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Skavkniv, skäkteträ 
eller vävsked? Rimligt
vis är det ett textilred
skap från senneoliti
cum, Bolagsbacken i 
Skåne. 

Jordbrukets produkter 

DET MEST TIDKRÄVANDE, ständiga arbetet i hushållen på går
darna var framställningen av kläder och matlagningen. Att hålla 
ett hushåll med kläder under bronsåldern torde gissningsvis ha 
krävt en kvinnas hela tid under året. Matlagningen tog nog inte 
mindre tid. De arkeologiska fynd som belyser kläder och mat un
der neoliticum och bronsåldern ska diskuteras i detta kapitel. KLÄDER OCH TEXTILHANTVERK 
Kläder tillverkades under neoliticum och bronsåldern av fibrer från 
både växt- och djurriket och av skinn. 

Av växtfibrer är lin och lindbast påvisade före järnåldern i 
Sverige. Lin ska skördas, rötas, bråkas, skäktas och häcklas, fast 
riktigt så gick det inte till under bronsåldern. Ett fynd från yngre 
bronsåldern av linknippen i sjön Bokarn i Uppland kan vara lin 
utlagt för rötning. Rötningen innebär att linet ligger på grunt vat
ten tills fibrerna lossnar från varandra. Från Skåne finns ett ben
föremål som kan vara en skavkniv. Med en sådan bereddes linet 
för att kunna spinnas. En skavkniv är närmast på en gång både 
ett skäkteträ, med vilken linknippena slås lagda över en träbjälke 
så att de korta, grövre fibrerna faller bort, och en häckla, med vil
ken linet kammas. 

Det är emellertid okänt om linet spanns under yngre bronsål
dern. Gissningsvis var lin en oljeväxt. 

Bronsålderns ullfår klipptes inte. Ullen lossnade själv i maj-juni 
och drogs av fåren eller samlades in i betesmarken. Ullen kan spin
nas efter att ha sorterats, kammats och eventuellt tvättats. Ullen 
sorterades efter kvaliteter och färger och för att få bort skräp. 



Före ylletextilierna Vävstolar användes i Centraleuropa 4000 f. Kr. Tygerna gjordes av lin och lind- och ek bast. Ull började användas 3000 f .Kr. Vävning och lin bör rimligtvis ha varit välkänt men inte använts i Skandinavien under lång tid. Detta är ett exempel på att teknik inte tillämpas bara därför att den är känd. Skälet till avvisandet kan i det här fallet ha varit linets långa och komplicerade beredningstid. Vävning introducerades först med ullen. Textilier tillverkades före äldre bronsåldern, från senneoliticum finns inga fynd, av växtfibergarn i nålbindningsteknik. Garn och tvinnade snören finns som avtryck i krukskärvor. Också den asbestmagrade textilkeramiken från bronsåldern i Jämtland och landskapen norrut tycks snarare vara mönstrad med snören än med tyger. Några neolitiska fisknät från Nebbe mosse i Skåne är knutna av trådar av lindbast. En krukskärva från Ångermanland, daterad till yngre bronsåldern, har ett snöre av asbestfibrer genom ett hål under krukans rand, och en benrörspärla från Gotland, daterad till mellanneoliticum, har varit trädd på en sentråd. Moderna nål bindningsnålar är 10-12 centimeter långa och ser ut som stora stoppnålar. Från mellanneoliticum och senneoliticum finns bennålar som liknar nålbindningsnålar, men de liknar också nålar som snarare används som hårnålar eller för att sy i skinn med. Bronsnålar, som lite överraskande har hålet på mitten, användes också till nålbindning. Spinna och väva De äldsta textilierna av ulltråd i Sverige är hittade i gravar från bronsålderns period 11-III i Skåne och Halland. Vävtyngder av obränd lera finns från samma landskap och från Bohuslän och Södermanland från bronsåldern. Två osäkert daterade fynd är från äldre mellanneoliticum respektive senneoliticum. Sländtrissor av JORDBRUKETS PRODUKTER 155 

Tidigneolitiska kruk
skärvor med avtryck av 
tvinnade snören, Hjul
berga i Närke. 

Nålbindningsnål från 
mellanneoliticum, 
Fridhem på Gotland. 



156 NEOL(TICUM-ERONSKLDER 3900-500 F.KR. 
Ylletyg från äldre 
bronsåldern, Västra 
Grevie i Skåne. 

> 
• I 

Synålar och nå/bind
ning snål av brons från 
bronsåldern, alla/rån 
Skåne. 

