
Odlingslandska pet under yngre järnålder 
Vrn FÖRSTA ÅRTUSENDETS mitt inträffar en rad olika förändringar 
som gör skiljelinjen mellan äldre och yngre järnålder tydlig och 
skarp. Förändringarna berör i första hand den sociala organisa
tionen och samhällsideologin. Som vi ska se i de kommande ka
pitlen är denna gräns inte alls lika skarp när det gäller jordbrukets 
grundläggande materiella villkor. Redskap, grödor, markslagens 
fördelning och boskapsstockens sammansättning håller sig i stort 
sett oförändrade under denna brytningsperiod. Det är alltså mycket 
som talar för att övergången mellan äldre och yngre järnålder i 
första hand innebar förändringar i jordbrukets samhälleliga orga
nisation snarare än i jordbruksteknik och odlingssystem. 

Det arkeologiska materialet tyder på att en ny social struktur 
är på väg att växa fram. Formspråket i smycken, vapen och klä
der genomgår förändringar. Importföremålen vittnar om nya kon
takter med det framväxande merovingerriket och med Västeuro
pa. Rikt utrustade ryttargravar finns framför allt från första årtu
sendets mitt. Samtidigt växer det fram ett nät av centralplatser, med 
rika spår av hantverk, handel och kult. Det rör sig både om stor
gårdar som fungerat som maktens stödjepunkter och om handels
platser knutna till dem. 

Storhögarna i Gamla Uppsala är ett av de fysiska uttrycken för 
den omstrukturering av makten som sker vid järnålderns mitt. Ute 
i bygderna manifesteras sociala och ideologiska förändringar i by
och gårdsgravfält. Den äldre järnålderns gravmonument utmärks 
av stensättningar i varierande former, men under yngre järnålder 
blir grästorvstäckta högar dominerande på gravfälten. Förändring
ar i gravform och gravskick vid denna tid har tolkats som ett ut
tryck för en mer individcentrerad religionsuppfattning, men ock
så som ett behov av att markera social differentiering. Även om 
källmaterialet är magert har man har också väckt tanken att den 
fornnordiska religion, som vi känner som asatron i de skriftliga 
källorna, växte fram vid denna tid. 

Grunden till den territoriella indelningen i vår tids byar och 
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Förekomst av sädes
odling enligt pollen
diag ram. 

ROME.RSK JÄRNALDER 

gårdar läggs vid övergången mellan äldre och yngre järnålder. I de områden där man kan följa bebyggelse och territorier över hela första årtusendet finns det ofta en anknytning mellan den yngre järnålderns höggravfält och de medeltida byarnas och gårdarnas territorier, medan den äldre järnålderns byar, gårdar och gravfält tyder på en annan rumslig struktur. JORDBRUKSBYGDEN UTVIDGAS De två kartorna på detta uppslag visar odlingens utbredning under 300-talet och under vikingatiden (800-1000). De är baserade på pollendiagrammens vittnesbörd om sädesodling. Om man jämför den första kartan med förhållandena vid bronsålderns slut kan man se att den expansiva perioden under de fyra, fem århundradena efter Kristi födelse egentligen inte utvidgat jordbruksbygden. I nästan hela det område där spannmål odlades under romersk järnålder finns också lämningar från en fast jordbruksbebyggelse vid bronsålderns slut. Den äldre järnålderns expansion innebar framför allt att områden som tidigare hade utnyttjats extensivt nu fick en mer fast bebyggelse. Det är särskilt märkbart i södra och 
VIKINGATID 

D Säkert påvisad D Sällsynt eller 
osäker D Ingen odling D Uppgift saknas 



ODLINGS LANDSKAPET UNDER YNGRE JÄRNÅLDER 323 

mellersta Sveriges skogs bygder. Det är bara i det norrländska kust
landet som vi kan hitta ett större område som får sin första fasta 
bosättning vid denna tid. 

Under yngre järnålder däremot utvidgades jordbruksbygden till 
att omfatta även norra Värmland, stora delar av Dalarna och den 
norrländska kustzonen helt upp till Tornedalen. Vid denna tid har 
man fyllt ut hela det område där korn kan odlas utan större risk. 
Som vi visade i det första kapitlet finns det i Norrland ett mycket 
nära samband mellan vegetationsperiodens temperatursumma och 
bebyggelsens utbredning vid vikingatidens slut. 

