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6.1. INNLEDNING

Det har blitt hevdet at mange endringer i jordbruksteknologien2 skjer skritt- eller sprangvis fremfor langsomt
og umerkelig (Myrdal 2011). Dette samsvarer med
at store landbruksteknologiske omveltninger både
har blitt identifisert tidlig i det første årtusen f.Kr.
og på 500-tallet e.Kr. (f.eks. Myhre 2002; Pilø 2005;
Gjerpe 2017a). Det har også blitt hevdet at jordbruket
på Hedmarken og i Østerdalen ble introdusert på
ulike tidspunkt, og at landbruksproduksjonen til dels
hadde ulik form i jernalderen (f.eks. Pilø 2005:219–
251; Bergstøl 2008; Holm & Sageidet 2013; Stene
2014a:134). Hvordan passer disse to perspektivene på
det forhistoriske landbruket i regionen sammen med
det arkeologiske kildematerialet?
De siste tiårene har arkeologer kartfestet spor av
ca. 2300 fossile åkre i fylkene omkring Oslofjorden, i
Hedmark og i Oppland. Fra disse områdene foreligger
også 594 C14-dateringer fordelt på 203 lokaliteter
(figur 6.1). Dette omfattende materialet gir mulig
heter for å sammenstille data og derigjennom skape
et nytt kildegrunnlag for en diskusjon av forhistoriske
dyrkingstradisjoner. I denne artikkelen danner derfor
C14-dateringene og deres kontekster hovedgrunnlaget for å identifisere overordnede trekk og omlegginger i landbruket på Hedmarken og i Østerdalen
frem til slutten av folkevandringstiden (ca. 570 e.Kr.).
Formålet er å frembringe kunnskap om jordbruket som
næringsvei og de markante sprangene i regionenes
jordbrukshistorier.

6.2. JORDBRUKSHISTORIENS
VENDEPUNKTER

Det identifiserte teknologiskiftet i landbruket mot
slutten av bronsealderen (ca. 1000–500 f.Kr.) har
vært knyttet til en tiltagende oppstalling av husdyr
og innsamling av fôrressurser, noe som ga muligheter
for et omfattende gjødselsjordbruk (Myrdal 1984,
1988). Samtidig ble åkersystemer med rotasjonsdrift
i form av rektangulære teiger utbredt i deler av NordEuropa (Pedersen & Widgren 2011:50–51; Nielsen
mfl. 2018), og gjødsel ble anvendt mer systematisk til
dyrking av bygg og andre vekster (jf. Kanstrup mfl.
2014). Det har i tillegg blitt pekt på at ardteknologien
ble videreutviklet, og ikke minst blir store arealer med
steinrik morenemark ryddet til åkerland i norske og
svenske områder (Holm 2007:35–36; Pedersen &
Widgren 2011:51; Mjærum i trykk).
Et annet markert skifte opptrer på 500-tallet e.Kr.,
synkront med andre store samfunnsmessige omlegginger (f.eks. Gräslund & Price 2012). Det foregår da en
gjennomgripende omlegging av jordbruksbebyggelsen, tilsynelatende uten kontinuitet fra det tidligere
bosetningsmønsteret (f.eks. Myhre 2002:194–195;
Pilø 2005; Gjerpe 2017a). Det har blitt fremholdt
at endringene resulterte i at dyreholdet fikk mindre
betydning, og at kornet da ble det viktigste produktet
i landbruket (f.eks. Grønnesby 2013, med videre ref.;
Grønnesby & Heen-Pettersen 2015).
Disse to jordbuksteknologiske skiftene danner de
bakre og fremre grensene for perioden som defineres
som eldre jernalder. Sammen med introduksjonen av
åkerbruk og husdyrhold i steinalderen, restruktureringer
i middelalderen og de store reformprosessene omtalt

1 Kulturhistorisk museum, Universitet i Oslo.
2 Landbruk benyttes i artikkelen som fellesbetegnelse for næringsgrener der jorden anvendes som produksjonsgrunnlag.
Begrepet dekker følgelig både beite-, åker- og skogbruk. Jordbruk tillegges en snevrere betydning, og omfatter beite- og åkerbruk (jf.
Christensen & Bratberg 2019).
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Figur 6.1. Artikkelen baserer seg på informasjon om totalt 2310 kulturminner knyttet til fortidig landbruk på Hedmarken, i Nordog Sør-Østerdal og øvrige områder i fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Vestfold og Østfold. Det er analysert
totalt 594 C14-dateringer fra 203 ulike lokaliteter. Kart: Ingvild Tinglum Bøckman og Axel Mjærum, KHM.
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Figur 6.2. Dyrkingsspor på Hedmarken og i Østerdalen. Opplysninger om lokaliteter med dyrkingsterrasser er hovedsakelig basert på
Hilde Amundsens (2011:162, 169, 281) gjennomgang. Kart: Ingvild Tinglum Bøckman og Axel Mjærum, KHM.
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som det store hamskiftet på 1700- og 1800-tallet utgjør de
et fåtall svært dramatiske sprang i landbrukshistorien, og
disse markerer overgangen mellom det Janken Myrdal
(2011) omtaler som agrarteknologiske komplekser.
Innenfor perioder hvor disse kompleksene er etablert,
skjer det gjerne mindre endringer, men disse rokker ikke
ved det systemet som helhet. Bakgrunnen for en slik
sprangvis utvikling kan finnes i at landbruksproduksjonen har vært en gjennomgripende del av samfunnet,
med innvirkning på nærmest ethvert gjøremål, utformingen av tallrike gjenstander, fremtredende tanker,
ideer og samfunnets sosiale organisering (jf. Hodder
2012; 2016 og hans begrep entangled). En omlegging
av landbruksproduksjonen forutsetter derfor ikke bare
justeringer, men tvert om store systemforandringer i
jordbrukssamfunnene som helhet (Myrdal 2011). Både
sosiale og kulturelle forhold, klimaforandringer og pandemier kan være sentrale drivkrefter i landbruks- og
samfunnstransformasjonene, men som regel er ikke en
enkle årsaksforklaringer dekkende for å fullt ut forstå
slike gjennomgripende skifter (f.eks. Hodder 2016:12;
Moreland 2018).
Idéen om eksistensen av enhetlige, agrarteknologiske komplekser kan kritiseres for å overforenkle et
mangfoldig, sammensatt og delvis sprikende kildemateriale (Widgren 1997:26), og samtidig innby til
unyanserte årsaksforklaringer (jf. Moreland 2018).
Transformasjonen av landbruket kan slik sett sees på
noe mer nyansert og komplekst enn agrarteknologikompleksmodellen tilsier. Like fullt må Myrdal (1984,
1988, 2011) sin begrepsbruk anses som et anvendelig
analytisk verktøy som fanger sentrale aspekter ved
de store endringene som har foregått i landbruket i
enkelte tidsrom. Hans perspektiver danner følgelig
et velegnet grunnlag for en diskusjon av overordnede
linjer i uvalgte deler av østnorsk landbrukshistorie.
6.3. EKSISTERENDE KUNNSKAP OM DEN
TIDLIGE JORDBRUKSUTVIKLINGEN PÅ
HEDEMARKEN