Sländtrissor från sen
neoliticum, Rångedala 
i Västergötland, och 
yngre bronsåldern, 
Edestad i Blekinge. 

lera och brons finns också från samma landskap och därtill i Blekinge från yngre bronsåldern. Redan från senneoliticum är sannolikt en sländtrissa från en hällkista i Västergötland. Ylletyger började vävas under äldre bronsåldern, möjligen redan under senneoliticum. Vilda får har dels långa täckhår, dels en underpäls av tunna ullhår. Efter långvarigt avelsarbete hade fåren under äldre bronsåldern färre och tunnare täckhår och kraftigare underpäls av riktig ull. Fåren släpper dessa båda slags hår vid lite olika tid. Omsorgsfull insamling av ullen och efterföljande sortering ger ylletyger av olika kvaliteter. Den mesta ullen var gissningsvis brun som hos de vilda fåren, men ullen kunde sorteras i ljusbruna, mörkbru-



na, svarta, grå och vita färger. Färgning är inte belagd före j ärnåldern . Ullen spanns på slända till garn . Man spann garn ihopsnott åt båda håll, S-spunnet och Z-spunnet garn. Den ena sorten användes i varpen, den andra i inslaget. Det gav ett slätt tyg, som var lättare att valka och rugga. Tygerna vävdes på vävstolar med hängande varp av stor bredd. Trådtätheten är bara 3-6 trådar per centimeter. Det är ett mycket grovt tyg. Några bevarade tygfragment ger intryck av att ha blivit valkade. Av dessa tyger blev det lätta, varma kläder. Tyget till en mantel om 3 kvadratmeter tog 550  arbetstimmar från färdigsorterad ull till avslutad och nedtagen väv. Sj älva vävningen tog hälften av tiden. Yllekläder Av ylletygerna syddes kläder med hj älp av nålar som såg likadana ut som dagens synålar. I Sverige finns inga motsvarigheter till de magnifikt bevarade kläderna i de danska ekkistegravarna från äldre bronsåldern. En handfull små tygbitar är allt. Det enda igenkännliga plagget är en ripsartad bandstump från Eldsberga i Halland .  Ursprungligen var det bältet i en kvinnodräkt. Det är vävt med 20 trådar per centimeter i varpen och två trådar per centimeter i inslaget, vilka bildar ribbor. Kläderna får i stället studeras i hällristningarnas bilder så gott det går. Dels finns bilder som antyder hur människorna var klädda, dels finns bilder av enskilda klädesplagg. J O RD B RUKETS P R O D U KTER 1 57 

Hällristningsbilder av 
en mantel och ett mera 
svårbestämt klädes
plagg från brons
åldern, Rickeby och 
Östra Vällinge i Upp
land. 

Hällristningsbilder 
från bronsåldern av 
människor med tydliga 
kläder, Backa i 
Bohuslän. 



1 58 NEOLITICUM-BR0NS.hDER 3900-500 F.KR. 
Krukskärva med in
tryck av broderier i 
läder från mellanneoli
ticum, !re på Gotland. 

Fällar och skinnberedning Under äldre bronsåldern begravdes några människor insvepta i kohudar. Efter det att djurkroppen är flådd ska skinnet skrapas, blötläggas några dagar, garvas och slutligen tvättas och mjukgöras. Om det ska avhåras kan det ligga i blöt i flera veckor efter skrapningen, eller bara några dagar om det läggs i lut kokad på lövträaska. Garvningen kan göras med fett, hjärna eller tran är bäst, eller genom rökning. Fettgarvade skinn blir mjukare, rökgarvade blir vattentätare. Skinnskraporna ligger i stort antal i avfallet på snart sagt alla gårdar från neoliticum och bronsåldern: skrapor av flinta, ben och brons. Under slakten och skinnberedningen användes mycket eld, rök och varmvatten för skållning, rengöring, mjukgöring, avhåring och rökning. De eldsprängda stenarna, som ligger i högar vid bronsåldersgårdarna i till exempel Östergötland, Västmanland och Bohuslän, också i Västerbotten, men inte i Skåne och Halland, visar hur stora mängder eld och varmvatten användes till bland annat dessa göromål. Att skrapa ett skinn tar ungefär 35 timmar. En grupp människor om 5-6 personer behöver 40-50 skinn om året till kläder. Skrapningen av alla dessa skinn tar 150-200 dagar. Skinnkläder Resterna av skinnkläder från neoliticum och bronsåldern är inte mera informationsrika än de efter yllekläder. 
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Skrapande redskap, 
kanske skinnskrapor: 
benredskap från äldre 
mellanneoliticum, skiv
skrapor från neoliti
cum och bronsåldern, 
bronsskrapa från 
bronsålderns sjätte 
period. Allt från Skåne. 

Skärande och stickande redskap för arbete i tyg och skinn: flintkniv och benprylar från neoliticum 
och bronsåldern, bronsknivar från bronsålderns andra respektive sjätte perioder. Benprylar från 
Södermanland, det övriga från Skåne. 



1 60 NEOLITI CUM-BRONSÅLDER 3900-500 F.KR. 
Pär/applikationer på 
ett klädesplagg i en 
grav från mellanneo
liticum, Västerbjärs på 
Gotland. Under mellanneoliticum lades människorna i gravar på Gotland iklädda dräkter med applikationer av genomborrade tänder. Dräkterna var rimligtvis av skinn liksom underlaget för de broderier som finns som avtryck i lerkrukor på samma fyndplatser som gravarna. Det äldsta bevarade skinnplagget består av en samling tillskurna och hopsydda skinnbitar funna i Norra Åsarp i Västergötland. Det är C 14-daterat till 200 f.Kr. Detta är inte mycket, men tillräckligt för att visa att skinnkläderna hade form, mönster och dekorationer. De äldsta yllekläderna klipptes till med skinnkläder som förebilder. De syddes ihop av hela tygstycken, som kompletterades med kilar. Skinnkläder, däremot, kunde sys ihop av flera småbitar. Sömmar i skinn görs med prylar, med vars hjälp hål sticks genom skinnet. 



