
Redskap och arbete 
JORDBRUK INNEBÄR EN mångfald olika arbeten med otaliga olika 
redskap. I detta kapitel ska arbetet följas fram till den färdiga skör
den och slakten . I nästa kapitel kommer fortsättningen fram till 
färdiga kläder och maten på bordet. 

Alla arbetsmoment kommer inte att beskrivas utan bara de som 
är belagda genom arkeologiska fynd. Det är många nog för att ge 
en bild av arbetet inom tidigt jordbruk. En komplettering till en 
fullständig bild, en jordbrukets arbetskalender under ett år, skulle 
bygga på jämförelser med arbetet på gårdar under skrifthistorisk 
tid. Om det går att läsa i de fyra följande banden av jordbrukshis
torien. 

ÅKERBRUK 
En åker under neoliticum och bronsåldern var inte ett stycke mark 
som plöjdes och besåddes med spannmål eller sockerbetor. Mark
användningen var oftast betydligt mera flexibel än sådd-skörd
sådd-skörd och så vidare. Skogsröjning 
De första människorna med behov av åkermark hade att röja skog. 
Överallt inom trattbägarkulturens utbredningsområde ligger yxor 
av flinta och sten i avfallshögarna bakom husen, bortkastade ute 
i markerna eller omsorgsfullt nedlagda som offer. 

Yxorna är 20-45 centimeter långa och kan väga upp till 2-3 
kilogram. Det tar ungefär två timmar att knacka till en yxa och 
sedan minst tre gånger så många timmar att slipa den. Med en 20 
centimeter lång yxa i ett träskaft, som liknar skaften till nutida yxor, 
kan en ek med 30 centimeters diameter fällas på en dryg timme. 
Om de större träden lämnas kvar kan fem man röja ett hektar 
ekskog på en vecka. Träd med mindre hård ved kan fällas snab
bare. Tallar, björkar och aspar med 15-25 centimeters diameter 
kan fällas på 10-20 minuter. Detta är siffror från experiment, som 
också visar att samma arbete skulle ha gått fem gånger så snabbt 
och lätt med en stålyxa. 
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Tunnackig flintyxa med 
delvis bevarat träskaft, 
Näbbe Mosse i Skåne. 

Skottskog i lbsberga i 
Skåne. 

De längsta yxorna är utmärkta 
redskap att klyva stockar och bila 
till plankor med vid husbygge. I 
den konserverande torven på 
fyndplatsen Alvastra från äldre 

mellanneoliticum låg huggspånor ef
ter arbetet med att bygga de palissader, hyddor och spänger, vars 
trävirke visar huggmärkena efter arbete med stenyxor. 

Yxor av flinta och andra bergarter som diabas och dolorit är 
lika effektiva att arbeta med. Flintyxorna går att vässa skarpare, 
men å andra sidan splittras de lättare i eggen vid oförsiktigt arbe
te. Det tar två timmar att hugga till och slipa en ny egg efter ett 
brott. 

I vilken omfattning eld användes vid skogsröjning under neoli
ticum och bronsåldern är en kontroversiell fråga. Ringbarkning och 
bränning ett år senare är en arbetsbesparande skogsröjningsme
tod. Mycket skog ringbarkades också för att skapa parkliknande 
skottskogar, väl lämpade för bete. I denna halvöppna skog låg de 
små åkrarna insprängda. När de invaderades av ogräs kunde de 
med fördel lämnas som bete och ny åker tas upp intill. Efter en tid 
röjdes de igen. Då kunde eld användas för att bränna ris och kratt. 
Samtidigt blev den blivande åkern fri från ogräs och parasiter. Sved
je bruk i ordets egentliga bemärkelse med kortvarigt adlande i 
brandröjd skog, som sedan lämnas att växa upp igen, har antagli
gen inte förekommit i Sydsverige förrän relativt sent. Att bränna 
lövskog friger måttligt med näring jämfört med vad som redan finns 
i jordmånen. Däremot användes rimligtvis eld ofta för att hålla 
betesmarkerna öppna och för att röja åkermark som inte hade varit 
besådd på länge. 

