3 Olika odlingsmodeller för röjningsröseområdena 

Sammanställningar och presentationer av vilka odlingssystem som skulle kunna ha tillämpats i 

röjningsröseområdena har gjorts av flera forskare. I mitt urval av källor har jag tagit med  

- Widgren (1997) och Welinder et al (1998) eftersom det är översiktliga sammanställ-

ningar av forskningsläget 

- Lagerås (2000) eftersom den innehåller en bra sammanställning över tolkningar och 

eftersom den är senare än de föregående. 

- Häggström (2005), eftersom det är en relativt färsk avhandling inom området, och efter-

som den innehåller en bra sammanställningar över tolkningar. 

- Mascher (1995), eftersom den innehåller en delvis annorlunda förklaring av 

röjningsröseområdena 

 

Dessa källor innehåller en blandning av forskningsöversikt och analys/argumentation från re-

spektive författare. Mitt huvudsyfte är inte primärt att utreda vem som först framförde vilka 

hypoteser, eller ens vem som argumenterar för vad, utan att ge en allmän översikt av kun-

skapsläget. Angivande av referenser innebär alltså inte automatiskt att det är författarens upp-

fattning. När jag vill återge respektive författares ståndpunkt framgår det explicit i min sam-

manställning nedan.  

 

Olika modeller eller odlingssystem som skulle kunna beskriva hur röjningsröseområdena an-

vänts är: 

- Permanent bruk av röjningsröseområdena i ensäde 

- Extensiv odling med långtidsträda 

- Intensiv odling med mobilitet 

- Svedjebruk 

- Extensiv odling med andelsägande 

2.3.1 Permanent odling 

Att åkermarken skulle ha varit permanent odlad under sin användningstid nämns av samtliga 

mer som ett teoretiskt alternativ som lika snabbt avfärdas baserat på att det är så stora arealer 

(se t.ex. Häggström 2005, s. 97). Pollenanalys från t.ex. Hamneda-undersökningarna visar att 

marken huvudsakligen var gräs- och buskbeväxt vilket också talar mot detta alternativ (Lagerås 

2000, s. 213). Ett annat motargument är avsaknad av begränsningar mellan olika åkerytor 

(Widgren 1997, s. 32, Lagerås 2000, s. 215). Permanent odling borde ha använt permanenta 

odlingsytor, som borde lämnat mer bestående spår. 
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2.3.2 Långtidsträda 

En vanlig beskrivning av röjningsröseområdenas användning är att de representerar ett exten-

sivt åkerbruk med långtidsträda. Detta beskrivs t.ex. i Welinder et al (1998) och Gren (2003, s. 

162f). Enligt Welinder använde varje hushåll 10-20 hektar röjningsröseområde (Welinder 1998, 

s. 136f). Huvuddelen användes till bete och skottskogsodling, och endast en mindre del till 

åker. Det nämns också att ängsbruk kan ha ingått i systemet (Häggström 2005, s. 96). Åkrarna 

brukades endast en kort tid varefter de fick växa igen. Trädesperioden var på 20 – 50 år 

(Lagerås 2000, s. 214). Genom de långa trädesperioderna krävs ingen tillförsel av gödsel 

(Häggström 2002, s. 96). En viss gödsling kan ändå ha skett, framförallt med hushållsavfall, 

men kanske också med kreatursgödsel (Welinder 1998, s. 137). Detta odlingssystem stämmer 

väl med pollendiagram från t.ex. Hamneda, som visar på att området domineras av gräs och 

buskar (Lagerås 2000, s. 214). Ett argument mot denna modell är att det är mycket arbetskrä-

vande att röja åker i skottskog. Det verkar inte rationellt att nästan årligen göra detta (Lagerås 

2000, s. 215). Ett liknande argument är att det inte verkar rationellt att röja så stora ytor på sten 

och sedan använda det huvudsakligen till bete (Häggström 2005, s. 97). Widgren påpekar också 

att komplexet med slåtteräng – fähus – gödsel – ensädesåker inte kan ha tillämpats i detta sy-

stem (Widgren 1997, s. 31). Det är därmed oklart hur boskapen passar in i systemet. 

2.3.3 Intensiv odling med mobilitet 

En tredje förklaring, eller snarare grupp av förklaringar, är att en del av området odlats intensivt 

under ett antal år, medan resten använts som bete, äng och skottskogsodling (Pedersen & 

Widgren 1998, s. 286, Lagerås 2000, s. 214, Häggström 2005, s. 98). Detta innebär då antagli-

gen att komplexet slåtteräng – fähus – gödsel – ensädesåker tillämpats. Ensädesodling behöver 

inte utesluta att delar av åkern tillfälligt varit i träda, eller att man tillfälligt tagit upp ytterligare 

åkerytor. Även denna odlingsmodell stämmer väl med pollendiagram från t.ex. Hamneda, som 

visar på att området domineras av gräs och buskar (Lagerås 2000, s. 214). Widgren (1997, s. 

31) framhåller även odlingen av skalkorn som ett argument. Inom modellens ram finns olika 

alternativ eller delförklaringar. 

 

Anledningen till att åkern överges kan förklaras av att marken trots gödsling utarmats, eller att 

åkerogräs fått överhanden (Lagerås 2000, s. 214). En tredje förklaring skulle kunna vara att 

röjningen är en del i en långsiktig expansion, där röjningen innebär ett juridiskt hävdande av 

marken (Widgren 1997, s. 35) 

 

En fråga som är relaterad är flyttning av boplatser. Olika gårdslägen inom ett röjningsröseom-

råde kan avspegla regelbundna flyttningar t.ex. varje generation i samband med att nya åkrar 

ersatt de gamla (Pedersen & Widgren 1998, s. 286). Ett exempel som framhålls av både 

Häggström (2005, s. 82ff) och Widgren (1997, s. 29) är Röstorp i Västergötland, där man inom 

ett 30 hektar stort område identifierat 6 olika boplatslägen som är ungefär samtida. Lagerås 

spekulerar om ifall de ofta vaga och otydliga boplatsspåren kan vara ett resultat av att man inte 

byggt så rejäla hus, eftersom man flyttade boplatsen så pass ofta (Lagerås 2000, s. 216). Be-

dömningar av livslängden för hus varierar. Welinder har föreslagit 50-100 år för den yngsta 

bronsålderns hus (Welinder 1998, s. 128). Ett skäl till att inte bygga det nya huset på exakt 

samma plats som det gamla kan vara att utnyttja att jorden blivit gödslad där det varit bostad 

eller fähus (t.ex. Widgren 1997, s. 34) 

 

Denna modell stämmer väl med resultaten från Hamneda-undersökningen (Lagerås 2000, s. 

216). Denna modell innebär också att odlingen inom röjningsröseregionen överensstämmer 

med övriga regioner (Widgren 1997, s. 31f). Den huvudsakliga invändningen mot denna 

modell är att intensiv odling borde ha lämnat spår efter avgränsade odlingsytor (Widgren 1997, 

s. 32, Lagerås 2000, s. 215).  
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2.3.4 Svedjebruk 

Ytterligare en brukningsmodell kunde vara svedjebruk (Häggström 2005, s. 99, Widgren 1997, 

s. 30), dvs. regelbundet återkommande bränning av sly och gräs för att, dels bli av med hind-

rande vegetation, men också för att tillföra näring. Detta bruk har praktiserats under medeltid 

och i modern tid på flera håll i landet. Ett argument mot att detta skulle ha tillämpats i röjnings-

röseområdena är att det framförallt har effekt genom att höja pH-värdet i podsol-jord, dvs. i 

granskog. I den brunjord som fanns på Sydsvenska höglandet då var effekten mycket begrän-

sad. 

2.3.5 Släktskapsbaserat andelsägande 

Mascher (1995), kopplar röjningsröseodlingen till ättebaserad kontroll över markanvändning, 

framförallt baserat på studier av röjningsröseområden i södra Västergötland, som ersätts av 

bandparcellsystem (se avsnitt 2.4.6 nedan). Stenröjningen har haft som huvudsyfte att skapa 

åkerytor (Mascher 1995, s. 45). Sekundärt har röjningsrösena fungerat som territoriemarke-

ringar. Hon beskriver röjningsröseområdena som stora busk- och gräsbevuxna områden där 

endast små ytor samtidigt använts som åker. Resten kan ses som långtidsträda som används 

som bete och äng. Stora sammanhängande områden har brukats gemensamt av flera brukare, 

som (troligen baserat på släktskap eller ättetillhörighet), haft andelsrätt i området (Mascher 

1995, s. 47). Rätten till området har alltså hört till ätten eller släkten, även om odlingen har va-

rit organiserad i familjehushåll. De gravar som ofta återfinns inom och i kanten av områdena 

kan ha fungerat som territoriemarkeringar. Att röjningsröseområdena varit ättebaserade stöds 

av att de senare ersätts av storskaliga indelningar i bandparceller.  

 

Även Pedersen & Widgren (1997, s. 286) diskuterar markrättigheter, fast med en lite annan 

utgångspunkt. Avsaknaden av markindelning skulle kunna tolkas som att det funnits ett över-

skott på mark. De öppnar också för möjligheten att området tillhört en jordherre eller ett kol-

lektiv, och att de enskilda brukarna haft besittningsrätt till den mark de höll hävdad. 

2.4 Markindelningssystem under romersk järnålder 

De olika regionerna med markindelningssystem från romersk järnålder redovisas i respektive 

underrubrik. Jag väljer att använda beteckningarna uppländskt, östgötskt, västgötskt, etc., på 

dessa regionala företeelser av läsbarhetsskäl, även om regionerna jag beskriver också inklude-

rar delar av kringliggande landskap. Eftersom syftet med detta avsnitt är att presentera material 

som kan jämföras med Sydsvenska höglandets röjningsröseområden har jag begränsat mig till 

de mest närliggande regionerna, och valt bort t.ex. Norrland, Norge och Finland. Jag börjar 

dock med ett avsnitt om Danmark, inte för att det är närliggande utan för att man i Danmark 

gjort en vidare tolkning som tar hänsyn till mer än bara det synliga fossila landskapet. 