MAT OCH MATBEREDNING Matlagningen ägde rum inomhus, utomhus eller bådadera över öppen eld eller i kokgropar på olika gårdar i olika perioder. Hur de färdiga maträtterna såg ut är däremot okänt. Kvar att studera finns intorkade och förkolnade rester på insidan av krukskärvor eller inuti de porösa skärvorna. Rester av råvarorna ligger också i gårdarnas köksavfall. Hur ett helt kosthåll såg ut är likaså i stort sett okänt. Något går att säga med hj älp av människoskelettens kemiska sammansättning. Det är ju faktiskt maten som är skelettens byggmaterial. 
Föroaring I hushållen hade man flätade korgar, stora lerkärl och svepaskar av näver, vilket allt är belagt under lite olika perioder. Dessa kunde man ställa på loftet i långhusen, ifall det fanns ett loft.  Spridda fynd av brända sädeskorn över hela platsen för nerbrunna hus tyder på att sädesförrådet kan ha funnits på ett loft. De största lerkärlen från tidigneoliticum rymmer ca 20 liter. Från senneoliticum och äldre bronsåldern finns lerkärl som rymmer 30-40 liter. De är bortåt en halvmeter höga och väger 1 1-12 kilogram. Ett par sådana räckte för att utsädet skulle ligga torrt och oåtkomligt för råttorna över vintern. Lerkärlen från tidig- och mellanneoliticum hittas ofta stående ute i mossmarker. Sådana fynd finns i Skåne, Närke och Västmanland. Det kan vara utställda offer, eller så kan det vara skafferiet. I en myr står lerkärl med mat kallt och fuktigt . Det är bra för bland annat den j ästa maten, som kommer att diskuteras på sidan 1 66 .  I ett pa r  gropar med stora mängder förkolnade sädeskorn i Halland och Bohuslän har också hittats små bitar förkolnad björknäver. Säden kan ha ställts ner i de meterstora groparna i svepkärl . Alternativt var groparna näverklädda. Förrådsgropar var regel på gårdarna från tidigneoliticum till yngre bronsåldern, men de är inte lätta att känna igen vid de arkeologiska utgrävningarna, då de nästan alltid har tjänat också som avfallsgropar. 
Rostning Säd som inte torkas, gror eller möglar när den förvaras. Vid Kvarnby i Skåne har grävts ut en grop från yngre bronsåldern, som möjl igen har varit en torkgrop . Efter torkning vid svag värme kan säden ännu användas som utsäde. Säd som ska malas, torkas eller rostas däremot vid högre temperatur. Många utgrävda gropar på J O RDBR U K ETS P R O D U KTER 1 6 1  

Tidigneolitisk kruk
skärva med avtryck av 
flätad korg, Östra Vrå 
i Södermanland. 



1 62 NEOLTTICUM-BRONSÅLDER 3900-500 F.KR. 
Trågformad malsten 
med rund löpare från 
yngre bronsåldern, 
Ringeby i Östergöt
land. Bilden är arran
gerad av stenar från 
två olika gravar. 

Mellanneolitisk mal
sten med sadelformad 
underliggare och limp
formad löpare. Stenar
na hittades just så här 
vid utgrävningen i 
Grödinge i Södennan
land. 

gårdarna från yngre bronsåldern med eldpåverkade stenar och förkolnade sädeskorn och agnar är antagligen spåren efter rostning. De agnklädda sorternas agnar lossnar lättare efter rostningen. Säden blir emellertid också sötaktig i smaken och förlorar förmågan att jäsa. Den rostade säden kan förvaras mycket länge, men den kan inte användas som utsäde, för ölbrygd eller till jäst bröd. Malning Malstenar finns på snart sagt alla fyndplatser med ekofakter eller andra spår av jordbruk från neoliticum och bronsåldern. Malstenarna själva är däremot inga fullgoda bevis på närvaron av jord-