I Dalarna, Gästrikland, Medelpad och Jämtland är framväxten 
av den fasta bosättningen nära förknippad med den ökade roll som 
dessa landskap får i järnhanteringen. För Jämtlands del har bör
jan på denna process redan skett under perioden 300-600. Sedan 
sker där en viss nedgång i järnhanteringen, och det är först under 
tidig medeltid som Jämtlands järnhantering åter skjuter fart. 

I Dalarna är uppkomsten av fast jordbruksbebyggelse och od
ling nära förknippad med den tidiga expansionen av järnhantering
en som tar sin början redan under 500-talet e.Kr. Från denna tid 
finns även ett flertal dateringar av järnframställning från Hälsing
land. Framväxten av järnhanteringen i Dalarna vid denna tid är 
ett av de tydligaste exemplen på en regional arbetsdelning under 
järnåldern. Denna arbetsdelning är en förutsättning för den väx
ande maktsamling som vid denna tid sker i centrala Uppland. 

Expansionen i Dalarna, liksom den i norra Uppland och i Ång
ermanland, kan alltså ses som en direkt effekt av den omstruktu
rering och maktförskjutning som sker under 500-600-talen, då de 
tidigare småkungadömena i norr i allt högre utsträckning dras in 
i utvecklingen i Mälarområdet. 

Men det finns också tecken som tyder på att det främst är i järn
hanteringens äldsta skede som detta nära samband mellan järnet 
och jordbruksbebyggelsen finns. Efter hand får jordbruksexpan
sionen sin egen drivkraft oberoende av efterfrågan på järn. Under 
ett något senare skede växer fast bebyggelse fram i Västerbottens 
kustland, och först mot vikingatidens slut finns jordbruk ända upp 
till Tornedalen. 
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I landskapet är spåren efter yngre järnålder få och dåligt kända. 
Den vikingatida bebyggelseexpansionen går i ett med den medel
tida och det är först i och med den medeltida agrarkrisen som fos
silt odlingslandskap från denna tid börjar avsätta sig i landskapet 
i större mängd. Men denna brist på spår ger också ett slags nyckel till vad som har skett i landskapet vid denna tid och hur odlings
landskapet sett ut. 

För det första har den yngre järnålderns odling inte på samma 
sätt som tidigare sträckt sig över stora ytor. Det kan förklaras med 
att jordbruket blivit mera fast, att flyttningarna av gårdar och byar 
blivit mindre vanliga. 

För det andra kan bristen på spår förklaras av att man använt 
andra material till hus och hägnader. Det visas tydligt på Öster
sjööarna där man inte längre har sten och jord i husens ytterväg
gar. Därför har den yngre järnålderns bebyggelse inte lämnat lika 
tydliga spår. Det gäller dessutom för hela det östsvenska område 
där man under äldre järnålder hade sten som hägnadsmaterial. Det 
finns visserligen enstaka exempel på att stenmurarna fortsatt att 
vara i bruk under yngre järnålder, men i regel har den yngre järn
ålderns hägnader varit av trä och inte lämnat några spår. 

För det tredje sker det under yngre järnålder inte lika omfattande 
omdaningar av landskapet som under tidigare och senare perio
der. Under århundradena runt Kristi födelse slår stallning, göds
ling och ängsbruk igenom med full kraft. Det får till följd att land
skapet omformas. Under tidig medeltid sker en liknande omdaning 
i och med införandet av gärdessystem som är anpassade till två
och tresäde. 

Vad vet vi då om den konkreta utformningen av den yngre järn
ålderns landskap? Även om källmaterialet är sparsamt kan man i 
vissa bygder ändå skaffa sig en bild. De exempel som ska diskute
ras nedan ger olika aspekter på landskapets utveckling och är 
baserade på skilda källmaterial. 