2.4.1 Ändrad markanvändning i Danmark under romersk järnålder 

I min B-uppsats (Nilsson 2009), som primärt behandlade stengrundsbebyggelsen på Gotland 

under romersk järnålder använde jag utvecklingen i Danmark, sådan den beskrivits av 

Hedeager (1992) som underlag för en jämförelse. Sammanställningen nedan av utvecklingen i 

Danmark är delvis återanvänd från min B-uppsats. 

 

Under tidig järnålder uppstod ”familjejordbruket” (Hedeager 1992, s. 177f). Husen, som både 

innehöll stall och bostad, var små i förhållande till bronsålderns hus. Åkrarna, som var uppde-

lade i uppmätta och avgränsade parceller, var utlagda över stora ytor, men bara en begränsad 

del brukades varje år. Åkrarna gödslades. Privat äganderätt till marken fanns troligen inte, utan 

varje brukare tillmättes en viss areal inför varje år. Även själva byn flyttade då och då till nya 

byplatser inom byns område. Befolkningen ökade och den odlade marken utökades. Den gräs-

bevuxna betesmarken växte på skogens bekostnad. Under äldre romersk järnålder växte gårdar-
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nas storlek och antal (Hedeager 1992, s. 178f). Husen blev större och mer mark togs i anspråk. 

Trycket på naturen ökade. Lätta jordar blev överutnyttjade, och övergavs.  

 
Det allt hårdare utnyttjandet av marken ledde under yngre romersk järnålder till en omläggning 

av jordbruksdriften (Hedeager 1992, s. 179f). Byn slutade flytta omkring, och slutade använda 

långa trädesperioder. Marken delades upp i intensivt utnyttjade permanenta inägor närmast byn 

och utägor för bete därutanför. Det verkar som om byarna blev färre, men större. Husen blev 

också större och varje gård bestod av fler hus. Förutom kärnfamiljen bestod hushållet troligen 

av släktingar, annat tjänstefolk och trälar. I och med att gårdar och åkrar blev mer permanenta, 

blev också äganderätten eller brukanderätten mer permanent. Varje gård hade sina åkrar, men 

utmarken var fortfarande gemensam. Denna omläggning av jordbruket verkar ha skett relativt 

snabbt och samtidigt över hela området, eftersom övergångsformer mellan de bägge driftsfor-

merna saknas.  

 
Beskrivningen av bebyggelseutvecklingen är baserade på arkeologiska utgrävningar av bygg-

nader, gårdar och byar. Hedeager konstaterar dock att det är få byar som är helundersökta, och 

att det därför finns en viss osäkerhet i tolkningen. Beskrivningen av odlingssystem och markut-

nyttjande är baserat på arkeologiska utgrävningar, odlingsspår i landskapet och pollenanalyser.  

 

Även ortnamnsforskning och analys av ortnamn i förhållande till järnåldersbebyggelse ger stöd 

för teorin att ortnamn på –lev (motsvarar –löv på svenska) kommer från den omläggning av 

markanvändning och ägostruktur som gjordes vid övergång mellan äldre romersk järnålder och 

yngre romersk järnålder (Hedeager 1992, s. 150ff).  

 

Genom att kombinera ovanstående iakttagelser med analyser av gravmaterial, vapenofferfynd, 

prestigevarufynd och försvarsanläggningar kommer Hedeager fram till att den samlade bilden 

innebär att det vid övergången mellan äldre och yngre romersk järnålder utvecklas en tidig 

statsbildning i Danmark. 

2.4.2 Gotländsk stengrundsbygd 

Även denna sammanställning av källmaterial från Gotland är delvis återanvänt från min B-upp-

sats, som i sin tur till refererar till Carlssons (1979) respektive Cassels (1998) avhandlingar. 

 

Ca 200 e Kr sker en övergång till ett system med inägor och utmark, troligen även kopplat till 

införande av äganderätt till jorden. Byns åker delas upp mellan brukarna. Den tidigare mer 

kollektiva odlingsformen ersätts av ”familjejordbruk”. Varje gård består av 1-6 stengrundshus 

(Carlsson 1979, s. 119f). Inägor är av varierande storlek med ett genomsnitt på 18 hektar, varav 

i genomsnitt 1,6 hektar åker. Inägorna omgärdas och indelas av stengärdesgårdar - stensträngar, 

troligen kompletterat med gärdesgårdar av trä och ris. Figur 9 visar exempel på ett stensträngs-

område, och figur 10 visar hur landskapet kan ha tett sig. Åkrarna har troligen varit perma-

nenta, brukats intensivt och varit gödslade. Under yngre romersk järnålder och folkvandringstid 

tillkommer nya brukningsenheter i mer perifera lägen. Dessa ofta små brukningsenheter över-

ges ofta vid slutet av folkvandringstid, men i övrigt lever brukningsenheterna ofta vidare ge-

nom hela medeltiden relativt oförändrade. Själva stengrundshusen ersätts från folkvandringstid 

av trähus, och även till hägnader använder man då trä eller ris. 

 

De gotländska stengrundshusen räknades 1979 till 1820 st. (Cassel 1998, s. 78). Olika forskare 

har gissat på att det ursprungligen funnits från 2600 till 4500 stengrundshus (Cassel 1998, s. 

91). De var byggda med stenväggar i skalmursteknik, med 2 rader takbärande stolpar i huset. 

 

I flera fall när stengrundshus blivit utgrävda har man konstaterat äldre bostäder på samma plats, 

dvs. platskontinuitet bakåt i tiden (Cassel 1998, s. 86f). Cassel redovisar de dateringar som 
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gjorts av stengrundsbebyggelse (Cassel 1998, s. 214ff). Det finns exempel på C14-datering från 

tidig yngre romersk järnålder, och huvuddelen av föremålsfynd är typologiskt daterade till 

yngre romersk järnålder eller tidig folkvandringstid. I de fall det finns äldre daterade lager un-

der stenmurarna är C14 eller typologisk datering aldrig senare än äldre romersk järnålder. 

 

 
 

Figur 9. Exempel på stengrundsområde på Gotland. Från Sjonhem socken. Svarta linjer 

– bevarade stensträngar, streckade linjer – antagna stensträngar, grå ytor – fossil åker, 

skrafferade ytor – sentida odling. (Carlsson 1979, sid. 95)  

 

Det rumsliga sambandet mellan stengrundsbebyggelsen och stensträngssystemen gör att de, 

rimligen skapats i ett sammanhang(Carlsson 1979, s. 39f). Vad gäller oberoende dateringar av 

stensträngarna är underlaget betydligt sämre. I ett par fall har man hittat fragment av bildstenar 

från 500-talet i stensträngar, och i något fall innehåller en stensträng en odaterad grav (Cassel 

1998, s. 39). De flesta dateringar verkar helt enkelt vara antaganden om samtidighet med sten-

grunderna (Cassel 1998, s. 95). 

 

Etablerandet av stengrundsbebyggelsen ca 200 e Kr sammanfaller tidsmässigt med att flat-

marksborgarna i bebyggelsenära läge ersätts av de s.k. höjdborgarna, som ofta är kustnära 

(Nilsson 2009, s. 14f). 

2.4.3 Öländsk stengrundsbygd 

På Öland finns ett stort antal järnåldersbyar med stengrundshus, stensträngsområden och även 

gravfält bevarade. Fallgren har gjort en grundlig sammanställning av dessa (Fallgren 2006). 

Eftersom det finns så mycket lämningar går det att se ett mönster i bebyggelsen. Jag kommer 

därför att nöja mig med att beskriva det som är karakteristiskt för den öländska stengrundsbe-
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byggelsen baserat på Fallgrens sammanställning, utan att gå in på enstaka lämningar eller de-

taljerade exempel. 

 

 
 

 Figur 10. Illustration av stensträngslandskap. (Pedersen & Widgren 1998, s. 275)  

 

Även om det finns över 1300 kända stengrunder (Fallgren 2006, s. 25) utöver de som ligger 

inom fornborgarna, är bara ett femtiotal arkeologiskt undersökta, och endast i ett fåtal fall är 

absoluta dateringar gjorda. Dessa C14-dateringar ligger inom intervallet 200 e Kr – 700 e Kr, 

vilket även stämmer med typologisk datering av fyndmaterial (Fallgren 2006, s. 27, 220f). Det 

går dock inte utifrån dateringarna att säga ifall stengrundsbebyggelsen etablerats vid ett tillfälle 

och sedan använts under 500 år eller om den tillkommit successivt under denna 500-årsperiod. 

I flera fall har man funnit spår av äldre kulturlager eller anläggningar under stengrunderna. 

Detta i kombination med att man inte hittat spår av äldre järnåldersbebyggelse utanför sten-

grundsbyarna gör att det är rimligt att anta att det finns en platskontinuitet från före 200 e Kr 

(Fallgren 206, s. 27). Även de vikingatida och historiska byarna är belägna i anslutning till 

stengrundsbyarna, vilket gör att man kan anta att det även finns en kontinuitet framåt i tiden 

(Fallgren 2006, s. 147ff) 

 

I anslutning till stengrunderna finns stensträngssystem, som uppenbarligen är samtida, och som 

ger intryck av att ha tjänat som inhägnader av inägomark runt gården, dvs. åker och äng, och 

som fägator till betesmarken (Fallgren 2006, s. 31ff). Det verkar inte finnas någon oberoende 

datering av stensträngarna utöver det faktum att de är lokaliserade så att de bör vara samtida 

med stengrunderna(Fallgren 2006, s. 41f). 

 

Stengrundshusen har varit treskeppiga med invändiga takbärande stolppar. och med ca 1,5 m 

höga kallmurade stenväggar (Fallgren 2006, s. 25). Storleken på husen varierar. De är mellan 8 

och 55 m långa och mellan 6 och 10 m breda. Även storleken på gårdarna varierar från ett hus 

på ca 20 m till storgårdar med 4 eller 5 hus, där det största huset kan vara upp till 55m. Fallgren 

hävdar att gårdarna kan indelas i 4 storleksklasser (Fallgren 2006, s. 143ff). Stengrunderna fö-

rekommer dels som ensamgårdar och dels i byar. Byarna består av gårdar med mellan 50 och 

200 m avstånd och separata inägor för varje gård (Fallgren 2006, s. 77). Det fanns alltid en gård 

i varje by som är större än övriga.  