bruk, eftersom också frön och rötter från vilda växter kan malas .  Att  mala 1 kilogram rostat vete har i olika experiment tagit 30-45 minuter. Utbytet är stort . Bara 5-6 procent av säden går till spillo. Om säden inte är rostad fordras mera än dubbla maln ingst i den, och spillet ökar ti l l ungefär 1 0  procent. Malstenarna består av underliggare och löpare av sten ,  ofta sand sten. Tillsammans med sadelformade underliggare användes l impformade löpare, och tillsammans med trågformade underliggare användes runda eller ovala löpare. Malstenarnas båda delar kan tillsammans väga 20-25 kilo, men också betydligt mindre. Vid maln i ngen sl i ts stenarnas ytor långsamt blanka .  De förnyas då genom prickhuggning. Experimenten visar dock att mycket lite stendamm kommer med i det färdigmalda mjölet .  
Husgeråden Kunskapen om hur maten tillagades, och om hur den såg ut när den serverades, är fantastiskt liten. Allt brödbakande och kokande av gädda i kokgropar runt omkring i l andets forntidsbyar är i bästa fall ett skrapande på ytan av något stort och varierat .  Egentli gen är  det mesta, som li gger bortkastat i gårdarnas avfa l l ,  husgeråd för matberedningen . Det är föremål av flinta, sten, ben och horn . Redskap för att skära, hacka ,  banka . . .  , och det är väl det man gör med maten . J O R D B R U KETS  P R O D U KTEX 1 63 

Senneolitiska förråds
krukor.fi0ån Skåne. 



1 64 N E O LI T I C U M- B RO N S Å L D E R  3 9 0 0 - 5 0 0  F. KR . 

Allehanda hushå lls
kärl .från yng re brons
åldern, från Skåne, 
Väste rgötland och 
Södennanland. 

Lersked från yng r e 
bronsåldern, Fosie i 
Skåne. 

Lerkärlen är påtagligast .  De flesta av trattbägarkulturens trattbägare från tidigneoliticum och äldre mellanneoliticum varierar i storlek mellan 1 och 7 l i ter. Den gropkeramiska kulturens krukor rymmer sällan mera än 1 0-12 liter. De minsta är mindre än äggkoppa r. Från s enneoli ticum och äldre bronsåldern finns inte bara de stora förrådskärlen utan också alla storlekar, ner till små bägare som rymmer 0 , 3-0 , 5  liter. Från yngre bronså ldern finns en s tor variation av koppar, bägare och fat och stora och små krukor med eller utan ett eller flera öron.  En sked från fyndplatsen Fosie i Skå ne är unik . 



Alla dessa lerkärl av varierande form och storlek har använts i hanteringen av maten som förrådskärl, kokkärl och serveringskärl. Hushållet på en gård hade tiotals kärl som tillsammans vägde hundratals kilogram. Att förnya hushållskärlen var ett varje vår återkommande arbete. I en kvinnograv från yngre mellanneoliticum vid Lilla Bedinge i Skåne l igger en kam som har använts för att stämpeldekorera lerkärlen i graven. Kanske var tillverkningen av hushållens lerkärl ett kvinnoarbete. Det mesta, som användes i hushållet, var av trä, näver, bast, vidjor och otaliga andra material, som i dag praktiskt taget är helt borta. Från fyndplatsen Alvastra finns en liten träskål från äldre mellanneoliticum. I en brunn från yngre bronsåldern på fyndplatsen Högsta i Uppland har hittats en svepask av björknäver, som rymmer 4-5 liter. I gropar vid Södra Sallerup i Skåne har hittats flera svepkärl från yngre bronsåldern av bland annat lindbark. 
Gröt och bröd Av rostad säd och av korn kan man inte baka jäst bröd. Brödkakorna blir platta och gråaktiga men förträffliga i smaken. Om stenålderslimpor fanns, var de antagligen sådana. I vilket fall som helst är det osäkert om man bakade bröd under neoliticum och bronsåldern. Det äldsta svenska brödfyndet är från 200 f.Kr. Variationen i spannmålsgrödornas sammansättning mellan olika perioder och olika landsändar är slående, speciellt under neo-1 iticum. Tidens kulturella variation gällde också matvanorna. En brödliknande förkolnad klump från äldre bronsåldern från JORDBRUKETS PRODUKTER 165  

Detaljbild av  sömmen i 
ett svepkärlfrån yngre 
bronsåldern, Bolags
backen i Skåne. 
Teckningen visar söm
men i väggen i en rund 
ask. 



1 66 NEOLITICUM-BRONSÅLDER 3900-500 F.KR. 
fyndplatsen Vrå i Uppland består av svårbestämbara växtrester och 
animaliskt fett. Det är antagligen gröt. Fyndet är symtomatiskt. De 
kemiskt undersökta förkolnade matresterna på insidan av krukor 
och inuti de porösa kärlväggarna har gång på gång visat sig bestå 
av grötliknande mat eller snarare kanske mos. Proportionerna av 
olika äggviteämnen och olika slags fett pekar mot mos av frön, 
nötter och blod eller lever. Fisk är inte ovanligt, inte heller ärtor, 
bönor och gröna blad. Det förefaller som om säd var mindre van
ligt i denna grötmat under tidigneoliticum men blev vanligare från 
och med mellanneoliticum. Eljest är likheten mellan matresterna 
från tidigneoliticum till yngre bronsåldern, från Skåne till Väster
götland och Södermanland, slående. 