Det har lenge blitt konkludert med at mennesker tidlig
i neolittisk tid (fra ca. 3900 f.Kr.) etablerte seg i mange
av nåtidens østnorske jordbruksområder, og at dette
skiftet i bosetningsmønster var knyttet til et begynnende landbruk (Brøgger 1906). Både gjenstandsfunn,
pollen, kornfunn og C14-dateringer har i etterkant
underbygd at det har foregått et begrenset landbruk i de
aller beste jordbruksstrøkene i tidlig- og mellomneolittisk tid, men samtidig tegnet et bilde av et jordbruk med
et begrenset omfang (Prescott 1996; Reitan mfl. 2018
med videre ref.; Nielsen mfl. 2019). Ved overgangen
til sluttdelen av steinalderen (senneolitikum, ca. 2350

f.Kr.) foregikk det store samfunnsmessige, kulturelle og
økonomiske omveltinger, noe som dannet fundamentet
for bronsealderens jordbrukstradisjoner i store deler
av Sør-Norge. Funn av langhus, jordbruksredskaper,
pollenanalyser og kornfunn fra Oslofjordsområdet
er blant kildene som synliggjør jordbruksøkonomiens definitive gjennombrudd i denne perioden (f.eks.
Glørstad 2012; Prescott 2012; Østmo 2012; Melheim
2016; Austvoll 2018).
Hedmarkens tidlige landbrukshistorie har blitt knyttet til denne overordnede utviklingen på Østlandet
(f.eks. Amundsen 2011:273). Grunnlaget for en slik
konklusjon har til dels vært gjenstandsfunn som indikerer et tidlig neolittisk jordbruk, samt et funnmateriale
som antyder en markant jordbruksekspansjon i senneolittisk tid (se kapittel 2 i denne boken). Pollenanalysene
gir videre holdepunkter for at husdyrholdet blir betydningsfullt som næringsvei fra slutten av neolitikum (fra
ca. 2500 f.Kr.), mens åkerdriften fikk en mer fremtredende rolle på Hedmarken i løpet av bronsealderens
siste del (fra ca. 1000–500 f.Kr., Høeg 2005:541–542).
Situasjonen i bronse- og jernalderen samsvarer med
bildet som kan tegnes ut fra løsfunn, gravmateriale
og depotfunn, og det har følgelig blitt tatt til orde for
at jorden på Hedmarken har blitt anvendt til landbruksformål siden senneolitikum/ eldre bronsealder
(Pilø 2005:219–251; Amundsen 2011:268–269, 276).
Det har foreligget lite kunnskap om hvordan det
aller eldste jordbruket på Hedmarken i praksis ble drevet, og spor av gårdsbygninger fra yngre steinalder og
bronsealder er så langt ikke kjent. På bakgrunn av gjenstandsmateriale og pollenanalysene har det imidlertid
blitt foreslått en ekstensiv driftsform, der det ble lagt
ned liten arbeidsinnsats per kvadratmeter med landbruksareal (Pilø 2005:219). Alternativt har man argumentert for en regulær gårdsbosetning på flatbygdene
fra senneolittisk tid (Amundsen 2011:264). Fra romertid
og folkevandringstid er det kjent et større antall langhus
på flatbygdene vest for Mjøsa (Gjerpe 2017b:vedlegg
3), og kildegrunnlaget er slik sett vesentlig bedre enn i
tidligere tidsrom. Det hersker derfor lite uenighet om
at gårdsbosetningen var veletablert på Hedmarken etter
Kristi fødsel (Pilø 2005). Det er imidlertid lagt vekt på
at de mindre gårdene fra eldre jernalder på Hedmarken
flyttet seg rundt i landskapet, og at kun storgårder som
Åker ved Hamar har hatt en permanent og langvarig
bebyggelse (Pilø 2005; Gjerpe 2017ab).
6.4. EKSISTERENDE KUNNSKAP OM DET
TIDLIGE JORDBRUKET I ØSTERDALEN

Enkelte forfattere har trukket frem pollenanalyser
og gjenstandsfunn som tradisjonelt har blitt knyttet
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til en jordbruksbosetning i senneolitikum og eldre
bronsealder (f.eks. enkle skafthullsøkser, flintdolker
og én sigd), og på grunnlag av dette argumentert
for et begynnende jordbruk alt i yngre steinalder i
de søndre delene av Østerdalen (Myhre 2002:175;
Amundsen 2011:266–268). De siste tiårene har også
flere fossile åkre blitt undersøkt, og disse har dannet et
betydningsfullt grunnlag for det tidlige landbruket i
dalføret (Bergstøl 1997; Holm 2007; Holm & Sageidet
2013; Stene 2014a). Sentralt i denne sammenheng
er Ingunn Holm sin delvise undersøkelse av et ca.
50 daa (50 000 m2) stort røysfelt i Grundsetmarka
ved Elverum (Holm 2007:111–135, se figur 6.2). På
bakgrunn av utgravningsresultatene argumenterer hun
for at åkersporene er resultatet av en ekstensiv drift
med avsviing og steinrydding. Oppstarten av dette
landbruket på Grundset settes til folkevandringstid/
merovingertid (Holm 2007:133–135). Også røysfelt i Åmot, lenger nord i dalen, har blitt diskutert.
Dateringene indikerer at disse åkrene ble ryddet på
700-tallet e.Kr. (Amundsen 2007; Stene 2014a:132–
134). I Østerdalen har det i tillegg blitt påvist åkerterrasser, en type dyrkingsspor som er kjent i randsonen
til bedre jordbruksland langs Glommadalføret, fra
Kongsvinger til Åmot, men også lenger nordover i dal
føret (se figur 6.2). De er knyttet til steinfrie vindavsatte
sanddyner, og inngående analyser av terrassene viser
at det ble dyrket korn på denne type åkre innenfor
tidsrommet eldre jernalder til middelalder (Bergstøl
1997; Holm & Sageidet 2013). Det har både blitt
tilført torvmasser og foretatt avsviing i forbindelse med
åkerarbeidet, og driftsformen må slik sett betegnes
som arbeidskrevende og relativt intensiv.
Ut fra dyrkingsspor, bosetningsfunn og gravmateriale har det på den andre siden blitt argumentert for at
jakt og fangst dominerte som næringsveier i Østerdalen
og tilgrensende svenske områder frem til mellom 400
og 800 e.Kr. (Pedersen & Widgren 1998:322–323;
Bergstøl 2008; Pedersen & Widgren 2011:65–66;
Stene 2014b, se også kapittel 2 i denne boken). Det
eksakte introduksjonstidspunktet for åkerdriften er
følgelig omdiskutert, og heller ikke prosessene som
har ligget bak spredningen av husdyrhold og korndyrking, er fullt ut forstått (f.eks. Sørensen 1979; Østmo
2000:54–56; Bergstøl 2008; Stene 2014a:132–134).
6.5. DYRKINGSSPOR SOM KILDEMATERIALE