De flesta C 14-dateringarna av brandröjningskol från arkeolo
giska utgrävningar är yngre än 1000 f .Kr. Vid den tidpunkten ökar 
antalet daterade fynd påtagligt. Enstaka dateringar är dock äldre. 
Vid Hogstads-Mörby i Östergötand har till exempel röjningskol i 
åkermark daterats till 2200 och 1750 f.Kr. Ett intressant område 
är Munkeröd i Bohuslän, där små svackor i ett odlingslandskap 
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O 0,5 m ._, -==---==----'....I successivt har fyllts igen av erosionen under loppet av årtusenden av jordbruk. I svackorna finns lager efter lager av träkol från vegetationsröjning. De äldsta är daterade till 3700 f.Kr. Därefter tycks mindre partier inom området ha bränts med jämna mellanrum. Efter hand omvandlades skogen från ek- och hasselskog till en krattskog med björk och asp med större eller mindre öppna partier av åker och betesmark. 
Äker och stenröjning De äldsta åkrarna från neoliticum och äldre bronsåldern syns inte i dag. Något så gammalt fossilt kulturlandskap finns inte. Endast i gynnsamma fall har röjningskol i mulljord, som har bildats i åkrar, kunnat C 14-dateras till neoliticum och äldre bronsåldern. Hur åkrarna såg ut och hur länge de brukades, är en öppen fråga. Jordmånerna i delar av södra Sverige tillåter permanenta åkrar utan gödsling, men om sådana fanns är en helt annan sak. På Gotland finns åkrar upptagna omkring 700-600 f.Kr. De är Mulljord 

Sand med humus 

Sand 

Svarta kollager efter 
upprepade svedjebrän
der vid Munkeröd i 
Bohuslän. 

Fornåkrar från år
hundradena närmast 
Kristifödelse vid 
Vinarve på Gotland. 
De streckade åkrarna 
anlades ungefär 500-
400 JKr. 
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Röjningsrösen intill en 
liten sjö (grå) vid Rös
torp i Västergötland. 
Bland rösena ligger 
också gravar (svart) 
och en skålgropssten 
(punktcirkel). 
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nästan kvadratiska, 600-1 000 kvadratmeter stora och skålforma
de. Åkrarna täcker tillsammans tiotals hektar, till exempel vid 
Vinarve. Skålformen och de 5-8 meter breda, halvmeterhöga val
larna mellan åkrarna uppkom då åkrarna bearbetades med årder 
och matjorden föstes åt sidan, medan gräs- och buskvegetation på 
vallarna band jorden där. Åkrarna har bildats under många hundra 
år av växelvis brukning och träda i lätt sandjord. Antagligen an
vändes inte gödsel, och åkrarna kan bokstavligen ha legat för fä
fot under långa tider mellan brukningstillfällena. Gissningsvis fun
gerade äldre åkrar på liknande sätt, även om inga åkervallar finns 
bevarade. 

I Smålands och Västergötlands skogstrakter finns mycket stora 
arealer med små, 2-6 meter stora röjningsrösen. Hundratals hek
tar stora sammanhängande områden har blivit karterade. Noggrant 
studerade områden finns vid bland annat Axlarp i Småland och 
Röstorp i Västergötland. 

Rösena började läggas upp i och med att åkermarken stenröj
des omkring 900-700 f.Kr. Ett hushåll brukade 10-20 hektar sten
röjd mark. En mindre del av detta var åker sam-
tidigt. Resten användes som bete och för löv-
fodertäkt. Området får tänkas som en 
mosaik av skog, skottskog, gräs
marker, ris och snår och små åk
rar som togs upp och lades 
igen med jämna mellan-
rum här och var in-
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Brandröjning kan ha förekommit. Om gödsel användes är en öppen fråga. Däremot visar aska, enstaka krukskärvor, brända ben och eldsprängda stenar från långhusens eldstäder, som återfinns i odlingsrösena, att hushållsavfall spreds ut på åkrarna .  I anknytning till åkrarna finns regelbundet eldstäder. De kallas åkerhärdar. En eld behövdes under matpauser i åkerarbetet, för att bränna ris vid åkerröjningen, för att motverka frost under kalla försommarnätter och för att utföra de ritualer som säkrade en lyckad skörd. Vid Munkeröd finns också hyddor intill de brandröj da områdena. Åkrar och boskap skulle passas .  Senare delen av yngre bronsåldern innebar således en viktig skiljelinje i j ordbrukets historia. Från och med då finns fornåkrar bevarade . Man började göra varaktiga, fortfarande synliga investeringar för j ordbruket i landskapet. Detta är vad de fossila kulturlandskapen säger. Röjningsröseområdena är karakteristiska speciellt för skogstrakter, där ingen storskalig odling har ägt rum de senaste århundradena. I slättbygdernas sentida fullåkersbygd, med en omfattande rasering av spåren efter äldre landskap, kan saker och ting ha fungerat annorlunda. Bara enstaka odlingsrösen från yngre bronsåldern finns bevarade, till exempel vid Stenstorp i Halland. Slättbygderna kan tidigt ha haft åkrar av mera permanent karaktär än röjningsröseområdenas kringvandrande plättar. Dessa är i dag spårlöst borta . Kunskapen är ofullständig, men på fyndplatsen Annelund i Uppland från senneoliticum har en stenröjd åkeryta med spår av en kringgärdande hägnad grävts fram under ett skyddande yngre stenröse. Markberedning Plogar skär upp marken och vänder den. Årder bara ristar en fåra. Med årdren körde man därför fram och tillbaka, på längden och tvären, flera gånger över åkrarna. Fårorna kom att bilda ett lättigenkänligt rutmönster, som ibland hittas vid utgrävningar under gravhögar, avfallshögar eller flygsanddyner, där fårorna inte har suddats ut av senare djupplöjning. En viss plöjningseffekt i lättbrutna j ordar kunde uppnås om årdret hölls snett. Ett årder har emellertid svårt för att plöja ner gödsel. K väveförlusterna blir stora i en ärjad, gödslad åker. Årderspår från neoliticum och bronsåldern finns från Skåne till Uppland i norr. De är svåra att datera, men inga tycks vara äldre än från senneoliticum. I Danmark är de äldsta från tidigneoliticum. R E D S KAP OCH ARB ETE 1 37 