Skåne 
Från 700-talet e.Kr. förändras det sydskånska landskapet på ett 
markant sätt. Byarnas utmarker blir nästan helt trädlösa. Det som 
i dag är helåkerlandskap bestod då av en öppen och halvöppen 
buskmark med skottskog. Inga större skogsmarker fanns alltså 
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6, Bjäresjö 

llJ.. Gundralöv 

0 1 km kvar i det som i dag är den öppna slätten. De kvarvarande alkärren omvandlades till slåtterängar och på den torrare marken, där hasseln tidigare växte, uppstod nu hårdvallsängar och åkermark. Byarnas inägomarker låg dock ännu som öar i utmarken och gränsade endast sällan direkt till varandra. Vid samma tid ökar rågodlingen så markant att man antagit att råg odlats i samma utsträckning som korn. Att rågen odlades som höstgröda kan man förstå utifrån att dess expansion är parallell med att åkerogräsens sammansättning ändras i riktning mot så- I Åker :======:· 
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dana som ofta förekommer i hästgrödor. Dessutom finns i pollen
diagrammen indikationer på ökade trädesarealer. Det kan betyda 
att ett tresädessystem var infört med växtföljden hästråg-korn-trä
da eller korn-hästråg-träda. 

Men även om tresädets odlingsföljd kan ha förekommit på åkern 
betyder det knappast att gärdesorganisationen anpassats till detta 
och att ett regelrätt tregärdessystem var infört. Eftersom åkern 
fortfarande utgjorde en mycket liten del av den totala kulturmar
ken har det knappast funnits något stort behov av ett tregärdes
system. 

Bebyggelsen bestod vid denna tid till stor del av förhållandevis 
stora byar och i de flesta fall låg dessa byar mycket nära eller på 
samma plats som de historiskt kända byarna. Men det finns ock
så vissa tecken på det fenomen som uppmärksammats mycket i 
Danmark - att byarna vandrat och först under tidig medeltid fun
nit sin plats. En del av byarna i Sydskåne flyttades en kortare eller 
mindre sträcka någon gång mellan yngre järnålder och medeltid. 
I och med de medeltida stenkyrkorna och tregärdessystemets lås
ning av åkerlandskapet blir sådana flyttningar ovanliga under his
torisk tid. Sydsvenska höglandet 
Under yngre järnålder avtar undan för undan bruket av de vid
sträckta röjningsröseområdena på Sydsvenska höglandet. Färre nya 
rösen tillkommer och i vissa områden sprids ljungen över de for
na åkrarna. Så småningom växer många av de tidigare utnyttjade 
områdena igen med skog. Men utvecklingen är inte enhetlig över 
hela Sydsvenska höglandet. En jämförelse mellan flera pollendia
gram har visat att vissa områden överges redan under 200-talet 
e.Kr., andra under 700-talet e.Kr. medan andra fortsätter att vara 
i fullt bruk under hela järnåldern och in i medeltid. 

Generellt sett minskar alltså utnyttjandet. Till viss del kan det 
förklaras med ett mer intensivt utnyttjande av vissa centrala byg
der. På detta tyder framför allt gravmonumentens lokalisering. Den 
äldre järnålderns stensättningar är spridda över stora delar av 
dagens skogsmark. De ansluter mycket nära till det vitt utbredda 
markutnyttjande under äldre järnålder, som röjningsrösena indi
kerar. Stensättningar från äldre järnålder finns på långt flera punk
ter i terrängen än den yngre järnålderns höggravfält, men det be
höver inte innebära att det under äldre järnålder har funnits fler 
bebyggelser eller att befolkningen varit större. Stensättningarna är 