Maten ger under mikroskopet intryck av att ha jäst. Jämförel
serna med experimentellt lagad mat pekar mot att den kan ha jäst 
i 7-8 månader. Man får tänka sig att hushållen hade en rad ler
krukor stående i långhusens förrådsdel eller ute i en närbelägen myr 
eller strandkant. Jäsningsbakteriekulturen fanns i krukornas po
rösa väggar. Det var bara att efter hand fylla på säd, almfrön, 
hasselnötter, blod, inälvor, fisk eller vad som ansågs passligt i kru
korna. Maten stod och jäste och konserverades samtidigt i krukor
na, där man månad efter månad kunde sleva upp surströmmings
liknande blodpalt lagad på säd och lever. Till det kunde serveras 
rostade rotknölar av svalört, till exempel. Också i dag skulle detta 
kunna rekommenderas som nyttig basmat, som inte behöver ko
kas, bara värmas efter tycke och smak. 

Detta är vad de kemiska analyserna av matrester från neoliti
cum och bronsåldern visar. Hur en hel måltid såg ut är värre att 
säga. 

Hur mycket av säden som användes för att brygga öl går heller 
inte att säga. Förändringen från odlingen av agnklädda vetesorter 
under tidigneoliticum och äldre mellanneoliticum till naket korn 
inom stridsyxekulturen under yngre mellanneoliticum skulle kun
na antyda att de nya lerkärlsformerna var avsedda att innehålla 
öl. Agnklädda kärnor, som måste befrias från agnarna genom rost
ning, kan inte gro till malt. Mjölkmat 
I gårdarnas avfall från yngre bronsåldern ligger alltid några få 
krukskärvor, vilkas väggar är perforerade. De hela kärlen såg en 
gång ut som durkslag. På fyndplatsen Fosie i Skåne utgör dessa 
skärvor 0,1 procent av alla skärvor från tiden 1400-800 f.Kr. och 



3 procent från tiden 800-500 f.Kr. 
De perforerade lerkrukorna kallas 

silkärl och kan ha använts som klum
piga durkslag. De äldsta är från äld-
re bronsåldern. Silkärlen lämpar sig 
också bra för förvaring av lufttorr 
mat, till exempel korn, gryn och är-
tor. Grytor för ångkokning är ett tred-
je förslag. Ett fjärde är kärl för tillverk
ning av ostmassa. I surnad eller upp
värmd mjölk skiljs ostmassan från vass
lan. Silkärlen kunde, försedda med en sil
duk, användas för att pressa ut vasslan. 
Kvar i krukan blev en grynig massa, sk öret, 
som kunde formas och lagras till ost. Ostar av 
det här enkla slaget har i olika delar av landet kal-
lats "skörast", "skärost", "glutterost", "kärnpösing" och myck
et annat. 

Gissningsvis var ost- och mjölkmat av alla de slag vanligt i hus
hållen under neoliticum och bronsåldern, men kunskapen är liten. 
Bara en enstaka krukskärva från yngre mellanneoliticum från Tur
inge i Södermanland har i kemiska analyser visat spår efter mjölk. 
Corneli us Tacitus skrev 100 e.Kr. om "lac concretum", och Julius 
Caesar skrev 150 år tidigare, att germanerna "maiorque pars eo
rum victus in lacte, caseo, carne consisit" .  De båda romarna fram
höll således särskilt tjockmjölk och ost i germanernas mathållning. 
I äldre tid dracks mjölken sällan färsk. Den användes till surmjölk 
och ost. Hur man gjorde under neoliticum och bronsåldern vet 
egentligen ingen. Ett alternativ till att regelbundet mjölka djuren 
är att tappa dem på blod. Det är blod som ständigt påvisas i de 
kemiska analyserna av krukskärvornas matrester. Köttmat 
På informationsrika fyndplatser ligger överallt ben av husdjur, vilt 
och fisk i avfallet. På många fyndplatser föreligger snart sagt alla 
ben som små splitter. Ledändarna är avslagna, och benpiporna är 
kluvna. Också ledändarna är ofta kluvna. Benen är märgspalta
de. Märg är god och kraftig mat. Benen visar också regelbundet 
spår efter uppvärmning i mer eller mindre grad. Benen satt kvar i 
köttet vid kokningen och stekningen. 

Avfallet ger intryck av att djurkropparna utnyttjades effektivt. 
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Lerkärl för beredning
en av ostmassa, kanske, 
från yngre bronsåldern, 
Fosie i Skåne. 



Kom till gröten 
hämtas in. Yngre 
bronsålder. 
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1 70 NEOLITICUM-BRONSÅLDER 3900-500 F.KR. 
Intorkad och vidbränd 
mat på en mellanneo
litisk krukskärva från 
Alvastra i Östergöt
land. 