Hällristningsbild från 
bronsåldern som liknar 
en karta över forn
åkrar, men som rim
ligtvis föreställer något 
helt annat, Sot<orp i 
Bohuslän. 
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Årderspår i marken 
under en gravhög från 
bronsåldern, Snöstorp 
i Halland. 

Åkrarna ärjas på häll
ristningar i Bohuslän 
från bronsåldern. Att 
hästen synes dra årdret 
med svansen lär vara 
helt realistiskt. 

, 
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0 S m  Inget hindrar att årder användes samtidigt i Sverige. På hällristningsbilderna dras årdren av ett eller två dragdjur, oxar eller hästar. Överraskande är en scen vid Tegneby i Bohuslän, där en häst är förspänd i svansen. Vanligast är ett par oxar. Dessa utvecklar en dragkraft om 200 kilopond. För att bryta upp ett och 



ett halvt års träda behövs 100 kilopond. Om årdret skär ner eller hejdas av grästuvor behövs mera än 200 kilopond dragkraft. I de utförda plöjningsexperimenten stannade helt enkelt oxarna, när de inte orkade. Äldre träda kan inte brytas upp med årder av de typer som finns på hällristningsbilderna. Årdren var gjorda av ett trästycke eller sammansatta av flera med ett särskilt skär. Det senare ökar effektiviteten vid uppbrytningen av träda. En del stenyxor från neoliticum och äldre bronsåldern är möjligen alls inte stenyxor utan årderbillar. Slitmärkena tyder på det, men saken är oklar. Det är osannolikt att årdren under neoliticum och bronsåldern kunde bryta ny åker eller gammal träda. Till det användes hackor och spadar. En stickspade från Västergötland är osäkert daterad till äldre bronsåldern. Hur hackor av horn eller ben kan ha sett ut REDSKAP OCH ARB ETE 139 

Ett årder avbildat på 
en hällristning från 
bronsåldern, Brasrad i 
Bohuslän. 

Stickspade av trä, möj
ligen från yngre brons
åldern, Stenstorp i 
Västergötland. 

Jordbruksredskap från 
mellanneoliticum: 
grävkäppstyngd, jord
hackor ochflinteggar 
ur skäror. 
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Bökande gris i en 
skogsbacke, Fredriks
lund i Dalarna. 

är än mindre känt. Att stenyxor användes som jordhackor är tänkbart men inte studerat. Hackor av älghorn är daterade till neoliticurn och bronsåldern i Norge. Hackor är snabbare att använda än spadar, men spadar vänder jorden mera fullständigt. En man kan hacka ungefär 1 000 kvadratmeter på en dag. Med spade skulle samma arbete ta minst den dubbla tiden. Egentligen behövs inga redskap alls för markberedningen. Det räcker att hägna in den blivande åkern och släppa lös grisarna. På en sommar river de upp och trampar sönder grässvålen, äter de flesta ogräsplantorna och -rötterna, även kvickrot, och lämnar efter sig en helt genombökad mark. Gödsling När stallgödsel började användas regelbundet på åkrarna, är en olöst fråga. Fähus eller boskapsfållo1; där gödseln kunde samlas in, fanns kanske från och med yngre bronsåldern. Sädesodlingen i röjningsröseornrådena i dagens skogstrakter i Syclsverige under yngre bronsåldern, liksom införandet av sädesodling i mera märkbar skala i det norrländska kustlandet under samma period, torde ha fordrat gödsling. Det från och med yngre bronsåldern vanliga 



skalkornet är också gödselkrävande, åtminstone på mindre goda 
jordar. 

I åkrar, som gödslas och besås år efter år, växer andra ogräs än 
i kortvarigt använda åkrar, som inte gödslas . De ogräsfrön som 
hittas tillsammans med de förkolnade sädeskornen eller som av
tryck borde alltså komma från andra växter efter införandet av 
gödsling av åkermarkerna. 