 

Trots att det verkar finnas bra förutsättningar att skatta inägoareal för varje gård och by redovi-

sar Fallgren bara ett par grova skattningar att normalbyar har inägoareal på 200-400 hektar, att 
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byar med färre än 10 hus har inägor på 70-100 hektar, och att större byar kan ha inägoareal på 

upp till 500 hektar (Fallgren 2006, s. 78). Åkerytan i den välbevarade byn Rosendal är sam-

manlagt ca 3 hektar (Widgren 1997, s. 43) uppdelad på 7 eller 8 gårdar (Fallgren 2006, s. 44), 

dvs. ca 4000 m
2
 per gård. 

 

Gravar från järnåldern är dels lokaliserade som enstaka gravar eller små gravfält i utkanten av 

byarnas område och i gränsområdena mellan byarna, dels i stora gravfält längs landborgarna på 

bägge sidor om ön (Fallgren 2006, s. 121ff). Datering av gravarna kan vara både äldre och 

yngre än själva stengrunderna, men eftersom bebyggelsen troligen har kontinuitet både framåt 

och bakåt i tiden, kan man enligt Fallgren anta att gravarna under järnåldern fungerat som 

gräns- och territoriemarkeringar för byarna.  

2.4.4 Östgötsk stensträngsbygd 

Vad gäller Östergötland, Uppland och Västergötland har jag inte hittat någon heltäckande 

forskningsöversikt motsvarande de jag använt för Gotland och Öland. Uppgifterna är därför 

hämtade från flera typer av källor, dels från översiktsverk som Welinder et al (1998) och 

Widgrens forskningsöversikt (Widgren 1997), men också från enskilda avhandlingar och rap-

porter.  

 

I Östergötland finns spår av omfattande stensträngsystem i slättområdet mellan Vättern och 

Östersjön söder om Bråviken – Roxen – Motala Ström. Ca 450 km stensträngar har inventerats 

(Widgren 1997, s. 46). Karakteristiskt för de östgötska stensträngssystemen är att de ofta inne-

håller en gemensam fägata som förbinder bosättningarna inom ett större område – flera kilo-

meter (Widgren 1986, s. 21ff). I anslutning till de långa fägatorna ligger gårdarna med sina 

inägor, som också var avgränsade med stensträngar. Större delen av inägorna utgjordes troligen 

av äng, med åkrar på ett eller ett par hektar per gård (Pedersen & Widgren 1998, s. 304). Från 

den långa fägatan finns även utlöpare mot utmarken.  

 

Detta tolkas av Widgren som att det funnits gemensamma betesorganisationer för områden som 

var större än vad som motsvarar en sentida by. Eftersom bosättningslämningar från sten-

strängsområdena är vaga vet man inte om områdena bestod av friliggande gårdar längs fäga-

torna eller om gårdarna var samlokaliserade till byar. Pollenanalyser tyder på att landskapet var 

trädfattigt (Widgren 1986, s. 23), och mer tätbefolkat än under senare perioder. 

 

Ett stensträngsområde som undersökts är Fläret, Askeby socken, mellan Linköping och Norr-

köping (Widgren 1983, s. 23ff). Det finns omfattande stensträngssystem i området. Genom 

fosfat-analyser och utgrävningar har Widgren lokaliserat flera närliggande bosättningar inom 

stensträngssystemet, även om bara enstaka hus identifierats. Bosättningarna som knyts samman 

av stensträngarna, ligger normalt på ungefär 500 m avstånd från närmaste bosättning (Widgren 

1983, s. 69). Bosättningarna liksom gravar ligger inom eller i kanten av gårdens inhägnade om-

råde. Inägorna begränsas av dels stensträngar, dels naturliga hinder såsom sankmarker och dels 

antagna hägnader i andra material. Varje gård har inägor på ca 5-10 hektar, varav endast en 

liten yta på ca 1 hektar närmast gården visar spår av att ha använts som åker. C14-dateringar 

pekar på en användning från ca 100 e Kr – 500 e Kr (Widgren 1983, s. 72). 

 

Utöver dateringarna från Fläret är det ont om absoluta dateringar av stensträngar från Öster-

götland. Det finns pollenanalyser från flera håll som visar på ett intensivt landskapsutnyttjande 

i Östergötland under perioden 100 e Kr – 600 e Kr (Widgren1997, s. 40). I en detaljerad under-

sökning av ett område vid Väderstad har Ericsson och Franzén försökt att datera bl.a. sten-

strängar, men har bara lyckats få enstaka provdateringar som är användbara, och som i stort sett 

stödjer dateringen till 100 e Kr – 600 e Kr (Ericsson & Franzén 2006, s. 8, 44, 46, 64f, 70, 73f, 

95). 
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2.4.5 Uppländsk stensträngsbygd 

Min sammanställning bygger på en artikel (Ericsson & Strucke 2008), som dels redovisar un-

dersökningar inför byggande av Norrortsleden norr om Stockholm, dels ger en allmän översikt 

över kunskapsläget vad gäller stensträngsbygden.  

 

Områden med förhistoriska stensträngar finns i en bygd runt Mälaren, framförallt norr om 

Mälaren, dvs. i södra Uppland och Västmanland, men även inom några områden i norra 

Södermanland (Ericsson & Strucke 2008, s. 64f). De nu kända stensträngsbygderna avgränsas 

normalt av vattendrag och höglänta skogsområden. Troligen har områdena varit fler och större 

än vad som nu återfunnits. Man kan anta att stensträngar också funnits inom nu tättbebyggda 

områden och i sentida odlingslandskap. 

 

Karakteristiskt för stensträngarna i denna region är att de nästan uteslutande används för att 

skilja inägor från utmark (Ericsson & Strucke 2008, s. 51, 69). Undantagsvis finns korta fägator 

från enskilda gårdar mot utmarken. Man kan också se korta utlöpare från stensträngarna in mot 

inägorna (Ericsson & Strucke 2008, s. 81). Dessa har troligen fortsatts med någon annan häg-

nadsform för att dela in inägan i olika brukningsdelar. 

 

De samtida bosättningarna inom området verkar huvudsakligen bestå av större och mindre går-

dar, kallade storgårdar respektive följegårdar av författarna (Ericsson & Strucke 2008, s. 81ff), 

vilka tolkar detta som ett tecken på social stratifiering. Både bosättningar och gravar finns nor-

malt i gränsen mellan inägor och utmark. 

 

Stensträngsområdena verkar ursprungligen ha utgått ifrån enskilda gårdar, och sedan utökats 

när fler följegårdar tillkommit eller när nya bosättningar etablerats i utmarken. När bebyggelsen 

förtätats har stensträngsområdena vuxit ihop till större områden, som författarna tolkar som 

hägnadslag. Eftersom stensträngarna är ganska fragmenterade, och eftersom kunskapen om 

samtida bebyggelselägen är begränsad är det svårt att skatta inägoarealer, men i ett fall har för-

fattarna uppskattat inägorna för en jämförelsevis liten gård till 9 hektar (Ericsson & Strucke 

2008, s. 83f). 

 

Med hjälp av stratigrafiska förhållanden och ett antal C14-analyser har man lyckats få sam-

stämmiga dateringar från 2 olika undersökningsområden som pekar på att stensträngarna varit i 

bruk ungefär från 100 e Kr till 600 e Kr (Ericsson & Strucke 2008, s. 79f). 

2.4.6 Västgötsk bandparcellbygd 

Utvecklingen i Västergötland sammanfattas av Pedersen & Widgren (1998, s. 287ff). Liksom i 

Småland skapades röjningsröseområden i södra Västergötland under perioden 800 f Kr – 200 e 

Kr. Från ca 100 e Kr till 900-talet delades marken in i bandparceller. Bandparcellerna var i sin 

tur indelade i olika odlingsytor. Gränserna mellan parcellerna syns som terrasser, åkerhak, sten-

strängar eller jordvallar, och ofta finns röjningsrösen från den äldre perioden kvar inom parcel-

lerna. Parcellerna var samlade inom en gemensam hägnad som skiljde dem från byns utmark. 

Parcellerna hade ofta en standardiserad bredd som visar att de har mätts ut systematiskt. För-

fattarna påstår också att det historiska tegmönster man kan se i Falbygden har drag som påmin-

ner om bandparcellerna från södra Västergötland, och skulle kunna ha sitt ursprung i ett 

gemensamt ägosystem. Även i norra Halland, på Hallandsås och i nordvästra Småland finns 

fossila bandparceller som liknar dem i södra Västergötland (Widgren 1997, s. 23).  

 

I Stommaskogen i Månstad socken är ett område på ca 50 hektar indelat i ca 40 m breda och 

300 m långa bandparceller(Widgren 1987, s. 191ff), se figur 12. Varje "block" med parceller 

verkar innehålla 6-8 parallella lika stora parceller. Om detta antas motsvara 6-8 gårdar, blir 
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inägoarealen per gård 6-8 hektar. Ett skäl till att införa markindelningen kan vara att det var 

markbrist (Mascher 1995, s. 50). Inom vissa bygder var alla moränhöjder uppodlade. 

 

 
 Figur 11. Illustration av bandparcellandskap. (Pedersen & Widgren 1998, s. 273)  

 

 
 

 Figur 12. Bandparcellområde i Månstad socken. (Widgren 1987, s. 191)  

 

Det verkar finnas lite olika uppfattning mellan olika forskare angående datering av bandpar-

cellområdena. Som framgår ovan hävdar Pedersen & Widgren att processen startade redan ca 

100 e Kr, vilket de bygger på bl.a. undersökningarna i Månstad. Datering av kol under en 
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gränsvall i Månstad visade på olika ålder, från ca 500 f Kr för det äldsta, till romersk järnålder 

för det yngsta (Widgren 1990, s. 14f). Mascher, som också studerat bandparcellområdena, häv-

dar att markindelningarna uppträder först under perioden 400-600 e Kr (Mascher 1995, s. 48). 