Det moderne jordbruket har ødelagt betydelige deler
av det fortidige åkerlandskapet på Østlandet. Under
nåtidens åkre ligger det imidlertid fragmenter av fortidig dyrking, i form av eldre åkerjord. Disse massene
må anses som en informasjonsbank av kunnskap om
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fortidens dyrking med stort potensial til å belyse
fortidens dyrkingstradisjoner gjennom studier i felt
og et bredt spekter av naturvitenskaplige analyser,
slik som C14-analyser, pollenanalyser, mikroskopering av jordlag m.m. (f.eks. Bårdseth 2009). Siden
1960- og 1970-tallet har det også blitt registrert en
rekke større og mindre felt med rydningsrøyser og
andre dyrkingsspor i utmarken på Østlandet, især
i Hedmark og Oppland, men også i tilknytning til
moreneområdene i Østfold, Vestfold og Akershus. På
slike felt er ofte det helhetlige fortidige jordbrukslandskapet bedre bevart, i form av røyser, steinrekker,
jordekanter og ryddede flater. Disse røysfeltene er
tidvis omfattende, og kan dekke titalls dekar (se figur
6.6), og potensielt kan det her hentes ut kunnskap
om fortidig åkerdrift gjennom feltundersøkelser og
naturvitenskaplige analyser fra feltene (Mjærum
2012a og kapittel 5 i denne boken).
Som det fremkommer i diskusjonsdelen nedenfor,
står disse røysfeltene sentralt i tolkningen av jernalderjordbruket i Øst-Norge. Samtidig er rydningsrøyser
lett gjenkjennelige ved dyrkingssporundersøkelser,
både ved registreringer og utgravninger. Funnene av
dem blir derfor nærmest alltid vektlagt i rapporter
fra registreringer og utgravninger. Både ut fra den
tolkningsmessige relevansen og materialets egnethet
skilles det derfor mellom to hovedkategorier av dyrkingsspor– fossile åkerlag med og uten rydningsrøyser.
Her vil denne distinksjonen bli etterprøvd statistisk,
samtidig som skillet og analysene av C14-dataene vil
danne grunnlaget for en videre drøfting av introduksjonen av jordbruket på Hedmarken og i Østerdalen.
Denne studien og den videre diskusjonen bygger på
to hovedkilder av materiale: C14-dateringer og sammenstillinger av utgravningsresultater. På Hedmarken
har det siden 1980-tallet blitt datert 33 områder med
kulturminner (80 C14-dateringer), og fra Østerdalen
foreligger det 91 dateringer, men kun fra 6 lokaliteter
(se figur 6.2 og tabell 6.1, 6.2 og kapittel 5 i denne
boken). I studien inngår også informasjon fra 164
områder med dyrkingsspor (423 C14-dateringer)
fra fylkene rundt Oslofjorden (Akershus, Buskerud,
Oslo, Vestfold og Østfold), samt fra Oppland og det
øvrige av Hedmark fylke (figur 6.1). Samlet foreligger
det derfor 594 dateringer, et antall som kan danne
grunnlag for statistisk robuste tolkninger (Williams
2012). Tidfestingene er i all vesentlighet hentet fra
nettpubliserte rapporter (DUO vitenarkiv 2018),
kulturminnedatabasen Askeladden (2019) og publiserte arbeider. Hoveddelen av kildematerialet har blitt
frembrakt i forvaltningsøyemed, i forbindelse arkeologiske registreringer og utgravninger. Målsettingen
ved C14-dateringene har da i hovedsak vært å tidfeste
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åkerdriften, og ofte har det blitt fokusert på å datere
eldste dyrkingsfase. Det må imidlertid bemerkes at
dyrkingsspor formes som en tidvis langstrakt prosess,
og i mange tilfeller er det ikke fullt ut avklart om det
er nyryddingen, en del av brukstiden eller den aller
siste bruksfasen som har blitt tidfestet (jf. Häggström
2005:158).3
6.6. DATERINGENES VERDI OG
UTSAGNSKRAFT

Jordbrukssporene i regionen er i all hovedsak C14datert ved analyser av trekull (577 stk.). I tillegg er
korn (9), nøtteskall (4), kongler (2), bein (1) og bær
(1) radiologisk datert. Ved bruk av slikt sammenstilt
materiale til tidfestinger er det anbefalt at man vurderer
og tester for ulike feilkilder (Bayliss 2015; Weninger
mfl. 2015). I forbindelse med det aktuelle materialet
er spesielt tre slike kilder av spesielt stor relevans:
(A) dateringsmaterialets kontekst og egenalder, (B)
ulike standardavvik i dateringene og (C) skjevheter
forårsaket av at det foreligger et varierende antall
dateringer fra lokalitetene.
6.6.1 (A) Dateringsmaterialets kontekst og
egenalder
En betydelig feilkilde ligger potensielt i det daterte
kullets opprinnelse. Mikroskopering av jordlag (mikromorfologi), vedartsanalyser og funn av boplassavfall
i enkelte åkerlag gir imidlertid grunnlag for at kullet i vesentlig grad kan knyttes til avsviingsepisoder
og gjødsling av gårdsavfall (Bartholin & Mikkelsen
2012:105–109; Viklund mfl. 2012:58–60), og som
hovedregel er det trekull av ung skog i dyrkingslagene
(Bartholin & Mikkelsen 2012:109). Ved nydyrking kan
det imidlertid innarbeides kull fra gamle markoverflater, og dermed også kull knyttet til naturskapte
skogbranner og menneskelig aktivitet som er langt
eldre enn jordbruket (jf. Bergstøl 2015:48–49, med
videre ref.).
I tillegg påvirkes de radiologiske dateringene av
trevirkets egenalder. Spesielt kan dateringer av eik og
furu gi en for høy datert alder i regionen, da dette er
treslag som kan oppnå en alder på mange århundrer
(Bowman 1990; Loftsgarden mfl. 2013). For å motvirke
denne effekten av gammelt trevirke har man i stor grad
tilstrebet å tidfeste bjørk, hassel, gran og andre tresorter
som normalt sett har en lavere egenalder. Det siste
tiåret har man også i stadig større utstrekning valgt