Näringskrävande ogräs, som snabbt sprider sig i gödslade åk
rar, är bland annat svinmålla och åkerbinda. Båda saknas bland 
de fåtaliga fynden från tidigneoliticum. Från den perioden finns i 
stället bland annat kråkvicker, kvickrot, åkerspergel och åker
senap. Bland fynden från mellanneoliticum finns samma arter och 
därtill pilört och trampört. Mållor är vanliga i fynden. Från fynd
platsen Alvastra i Östergötland utgör de hela 80 procent. Där finns 
ett fynd som uteslutande består av stora mängder frön av svinmålla 
liggande på ett stycke bark. Det förefaller som om fröna av svin
målla samlades speciellt som mat. I fynden från senneoliticum och 
äldre bronsåldern är trampört och pilört särskilt vanliga. Också 
åkerbinda finns. Svinmålla är inte anmärkningsvärt vanlig i fyn
den från yngre bronsåldern jämfört med föregående perioder. Ett 
undantag är fyndplatsen Fosie i Skåne . 

Ogräsfröna visar således inte att gödsling skulle ha införts för 
första gången under yngre bronsåldern utom möjligen inom be
gränsade slättbygder som de skånska slätterna. Tvärtom antyder 
fynden att gödsling skulle ha använts åtminstone sedan äldre mel
lanneoliticum, men den slutsatsen är också problematisk, som vi
sas av fröna från fyndplatsen Alvastra. 

En försiktig slutsats är att stallgödsel användes regelbundet från 
och med yngre bronsåldern och mindre regelbundet dessförinnan. 
Engelska experiment med odling av en och samma åker under 
50-100 år i sträck visar att om åkrarna gödslas regelbundet ger 
de ungefär dubbla skörden jämfört med om de inte gödslas alls un
der hela tiden. 

Sådd 
Antagligen tillämpades vårsådd, även om speciellt de olika sorter
nas vete också kan sås på hösten. Höstsådd ger bättre förutsätt
ningar för en stor skörd men kan också vara hasardartad om väd
ret blir ogynnsamt. Av de påvisade odlade växterna måste endast 
råglosta höstsås. 

Antagligen eftersträvades åkrar med bara en sädessort. Fynden 
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Bönorna skördas. 
Tidigneoliticum. 





144 NEOLITICUM-BRONSÅLDER 3900-500 F.KR. 

av förråd med bara en sort tyder på det. De olika sorterna har också 
olika växtegenskaper och måste skördas och tröskas på olika sätt. 
Blandade åkrar skulle vara opraktiska. 

Det är lätt att föreställa sig att såkornet ströddes ut med han
den ur en skäppa eller påse och sedan myllades ner med en kvist
rik gren. Ungefär så gick det väl till på en ärjad åker. Mellan ste
nar, stubbar och avbrända stammar i en neolitisk täppa användes 
alternativt grävkäpp. Med en sådan påtas hål i marken, där såkor
nen eller ärtorna stoppades ner en eller två i varje hål. Det blev glest, 
men inget såkom gick till spillo. 

Grävkäppar, som i den övre änden kan ha en stentyngd, eller 
hackor av sten eller horn, är mångsidigt användbara redskap för 
samlare och småskaliga jordbrukare för att gräva upp rötter och 
larver, plantera, slå ner bär och nötter från höga buskar, slå ihjäl 
smådjur, men också som stödkäpp och en hel del annat. Skörd 
Säd kan, liksom ärter och bönor, skördas utan redskap. Antingen 
kan stråna ryckas upp hela med roten, eller så kan sädeskornen 
repas ur axen med handen medan axen sitter kvar på stråna. Den 
senare metoden passar för korn, vars kärnor lätt lossnar ur axen. 
De neolitiska fynden av ansamlingar av förkolnade sädeskom är 
så pass ogräsfria att det är tänkbart att någon av dessa metoder 
användes vid skörden. Alternativt kan axen skäras av ett och ett 
från stråna. De lägre vuxna ogräsen blir då kvar ute på åkern. Den 
metoden passar bra för emmer och spelt men är sämre för till ex
empel kom, vars ax böjer neråt och vars strån är olika långa. 
Kornaxen måste dessutom skäras omogna, för att inte kärnorna 
ska falla ut. Metoden är också tidkrävande. 

Det är notabelt att i avfallet på de få analyserade svenska fynd
platserna från tidigneoliticum och äldre mellanneoliticum ligger 
inga skäror bland de bortkastade redskapen, trots att kvarnstenar 
och avtryck av sädeskom i krukskärvorna är vanliga. 