O D L I N G S LA N D S KAPET UNDER YNGRE JÄRNÅLDER 327 avsatta under en lång tidsperiod och återspeglar gårdarnas skiftande lägen . Den yngre järnålderns höggravfält är framför allt koncentrerade till det som sedan fortsätter att vara centrala odlingsbygder. Det sker alltså en sammanflyttning från spridda gårdslägen ner till odlingsbygdens centrum. På flera håll har man i östra Småland i dessa nya centralområden hittat fossil åkermark som kan dateras till yngre j ärnålder. I Nöbbele och Sävsjöström i Lenhovda socken finns två lokaler där rester efter två omfattande åkersystem har dokumenterats . De består av 12-15  meter breda tegar som kan vara upp till 90 meter långa. Fältundersökningar i Sävsjöström visade att åkrarna först hade röjts under en äldre fas runt Kristi födelse, men sedan fått sin form under perioden 700-1050 e.Kr. Det pekar mot att det på platsen funnits en by med åkermarken indelad i långsmala tegar i ägo blandning redan under yngre j ärnålder. I Nöbbele har på samma sätt långsmala tegar lagts ut under tiden 500-900-talen e.Kr. Ett liknande åkersystem har undersökts i Norra Sandsjö, också i östra Småland. Där lades de regelbundna åkerindelningarna ut med börj an under 500-talet e.Kr. Samtidigt med att utnyttj andet av de stora röjningsröseområdena avtar, växer det alltså fram en ägomässigt reglerad åkermark i de centrala bygderna. Det rörliga utnyttj andet med flyttande gårdar i ett mosaiklandskap avklingar och i stället växer det fram fastare gränser mellan ett permanent utnyttjat inägoområde i socknarnas centralbygder och mindre hårt utnyttjade utmarker. I de centrala områdena har rättigheterna till marken reglerats. Flera 
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328 J ÄRNÅLDER jOO F.KR-1000 E. KR. Gravfälten från yngre järnålder har ofta ett tydligt samband med senare tiders bylägen. Fläret, Askeby socken, Östergötland. brukare har haft del i åkermarken och de har haft ägorna blandade som vi är vana vid att se det i 1 700-talets byar. Denna reglering av åkermarken tog i den västgötska delen av Sydsvenska höglandets sin början redan under äldre järnålder (se sidan 290). Även där fortsätter man under hela yngre j ärnåldern med att utvidga och lägga ut nya tegindelade inägor, framför allt i de mindre odlingsbygdernas centralområden. Uppland och Östergötland - byterritorierna växer fram I Uppland och Östergötland är det möjligt att genom de omfattande stensträngssystemen från äldre j ärnålder skaffa sig en bild av hur gård, gravfält och territorium har förändrats från äldre till yngre järnålder. Utgångspunkten är den äldre järnålderns hägnadslag som var en form av bygemenskap mellan ensamgårdar och gårdsgrupper. Dessa hägnadslag sträckte sig över flera senare byars territorier. De behandlades på sidan 304. Från det att gravformerna börjar förändras och den yngre järnålderns höggravfält uppträder, kan vi med säkerhet säga att de flesta av dessa hägnadslag inte längre har någon funktion. I stället kan vi utifrån höggravfältens fördelning se att senare tiders by- och gårdsterritorier träder fram som den viktigaste grundenheten i den territoriella strukturen. Hägnadslagen har alltså upplösts. Gräns-
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1 700 e. Kr. \ erna mellan de ingående gårdarna/byarna har definierats och i den nya strukturen finns det ett tydligt samband mellan gravfälten och de senare byarnas och ensamgårdarnas ägor. De långa fägatornas funktion har upphört och i vissa fall till och med symboliskt blockerats av gravfält. I den nya indelning som skapas genom denna omvandling uppträder både små byar och ensamgårdar. Från utgrävningar av gravfält och bebyggelselämningar får man en bild av att bebyggelsen fortfarande kan bestå av löst sammanfogade gårdar och mindre byar, men nu inom mycket mindre byterritorier. I det äldsta kart- Under yngre järnålder 

skapas i många bygder 
den historiska tidens 
by- och gårdsgränser. 
Det kommer tydligt till 
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områdena i Östergöt
land och Uppland. 
Tolkning av utveckling
en i Östergötland. 
Efter Widgren 1983. 
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materialet kan man ofta hitta spåren efter denna lite mer lösliga 
byorganisation som måste ha kännetecknat förhållandena under 
yngre järnålder i de östmellansvenska landskapen. De har haft 
gemensamma gärden, men det är först under vikingatidens slut som 
man ser de första tecknen på att den historiska tidens tvågärdes
system börjar växa fram. ODLINGSSYSTEMEN OCH AGRARLANDSKAPET 
Bilden av den yngre järnålderns odlingslandskap blir alltså långt 
mer suddig än den vi kunde teckna i det förra avsnittet. Det blir 
därför naturligt att man ställer frågor kring den yngre järnålderns 
landskap utifrån två andra, väl kända tidsskikt: den äldre järn
ålderns landskap och det landskap vi känner från 1600-1700-
talens lantmäteriakter. 