ut yngre grener og stammer for radiologiske analyser
(Loftsgarden mfl. 2013). Også dette har bidratt til å
redusere avviket mellom den radiologiske tidfestingen og tidspunktet for dyrking. Innvirkningen som
gammelt tre har, kan etterprøves ved å utarbeide sumdiagrammer i OxCal (Bronk Ramsey 2009; Reimer
mfl. 2013), der tidfestinger gjort på tresorter som
potensielt kan oppnå en svært høy egenalder (eik og
furu), sammenlignes med tresorter som sjelden blir
svært gamle. Summeringen av datasettene viser ingen
klar forskyving av dateringene som i vesentlig grad
innvirker på de videre tolkningene.
Det store datasettet som legges til grunn i denne
artikkelen, gir også et grunnlag for å belyse i hvor
stor grad det ligger vesentlig eldre trekull i lagene,
og slik sett etterprøve hvor vidt denne feilkilden er et
betydningsfullt problem. En innfallsvinkel er å se på
hvor mange dateringer som foreligger fra tidsrom før
jordbruket ble introdusert, og i tidsrom da jordbruket
hadde en svært begrenset utbredelse i regionen som
helhet. Kun ni av de 594 (1,5 %) analyserte prøvene
er fra mesolitikum (før 5200 BP/3900 f.Kr.), mens
seks dateringer er fra tidlig- og mellomneolitikum
(ca. 5200 BP/3900 f.Kr.–3850 BP/2350 f.Kr.). Det
konkluderes derfor med at problemet med innslag av
kull som er svært mye eldre enn dyrkingslagene, er et
begrenset problem for tallmaterialet som helhet, noe
som styrker antagelsen om at dateringene i hovedsak
ligger relativt nærme tidsrommet da åkerarealene ble
driftet. Like fullt synliggjør oversikten at enkeltdateringer påvirkes av eldre trekull, og at denne effekten kan
ha stor betydning for tidfestingen av enkeltlokaliteter.
6.6.2 (B) ulike standardavvik i dateringene
Ved analysene anvendes det til dels gamle C14dateringer som har forholdsvis upresis tidfesting,
noe som er uttrykt gjennom at prøveresultatene er
oppgitt med et stort standardavvik. 13 av prøvene har
et avvik på 100 år, og 86 har et avvik på 50–99 år. For
de øvrige prøvene er avviket oppgitt å være 18–49 år.
Sumdiagrammer for gruppene med et standardavvik på
over og under 50 år viser imidlertid ingen signifikante
forskjeller i dateringsresultatene.
6.6.3 (C) skjevheter forårsaket av et ulikt antall
dateringer fra lokalitetene
Det foreligger fra én til 63 C14-dateringer fra lokalitetene som er med i analysen, et kildemateriale som

3 Det skal bemerkes at analysene viser kraftige utslag i etterreformatorisk tid (etter 1536 e.Kr.). Dette må sees i lys av hvordan den
eksisterende kulturminneloven påvirker arkeologers arbeid, og resultatene har slik sett begrenset kulturhistorisk verdi.
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i utgangspunktet kan resultere i skjevheter i analyseresultatene. For å kompensere for dette har tidfestingene fra de enkelte lokalitetene blitt gruppert i
200-årsbolker, en standardfunksjon som er tilgjengelig
i programvarepakken Rcarbon (Bevan & Crema 2018,
f.eks. anvendt i; Jørgensen 2018; Nielsen mfl. 2019).
Sammenstillinger av sumplottene er gjengitt i figur 6.3.
Kurven for Østerdalen blir betydelig utflatet når
man binder dateringene til 200-årsbolker, noe som har
sin bakgrunn i at dateringene kun er fra seks lokaliteter
(se figur 6.3). Bindingsprosessen synliggjør følgelig at
det er usikkerhet omkring resultatenes utsagnskraft.
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For Hedmarken og det øvrige Østlandet er det et
større antall dateringer, og muligheten for å få frem
forskjeller med statistisk signifikans har derfor vært
større (figur 6.3).
6.7. RESULTATER

6.7.1 Overordnede resultater
Sammenstillingen av de 594 dateringene synliggjør
flere overordnede trekk i den studerte delen av ØstNorge, men også lokalt på Hedmarken og i Østerdalen.
I materialet som helhet er det ingen undersøkelser som

Figur 6.3. C14-dateringer fra de tre undersøkelsesområdene. Dateringene er fremstilt som sumdiagram, samt bundet i 200-årsbolker.
Utarbeidet av Per Persson og Axel Mjærum, KHM.
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Figur 6.4. C14-dateringer av røysfelt i Østerdalen, på Hedmarken og på det øvrige Østlandet, samt daterte dyrkingslag fra kontekster uten røyser på Østlandet som helhet. Distribusjonen i plottene er ikke normalisert. Utarbeidet av Axel Mjærum, KHM.

entydig tidfester jordbruksspor til før ca. 2000 f.Kr., dvs.
midten av senneolittisk tid på Østlandet (se Mjærum
i trykk for en mer detaljert diskusjon av dette). Fra
2000 f.Kr. blir imidlertid dyrkingslag uten tilhørende
rydningsrøyser en relativt vanlig funnkategori rundt
Oslofjorden (figur 6.4). Mangelen på røyser er trolig
knyttet til at hoveddelen av dyrkingen foregikk på lettdrevet silt- og sandgrunn, en type arealer som siden har
blitt anvendt til dyrking gjennom hele forhistorisk tid.
På Hedmarken er det ikke kjent dyrkingsarealer
uten røyser med tidfestinger før til yngre bronsealder
(Rygh 2008; Wenn 2010), og kun én kullprøve fra
ett felt med rydningsrøyser er datert til tiden før 500
f.Kr. (1739–1534 f.Kr. (Ua-46364, 3353±30 BP), Russ
& Bergstøl 2014). I dette tilfellet er det imidlertid
sannsynlig at det er tidfestet eldre kull fra en åkerflate
som ble driftet i romertiden (jf. vedlegg 6.1). Dette
fraværet av jordbruksspor med tidlige dateringer på
Hedmarken fremstår som signifikant, spesielt om man
tar i betraktning at det er det undersøkt 33 lokaliteter,
og at det ved mange av disse utgravningene har blitt

arbeidet målrettet for å frembringe kunnskap om
jordbrukets oppstartstidspunkt.
En parallell situasjon finnes i Østerdalen. Her er
det heller ikke åkerspor som er tidfestet til neolittisk
tid eller eldre bronsealder (dvs. før 1100 f.Kr.), og
åkerterrassene med datering fra yngre bronsealder,
jernalder og middelalder er så langt de eneste eksemplet på oppdyrking uten rydding av stein (se Holm
& Sageidet 2013). Som allerede påpekt er imidlertid
kildesituasjonen i dette dalføret problematisk, og man
bør derfor være varsom med å avvise mulighetene for
et tidlig åkerbruk på bakgrunn av undersøkelsene
som foreligger.
6.7.2 Røysfeltene
Fra røysfelt på hele Østlandet foreligger det enkeltdateringer til steinalder og eldre bronsealder, men det må
regnes som sannsynlig at hele eller deler av denne halen
av tidsbestemmelser må knyttes til trekullets egenalder
og innblanding av eldre trekull i lagene. I tidsrommet 1000–500 f.Kr. blir det imidlertid markant flere
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Figur 6.5. C14-dateringer av dyrkingsterrasser i Østerdalen og i Kongsvinger (jf. figur 6.2). Utarbeidet av Axel Mjærum, KHM.