3 ANALYS AV MATERIALET 

3.1 Likheter och skillnader mellan de utvalda röjningsröseområdena 

Syfte med detta avsnitt är att identifiera karakteristiska drag för röjningsröseområdena, att 

använda i den fortsatta analysen i kommande avsnitt. Jämförelsen mellan de olika områdena 

görs "tematiskt" i respektive underrubrik nedan. I vissa fall har jämförelsen kompletterats med 

uppgifter från andra områden. 

 

Innan jag går in på den tematiska jämförelsen vill jag kommentera Öggestorpslokalen. 

Hamneda, Stoby och Mölletofta-Rya avser alla undersökningar av röjningsröseområden. 

Öggestorpslokalen skiljer sig en del från de övriga. I Öggestorp avsåg undersökningen primärt 

en boplats med flera synliga gravar. Inom boplatsområdet fanns spår av minst 2 gårdar, åker-

ytor, stensträngar och några röjningsrösen. Eftersom området ligger inom sentida odlingsom-

råde är de röjningsröseområden som kan ha funnits till stor del bortodlade. Det är därför svårt 

att veta om boplatsen skall liknas vid övriga boplatser på röjningsröseområden. Även från 

andra områden i röjningsrösebygden finns enstaka stensträngar dokumenterade. Det är oklart 

hur man skall förklara att man byggt enstaka stensträngar. I Öggestorp kan det ha funnits mer 

stensträngar som blivit bortodlade. 

 

Områdets storlek. Storleken på sammanhängande områden varierar. I de undersökningsområ-

den jag studerat varierar storleken mellan ca 1 hektar till 30 hektar, där nästan alla områden är 

mindre än 10 hektar. Det är också den bild man får om man letar i FMIS. De flesta röjningsrö-

seområden är på några få hektar. Områden på över 20 hektar är mycket ovanliga. De uppgifter 

som anges i litteraturen om områden på mer än hundra hektar är nog extremt ovanliga, och 

kanske felaktiga. I den litteratur jag refererat har jag sett uppgifter om ett område i Röstorp på 

150 hektar (Connelid et al 2003; Häggström 2005, s. 83), som avser en större yta som består av 

flera röjningsröseområden, varav det största enligt FMIS är ca 30 hektar, och ett område i 

Havsjö på 200 hektar (Widgren 1997, s. 31) som enligt FMIS är ungefär 80 hektar. 

 

Ålder. De områden jag studerat varierar i ålder från yngre bronsålder i Stoby och Öggestorp till 

romersk järnålder i Hamneda och Mölletofta-Rya. Även tidpunkten för övergivande varierar. I 

Stoby verkar odling ha upphört under folkvandringstid, medan i t.ex. Hamneda har nyodling 

fortsatt in i vikingatid då odlingen upphört. I Mölletofta-Rya har även dateringar till medeltid 

erhållits. Dock har varken rösenas eller odlingsytornas utseende eller form kunnat kopplas till 

ålder. Vid tidigare undersökningar i Järparyd, Rydaholms socken i Småland har man observerat 

delområden med olika rösetäthet och olika grad av stenröjning (Pedersen & Jönsson 2003, s. 

48ff). Man har antagit att ytorna med större, glesare liggande rösen är yngre, men dateringar 

som stödjer detta antagande saknas.  

 

Rösenas form är normalt rund till oval. Diametern kan variera från ca 1 till 9 meter, där inter-

vallet 3-5 m verkar vara vanligast. Endast i undantagsfall verkar man ha röjt stenar större än 4 

dm. 

 

Jordart. Röseområdena är normalt belägna på moränmark ovanför högsta kustlinjen. I både 

Stoby, Mölletofta-Rya och Hamneda är mängden markfasta block som ligger kvar efter röjning 

betydande. I några fall har man observerat enstaka bättre stenröjda ytor på i storleksordningen 

100 m
2
 vardera. Åtminstone i Hamneda framgår det att de åkerhak och terrasseringar som syns 

är just i anslutning till dessa ytor. I Stoby har man undersökt en yta som låg på gränsen mellan 
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så gott som stenfri sandjord och blockrik morän. Där visade det sig att man hade lagt en rad 

med rösen på sandjorden med sten som röjts på moränen. Författaren tolkade det som ett försök 

att efterlikna en gravplats. En annan tolkning kan ju vara att man valt att lägga rösena på den 

sämre jordarten, och att det blev en rak rad beror helt enkelt på att man bara röjde sten fram till 

jordartsgränsen, som verkar vara ungefär rak. 

 

Boplatser. På de flesta av de undersökta ytorna, men inte på alla, har man hittat någon form av 

boplats. Att man inte hitta fler boplatser kan förklaras med att de är svårupptäckta. Bevarings-

förhållandena i den lättgenomsläppliga moränen är dåliga. Vid en förundersökning hittar man 

troligen inte alla boplatser, och slutundersökningar i områdena har endast berört en liten del av 

röseområdena. Förutom i Öggestorp är inte i något fall belagt flera olika boplatsytor inom 

samma röseområde. Intressant är dock att man på alla platserna sett återanvändning av samma 

boplats, genom att man hittat överlagrade huskonstruktioner. Även i Järparyd i Småland har 

man på en boplats inom ett röjningsröseområde erhållit dateringar som spänner från yngre 

bronsålder till folkvandringstid (Pedersen & Jönsson 2003, s. 41). Flera boplatser inom samma 

röjningsröseområde finns dock dokumenterat från andra håll, t.ex. inom det ca 30 hektar stora 

området i Röstorp i Västergötland (Connelid et al 2003, s.181ff). Det är dock inte klarlagt om 

det rör sig om flera samtida gårdar eller en kringflyttande gård. 

 

Vegetation & Odling. Samtliga områden visar spår av agrar verksamhet före röjningsrösefa-

sen, så man kan inte anta att röseområdena tillkommit i samband med en nykolonisation. Det 

rör sig snarare om en förändring av odlingssystem. I de fall det finns pollendiagram ser man att 

området under sin brukningstid dominerats av gräs och buskar, att det funnits lövskog i närhe-

ten, att man då och då röjt med eld, och att man odlat vete och korn. I samtliga områden utom 

Stoby verkar skalkorn ha varit den viktigaste grödan, men från Stoby saknas det belägg för 

detta. 

 

Gödsling. Vid Mölletofta-Rya och Öggestorp finns tydliga spår av fähus och gödsling från 

romersk järnålder. Vid Hamneda och Stoby verkar inte ha gjorts fosfatanalyser, men i 

Hamneda tyder ändå spår av kvävegynnade ogräs och skalkorn på gödslade åkrar. Skalkorn 

verkar generellt vara det dominerande sädesslaget under järnåldern, och i litteraturen förknip-

pas skalkorn med gödsling (se diskussion i avsnitt 4.2.5 nedan).  

3.2 Jämförelse mellan celtic fields och röjningsröseområden 

Efter att ha gjort en grov karakteristik av röjningsröseområden, är nästa steg i analysen att 

analysera likheter och skillnader mellan röjningsröseområdena och celtic fields.  

3.2.1 Likheter och skillnader  

Första steget i analysen är att identifiera likheter och skillnader, följt av en analys av och ett 

försök att förklara skillnaderna.  

 

Likheterna mellan celtic fields och röjningsröseområden är slående. Likheter man kan se är: 

- Äldsta dateringarna i Sverige är slutet av yngre bronsålder 

- Storleken på områdena varierar mellan enstaka hektar till mer än hundra hektar 

- Bosättningarna har treskeppiga långhus 

- Pollendiagram och odling av skalkorn tyder på gödslade åkrar. Detta har påvisats vid 

röjningsröseområden, vid celtic fields i Danmark och på kontinenten. Från Gotland sak-

nas arkeobotaniskt underlag. Även i områden utan spår av fossila åkrar, som t.ex. 

Skåne, påvisas näringskrävande åkerogräs. 

- Hägnader eller andra markeringar av ägogränser eller inägogränser saknas i materialet. 
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De viktigaste skillnaderna är: 

- I celtic fields finns vallar som avgränsar åkrar. I röjningsröseområden finns normalt 

inga åkeravgränsningar förutom enstaka terrasseringar eller åkerhak. 

- I celtic fields är marken stenfri. Inom röjningsröseområden är marken stenbunden. 

Själva röjningsrösena är resultatet av att stenar upp till ungefär mansbörda röjts, men 

större block ligger kvar. 

 

Vad kan då skillnaderna bero på? Att det bildas vallar mellan celtic fields beror på att årdret 

drar med sig rötter och jord, som lämnas vid kanten när man vänder, vilket efterhand bygger 

upp vallen. I stenbunden mark bildas inte dessa vallar, eftersom man där hela tiden måste lirka 

och lyfta årdret för att komma förbi markbunden sten, vilket innebär att rötter och jord inte slä-

pas med hela vägen till kanten. Dessutom kanske man inte alltid använde årder, utan valde 

hackebruk istället, just pga. att marken är stenbunden. I de fall det faktiskt finns terrasseringar 

eller åkerhak i röseområdena, verkar det framförallt vara i förhållandevis stenfria partier. Skill-

nad med avseende på åkerbegränsningar behöver alltså inte innebära något annat än att jordar-

ten är olika. Bägge typerna av odlingslandskap kan representera precis samma typ av odling. 

3.2.2 Analys av odlingsmodeller 

Efter att i föregående avsnitt ha konstaterat att de morfologiska skillnaderna mellan celtic fields 

och röjningsröseområden kan förklaras helt av skillnad i jordart, och att odlingssystemet skulle 

kunna vara detsamma, är nästa steg i analysen att identifiera vilken odlingsmodell från avsnitt 

2.3 som bäst förklarar både celtic fields och röjningsröseområden. 