I 1600-talets väl kända svenska agrarlandskap bildar odlings
systemens utbredning en avgörande nyckel till den regionala vari
ationen. Ensäde, tvåsäde, tresäde och olika varianter av flersäde 
bildar ett regionalt mönster som är beroende av produktionsinrikt
ning, klimat och kulturellt arv. De olika odlingssystemen förknip
pas i 1600-talets landskap också med distinkta skillnader i hur 
gärdena indelats och i vilken grad som bebyggelsen består av byar 
eller ensamgårdar. 

1 600-talets regionala variationer kan i sina grova drag i det 
historiska källmaterialet följas ned till landskapslagarnas tid, det 
vill säga till 1200-1300-talen, men den aktuella forskningen visar 
att odlingssystemens geografiska fördelning fortfarande var stadd 
i förändring under 1500-talet. 

I den andra änden av tidsskalan befinner sig den äldre järn
ålderns landskap som det är känt från det fossila odlingslandska
pet. Det bildar en tydlig kontrast till 1600-talets. De regionala va
riationerna var lika omfattande men de följde inte samma linjer. I 
den äldre järnålderns landskap tycks ensädet ha dominerat. Årli
gen besådda åkrar och en enkel typ av gärdesindelning, där hela 
inägorna stängs av från bete från sådd till skörd, tycks ha varit en 
regel. Samtidigt kan det ha funnits olika former av grästräda där 
åkrar lagts i träda över längre tid. 

Vad vet vi då om den yngre järnålderns odlingssystem? I vilken 
utsträckning hade den medeltida regionala variationen redan ut
vecklats under yngre järnålder? För att kunna utreda detta måste 
vi först klargöra några begrepp. I 1600-talets landskap - som ge-



ODLINGSLANDSKAPET UNDER YNGRE JÄRNÅLDER 331  nom sin källrikedom har fått utgöra utgångspunkten för studier av odlingssystem även för andra perioder - fanns ofta ett samband mellan den växtföljd man hade på åkern, hur ofta träda förekom och åkergärdenas utformning. Genom olika antal gärden kunde man fullt ut utnyttja trädesgärdet till bete. Man talar om vilka gärden som "låg inne" det vill säga var fredade från bete. Men gärdesorganisationen var ingen förutsättning vare sig för vissa växtföljder eller för trädesläggning. I ett ensäde med enbart vårgrödor stod åker och ängsgärden öppna från höstens skörd fram till vintern och kunde utnyttjas av boskapen till bete. I detta ensädesgärde kunde olika växtföljder och trädesläggning förekomma utan att det hindrade höstbete. Det är framför allt två faktorer som framtvingar en gärdesorganisation som är direkt anpassad till växtföljd och trädesläggning. För det första innebar höstsådda grödor en komplikation eftersom den höstsådda åkern inte kunde stå öppen för bete på hösten. För det andra har behovet av att umyttja trädesgärden, åkerrenar och åkerholmar till bete varit direkt avhängigt av hur stort trycket varit på den övriga betesmarken. Det är först när det är brist på annat bete som gärdesorganisationen måste anpassas till växtföljder och trädesläggning. När man i studiet av det medeltida och senare bylandskapet har Flätgärdesgård, Vallby 
friluftsmuseum, Väst
manland. 
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lagt så stor vikt vid gärdesorganisationens utformning är det fram
för allt på grund av den stora betydelse den haft för en effektiv 
samordning av åkerbruket och boskapsskötseln. Så länge åkern 
upptar en liten areal är detta problem mindre. 

Om vi ska kunna komma närmare en förståelse av utveckling
en mot de medeltida gärdessystemen måste vi alltså se till hur stor 
åkerns andel av kulturmarken varit och hur växtföljder, trädeslägg
ning och gärdesorganisation kan ha varit utformade under yngre 
järnålder i skilda delar av Sverige. Äkerns andel av kulturmarken 
Om vi till att börja med ser till åkerns andel av kulturmarken så 
är det uppenbart att den i de flesta delar av Sverige under större 
delen av järnåldern höll sig på en måttlig nivå. Under 500-700-
talen sker i slättområdena en återhämtning av betesmarkernas 
utbredning. Spannmålsodlingen, som inte i lika stor utsträckning 
berörts av nedgångsperioden, återhämtade sig också. Men under 
yngre järnålder sker inga markanta förskjutningar mellan de två 
markslagen åker respektive gräsmarker. Möjligen kan utveckling
en i Västsverige peka mot en kraftigare expansion av åkern där, 
men helt tillförlitliga, daterade pollendiagram saknas för de cen
trala slättområdena. 