dateringer på Østlandet som helhet, og et tilsvarende
økt antall observeres på Hedmarken omkring 500 f.Kr.
(figur 6.4). På Østlandet som helhet er det også en
mulig økning av rydningsrøysfeltdateringer etter Kristi
fødsel. Materialet gir imidlertid ikke holdepunkter for
en tilsvarende ekspansjon på Hedmarken (figur 6.3).
Antallet undersøkte røysfelt i Østerdalen er, som alt
poengtert, få (3 stk.), og kildematerialet består utelukkende av de alt omtalte røysfeltene i Grundsetmarka og
i seterområdene ved Åmot. Oppstarten av landbruket
på Grundset er satt til folkevandringstid/merovingertid
(Holm 2007:133–135). Røysfelt i Åmot, lenger nord i
dalen (se figur 6,2), ble mest trolig ryddet på 700-tallet
e.Kr. (Amundsen 2007; Holm 2007:133–135; Stene
2014a:132–134). De tidfestede dyrkingsterrassene
nær de store vannveiene i Sør-Østerdalen antyder
muligheten av et jordbruk i område som går forut for
steinryddingen, med enkeltdateringer på Rødsmoen
ved Åmot og i nåværende Grundsetmarka til overgangen bronsealder/førromersk jernalder (ca. 500
f.Kr., Holm Sørensen 1997; Holm & Sageidet 2013).
Tidfestingene viser også entydig at dyrkingen av røysfelt er en praksis som i alle områder fortsetter opp til
nyere tid, og slik sett ikke utelukkende kan forstås som
et særkjenne ved jordbruket i eldre jernalder (frem til
570 e.Kr., se figur 6.4, jf. Lagerås 2013).
6.8. DISKUSJON

6.8.1 De «usynlige» åkrene
Som alt påpekt gir korn, pollen og redskapskultur gode
holdepunkter for et utbredt husdyrhold og korndyrking i store deler av Østlandet i senneolittisk tid, og
det er hevet over tvil at det var en jordbrukskultur i
store deler av regionen (f.eks. Glørstad 2012; Prescott
2012). Det er imidlertid ennå ikke stedfestet og datert
åkre til dette tidsrommet, noe som må forstås ut fra
at disse tidlige åkrene er svært krevende å påvise med
de utgravningsteknikkene og de naturvitenskaplige

metodene som anvendes. I alle tre områdene forutgås
følgelig tidsrommet med regulær åkerdrift av det som
i dyrkingssporarkeologisk forstand kan betegnes som
et «usynlig» jordbruk. En slik kildesituasjon sammenfaller best med en ekstensiv drift hvor man i liten
grad har etablert permanente åkre, eller hvor åkrene
gjennomgående har vært for små til å bli fanget opp
ved utgravninger. Det fremstår også som klart at det
knapt ble drevet steinrydding i forbindelse med dyrkingen (Mjærum i trykk, jf. figur 6.4). Et slikt ekstensivt
jordbruk har paralleller i øvrige deler av Skandinavia,
hvor det er drevet et jordbruk som har etterlatt seg
få varige spor i terrenget (Welinder 1998:135, 178;
Petersson 2006:254; Sørensen 2014).
Husdyr, og da spesielt storfeholdet, har blitt fremhevet som en sentral del av økonomien i senneolitikum
og bronsealder, og flere ulike modeller skisserer hvordan en slik husdyrrettet økonomi har vært organisert
Østafjells (Mikkelsen 1989:312–322; Østmo 1993;
Vogt 2006) og i Skandinavia generelt (Prescott 1995;
Welinder 1998:103, se også Petersson 2006; Hjelle mfl.
2006; Jensen 2006:121; Vogt 2006; Bech mfl. 2018). At
feholdet har hatt en fremtredende plass, underbygges
av pollendiagrammene som foreligger fra senneolitikum i Oslofjordsområdet og på Hedmarken (f.eks.
Høeg 2002:135; 2005:541–542; Svensson & Regnéll
2012:157; Sørensen mfl. 2015:186). I Østerdalen gir
også pollenanalysene holdepunkter for husdyrhold i
senneolitikum/bronsealder, men sporene blir tydeligere i
løpet av eldre jernalder (Høeg 1996:142), altså forut for
den omfattende ryddingen av åkerland tok til i dalføret.
6.8.2 De «usynlige» åkrene
I århundrene etter 2000 f.Kr. er det en markant økning
av daterte åkerlag i Oslofjordsområdet (se figur 6.4,
nederst). Tidfestingene er i all hovedsak fra dyrkingshorisonter som har blitt undersøkt under nåværende
åkre. Nærmere naturvitenskaplige analyser har gitt
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holdepunkter for avsviingsepisoder, indikasjoner på
gjødsling, at jorden har blitt vendt med spade eller
ard, samt at dyrking og husdyrhold har bidratt til økt
erosjon (Bårdseth 2009; Viklund mfl. 2012). I tillegg
gjenspeiles en landbruksekspansjon i mange pollendiagrammer ved den innledende delen av bronsealderen
(f.eks. Høeg 2002:135; Svensson & Regnéll 2012:157;
Sørensen mfl. 2015:186).
En konsekvens av at hoveddelen av åkerlagene er
avdekket under nåværende åkerjord, er at det fossile
jordbrukslandskapet i denne perioden kun er bevart
som fragmenter. Det mangler slik sett mye sentral
kunnskap om åkrenes størrelse og utforming, hvorvidt
det har vært praktisert brakklegging og former for
rotasjonsjordbruk osv. Dateringsoversikten som er
presentert her, gir imidlertid klare holdepunkter for
at steinrydding også var lite utbredt i denne fasen
(figur 6.4), noe som har nær sammenheng med at
de steinrike moreneområdene i liten utstrekning har
blitt anvendt som jordbruksland.
Det er følgelig indikasjoner på en intensivering
av jordbruket i Oslofjordsområdet i overgangen fra
neolitikum til bronsealder, og sekvensen med dateringer viser at slik drift har pågått i attraktive jordbruksområder, slik som på utsiden av Raet i Østfold
og Vestfold (f.eks. Løken 1998). Samtidig er det all
grunn til å tro at husdyrholdet har beholdt en fremtredende posisjon i regionen (se Vogt 2006).
Både i Vest-Norge og i ulike deler av Sverige og i
Danmark har det blitt dokumentert permanente, åkre
før år 1000 f.Kr. (Gren 1997:52; Prøsch-Danielsen &
Simonsen 2000; Høgestøl & Prøsch-Danielsen 2006;
Bech mfl. 2018:59–60), og jordbruket i eldre bronsealder
rundt Oslofjorden har slik sett klare paralleller i store
deler av Skandinavia. Gjødslingen fremstår imidlertid
som mindre systematisk inkorporert i åkerdriften enn
i senere perioder (Widgren 1997:26; Mjærum i trykk).
Antall dateringer på Østlandet viser også at driften med
permanente åkre hadde et mer begrenset omfang enn i
eldre jernalder, samtidig som denne formen for jordbruk
var begrenset til steinfri, lettdreven jord (jf. Bech mfl.
2018:59–60). Som nevnt mangler det imidlertid spor av
et slikt tidlig jordbruk med faste åkre i kildematerialet
fra Hedmarken og i Østerdalen.
6.8.3 Jernalderlandbruket i Hedmarken og på
Østlandet
Dateringene fra Hedmarken og store deler av Østlandet
for øvrig gir et entydig bilde av at moreneområder i
landsdelen tas i bruk i til landbruksformål mot slutten
av bronsealderen, ca. 1000–500 f.Kr. (Mjærum i trykk),
en ekspansjon som også er underbygd av et markant