 

Släktskapsbaserat andelsägande, dvs. ett system där släkten eller ätten eller kanske någon 

annan form av gruppering ägt marken, och sedan fördelat den till enskilda brukare, kan mycket 

väl vara förenligt med vilken som helst av nedanstående modeller. Att försöka förklara de poli-

tiska eller sociala strukturer som ligger bakom markanvändningen ligger dock utanför ramen 

för denna uppsats. 

 

Svedjebruk. Den primära effekten av svedjebruk är att höja pH-värdet i sur podsol. Eftersom 

granen och podsolen inte nått södra Sverige under äldre järnålder var det ingen effektiv bruk-

ningsmetod. Spåren av att åkrarna var gödslade är inte heller förenligt med svedjebruket. Trä-

kol i marken, som skulle kunna tolkas som spår av svedjebruk, kan likaväl komma från betes-

röjning. 

 

Permanent odling med ensäde verkar inte mer aktuellt för celtic fields än för röjningsröseom-

råden, eftersom ytorna anses för stora. Här måste man dock ha med en viss reservation för vil-

ken befolkning man räknar med. Om ett ärjningsdagsverke var 400 m
2
 och vi antar att man 

kunde ägna en månad åt ärjning före sådd skulle en brukare klara att odla drygt ett hektar, för-

utsatt att det inte finns andra arbetsmoment under odlingsåret som är gränssättande. Om man 

klarar sig med 2 korsärjningar istället för 3 klarar man att odla nästan 2 hektar. Detta är fortfa-

rande mycket mindre än många celtic fields eller röjningsröseområden. För att få ihop ekvatio-

nen skulle det behövas antingen många familjer per boplats, eller en boplats per 2 hektar. Dess-

utom stämmer inte detta odlingssystem med pollenprofilerna som visar på övervägande gräs- 

och buskytor. På Gotland kan man dessutom ganska väl skatta befolkningen under yngre ro-

mersk järnålder baserat på antal stengrundsgårdar, och att anta att befolkningen var väsentligt 

mycket större under äldre romersk järnålder eller förromersk järnålder verkar inte rimligt. 

 

Extensiv odling med långtidsträda i röjningsrösen stämmer inte med det faktum att skalkorn 

är vanligt förekommande, vilket indikerar gödsling. Oavsett om skalkornsargumentet håller 

eller inte så finns det tillräckligt med andra argument som talar mot denna modell. Ett odlings-

system som innebär att man varje eller vartannat år i princip måste bryta ny åker från buskbe-
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växta områden skulle vara onödigt arbetskrävande. Om varje åker bara brukas ett eller två år 

för att sedan ligga för fäfot under 20 år eller mer, skulle troligen inte vallarna mellan åkrarna 

inom celtic fields hinna bildas så att de respekteras 20-50 år senare. Att röja sten för att sedan 

bara använda den 1-2 år innan den läggs för fäfot verkar inte ändamålsenligt. Visserligen skulle 

stenröjning också kunna motiveras för slåtterängar, men i ett odlingssystem utan gödsling, och 

därmed utan stallning, är behovet av hö begränsat. 

 

Intensiv odling med mobilitet. Detta system innebär en längre periods sammanhängande od-

ling, vilket förklarar att vallarna i celtic fields hinner bildas mellan åkrarna. Det stämmer också 

väl med pollendiagram som säger att gräs och buskar dominerade, och med att man odlade 

skalkorn. Motargumentet från flera forskare att det saknas åkerindelning i röjningsrösen har jag 

bemött ovan.  

 

Det kan dock finnas anledning att diskutera inom hur stora områden åkrarna kan ha vandrat 

runt på, och ifall även boplatserna vandrat. Vi antar att varje brukare högst kunde ha 2 hektar 

åker i odling samtidigt, och att ängsarealen kan ha varit 10 gånger så stor. Den relationen är 

baserad på Carlssons siffror från Gotlands stensträngsbygd med i genomsnitt 1,6 hektar åker av 

18 hektar inäga. Som vi konstaterat är det ovanligt att sammanhängande röjningsröseområden 

överstiger 20 hektar. De undantagsfall som är väsentligt större än 20 hektar bör rimligen 

förklaras på något annat sätt, som till exempel att området använts av flera samtidiga brukare.  

 

Nästa fråga är då ifall boplatsen flyttats. Att det funnits behov av att ersätta gamla hus med nya 

är uppenbart. Hur långlivade husen var är dock oklart. Vi har på flera av de undersökta röj-

ningsröseboplatserna sett spår av överlagrade hus, men inte i något av de 4 områdena finns be-

lagt flera olika boplatsytor inom samma röjningsröseområde. Från Röstorp i Västergötland har 

vi dock sett att det inom ett 30 hektar stort område finns flera olika samtida boplatslägen be-

lagda. Det är dock oklart om dessa representerar en gård som flyttat eller flera samtida gårdar. 

Oavsett om intensiv odling eller långtidsträda tillämpats bör områden på mycket mer än 20 

hektar ha haft flera samtida boplatser. 

 

I litteraturen finns tre alternativa förklaringar till att man flyttat åkrarna trots att de varit göds-

lade och intensivt odlade. Två förklaringar är odlingstekniska – att åkern skulle utarmas efter 

några år eller att ogräs skulle ta överhanden. Om det var så, är det förvånande att man under 

romersk järnålder gick över till ett system där man låste fast permanenta åkrar. Åtminstone i 

stensträngsbygderna på Gotland och i Östergötland verkar det som om man permanent använ-

der samma åker i ensäde. Detta hade man knappast gjort om erfarenheten sa att åkern inte 

kunde brukas mer än ett visst antal år. Dessutom finns flera undersökningar som pekar på att 

gödslade ensädesåkrar inte tappar bördighet (Widgren 1997, s. 50). För att bekämpa åkerogräs 

borde det räcka med kortare trädesperioder, utan att behöva överge åkern. Det tredje alternati-

vet, att det fanns en ekonomisk drivkraft att expandera, och att röjning och hävd av åkern också 

innebar ett juridiskt hävdande, motsägs inte av kända fakta. Möjligen kan uttrycket "hävda 

åker" etymologiskt härledas ur detta. Ett rimligt antagande är att ett sådant regelverk utvecklas i 

takt med att odlingsbar jord blir en knapp resurs. 

 

Sammanfattningen av ovanstående blir att det enda alternativ som verkar förenligt med alla 

kända fakta är intensiv odling med mobilitet. I avsaknad av odlingstekniskt betingade hållbara 

förklaringar till mobiliteten, är hypotesen om juridiskt hävdande av marken ett tänkbart alter-

nativ. 

 

Som vi konstaterat i avsnitt 2.1 ovan kan vi se spår i det arkeologiska materialet som pekar på 

att samma agrartekniska komplex, slåtteräng – fähus – gödsel – ensädesåker, var i bruk under 

yngsta bronsålder och förromersk järnålder på flera håll i södra Skandinavien. Visserligen är 
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spåren av odlingsytorna i många områden bortodlade, men undersökningar av bosättningar, 

pollendiagram, makrofossil, etc. stöder antagandet att samma odlingssystem - eller komplex - 

varit i bruk i de stenfria bygderna i Skåne, Halland och Östergötland och inget motsäger att så 

var fallet även i Västergötland och Mälarregionen.  

3.3 Jämförelse mellan olika stensträngsbygder och 
bandparcellsbygder 

Syftet med detta avsnitt är att identifiera vad som karakteriserar de markindelningssystem som 

på olika håll infördes under romersk järnålder, för at se om de har något gemensamt drag som 

kan förklara skillnaden i förhållande till röjningsröseområdena. Vad finns det för likheter och 

skillnader mellan de olika stensträngs- och bandparcellsbygderna?  

 

Man kan konstatera att det finns signifikanta skillnader mellan dem, som inte kan förklaras med 

klimat, jordart, terräng eller andra naturgivna förutsättningar: 

- I Östergötland är stensträngsbygderna normalt strukturerade längs en gemensam fägata. 

- I Uppland är stensträngssystemen normalt begränsade till att avgränsa den enskilda går-

dens inägor från utmarken och från anda gårdars inägor. 

- På Öland används stensträngar för att avgränsa inägor, för att avgränsa åk-

rar/odlingsytor och till fägator. Dessutom har husen i stensträngsområdena genomgå-

ende kallmurade stenväggar. 

- Beskrivning för Öland är tillämplig även på Gotland. På Gotland börjar dessutom de 

s.k. höjdborgarna uppföras på strategiska positioner runt ön, ungefär samtidigt. 

- I Västergötland lägger man istället ut geometriskt uppmätta bandparcellområden. 

 

En tänkbar förklaring till markindelningarna skulle kunna vara odlingstekniska förändringar. 

Det verkar dock som om det agrartekniska komplexet från yngsta bronsålder tillämpas genom 

hela äldre järnålder. Den största agrartekniska förändringen under perioden är nog kortlien, som 

kommer i bruk i Skandinavien under äldre romersk järnålder. Den gör att höskörd effektivise-

ras, men motiverar knappast markindelningsförändringarna. Först i och med introduktionen av 

långlie och järnbill under yngre järnålder kan man tala om ett nytt agrartekniskt komplex, som 

påverkar odlingsmodellen. 

 

Man kan konstatera att dessa markindelningssystem har en tydligt regional prägel, i den me-

ningen att inom respektive region är likheterna tydliga, men mellan regionerna finns det tydliga 

särskiljande egenskaper. Det faktum att systemen är regionala och har införts storskaligt inom 

respektive region ungefär samtidigt måste rimligtvis innebära att systemen är kopplade till 

maktstrukturen inom respektive region. Widgren har t.ex. formulerat det som "... tror jag att 

deras utformning och bebyggelsetäthet representerar relativt kortlivade dynamiska samhällssy-

stem i en för-statlig utveckling" (Widgren 1997, s. 77). Hedeager har kommit till slutsatsen att 

det vid övergången mellan äldre och yngre romersk järnålder utvecklas en tidig statsbildning i 

Danmark (Hedeager 1992). Jag har i min B-uppsats genom en jämförelse av källmaterialen från 

Gotland och Danmark visat att utvecklingen på Gotland skulle kunna förklaras på samma sätt 

som i Danmark (Nilsson 2009).  