De äldsta flintskärorna i Danmark från tidig- och mellanneoli
ticum har slitmärken på eggarna, inte bara efter sädesstrånas ki
sel utan också efter sand och sten. Det tyder på att man skar av 
stråna mycket nära roten. Då blev det svårt att undvika att få med 
ogräset. Å andra sidan tillvaratogs på det sättet halmen, som kun
de användas som takbeläggning, att blanda i klineleran, som fo
der och strö och gissningsvis en del till. 

Under yngre mellanneoliticum hade stridsyxekulturens männi-



Dateringen av olika slags skäror från neol iticum och bronsåldern 
(för periodindelningen, se s idan 50) 

F l intspån 

Halvmånformiga 
f l intskäror 

Bronsskäror 

Järnskäror 

TN MN A MN B SN 

D typen av skära är belagd 

ÄBÅ YBÅ 

[2J typen finns sannol ikt, men goda studier saknas i Sverige skor, utom i Skåne, för vana att lägga ner flintskäror i de dödas gravar. Dessa är 5-12 centimeter långa, smala flintspån, som tillverkades med ett slag ur välpreparerade flintkärnor. Det kräver handlag och erfarenhet . Flintspånen var obegränsat vassa som nya men blev snabbt slöa under skördearbetet. Rimligtvis satt de i ett träskaft. Från senneoliticum och äldre bronsåldern finns halvmånformade flintskäror, som är elegant tillslagna i varierade former. De är antingen symmetriska eller osymmetriska och har rak, konkav eller konvex egg. Eggen är slät eller tandad. Storleken varierar från 5 till 1 8  centimeter. Några är smala, några är breda . De konkava skärorna har i experiment fungerat acceptabelt som skäror, medan de raka och konvexa har fungerat sämre. De halvmånformade skärorna har slitmärken efter det upprepade slitaget mot sädesstråna och efter träskaften. R E D S K A P  O C H  ARBETE 1 45 

Fynd av bronsskäror 
från bronsåldern 
( antalet bronsskäror). 

Jordbruksredskap från 
senneoliticum och 
äldre bronsålder: 
skafthålsyxa, kanske 
för lövtäkt, och skäror 
av flinta och brons. 
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Jordbruksredskap från 
yngre bronsåldern: 
lövkni� bronsskära 
och holkyxa. 

4 Plöjni ngsscener 
3 Vagnar och kärror 

Antalet platser med 
plöjningsscener, vag
nar och kärror på 
hällristningar från 
bronsåldern. 

Under bronsålderns period II kom skäror av brons i bruk jämsides med de halvmånformade flintskäroma. Också flintspån var ännu i bruk. Fynd av bronsskäror är sällsynta utanför Skåne och Halland. Från yngre bronsåldern finns fynd av bronsskäror och flintspån. Järn börj ade framställas i Skandinavien 1 000-800 f.Kr. De äldsta j ärnföremålen är några århundraden äldre. Ett fynd av en järnskära från Norrgårda på Gotland tillhör bronsålderns period VI. I skördeexperiment på små fält med vardera 50 kvadratmeter korn och havre har hela skörden tagit 30 minuter med en j ärnskära. En bronsskära behövde 60 minuter och en halvmånformad flintskära 80  minuter. Andelen strån, som inte blev skurna utan uppdragna med roten, var 1-2 procent med j ärnskäran, 2-5 procent med bronsskäran och 5-10 procent med flintskäran. Införandet av järnskäror var således på sin tid ett avsevärt större framsteg än bronsskärorna. Det kan emellertid noteras att j ärnskäror är tyngre att hålla i handen än bronsskäror. Tyngst är flintskäror. Transporter Bronsålderns hällristnings bilder visar såväl fyrhjuliga vagnar som tvåhj uliga kärror. Dessa dras på bilderna av oxar eller hästar, ensamma eller i par. Oxar är belagda i slaktavfal let från yngre bronsåldern. Möjligen gäller detta redan benen från fyndplatsen Alvastra från äldre mellanneoliticum. Hästbenen från yngre bronsåldern har belastningsskador efter arbetet som dragdjur. 



Hällristningarna visar också hästar som riddjur. Hällristningar är svårdaterade, men ryttarbilderna gjordes antagligen under yngre bronsåldern. Bilder av hästar, som drar vagnar, finns också från äldre bronsåldern. Offernedläggningarna från bronsålderns period V-VI innehåller hästutrustningar. Betsel av brons och övriga remtyg lades ner som offer. Från Skåne och Gotland finns fynd av bronsplattor, bucklor, selbågar med människohuvuden på och rasselbleck till par av vagnshästar. Ett gotländskt betsel har reparerats med ett munbett av järn. Dessa blänkande och klingande hästar drog nog inte gödselkärror. I avfallet på fyndplatsen Apalle i Uppland slaktades och åts REDSKAP OCH ARBETE 147 

Häst med ryttare och 
föl på hällristning från 
bronsåldern, Västra 
Torp i Bohuslän. 