Det avgörande steget mot den medeltida, mer spannmålsdomi
nerade landskapstypen togs först senare. I Skåne kan denna utveck
ling ses från 700-800-talen, men i de flesta andra odlingsbygder 
sker den markanta åkerexpansionen först från slutet av vikingati
den och framför allt under tidig medeltid. I fördelningen mellan å 
ena sidan åker och å andra sidan äng och bete, skedde alltså inga 
stora förändringar under yngre järnålder. Åkern har under större 
delen av yngre järnålder utgjort en förhållandevis liten andel av 
kulturmarken. Därför har det - alldeles oberoende av vilka växt
följder och vilken trädesläggning man haft - inte funnits några 
avgörande skäl till att anpassa gärdesorganisationen. 

I avsnittet om husdjur och grödor återkommer vi till frågan om 
vilka växtföljder som kan ha förekommit under järnåldern. Det 
finns mycket som tyder på att man i Skåne infört höstråg och en 
tresädesrotation under 700-800-talen, men däremot inga bevis för 
att tregärdessystemet var infört vid denna tid. Det finns inte heller 
något som pekar på att tvågärdessystemet i Mälardalen skulle ha 
etablerats redan under järnåldern. Utifrån fältundersökningar av 
gärdesgränser har man dragit slutsatsen att tvågärdessystemet där 



O D LIN G S LA N D S KAPET U N D E R  Y N G R E  J ÄRNÅLDER 333 infördes under perioden 1000-1200. Trädesläggning, växtföljder och ett regelrätt två- och tresäde kan alltså ha förekommit under yngre j ärnålder utan att det har behövt påverka gärdesorganisationen. LI TTERATU R Jordbruksbygden utvidgas Kartan över jordbruksbygdens utvidgning är hämtad ur Sveriges Nationalatlas, bandet Kulturlandskapet och bebyggelsen (Helmfrid red 1 994).  Den kan jämföras med en liknande karta över bebyggelsens utbredning för 2 000 år sedan i bandet Växter och djur (Gustafsson & Ahlen 1 996)  och med kartor baserade på utbredning av förhistoriska gravar (Kulturminnen och kulturmiljövård, Selinge red 1 994 ). Järnhanteringens roll för bygdens utvidgning behandlas av Magnusson ( 1 986,  1994, s. 54-55 ) .  Exempel på  odlingslandskap under yngre järnålder Skånes odlingslandskap under yngre järnålder beskrivs i Berglund 1 9 9 1 .  Byarnas platskontinuitet och flyttningar har för skånska förhållanden analyserats av Callmer ( 1986) .  Bebyggelsens utbredning i Småland under yngre järnålder i kontrast till äldre järnålder kan dels studeras utifrån pollendiagrammen (Lagerås 1996) ,  dels utifrån utbredningen av gravar från olika tid (Leif Gren, manus 1 995, Sydsvenska höglandets äldre agrarhistoria ) .  Exempel på stora områden med övergiven åkermark från yngre järnålder finns i Klang ( 1 980) och Jönsson & Klang ( 1 983 ) .  Gränsernas förändring vid övergången till yngre järnålder behandlas av Ambrosiani 1964 och Widgren 1 983 .  Byar av  äldre karaktär i det äldsta kartmaterialet behandlas av  Sporrong 1985 .  Odlingssystemen och agrarlandskapet Den pågående forskningen kring odlingssystemens förändring under medeltid och nyare tid är livaktig (Vestbö 1 996, Jansson 1998 ) .  Resonemangen om åkerns andel av kulturmarken baseras på samma urval av pollendiagram som i diskussionen om 500-talets krisperiod i föregående kapitel. Gärdessystemets förändringar i Mälardalen under yngre järnålder och medeltid har studerats av Sporrong ( 1 985) och Windelhed ( 1 995) .  
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