 

Jag kommer i fortsättningen att kalla detta fenomen "centralmakt", som jag uppfattar som en 

neutral benämning. Analysen av hur dessa samhällen fungerade - och om ledaren borde kallas 

hövding, småkung, kung eller något annat, eller om det rent av var demokratier – ligger utanför 

ramen för denna uppsats. 

3.4 Röjningsrösebygd under romersk järnålder 

Vi har i diskussionen i avsnitt 3.2 ovan kommit fram till att det verkar sannolikt att jordbruket i 

södra Skandinavien har använt ungefär samma odlingssystem under förromersk järnålder, obe-
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roende av om det rört sig om stenbundna röjningsröseområden eller celtic fields på mer stenfri 

mark. Detta odlingssystem har omfattat komplexet slåtteräng–fähus–gödsel–ensädesåker.  

 

Vi har dessutom konstaterat i avsnitt 3.3 att i flera regioner i södra Skandinavien har det funnits 

centralmakter som ungefär vid övergång från äldre till yngre romersk järnålder genomdrivit 

storskaliga markindelningsreformer. Även inom ramen för dessa nya markindelningssystem har 

samma odlingsmodell fortsatt att tillämpas. 

 

Inte heller i röjningsröseområdena kan man se några tecken på att odlingen förändrats under 

romersk järnålder. Det verkar därmed inte finnas några agrartekniska skäl för att röjningsröse-

bygden inte inför något markindelningssystem när övriga bygder gör det. Orsaken till att mot-

svarande markindelningsreform inte genomförs på stora delar av småländska höglandet kan då 

förklaras som antingen; 

- att det inte finns någon motsvarande centralmakt inom detta område, eller 

- att man väljer att inte genomdriva någon motsvarande reform, t.ex. på grund av över-

skott på odlingsbar mark. 

 

Man kan naturligtvis spekulera i om det bara är en slump att markindelningsreformer genom-

fördes just i de bygder som ungefär tusen år senare kom att stå i centrum för riksenandet– 

Uppland, Västergötland och Östergötland – men inte i Småland som verkar ha haft en ganska 

perifer roll i processen som skapade riket Sverige. I denna uppsats nöjer jag mig dock med att 

konstatera att skillnaden i utformning av markindelning verkar bero på skilda regionala cen-

tralmakter. 

4 RESULTAT 
Först i kapitlet presenterar jag mina slutsatser uppdelat på en allmän kronologisk beskrivning 

av vad jag kommit fram till i analyserna ovan (4.1.1), och en separat redogörelse för den slut-

sats jag dragit om varför röjningsröseområden saknar åkermarkeringar (4.1.2). Därefter följer 

en källkritisk och tolkningskritisk diskussion (4,2), en allmän diskussion runt slutsatserna (4.3) 

och en jämförelse med tidigare forskning (4.4). 

4.1 Slutsatser 

4.1.1 Odlingsmodell för röjningsröseområdena under äldre järnålder 

Under äldsta järnålder och i vissa fall redan under yngsta bronsålder introducerades ett nytt 

agrartekniskt komplex i Skandinavien söderifrån. Det innehöll ett antal innovationer som sam-

verkade för att öka avkastningen per brukare. Centrala komponenter i komplexet är slåtteräng – 

fähus – gödsel – ensädesåker. Nya redskap i järn var en viktig del i komplexet. 

 

Nästa viktiga tekniska förbättring var utvecklingen av kortlien, som kan antas ha introducerats 

runt Kr f. Det steget kan inte betraktas som ett införande av ett nytt agrartekniskt komplex, men 

ökade effektiviteten i slåtterarbetet. Först i och med rikare tillgång på järn och bättre smides-

teknik under yngre järnålder togs nästa stora språng då långlie, järnbill och kanske tvåsäde in-

troducerades. 

 

Av storleken på gårdarna och de enskilda åkrarna att döma brukas jorden individuellt i enheter 

ungefär motsvarande familjejordbruk. Varje brukare har 1-2 hektar som brukas intensivt och 

gödslas. För att juridiskt få hävda marken krävs det att den är stenröjd och i bruk. För att kunna 

hävda och utöka sin mark tvingas brukaren därför att med jämna mellanrum lägga åkrarna för 

fäfot och odla upp nya åkrar. I stenfria bygder innebär detta att det växer fram stora samman-

hängande områden med åkrar åtskilda av små vallar. I stenbunden mark växer istället röjnings-

röseområdena fram. 
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Ungefär 100 e Kr - 200 e Kr sker någon förändring i samhällets maktstrukturer som gör att 

centralmakten inom respektive region av någon anledning vill reglera markanvändningen. Un-

gefär samtidigt genomförs markindelningsreformer inom flera regioner. På Gotland, på Öland, i 

Östergötland och i Uppland gjordes regleringen med stensträngar som begränsade varje bruka-

res inäga. I Västergötland, och även i Danmark, delades marken in i bandparceller, Inom dessa 

områden ersätts både röjningsröseområden och celtic fields av den nya markindelningen. Möj-

ligen var även brist på odlingsbar mark en förklaring till markindelningsreformerna, men just 

samtidigheten antyder att också finns en koppling till samhällsorganisationen.  

 

Inom huvuddelen av Sydsvenska höglandet sker dock ingen sådan markindelningsreform. Röj-

ningsröseområdena fortsätter där att brukas på samma sätt långt in i yngre järnålder, och ibland 

ännu längre. Detta kan bero på att det saknas en stark centralmakt i regionen eller på något an-

nat skäl som gör att denna indelning inte behövs där.  

4.1.2 Inga synliga åkerindelningar i röjningsröseområden 

Ett fenomen som hittills saknat förklaring i litteraturen är varför det nästan helt saknas åkerbe-

gränsningar i röjningsröseområden. Ett resultat i denna uppsats är ett förslag till förklaring. 

 

De enda avgränsningar som finns i celtic fields är de låga flacka vallarna som avgränsar åk-

rarna. Det beror på att vid ärjning, så drar årdret med sig rötter och jord. Vid vändningen loss-

nar detta från årderkroken och hamnar vid åkerkanten. Så småningom bygger detta upp de ka-

raktäristiska vallarna. Den väsentliga skillnaden i jordart jämfört med röjningsröseområden är 

att jorden är stenbunden där. Normal är det bara ytliga stenar i upp till mansbörda, som hamnar 

i rösena. Större block och jordbunden sten får ligga kvar. I de flesta fall innebär det att det är 

mycket sten kvar även efter stenröjningen. När man försöker ärja i sådan mark, blir man 

tvungen att lyfta och lirka med årdret för att komma förbi stenarna. Det innebär att det som 

årdret dragit med sig släpps av vid stenarna ute i åkern, istället för vid åkerkanten. Därför blir 

det aldrig några motsvarande vallar i stenbunden jord.  

 

Skillnaden i form mellan röjningsröseområden och celtic fields bör alltså inte i sig vara någon 

anledning att anta att olika odlingsmodeller eller brukningssätt tillämpats. 

4.2 Källkritisk och tolkningskritisk diskussion 

I analysen ovan har jag gjort ett antal antaganden som det kan vara värt att titta närmare på i 

förhållande till slutsatserna. I nedanstående underrubriker behandlas både källkritiska och 

tolkningskritiska aspekter och hållbarhet i argumentationen, i relation till slutsatserna. 

4.2.1 Dateringar 

Datering av odlingslämningar är inte problemfritt. Jag ser två problem som behöver diskuteras i 

förhållande till slutsatserna i uppsatsen: 

1) Skulle felaktiga dateringar av röjningsröseområdena kunna påverka slutsatserna i 

uppsatsen? 

2) Slutsatserna baseras bland annat på ett antagande om samtidigt införande av 

stensträngssystem och bandparcellsystem på flera håll i Sverige. Är detta antagande sä-

kerställt, och hur påverkas slutsatserna i annat fall? 

 

Den viktigaste och vanligaste dateringsmetoden för att datera fossila åkrar är C14-datering av 

träkol, som man tycker man har tillräckligt bra stratigrafisk kontroll på. Oftast är det kolbitar 

funna under eller i rösen, stensträngar eller vallar. Detta är naturligtvis inte helt problemfritt (se 

t.ex. Ericsson & Franzén 2006, s. 122ff och Torstensdotter Åhlin et al 2000, s. 234ff). Man 

måste beakta tafonomiska processer, bl.a. om stenen hamnat där den låg vid anläggning av rö-



   

28 

 

set eller muren, eller i samband med sönderfallsprocessen. Man kan aldrig vara säker på att den 

röjningsbränning, som kolet förmodas representera, ägde rum i samband med att röset anlades. 

I Hamneda-projektet har man använt en metod som innebär att dels ta prov från ett större antal 

rösen, dels ta prov från olika stratigrafiska nivåer i röset. Detta innebär att man med betydligt 

större säkerhet kan bedöma när rösena började anläggas, och också hur länge man fortsatte att 

odla inom området. Sluttidpunkt för när röseområdet togs ur bruk kan ofta vara ännu svårare att 

bestämma än anläggningstiden, om man inte råkar hitta någon speciellt "bra" stratigrafi. Mot-

svarande dateringsmetoder används för stensträngar, bandparcellämningar och celtic fields. 

 

I min uppsats är inte dateringen av enstaka röjningsröseområden det primära. Jag har inte lagt 

fokus på att ifrågasätta enskilda dateringar. Den slumpmässiga spridningen i datering gör att 2-

sigma-intervallen för enstaka prov är ganska stora, typiskt 200-400 år. Dessutom ligger den 

korrekta dateringen utanför 2-sigma-intervallet i ungefär vart 25:e fall. Ovanpå denna spridning 

kommer osäkerheten ifall det daterade kolet är relevant för datering av anläggningen. Date-

ringen för enstaka rösen eller av lokaler med få dateringar kan därför antas ha stor osäkerhet. 