Det blev ändå något kvar för hundarna av gnaga på. Benen visar märken efter hundarnas tänder. Kostens sammansättning I dag delas maten på bordet in i baslivsmedel och tillbehörslivsmedel. De förra delas i sin tur in i stapellivsmedel och tilläggslivsmedel. Stapellivsmedlen utgör matens huvuddel. I dag är det spannmål och potatis, som innehåller kolhydrater. Tilläggslivsmedlen innehåller kompletterande, nödvändiga näringsmedel: ärtor, bönor, andra grönsaker, kött, fisk, ägg, mjölk och ost. Tillbehörslivsmedlen, slutligen, är mindre viktiga smakgivare, till exempel olika slags fett och kryddor, dekorationer som nötter, frukter och bär, efterrätter och sötsaker och drycker. De föregående avsnitten har visat att kosthållet under neoliticum och bronsåldern innehöll komponenter ut alla grupperna. Man kan fråga sig, om de skulle ha klassificerats på samma sätt, men här ska en annan fråga försöka besvaras: Vad var stapellivsmedel under olika perioder i olika landskap? C 14-halten i ett skelett säger något om dess ålder. C 13-halten säger vad den döde personen brukade äta. Olika växter och djur innehåller olika mängd 13C. I synnerhet kan allt levande i havet respektive på land skiljas åt. Därmed kommer skeletten hos människor, som har ätit mycket mat ur havet, att innehålla en annan C 13-halt än skeletten hos människor, som har ätit mycket mat från land. Hos människor, som har ätit endast landlevande växter och djur, skulle normalvärdet vara -21, vilket är avvikelsen från en standard. Hos människor som har ätit enbart fisk och säl skulle värdet vara -15, om de fiskat och jagat i Östersjön, och -13, om de fiskat och jagat i Skagerack. För kväve gäller något liknande. Halten av 15N ändras utefter en näringskedja från växter till växtätare och till rovdjur. Mätningar av N 15-halten i skelett kan således säga något om hur mycket växtföda respektive animalisk föda, som människorna åt. Saken kompliceras av att näringskedjorna i havet och på land fungerar olika, men man kommer en bit på väg. Karakteristiska N 15-värden hos växtätare är 6 och hos köttätare 9. Hos rovfiskar och sälar är värdena ungefär 10-15. 13C och 15N är, till skillnad från 14C, inte radioaktiva. Det är således den ursprungliga mängden i de en gång levande människorna som kan mätas i deras bevarade skelett. Mätningar av C 13- och N 15-halterna i förhistoriska skelett 



skulle alltså säga något om sammansättningen av människornas 
baslivsmedel. Speciellt från mellanneoliticum finns många mätning
ar. Värdena visar inte oväntat att människorna i Västergötland åt 
landmat. Människorna på Gotland och i Bohuslän åt däremot helt 
övervägande mat ur havet. Mätningarna i Västergötland är gjor
da på skelett ur gånggrifterna i Falbygden, medan de gotländska 
och bohuslänska mätningarna är gjorda på skeletten av männi
skor som har grävts fram på de gropkeramiska fyndplatserna vid 
stranden. Skeletten i en enstaka gotländsk megalitgrav har en 
C 13-halt, som mera liknar de västgötska värdena. Mätningarna 
bekräftar resonemangen på sidorna 97-103. Skeletten i de skåns
ka och öländska gånggrifterna har mätvärden som ligger mellan 
de föregående. Dessa människor åt en blandad kost från land och 
ur havet, vilket väl inte är helt överraskande det heller. Inslaget av 
fisk och säl i deras kost kan skattas till 20 procent. På Västgöta
slätten var det O procent och vid de gotländska och bohuslänska 
kusterna 80-90 procent. 

Den meningsfulla geografiska variationen visar att metoden 
fungerar. Därmed kan den säga något om den kronologiska vari
ationen. De senmesolitiska människorna i Skåne och på Östersjö
öarna var utpräglade fisk- och sälätare. Fisk var rimligtvis basma
ten. Detta ändrades med införandet av jordbruket. Från och med 
yngre mellanneoliticum var inslaget av mat ut havet försumbart 
litet, efter att under äldre mellanneoliticum ha varit ungefär 20 
procent. Från tidigneoliticum finns få mätningar. 

I Västergötland var kosten densamma hela tiden från tidigneoli
ticum till och med bronsåldern, enligt mätningarna av C 13-hal
ten, liksom under senmesoliticum, vilket är ganska självklart. 
N 15- halten är också påtagligt lika genom hela neoliticum. Mät
ningar på yngre skelett finns inte. Någon enstaka mätning från Skåne 
från äldre mellanneoliticum är också lika. Värdena antyder att man 
åt mycket kött- och mjölkmat. Innehållet i krukskärvornas mat
skorpor pekade ju också i den riktningen. Proteiner fick man hu
vudsakligen från djurriket, inte från ärtor, bönor eller andra väx
ter. Detta skulle betyda att man åt relativt lite mat från åkrarna, 
eftersom också de neolitiska sädesslagens kärnor innehöll mycket 
protein. Slutsatsen blir att boskapen gav mera mat än åkrarna. 