økt innslag av kornpollen i mange pollendiagram
(f.eks. Høeg 2002:135; Svensson & Regnéll 2012:157;
Sørensen mfl. 2015:186). Resultatet sammenfaller i
grove trekk med tidligere dateringer av denne kulturminnetypen i Norge og Sverige (Pedersen & Widgren
1998:239–266; Häggström 2005; Holm 2007:35–36;
Lagerås 2013) og underbygger at etableringen er en
del av en omfattende, nordeuropeisk transformasjon av
landbruket. I den svenske litteraturen har det i tillegg
blitt fremhevet en ekspansjonsfase i århundrene etter
Kristi fødsel, drevet frem av teknologiske endringer
(Myrdal 1984; Häggström 2005:153–154; Pedersen
& Widgren 2011:52–53; Lagerås 2013:fig. 2). Spesielt
har det blitt fremholdt at jernet på dette tidspunktet i
større utstrekning ble benyttet til jordbruksredskaper,
noe som blant annet gjorde det langt enklere å samle
inn vinterfôr (Gren 1997:59; Mjærum i trykk). Det er
også indikasjoner på en viss jordbruksekspansjon på
Østlandet som helhet etter Kristi fødsel (se spesielt
figur 6.3), og dette sammenfaller i tid med de eldste
dateringene av jordbruk i Østerdalen.
6.8.4 Gjødselsjordbruk og rydningsrøysfeltene
Et gjenværende spørsmål er imidlertid hvorvidt røysfeltene har vært knyttet til gjødselsjordbruk eller om
røysene har blitt ryddet i forbindelse med mer ekstensiv
drift. Denne problemstillingen har vært mye debattert (f.eks. Gren 1989, 1997; Widgren 1997:31–33;
Lagerås 2000; Holm 2007:34–37), og det har blitt
anført argumenter knyttet til utgravningsresultater
av røysfeltene og betraktninger ut fra at feltene tidvis
dekker svært store arealer.
Gjennom omfattende forvaltningsundersøkelser
i Norge og Sverige har man de siste tiårene hatt de
ressursene som har vært nødvendig for å fremskaffe
innsikt i jordbruket som førte til dannelsen av røysfeltene (f.eks. Haggström 2005:158). Røysfeltene som
har blitt undersøkt på Hedmarken, har hatt et areal
på opptil 18 daa (se vedlegg 6.1). Utgravninger har
også vist opparbeidede dyrkingslag, samtidig som
ulike analyser gir entydige holdepunkter for at det
er drevet gjødselsjordbruk på flere av røysfeltene,
med avsviing og brakkleggingsperioder (vedlegg
6.1). Ved utgravninger i på Hørdalsåsen i Vestfold
(totalareal 44,2 daa, Mjærum 2012b:115–117) og på
Vinterbro i Akershus (totalareal 27,8 daa. Mjærum
mfl. 2018) har det fremkommet ryddede og gjødslede flater med åkerjord som gjennomgående synes
å ha hatt en størrelse på 0,18–0,5 dekar. Også disse
undersøkelsene gir holdepunkter for avsviingsepisoder og brakkleggingsfaser. Samtidig synliggjør
undersøkelsen på Hørdalsåsen en intensiv drift av
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Figur 6.6. Arealet til 993 lokaliteter oppført som dyrkingsspor eller rydningsrøysfelt i fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oslo,
Oppland, Vestfold og Østfold i kulturminnedatabasen Askeladden (2018). Det er også kjent spor av jordbruk på om lag 1300 lokaliteter i regionen uten at arealene er nærmere angitt.

jordstykker, kombinert med rotasjonsjordbruk, ryddet
slåttemark og fôring av husdyr med løv. Imellom
åkerflatene har det også ligget områder som ikke
har blitt intensivt drevet (se Haggström 2005 for
lignende tolkninger).
6.8.5 Røysfeltenes arealer
Å fremskaffe informasjon om røysfeltenes faktiske
størrelse kan belyse spørsmålet om gjødsling nærmere.
Det foreligger arealinformasjon om 993 områder med
dyrkingsspor og rydningsrøysfelt i undersøkelsesområdet (Askeladden 2019, se også figur 6.6). Blant
kulturminneområdene som er lagt inn som dyrkingsspor og rydningsrøysfelt, er da også 313 lokaliteter
på under 0,18 dekar. Dette er under størrelsen til de
minste parsellene som er kjent på Østlandet, og de kan
uten videre betegnes som fragmenter av et fortidens
dyrkingslandskap. Undersøkelser fra det sørsvenske
høylandet gir holdepunkter for 10–30 dekar dyrket
mark knyttet til hver gård (Connelid mfl. 2003:200–
203; Nilsson 2009:22). Et slikt omfang på innmarka
samsvarer i grove trekk med data i andre svenske
områder i perioden (Widgren 1983:79; Pedersen
& Widgren 1998:281, 301, 304, 307), samt på heigården Sostelid i Vest-Agder (Hagen 1941:111). Et
begrenset antall østnorske røysfelt (44 stk.) overstiger
30 dekar, mens 6 stk. er over 100 dekar (figur 6.6), et
tallmateriale som samsvarer relativt godt med sitasjon