Den bild som ges både av de undersökningar jag studerat och dateringar i äldre litteratur ger 

dock en samstämmig bild. Röjningsrösen började anläggas under yngre bronsålder på sina håll, 

fortsatte att anläggas genom hela äldre järnålder, och var ibland i bruk ända fram i medeltid. 

Spridningen mellan olika lokaler är stor. Enstaka felaktiga dateringar påverkar inte denna bild 

för röjningsrösena, eftersom den totala mängden dateringar numera är ganska stor. 

 

Vad gäller datering av stensträngar och bandparceller är dateringsunderlaget mycket tunnare. 

På Gotland bygger dateringen av stensträngsområden på samtidighet med stengrundsbebyggel-

sen. Även om antal absoluta dateringar är få, är ganska många stengrunder undersökta, vilket 

gör att man med stratigrafiska analyser och relativdateringar ändå kan anse dateringen som sta-

bil, och ävenså konstaterandet att det infördes i stor skala ungefär samtidigt, även om man kan 

se utvidgningar ända in i folkvandringstid. Ungefär detsamma gäller för Öland, men kanske 

med större osäkerhet avseende samtidighet. I Östergötland, Uppland och Västergötland saknas 

denna tydliga koppling till samtidig bebyggelse och datering av odlingslämningarna blir då mer 

beroende av absolutdateringar. Där känns dateringsunderlaget tunnare. Widgren, som verkar 

vara den som mest studerat stensträngsbygder har gjort den samlade bedömningen att anlägg-

ning av stensträngar (och bandparceller) börjat ca 100 e Kr – 200 e Kr. Jag misstänker att osä-

kerhetsintervallet kanske är större än så. T.ex. så har Mascher velat datera införandet av band-

parcellsystemet i Västergötland till intervallet 400 e Kr – 600 e Kr. Eftersom stensträngarna 

inte är det centrala i denna uppsats, och eftersom utrymmet i en C-uppsats är begränsat har jag 

inte analyserat stensträngsdateringarna i detalj. 

 

Konsekvensen ifall antagandet om samtidighet för stensträngsbygder och bandparcellsbygder 

är fel har bara begränsad påverkan på mitt resultat. Jag använder samtidigheten för att styrka 

tesen om att stensträngar och bandparceller är resultatet av centralt initierade markreformer. 

Egentligen är likformigheten inom respektive region i sig ett tämligen starkt stöd för tesen att 

markindelning är en centralt initierad reform. Inom vissa regioner kan man dessutom påvisa 

samtidighet, vilket ytterligare stärker tesen.  

4.2.2 Odlingssystem  

En viktig förklaringsgrund för odlingslämningar är de odlingssystem som tillämpats. Min 

analys bygger på ett antal antaganden och resultat från arkeologisk, kulturgeografisk och 

agrarteknisk forskning, ibland utan att närmare gå in på vad de baseras på. Det kan därför 

finnas anledningen att granska några av dessa antaganden i förhållande till slutsatserna: 

 

Den odlingsmodell – intensivodling med mobilitet – som jag kommit fram till som mest sanno-

lik, bygger på ensäde, dvs. kontinuerlig odling av en gröda. Dock visar fynd från Hamneda, 
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Stoby och Öggestorp att både korn och vete odlas under äldre järnålder. I samtliga fall verkar 

det som om korn troligen är vanligare än vete, men det verkar därför inte som om vete var bara 

ett marginellt inslag. Samma fenomen har observerats tidigare. Pedersen & Widstrand spekule-

rar över om det kan ha förekommit andra växtföljder än ensäde (1998:385ff). De ser inga 

belägg för att det någonstans finns en gärdesindelning som motsvarar två- eller tresäde, men 

utesluter inte att det kan ha förekommit både ensäde med alternerande grödor, tvåsäde eller 

tresäde inom samma odlingsyta. I röjningsröseområden syns dock ingen gärdesindelning alls, 

så detta argument för ensäde är knappast relevant där. Ett antagande om tvåsäde – intensiv 

odling med träda vartannat år – skulle öka arealbehovet och bidra till förklaringen varför man 

använde så stora arealer. Men eftersom denna relativt höga andel vete inte finns vid alla 

röjningsröseområden, och eftersom tvåsäde inte kan beläggas i andra samtida agrarlandskap, 

kan man inte anta att tvåsäde använts genomgående. Om man temporärt eller kanske tom. mer 

permanent på vissa håll tillämpat tvåsädesbruk eller tom tresäde, kan jag inte se att det påverkar 

slutsatserna i uppsatsen. 

 

Jag har i uppsatsen diskuterat odlingssystemet i röjningsröseområdena, som om det var ett och 

samma odlingssystem under hela äldre järnåldern. Kan man utgå ifrån att det var så? Röjnings-

röseområdena har uppenbart varit i bruk mycket länge. Även om inte hela tidsdjupet normalt 

finns inom ett och samma område så kan man konstatera att de röseområden som jag kallat för 

äldre järnålderns började anläggas från ca 700 f Kr, och det finns exempel på områden som 

varit i bruk fram i modern tid - ett tidsspann på mer än 2000 år. Nu hamnar ju en stor del utan-

för ramen för denna uppsats, men från 700 f Kr – 550 e Kr är det ändå ca 1200 år. Är det rim-

ligt att anta att samma odlingsmodell har tillämpats under hela denna långa tid? Svaret är både 

ja och nej. Först kan man konstatera att i det material jag använt finns det inte belagt några 

skillnader mellan odlingsrösen från förromersk järnålder, romersk järnålder och folkvandrings-

tid.  

 

Det som stödjer antagandet om att odlingsmodellen varit ganska oförändrad är: 

- Vid flera undersökningar har man letat efter morfologiska drag som kan användas för 

datering, men inte lyckats belägga några sådana, varken i rösenas eller i själva åkerytans 

utseende. 

- Pollendiagram visar på ungefär samma odling och vegetation, dvs. normalt odling av 

vete och korn i ett öppet landskap som domineras av gräs och buskar. 

- Undersökningen i Hamneda, visar på tillväxt av antal rösen från det att röseområdena 

börjar anläggas vid Kr f och in i vikingatid när odlingen överges. De andra undersök-

ningarna har för få C14-provtagningar för att kunna dra motsvarande slutsats. 

- Boplatser inom områdena har visat på dateringar från yngre bronsålder in i yngre järnål-

der 

 

Tecken som skulle kunna tyda på förändringar är: 

- introduktionen av kortlien vid Kr f effektiviserar slåtterarbetet, men den kan inte ensamt 

innebära en förändring av odlingsform 

- På vissa håll, t.ex. i Hamneda, har man observerat zoner med olika rösetäthet och olika 

stora rösen. Detta skulle kunna vara ett tecken på förändrad odling, men tyvärr har 

denna skillnad inte undersökts närmare. 

 

Sammantaget talar det mesta för att man odlade på ungefär samma sätt under hela äldre järnål-

der. Men man skall också vara medveten om att underlaget är tunt, speciellt avseende gödsling 

under förromersk järnålder om inte förekomst av skalkorn är ett entydigt tecken på gödsling 

(diskuteras vidare i nästa stycke). Detta förhållande gäller för både celtic fields och röjningsrö-

seområden under förromersk järnålder. Även om man under förromersk järnålder tillämpade ett 

odlingssystem som inte byggde på gödsling, eller på lika intensiv gödsling som senare, bör det 
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inte påverka slutsatserna om de morfologiska skillnaderna mellan celtic fields och röjningsrö-

seområden. 

 

Intensiv odling med ensäde förutsätter gödsling. Förekomst av skalkorn nämns av flera förfat-

tare som ett tecken på gödsling (se t.ex. Häggström 2005, s. 134, Widgren 1997, s. 24, 

Welinder 1998, s. 73). Jag tror dock att det kan finnas anledning att ifrågasätta kopplingen 

skalkorn - kreatursgödsel. Även om skalkorn kräver mer näring än övriga sädesslag, innebär 

det inte att röjningsgödslingseffekten är otillräcklig. Jag har inte lyckats hitta några dokumente-

rade försök som stödjer det ena eller andra antagandet. I de fall jag använts skalkorn som ar-

gument för gödsling, dvs. i Öggestorp & Hamneda, finns även andra tecken på gödsling som 

stödjer antagandet. Mina slutsatser är alltså inte enbart beroende av att skalkorn indikerar göds-

ling, men om sambandet kunde styrkas skulle naturligtvis argumenten för gödsling bli starkare. 

 

Ett annat antagande jag gjort är att samma agrartekniska komplex och samma odlingsmodell 

tillämpats även i områden där det saknas spår i form av fossila åkrar, t.ex. Skåne. Det antagan-

det är inspirerat av Widgrens resonemang (Widgren 1997, s. 22), vilket till stor del bygger på 

Ystad-projektet. Det faktum att jag kunnat stärka antagandet att celtic fields och röjningsröse-

områden representerar samma odlingsmodell, stärker rimligen antagandet att även övriga om-

råden tillämpat samma modell. Man kan också konstatera att detta antagande inte är centralt i 

diskussionen om röjningsröseområdena. 

4.2.3 Regionindelning 

Jag har i uppsatsen behandlat röjningsrösebygden som om den vore homogen med avseende på 

odlingslämningar. Nu är det naturligtvis inte så enkelt. Det finns undantagsvis stensträngar och 

parceller även inom denna region. Därför tycker jag det finns anledning att titta närmare på 

dessa undantag för att se vilken påverkan de kan ha på slutsatserna i uppsatsen. 

 

Jag nöjer mig här med att titta på undantag inom Jönköpings och Kronobergs län som tillsam-

mans utgör huvuddelen och den centrala delen av röjningsröseregionen. Enligt FMIS finns to-

talt 87 lokaler med band- eller blockformiga fossila åkrar inom Kronobergs län, och 127 inom 

Jönköpings län. Huvuddelen av lokalerna ligger inom den västra delen av Småland, och vissa 

tom. i Västergötland (länsgräns överensstämmer inte med landskapsgräns), och skulle kunna 

vara en del i det västgötska bandparcellområdet. Av de övriga kan säkert vissa förklaras med att 

det är mer stenfria områden som därför naturligt ger en annan typ av odlingsspår. Dessutom 

finns sammanlagt 25 lokaler med hägnadssystem, dvs. stensträngar inom de bägge länen. De 

flesta av dessa verkar vara enstaka odaterade stensträngar i anslutning till fossila åkrar. 