Kan man inte göra mätningar direkt på matresterna på kruk
skärvorna i stället för på skeletten? Det går att göra mätningar, men 
resultaten blir missvisande för alla matrester som innehåller fett. I 
bästa fall kan resultaten jämföras inbördes. De kan inte jämföras 
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1 72 N E O L ITICUM-BRONSÅLDER 3 9 0 0 - 5 0 0  F. KR. med skelettmätningarna. Från Halland finns mätningar från tidigneoliticum, som j ämförda med mätningarna på de gropkeramiska krukskärvorna från fyndplatser utefter Östersjökusten antyder, att man vid den halländska kusten under tidigneoliticum åt mera landmat än under mellanneoliticum utefter Östersjökusten. Detta bekräftar och kompletterar de tidigare refererade mätningarna. Under tidigneoliticum var kosthållet ett annat än under senmesoliticum. Man åt mindre fisk och säl och mera mat från land, gissningsvis gröt, ost, gris- och nötkött . Under äldre mellanneoliticum åt man högst olika inom trattbägarkulturen och den gropkeramiska kulturen, såsom under tidigneoliticum respektive senmesoliticum. Också inom trattbägarkulturen fanns geografiska skillnader mellan kust och inland. Under senneoliticum och bronsåldern antyder mätningarna att man dominerande åt mat från åkrarna och betesmarkerna. Den ständigt informationsrika fyndplatsen Alvastra i Östergötlands inland tillåter försök till detaljerade beräkningar av kosthållets sammansättning. Innehållet i slakt- och köksavfallet har, tillsammans med studier av resurserna i landskapet runtomkring, lett fram till följande förslag. Fisk är inte med i beräkningen: 
Livsmedel 

gröt och bröd 
kött, mjö l k  och ost från boskapen 
ä pp len, nötter och and ra i nsam lade växter 
vi lt 

Procentandel av kosthål let 

30-50 
1 5-30 
20-25 
1 0-20 Några människorevben från fyndplatsen Alvastra har utsatts för en tredj e skelettkemisk metod, mätning av strontium-kaliumkvoten. Denna förändras också utefter näringskedjorna från växter till rovdjur. Metoden är inte problemfri, men den antyder att människorna vid Alvastra åt mera växtföda är animalisk föda, kanske i närheten av den maximala andel, som kunde föreslås utifrån avfalls- och resursstudien, det vill säga bortåt 7 5 procent växtföda, varav en god del ifrån sädesodlingarna. Om man slutligen skulle göra en av Socialstyrelsen inspirerad utvärdering av kostens näringsriktighet under neoliticum och bronsåldern blir intrycket att dess varierade sammansättning med många olika komponenter från j ordbruket, fisket, skogen och markerna garanterade att den gav alla näringsämnen: proteiner, kolhydrat, fett, mineraler, viktiga grundämnen och vitaminer. 
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1 74 NEO LITI C U M-BRONSÅ L D E R  3 9 00- 5 0 0  F , K R .  ÅTERBLICK I denna återblick ska j ag försöka teckna förändringarna med avseende på jordbrukets redskap och produkter utifrån ett stort geografiskt perspektiv. I ett sydöst- och centraleuropeiskt perspektiv infördes jordbruket i två steg. Omkring 8000 f.Kr. infördes ett jordbruk, där åkrarna bearbetades med hacka och grävkäpp och där boskapen hölls för köttet och skinnet. Den mänskliga muskelkraften var viktig. Detta är bland annat den handkeramiska kulturen, som beskrevs på sidorna 56-6 1 .  Omkring 4000 f.Kr. spreds ett antal uppfinningar och förändringar från Mellersta Östern till Sydösteuropa.  Under årtusendet 3500-2500 f.Kr. blev de etablerade i Centraleuropa och lade grunden till ett annat slags jordbruk, där man använde årder och vagnar med oxar och hästar som dragdjur och där boskapen hölls också för mjölken och ullen. Dessa förändringar kallas "the Secondary Products Revolution" och är att se som ett utvecklingssteg inom det neolitiska jordbruket på gränsen till bronsåldern på kontinenten. I Skandinavien motsvarar tiden tidigoch mellanneoliticum. 
Dateringen av den första förekomsten av de 
företeelser, som karaktäriserar "the Secondary 
Products Revolution" ti l l  perioder under 
neol iticum och bronsåldern i Danmark och 
Sverige (för periodindelningen, se s idan 50) 

TN M N A MN B SN ÄBÅ 

årder Ok s 
dragoxar Dk , S 
vagnar Ok s 
hästar s Ok 
si lkeramik Ok s 
yl letext i l ier  Ok, S 

Ok = Danmark, S = Sverige Det första jordbruket på Skandinaviska halvön, som infördes 3900 f.Kr. , liknade det ovan beskrivna första jordbruket i Centraleuropa .  Därefter infördes under tiden till och med äldre bronsåldern de nyheter som konstituerade de utvecklade produkternas revolution inom j ordbruket. Notabelt är att de flesta av dessa nyheter kan påvisas tidigare i Danmark än i Sverige. Frågan är, om det beror på att de danska arkeologiska fynden är mera informationsrika än de svenska, eller om det beror på en verklig fördröj ning i spridningen . I vilket fall som helst är det tydligt att nyheter-



na kom under lång tid, inte som ett revolutionerande engångs
paket. 