i Sverige (Nilsson 2009:21). For disse aller største
feltene må det imidlertid vurderes om det de omfatter
flere fortidige driftsenheter, og at det store tidsspennet
i dateringer (figur 6.4) sannsynliggjør at bare deler
av feltene var driftet samtidig. Det er nærliggende
å tolke dateringene som et uttrykk for at enkelte
av åkre ble flyttet rundt i landskapet, synkront med
en forflytning av gårdstunene (jf. Pilø 2005; Gjerpe
2017a). Et tilleggsaspekt er at kulturminneområdene
i virkeligheten representerer en variert landskapsbruk,
hvor kun mindre deler har vært fulldyrket og intensivt
driftet mark (se kapittel 5 i denne boken). Det kan
derfor ikke settes et likhetstegn mellom kulturminne
avgrensningene og fortidens åkerarealer.
6.8.6 Kombinasjonsjordbruket i eldre jernalder på
Hedmarken og i Østerdalen
Enkelte av dyrkingssporene som er avdekket i forbindelse med rv. 3/25-prosjektet (se kapittel 5 i denne
boken), kan forstås som karakteristiske rester av kombinasjonslandbruket i eldre jernalder på Hedmarken,
i Oslofjordsområdet og også i deler av Sverige (se
Haggström 2005). Disse røysfeltene i seg selv er relativt små (0,4–3,6 dekar) og det er identifisert opptil
0,5 dekar store terrengtilpassede parseller innenfor
disse arealene. De ligger også i et variert landskap
hvor det er bevarte dyrkingslag og holdepunkter for
et gjødslingsjordbruk. I tillegg er det karakteristisk at
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landbruket ikke er avgrenset til eldre jernalder, men
tvert om strekker seg frem til historisk tid.
Rydningsrøysfeltene rundt Oslofjorden og på
Hedmarken bør slik sett forstås som spor etter et
mangfoldig og fleksibelt landbruk hvor husdyrhold
og mange dyrkingsformer har vært kombinert. Noen
åkre har ligget tett på tunene, og de har slik vært lette å
drifte, å gjødsle og å anvende som beitemark i perioder
(Mjærum 2012d). Andre deler av landskapet har blitt
utnyttet som utåkre, slåttemark og beiter (Petersson
2006; Mjærum 2012c). Dette har gitt anledning for
å anvende mange deler av det geologisk og topografisk varierte østlandslandskapet, noe som blant annet
har bidratt til å sikre seg mot uår med mye nedbør
og tørke (Gjerpe 2010:14, med videre ref.). Det har
også gitt rom for å tilpasse jordbruket, slik at man
har hatt mulighet til å frembringe et overskudd fra
innmarka, samtidig som man har kunnet høste av
utmarkas resurser (f.eks. Svensson 2015; Timberlid
2015; Loftsgarden 2017).
Selv om åkerterrassene i Østerdalen fremstår som
et særegent, regionalt fenomen, er mange av dyrkingsteknikkene gjenkjennbare fra andre deler av Østlandet.
Blant fellestrekkene kan nevnes avsviing, gjødsling og
flytting av torvjord (sammenlign Holm & Sageidet 2013
med Mjærum 2012). De to dyrkingstradisjonene har
også til dels blitt driftet samtidig (sammenlign figur 6.3
og 6.5). De kan derfor tolkes som ulike deler av ett driftssystem, på samme måte som kombinasjon og variasjon
kjennetegnet gårdsdriften på andre deler av Østlandet.
Tolkningen underbygges av at dyrkingsterrassene som er
kjent i Elverum, ligger i samme kulturminnemiljø som
andre spor av fortidig dyrking (Amundsen 2011; Holm
& Sageidet 2013:164–165). Også de andre dyrkningsterrassene som er kjent i søndre Hedmark befinner det seg
forholdsvis nærme andre dyrkingsspor (Bergstøl 1997;
Holm Sørensen 1997; Berg-Hansen 2006, se figur
6.2). En slik sammenheng er så langt ikke påvist for
åkerterrassene nord i fylket, men fra disse foreligger det
hverken publiserte dateringer eller inngående kunnskap
om det omliggende kulturminnemiljøet.
6.9. KONKLUSJON

En kombinasjon av en omfattende forvaltningsarkeologisk virksomhet og økt fokus på agrare kulturminner
har frembrakt kunnskap om mer enn 2300 områder
med fossile åkerspor på Østlandet de siste to tiårene,
hvorav C14-dateringer fra 203 av dem er inkorporert
i denne analysen. Det store antallet funn gir mulighet
til å trekke konklusjoner om enkelte overordnede og
gjennomgripende utviklingstrekk på Hedmarken, i
Østerdalen og på Østlandet for øvrig.

I artikkelen argumenteres det for at etableringen av
et gjødselsjordbruk og rydningsrøysfeltene representerer
to markante omlegginger av jordbruket i regionen, og
derigjennom også skifter i andre sentrale sider ved
samfunnet, slik som jordbruksteknologi, bosetningsmønster, eiendomsforhold (jf. Myrdal 1988, 1997).
Slike skifter har også gitt rom for jordbruksekspansjon
(Myrdal 2011:262). I det østnorske materialet fremtrer et spesielt tydelig skiftet ved overgangen mellom
bronsealderen og jernalderen, hvor moreneområdene
tas i bruk som dyrkingsmark, samtidig som jordbruket
ekspanderer kraftig på Hedmarken. En tilsvarende
ekspansjon er knyttet til restruktureringen av landbruket på 500-tallet e.Kr. (f.eks. Grønnesby 2013 med
videre ref., jf. figur 6.3), og fra dette tidspunktet synes
det europeiske kombinasjonsjordbruket med husdyrhold og dyrking å få en større utbredelse i Østerdalen.
Ut fra gjennomgangen konkluderes det videre
med at:
• Det har i liten grad har vært etablerte permanente
åkre på Østlandet før 2000 f.Kr. Både gjenstandsfunn, korn, pollenanalyser og bosetningsmønsteret
viser imidlertid at det ble dyrket og holdt husdyr
før dette tidspunktet i store deler av regionen.
• Det har vært drift av faste åkre med gjødsling, avsviing og arding omkring Oslofjorden fra ca. 2000
f.Kr., og denne formen for jordbruk har foregått
kontinuerlig frem til nyere tid. Undersøkelsene viser
imidlertid at faste åkre har vært lite utbredt eller
fraværende på Hedmarken frem til ca. 500 f.Kr.
• En viss ekspansjon av rydningsrøysfeltene kan
dokumenteres utover i eldre jernalder på Østlandet
som helhet og de eldste røysfeltene i Østerdalen
kan være knyttet til denne ekspansjonsfasen.
• Røysfeltenes faktiske størrelse og en rekke
naturvitenskaplige analyser av jordbruksspor på
Hedmarken og på det øvrige Østlandet gir grunnlag
for å tolke disse jordbrukssporene som resultater
av en mangfoldig kombinasjonsdrift som har vært
tilpasset det varierte østnorske landskapet. Dette
innebærer at deler av røysfeltene har vært gjødslet
og intensivt drevet. Deler av røysfeltene har imidlertid også blitt disponert som beite og slåttemark.
Det kan også dokumenteres et rotasjonslandbruk
med brakkleggingsfaser.
I tanken om et dynamisk kombinasjonsjordbruk er det
også et grunnleggende premiss at hverken jord- eller
landbruket kan sees isolert, men at det er tett knyttet
sammen med utnyttelse av andre ressurser, slik som
jakt, fiske og jernproduksjon. Dette er aspekter som vil
bli brakt videre når trådene fra de ulike undersøkelsene
samles i kapittel 21 i denne boken.
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6.10 ABSTRACT: FARMING AT THE EDGE –
AGRICULTURAL DEVELOPMENTS UNTIL C.
AD 570 IN HEDMARKEN AND ØSTERDALEN
IN EASTERN NORWAY