Hällristningsbilder av 
vagnar och kärror från 
bronsåldern, Kivik i 
Skåne och Rished i 
Bohuslän. 

Delar av stångbetsel 
och rasselbleck ur en 
hästmundering från 
bronsålderns sista 
period, Eskelhem på 
Gotland. 
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hästarna upp fram till ungefär 900 f .Kr. Därefter visar hästbenen 
inte märken efter sådan hantering. Hästarnas särställning som rid
och dragdjur, till skillnad från de övriga mjölk- och köttdjuren på 
gårdarna , uppkom möjligen under loppet av yngre bronsåldern. Tröskning och rensning 
Man kan fråga sig, varför de svårtröskade agnklädda sorterna, 
emmer, enkom och skalkorn, över huvud taget odlades och tidvis 
var de vanligaste i olika landskap. De nakna sorterna, brödvete och 
naket korn, ger dessutom under goda förhållanden större skördar. 
Förklaringen kan ligga i att de agnklädda sorterna är mera mot
ståndskraftiga mot väta, parasiter, insekter och fåglar. Det kan ha 
haft sin betydelse då de olika sädesslagen infördes söderifrån. 

På de nakna sorterna lossnar agnarna lätt från kärnorna, då 
kärnorna slås ut ur axen. Det kan göras genom att kärvarna dun
kas i tröskgolvet, eller genom att boskapen får trampa över säden 
som ligger utbredd på marken. De agnklädda sorternas kärnor 
måste bearbetas vidare för att befrias från agnarna. 

En metod för den vidare bearbetningen är rostning. På fyndplat
sen Eldsberga i Halland har grävts ut en större grop med eldspräng
da stenar från yngre bronsåldern och mycket förkolnade rester av 
agnar av emmer, men inga sädeskorn. Det kan ha varit en rostnings
gropugn. Det går också att använda en mortel och mortelstöt, men 
då är det risk för att kornen krossas. 

Sädeskornen i de utgrävda förrådsgroparna är över lag fria från 
ogräsfrön. Detta kan delvis bero på den använda skördemetoden, 
men gissningsvis har skörden rensats från ogräsfrön innan den lades 
i förråd. En metod är att kasta sädeskornen med skovel utefter 
marken eller loggolvet. De tyngre sädeskornen och de i allmänhet 
lättare ogräsfröna kastas olika långt. Samtidigt åstadkoms en viss 
växtförädling, genom att också tunga och lätta sädeskorn skiljs åt. 
De tyngsta kan läggas undan som utsäde. Antagligen var dock 
skördarna under neoliticum och bronsåldern inte större på gårdar
na, än att man kunde handrensa sädeskornen. 

Man rensade däremot inte bort mjöldryga, som är belagt i en 
förrådsgrop för skalkorn på en fyndplats i Skummeslöv i Halland. 
Mjöldryga är en parasitsvamp som är svårartat giftig. 



BOSKAPSSKÖTSEL Ett av de största problemen i studiet av förhistoriskt jordbruk är frågan om betydelsen av åkerbruket i förhållande till boskapsskötseln och jordbruket i förhållande till insamling, fiske och jakt. Saken kommer att diskuteras på sidorna 167-172. I de följande avsnitten ska arbete och redskap inom boskapsskötseln diskuteras på samma sätt som i de föregående om åkerbruket. Påtagligt är att i gårdarnas avfall ligger mycket ben efter boskapen, medan bevarade redskap och inrättningar är sällsynta. Hägnader En del gårdar, men inte alla, hade fähus under yngre bronsåldern. En del gårdar hade palissader, innanför vilka husdjuren kunde samlas, såsom diskuteras på sidan 126. Hägnaden på fyndplatsen Annelund i Uppland från senneoliticum skulle hålla boskapen borta från åkern. Det mesta tyder på att boskapen vallades ute dygnet om och året runt under neoliticum och bronsåldern utom på en del gårdar under yngre bronsåldern, särskilt i de sydligaste landskapen. De fossila kulturlandskapen innehåller emellertid inga hägnader som är äldre än från järnåldern. Boskapen gick fritt, möjligen med herdar som antyds i en del hällristningsbilder. Om vallflickorna och -pojkarna använde de pipor av rörben som är belagda från mellan- och senneoliticum och bronsåldern, får romantikerna fundera över. REDSKAP OCH ARBETE 149 

Benpipa från mellan
neoliticum, Fredriks
berg i Västergötland. 