Till de nyheter som brukar diskuteras som "the Secondary Pro
ducts Revolution", kan man lägga det breda spektrumet av grö
dor och kulturväxter under bronsåldern, de specialiserade skäror
na från och med senneoliticum och eventuellt införandet av fähus 
och gödsling under samma tid. Då framstår jordbrukshistorien som 
en serie nyheter som leder fram till gårdarna med permanenta, 
invallade och stenröjda åkrar och med mjölk- och ullproduceran
de boskapshjordar som också gav gödsel att mocka ut ur fähusen. 
I delar av landet fanns sådana gårdar under yngre bronsåldern, i 
varje fall senast några århundraden senare. 

Gårdar, vars försörjning till mera än 75 procent kom ifrån jord
bruket, fanns inom slättbygderna under äldre mellanneoliticum. 
Yngre mellanneoliticum är en problematisk, fyndfattig period för
utom de gropkeramiska fyndplatserna med grisar. Stridsyxekultu
rens jordbruk är förargligt svårgripbart. Ett enda kemiskt analy
serat skelett ur en stridsyxekulturgrav har C 13-värdet -20.5 och 
N 15-värdet 14,9. Detta är karakteristiskt för en person som åt 
mycket insjöfisk. I de stora långhusen under senneoliticum stod 
jordbruket gissningsvis för 90-95 procent av försörjningen, liksom 
i gårdarna under bronsåldern. Under dessa senare perioder spreds 
jordbruket påtagligt utanför slättbygderna till Sydsveriges nutida 
skogstrakter, till Värmland och Dalarna, kanske till Storsjöbygden, 
och till kustlandet längs Bottenhavet. 

Människornas livsmönster och villkor förändrades under årtu
sendena. Detta diskuteras på sidorna 217-228. 
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LITTERATUR Studiet av tidig textilteknik har varit ett raskt växande forskningsfält, både i Centraleuropa (Rast-Eicher 1994) och Skandinavien (Bender J0rgensen 1992, Salander 1995, Knape & Nockert 1996). Fynd från tiden före äldre bronsåldern är emellertid sällsynta. I Sverige finns också för tiden därefter enbart små fragment av tyger (Wikström 1983, Spjut 1995). Hela klädesplagg får, 
till skillnad från i Danmark, så gott det går studeras som hällristningar (Coles 1994). Endast en grav med ett band finns från Eldsberga i Halland (Nockert 1995). Kunskaperna om ullen och yllehantverket bygger mycket på experiment och analogier (Ryder 1988, Batzer & Dokkedal 1991). Om färgning av textilierna är praktiskt taget inget bekant (Alm 1992). Från tiden före äldre bronsåldern finns indirekta och problematiska belägg för förekomsten av skinnkläder (Arwidsson 1974), nålbindning (Englund 1978, Hjärthner-Holdar 1978) och snoddar (Hulthen 1991 ). Skinnhantverket är känt från fynd av skinnskrapor och i övrigt från experiment och analogier (Rahme & Hartman 1991, Elfstrand 1995). Den förhistoriska maten kan studeras som intorkade och förkolnade rester på krukskärvor (Eriksson, G. 1991, Arrhenius m.fl. 1992, Engström 1993, Isaksson 1995) och som förkolnade frukter, frön och brödbitar (Hjelmqvist 1990, Viklund 1995). Det är dock tveksamt, om underlaget räcker för att sammanställa förhistoriska kokböcker (Andersson, Ch. 1990). Utifrån den samlade kunskapen kan dock en hel del diskuteras (Arrhenius 1984, 1987, Hansson 1994, Hansson & Isaksson 1994). Originella är fynden av förkolnade rötter (Engelmark & Viklund 1988). En mödosamt arbete, som föregick mycken matlagning, var malningen av säden till mjöl. Experimentella studier av detta arbete finns (Lidström-Holmberg 1993). Maten förvarades i näverklädda förrådsgropar (Larsson, E.-L. 1993, Gerdin 1994), korgar (Lundberg-Spång 1993), svepkärl (Lindahl Jensen 1994, Eriksson, Th. 1995) och lerkrukor. Tillverkningen och användningen av de senare är mycket väl känd (Hulthen 1995) till skillnad från de föregående. Mat åts av både människor och gudar (Karsten 1994 ). Huruvida man drack mjölk är mera osäkert (Ränk 1987). Citaten om germanernas mjölk är tagna från lulius G. Caesar (100-44 f.Kr.}, De be/lo gallico, och P. Cornelis Tacitus (c. 56-120 e.Kr.}, Germania. Köttmatens utseende är relativt okänd de stora mängderna benfynd till trots. Spåren av hanteringen under matlagningen är sällan studerade (Lepiksaar 1969). Helhetsbilderna av kosthållet bygger på skelettkemiska studier (Liden 1995a, b, 1996, Lindqvist 1996). Fyndplatsen Alvastra är studerad med flera olika metoder (Browall 1986, Sa:lebakke & Welinder 1988). Matens näringsvärde får bedömas utifrån moderna analogier (Hulthen & Welinder 1981, Casimir 1993). Begreppet "the Secondary Products Revolution" infördes för ganska länge sedan (Sherratt 1981), men det har använts sparsamt inom skandinavisk arkeologi (Damm 1991). 
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