Agricultural history in pre-modern societies is
commonly characterized by relatively long periods
of stability, interspersed by a small number of large-scale transformations. The main aim of this article
is to identify major shifts and general features of
the early agricultural history in two regions in the
inland area of eastern Norway consisting of today’s
Hedmarken and Østerdalen regions. This paper is
based on a statistical modelling of 594 radiocarbon
dates, survey data, excavations results, and pollen
analysis from these two regions and from eastern
Norway in general.
A period of extensive farming has been identified
in Hedmarken between c. 2350–800 BC, followed by
a transitional period (c. 800–400 BC) and a period
during which livestock breeding and arable cultivation
were more closely integrated (from c. 400 BC). The
author concludes that this latter tradition was closely
associated with the clearance-cairn fields. However,
other parts of the landscape were also in use for the
production of crops and animal feed.
Because of the limited data available, the developments of early farming in Østerdalen are less clear.
However, it is indisputable that a mixed farming economy emerged in the southern parts of this valley in
the Roman Iron Age (AD 1–400) with the cultivation
of both clearance-cairn fields and of sandy terraces.
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0,6

<0,1

Ca. 20

0,6

Totalt minst
18

Usikker
avgrensning

<0,1

Areal daa

Vikingtid–
nyere tid

Vikingtid

Merovingertid

Romertid–
nyere tid

Førromersk
jernalder

Yngre
bronsealder–
middelalder

Yngre
bronsealder–
Vikingtid

Eldre
bronsealder og
romertid

C14Dateringer

Røysfelt med
fossile åkerlag
med åkerrein

Dyrkingslag

Rydningsrøys

Rydningsrøyser
med fossile
åkerlag

Rydningsrøys

Rydningsrøyser
med fossile
åkerlag

Rydding av
stein, avsviing
og gjødsling
datert til
førromersk
jernalder

Rydningsrøyser
med fossile
åkerlag

Påviste
dyrkingsspor
Analysert,
men gir lite
informasjon
om
dyrkingen

Pollen

-

-

-

-

-

(Russ & Bergstøl
2014)

Referanse

Overlagret av
bryggesteinslag

-

Få funn av
makrofossiler

Relasjonen mellom
røys og datering
betegnes som usikker

( Johansen & Holm
2007)

(Wenn 2010)

( Johanson 2010)

(Gustavsen 2008)

(Løken & BergHansen 2007)

Funn av ubestemt korn (Mokkelbost
i dyrkingslag datert til 2013)
folkevandringstid

(Axelsen &
Nærliggende
Sand-Eriksen
husområde datert til
førromersk jernalder–
2018)
vikingtid med bein av
svin, storfe, sau/geit og
korn (bygg (Hordeum
vulgare), havre (Avena),
emmer/spelthvete
(Triticum dicoccum/
spelta) og mulig
hirse (cf. Setaria).

Analysert, men
gir liten vesentlig
informasjon om
dyrkingen

Annen informasjon

Bygg-pollen .

-

-

Rugpollen
i lag datert
til eldre
romertid

-

Trekull,
men lite
pollen

Mulige spor etter brakklegging og
jordbearbeiding,
gjødslet i lag
datert til yngre
bronsealder
– førromersk
jernalder

-

Mikromorfologi
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Vedlegg 6.1.1. Resultater av utgravninger av dyrkingsspor med C14-dateringer frem til og med jernalderen på Hedmarken.
Arealberegningene baserer seg primært på opplysninger fra Askeladden (2018). Der slike opplysninger mangler, er det benyttet
informasjon fra rapporter/publikasjoner. For dyrkingsspor knyttet til rv. 3/25-prosjektet henvises det til kapittel 5 i denne boken.

C54251

88093

Rødsmoen

Rødsmoen

-

-

Åmot

Åmot

Åmot

Rødseter,
Gråfjell

-

Elverum

Elverum

15

23 (areal
for de fem
delområdene
R576)

15

15

61,8

Kommune Areal daa

Grundset

Grundset

Gårdsnavn

126513
126767
155257

71559

-

59582

Aske-lad- Cnr.
den-ID

Dyrkingsterrasser

Røysfelt, steinstreng

Merovingertid–
middelalder

Mulig romertid,
(sprikende
dateringer)

Dyrkingsterrasser

Dyrkingsterrasser

-

Avsviing og
dyrking

Jordforbedring
med aske og torv
brakkleggingsperioder. Størst
intensitet i
middelalder

-

Påviste dyrkingsspor Mikromorfologi

Vikingtid–nyere tid Røysfelt med fossile
dyrkingslag

Folkevandringstid–
middelalder (mulig
beitebruk før
folkevandringstid)

Folkevandringstid/
merovingertid og
senmiddelalder–
nyere tid (mulig
beitebruk før
folkevandringstid)

C14-Dateringer

Annen
informasjon

-

Pollen av lin og rug

-

(Bergstøl 1997)

(Amundsen
2007)

(Holm &
Sageidet 2013)

(Holm 2007:98–
135)

Referanse

En geologisk (Holm
vurdering
Sørensen 1997)
tilsier at
det ikke er
sannsynlig
at terrassene
er naturlig
dannet

Vikingtid: avsviing og beite, enkeltfunn
av kornpollen.
Senmiddelalder–
nyere tid: Dyrking
og beite

Analysert, men gir lite informasjon om
dyrkingen

Folkevandringstid/ 2 mulige
merovingertid:
gravrøyser
ekstensivt jordbruk. på feltet
Middelalder–nyere
tid: intensiv drift

Pollen

6. Jordbruk i grenselandUtviklingen av jordbruket på Hedmarken og i Østerdalen frem til ca. 570 e.Kr.

Vedlegg 6.1.2. Resultater av utgravninger av dyrkingsspor med C14-dateringer frem til og med
jernalderen i Østerdalen. Arealberegningene baserer seg primært på opplysninger fra Askeladden
(2018). Der slike opplysninger mangler er det benyttet informasjon fra rapporter/publikasjoner.
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