� Fodertäkt � Regelbunden innefodring av boskap förekom inte under tidig- och rr-r, - .1-mellanneoliticum. Insamling av tillskotts- eller nödfoder är en annan sak. Fynden i torven på den ständigt informationsrika fyndplatsen Alvastra från äldre mellanneoliticum tyder på att mistelplantor och kvistar av hassel och sälg, som skurits före lövsprickningen, har getts till djuren på senvintern. Också bladen och knopparna av blåsippor tycks ha använts på samma sätt. Systematisk fodertäkt under yngre bronsåldern är däremot tänkbar. Höskörd med lie på ängar förekom dock inte. Aktuella foder Hällristning från 
bronsåldern med en 
man som driver tjurar 
och boskap i en fålla -
eller så föreställer det 
något helt annat, 
Aspeberget i Bohuslän. 
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Snittmärken efter arbe
te med flintredskap i 
sälben från mellan
neoliticum, Ajvide på 
Gotland. 

var i stället kvistar och löv, starr, vass och halm. Speciellt halmen av korn är användbart foder. De tänkbara stackladorna, som beskrevs på sidan 123 ,  kunde vara just foderlador. Förhållandena under senneoliticum och äldre bronsåldern är okända, men det är från den tiden som de äldsta för fodertäkt välägnade redskapen härrör. De halvmånformade skärorna med konvex och rak egg kan användas för lövtäkt. Samma användning har föreslagits för skafthålsyxorna av sten från samma tid. Experimenten visar att de också fungerar bra för allehanda timmermansoch snickararbeten. Eggarna på lövknivarna från yngre bronsåldern har, namnet till trots, sl itmärken efter att ha använts att skära säd och vass med. Vass kan med fördel användas som taktäckning men också som foder. Av bronsredskapen från bronsåldern ägnar sig skärorna till att skära starr och vass med, möj ligen också kvistar. Till det senare torde holkyxorna vara bättre. Omfattningen av vinterutfodringen av boskapen och hästarna före j ärnåldern, då liar infördes, är svårbedömd. Regelbunden utfodring kan ha förekommit under yngre bronsåldern. Dessförinnan förekom möjligen nödutfodring. Som regel sökte djuren själva foder utomhus året om. 
Slakt Från fyndplatsen Apalle i Uppland från yngre bronsåldern finns ett kranium av en ko som har avlivats med ett hugg i pannan. Många av benen i gårdarnas slaktavfall har märken av att dj urkropparna har flåtts och styckats. I analogi med detta visar de bortkastade flintredskapen vid ett detaljerat studium i mikroskop slitmärken i eggarna efter skärande och skrapande arbete i kött, ben, horn och skinn. Husdjuren slaktades i åldrar från några veckor upp till mera än tio år. Slaktmönstren borde kunna visa hur, och kanske varför, husdjuren hölls under olika perioder. Fynden tillåter dock inga ingående och omfattande studier, bara några glimtar från perioder med ett fåtal informationsrika fynd av slaktavfall. Slaktdjurens åldrar är bestämda med hj älp av tidpunkten för när rörbenens ledändar växer ihop. Under äldre mellanneoliticum slaktades lika många kalvar och ungdjur som äldre djur ur nätboskapen. Under yngre bronsåldern, däremot, slaktades helt övervägande äldre djur. En orsak kan vara att behovet av dragoxar var större under yngre bronsåldern, och att mjölkkor hölls i större antal. 
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FÖTTER Bland de slaktade fåren är fördelningen mellan slaktåldrar lika under de båda perioderna. Man kunde kanske ha väntat sig skillnader, eftersom fåren under äldre mellanneoliticum hölls för köttet och skinnen, kanske också mjölken, medan de under yngre bronsåldern hölls också för ullen. För grisarna finns utvärderbara åldersuppgifter baserade på tandslitaget från fyndplatsen Hallunda i Södermanland från yngre bronsåldern. Mönstret är här mycket tydligt. De flesta grisarna slaktades unga j ämfört med nötboskapen och fåren. Tidpunkten på året för slakten kan inte bestämmas. Eftersom djuren gick ute året runt, hondjur- och handjur tillsammans, torde kalvar, lamm, killingar och kultingar inte alla ha fötts ungefär samtidigt som hos dagens inseminerade djurbesättningar. Detta betyder också att djuren gav mjölk mera j ämnt över året. De problematiska mellanneolitiska grisarna, vars tänder diskuterades på sidorna 82-83, kan på ett överraskande sätt diskuteras vidare med hjälp av det totala slaktavfallet . Efter vildsvin, som dö- REDSKAP OCH ARBETE 1 5 1 

Procentandelarna ben 
ur huvudet respektive 
fötterna synes vara ka
rakteristiska för olika 
slags slaktmönster. De 
gropkeramiska fynd
platsernas svinben 
ligger mittemellan 
fyndplatserna från 
mesoliticum och fynd
platserna med bara 
tamgrisar (GRK = 
gropkeramisk kultur; vt 
- mt ;:;: vikingatid -
medeltid). 
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dats och slaktats under jakt, finns i avfallet bakom hyddorna en 
stor andel ben ur fötterna. Slaktavfallet runt gårdar där man höll 
tamgrisar innehåller en betydligt mindre andel fotben. I stället 
innehåller gårdarnas avfall mycket ben ur grisarnas huvuden, inte 
minst tänder. Skillnaderna är betingade av å ena sidan slakt på 
jaktplatsen, där oanvändbara delar av kropparna lämnades kvar, 
och å andra sidan slakt på gårdplanen, där allting kastades i när
heten. 