 

Dessa undantag finns dock inte bara i perifera områden. Även mer centralt inom röjningsröse-

regionen finns exempel på andra typer av fossila åkersystem. I Uppvidinge härad i Småland 

finns exempel på områden med bandparceller undersökt på 70-talet (Klang 1980, s. 32ff). Vid 

Sävsjö i Lenhovda finns ett ca 20 hektar stort område med bandparceller. Området innehåller 

både röjningsrösen och åkerindelningar i form av vallar, terrasser och hak. C14-dateringar gav 

en serie dateringar från ungefär Kr f till modern tid. Även i Granhults by i Granhult socken 

finns ett drygt 20 hektar stort område med bandparceller, med ungefär samma datering. Klang 

tolkar det som att de bandformiga åkrarna började anläggas ungefär vid Kr f. Det kan dock 

finnas anledning att ifrågasätta denna datering. Det framgår att tolkningen bl.a. är baserad på 

det faktum att det finns samtida åker- och hägnadssystem från romersk järnålder inom andra 

landskap. Det var först på 1980-talet som systematiska undersökningar av röjningsröseområden 

påbörjades (Gren 2003, s. 19). Då kom också dateringar av röjningsrösen till äldre järnålder 

fram. Dessförinnan antogs normalt röjningsrösena vara från yngre järnålder eller medeltid. Man 

kan kanske tänka sig att Klang hade gjort en annan tolkning om det varit känt att röjningsrösen 

kunde vara från äldre järnålder. Det framgår dock inte i hans artikel vilka dateringar som kan 
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kopplas till rösen, vallar respektive hak och terrasser, så det går inte att göra någon annan 

tolkning utan tillgång till undersökningsrapporterna. 

 

Sammanfattningsvis så kan man konstatera att det finns exempel på både stensträngar och 

andra typer av åkerindelningar inom röjningsrösebygden. Hur mycket av dessa lämningar som 

skulle kunna härröra från äldre järnålder är okänt. Eftersom dessa lämningar ofta är svåra att 

identifiera och eftersom man kanske inte letade efter dem vid fornminnesinventeringarna, vet vi 

inte hur stort mörkertalet är. Med nuvarande kunskapsläge får man dock betrakta dem som 

förhållandevis ovanliga undantag. Det verkar alltså inte finnas någon anledning att ifrågasätta 

att röjningsrösebygden kan betraktas som just röjningsrösebygd. 

4.3 Diskussion runt slutsatserna 

Att både röjningsröseområden och celtic fields ska kopplas ihop med intensiv odling och det 

agrartekniska komplexet slåtteräng – fähus – gödsel – ensädesåker verkar ha allt mer allmänt 

stöd bland forskare. Dock saknas fortfarande en bild av spridningsförloppet. Det verkar som 

om den nya odlingsmodellen spreds snabbt över södra Skandinavien under slutet av yngre 

bronsålder. Var det bara en spontan spridning av ett effektivare sätt at bruka jorden eller var 

den kopplad till förändringar i samhällsstruktur? Det är intressanta frågor att studera vidare. 

 

Den förklaring jag föreslagit till varför det inte finns mer spår av åkerbegränsningar i röjnings-

röseområden har jag inte sett i litteraturen. Kanske är detta beroende på att det är lätt att göra 

tankefelet att det är stenfritt i stenröjda åkrar, men min bild från de hackerörsområden jag be-

sökt är att det normalt är blockrikt mellan stenrösena. 

 

En intressant fråga är varför både röjningsröseområden och celtic fields är större än vad de 

borde behöva vara. De förklaringar som mest nämns i litteraturen – att åkrarna utarmas eller att 

ogräs tar överhanden – verkar inte trovärdiga som förklaringar till att åkern överges. Den hy-

potes jag stödjer – att det kan vara kopplat till juridiskt hävdande - saknar egentligen också stöd 

i det arkeologiska källmaterialet, men till skillnad från de andra alternativen ser jag inga direkta 

argument mot den.  

 

En annan intressant fråga kopplad till storleken på områdena är befolkningstäthet. Kunskapen 

om boplatser och gravar i anslutning till röjningsröseområden är ännu fragmentarisk. Eftersom 

vi inte vet om det finns fler boplatser och gravar än de som lokaliserats är det svårt att skapa en 

bild av hur tätbefolkat det var. Ett problem i sammanhanget är att boplatserna ganska regelmäs-

sigt verkar ha odlats över redan under järnålder, och därför i stort sett utplånats. 

 

Att de olika stensträngsbygderna och bandparcellbygderna kan kopplas till centralmakter inom 

respektive region verkar vara den mest uppenbara tolkningen (även om man därför inte kan 

utesluta andra) av skillnaderna i det fossila landskapet. Analys av andra tecken på regionindel-

ning, i form av ortnamn, centralplatser, boplatser, gravmaterial, kultplatser, fortifikatoriska an-

läggningar och deras geografiska fördelning borde kunna ge en tydligare bild av dessa regioner 

- eller förkasta tolkningen.  

4.4 Jämförelse med tidigare forskning 

Den beskrivning av odlingsmodell och användning av röjningsröseområdena jag föreslagit 

stämmer väl med det som jag uppfattar som huvudalternativet för Widgren, Häggström och 

Lagerås, och det styrks även av de undersökningar under senaste decenniet som jag refererar 

till. Dock har både Widgren och Häggström sett avsaknaden av tydliga åkerbegränsningar i 

röjningsröseområdena som ett argument mot intensiv odling. Genom att jag i denna uppsats 

gett en förklaring till att åkerspåren saknas i stenbunden mark, stärks ytterligare hypotesen om 

intensiv odling. 
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Förslagen 1) att storleken på röjningsröseområden och celtic fields är kopplade till expansions-

strategi och juridiskt hävdande snarare än odlingssystem och 2) att införande av stensträngssy-

stem och bandparceller är styrt av regionala centralmakter, är inspirerade av Widgren. Jag har 

dock inte sett några diskussioner av dessa teorier i arkeologisk litteratur. Regional indelning 

och politiska system i Sverige under äldre järnålder, verkar generellt sett inte vara så aktuella 

ämnen bland arkeloger de senaste decennierna. 

5 SAMMANFATTNING 
Jag har studerat röjningsröseområden på Sydsvenska höglandet under äldre järnålder. Syftet var 

att förstå hur man använde landskapet och varför det skiljer sig ifrån andra områden i Sverige. 

Uppsatsen är baserad på en jämförelse med andra typer av fossila odlingslandskap från äldre 

järnålder – Celtic fields, stensträngssystem och bandparcellområden. De resultat jag får fram 

ställs mot de olika odlingsmodeller som diskuteras i litteraturen. 

 

Från slutet av yngre bronsålder och under förromersk järnålder finns två olika fossila landskap i 

Sverige - celtic fields och röjningsröseområden. Framförallt på Gotland finns celtic fields, som 

är stora sammanhängande åkerområden, där varje åker är ungefär kvadratisk eller rektangulär 

med sidor som varierar mellan 30 och 100 m. Varje åker har formen av en skålformad yta om-

given av låga vallar. Formen beror på att jordbearbetning gjordes med årder. Vid ärjning drar 

årdret med sig jord och rötter som blir kvar vid åkerkanten när man vänder. Efter lång tids an-

vändning av samma åker skapas denna form. Framförallt på Sydsvenska höglandet finns stora 

områden med röjningsröseområden. Varje sammanhängande område kan vara från 1 till över 

100 hektar. Röjningsröseområdena saknar normalt tecken på åkerindelningar motsvarande cel-

tic fields. 

 

Ett problem som saknat förklaring i litteraturen är varför det saknas åkerindelningar i röjnings-

röseområden, motsvarande vallarna i celtic fields. Jag har föreslagit att denna skillnad helt en-

kelt kan bero på att jorden är så stenbunden att man ofta måste lirka och lyfta årdret, vilket in-

nebär att jord och rötter inte följer med några längre sträckor och därför inte ger några uttalade 

vallar. Denna förklaring innebär att celtic fields och röjningsröseområden mycket väl kan vara 

odlade på exakt samma sätt – med slåtterängar, stallning, gödsling och ensädesbruk, vilket ver-

kar vara den troligaste odlingsmodellen. 

 

Från romersk järnålder finns flera typer av fossila landskap i Sverige. Olika typer av sten-

strängssystem och även indelningar i bandparceller är tecken på en tydligare markindelning 

som inkluderar en uppdelning i inägor och utmark. Dessa nya sätt att dela in landskapet ersätter 

de äldre celtic fields och röjningsröseområdena. Men inom ett stort område på Sydsvenska 

höglandet görs ingen motsvarande markindelning. Frågan är varför. Genom att analysera och 

jämföra de olika stensträngs- och bandparcellregionerna, kan man konstatera  

- att det inte verkar finnas några agrartekniska förändringar som förklarar markindel-

ningen, och  

- att markindelningssystemen införs storskaligt och samtidigt inom de olika regionerna, 

men ändå med väsentliga skillnader mellan de olika regionerna. 

 

I Danmark har man vid samma tid, ungefär övergången mellan äldre och yngre romersk järnål-

der, sett tecken på en tidig stat. Samtidiga och storskaliga markindelningsreformer kan då ses 

som tecken på regionala maktcentra även i Sverige. De olika regioner som framträder är Got-

land, Öland, Uppland, Östergötland och Västergötland. Att det inte införs någon motsvarande 

markindelningsreform i Småland kan då helt enkelt tolkas som att det inte finns något makt-

centra av samma typ i den regionen, alternativt att behovet av en markindelningsreform inte 

fanns där. 
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