Slaktavfallet efter grisarna på de mellanneolitiska fyndplatser
na med gropkeramik liknar både avfallet efter vildsvinsjakt och 
efter tamgrisslakt. I statistiska diagram faller det mitt emellan . 
Grisarna, som också till storleken föll mitt emellan vildsvin och 
andra förhistoriska tamsvin, slaktades på ett sätt som liknade både 
slakt på jaktplatsen och tamsvinslakt. Frågan är, om man inom den 
gropkeramiska kulturen tillämpade olika styckningsmönster då 
man slaktade hemma och då man letade upp grishjorden ute i 
skogen, eller om man tillämpade ett tredje slaktschema som skil
jer sig från de båda andra. SKOGEN 
Skogen var en nästan outömlig källa till gagnvirke för husbygge, 
hägnader, vagnar, båtar, skedar, skålar, årder, spadar ... I skogen 
hämtades också veden. Ett långhus behövde 50-100 kubikmeter 
ved under ett år för uppvärmning, ljus och matlagning. 

Skogen ska emellertid inte ses bara som ett ställe att hämta trä 
och ved. Den fungerade i samspel med åkrarna och betesmarken, 
den var åker och betesmark, inom jordbruket. Detta diskuteras 
vidare på sidorna 177-179. 



LITTERATUR Skogsröjning med yxor (Olausson, D.S. 1983, Hernek 1988) och svedjebruk är omdiskuterade företeelser (Göransson 1988, Larsson, B. 1995). Fyndplatsen Munkeröd i Bohuslän är intressant i sammanhanget (Lindman 1993). Från och med yngre bronsåldern är fornåkrar belagda på Gotland (Windelhed 1984) och röjningsröseområden i den sydsvenska moränterrängen (Ljunggren & Perlinge 1990, Connelid m.fl. 1993, Gren 1993). Betydelsen av ärjning och årderspår under gravhögar är problematisk (Kristiansen 1990). En ärjad, stenröjd och hägnad åker från senneoliticum är undersökt vid Annelund i Uppland (Andersson K. m.fl. 1990). Möjligen har stenyxor använts som årderbillar (Salomonsson 1958, 1965). Beläggen för hackor, spadar (Sarnäs 1988), grävkäppar och gräv käppstyngder (Broadbent 1978) är inte heller oproblematiska. När systematisk, regelbunden användning av stallgödsel på åkrarna infördes är kontroversiellt. Modern forskning pekar på yngre bronsåldern (Engelmark 1993), bland annat utifrån fynden av ogräsfrön (Gustafsson 1995a). Sammanställningar av ogräsfrön har eljest mycket annat att ge av olika slags kunskap (Göransson 1995, Nordström 1995). Valet av grödor bestämdes av tillgången på gödsel, lokalklimat och tröskningsegenskaper (Regnell 1993). Skörderedskapen (Eklund 1994, Westerlund 1995) är studerade såväl etnologiskt som experimentellt (Steensberg 1943) och laborativt (Knutsson, H. 19 85, 19 9 5, J uelJ en sen 1994). Detsamma gäller enkla skafthålsyxor (Hyenstrand 1969) och lövknivar (Juel Jensen 1990, Björhem & Säfvestad 1993) för fodertäkt (Curman 1993, Göransson 1995). Mot slutet av yngre bronsåldern blev järnredskap allt vanligare (Hjärthner-Holdar 1993, Ragnesten 1996). Helhetsbilder av det äldsta åkerbruket ges av den experimentella arkeologin (Coles 1973, Steensberg 1979), medan hällristningsbilderna kan ge lösryckta men samtida, fascinerande glimtar (Johnsson 1992). Att vallflickorna och -pojkarna använde flöjter (Lund 1990) är en gissning. Boskapsskötselns redskap är i övrigt helt okända. Hästmunderingar från yngre bronsåldern finns däremot (Larsson, L. 1975). Kunskapen om boskapsskötsel utgår i mångt och mycket från slaktmönstren i fyndplatsernas benavfall (During 1986, Ekman 1987, Jonsson 1988, Benecke 1990) och från slaktmärken på enstaka ben (Magnell 1996). REDSKAP OCH ARBETE 1 53 
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