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Jordbrukets människor
I DETTA KAPITEL SKA människornas olika sätt att organisera sin

tillvaro diskuteras. Alla människor, som har bedrivit och som be
driver jordbruk, är i några avseenden lika. Människornas och kul
turlandskapets ekologi är densamma. Människor är emellertid
både individer med känslor och tankar och grupper som följer
normer och traditioner. Det är just detta som gör dem till männi
skor och som gör dem till olika slags människor. Människor mås
te förstås som kultur.

De förhistoriska män
niskorna syns som in
divider och livsöden i
sina skelett. Denna
man från Alvastra i
Östergötland blev un
der äldre mellanneo
liticum skalperad och
uppsatt vid ingången
till området bakom
träpalissaden som be
skrivs kort på sidan
227.
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Med en sådan utgångspunkt är alla människor olika. I det föl
jande kommer jag att betona hur människorna under neoliticum
och bronsåldern var annorlunda jämförda med nutida människor.
Mindre vikt kommer att läggas på variationer inom detta nästan
fyratusenåriga skede.
Hus, kläder, mat, landskapet, arbetet och redskapen har behand
lats i det föregående. Nu ska det handla om hushållet, hur det
fungerade och varför det fungerade. Det sistnämnda hade de för
historiska människorna sina egna tankar om. Det hade de om all
ting annat också, men här ska ett försök göras att se hushållet,
jordbruket och världen inifrån de förhistoriska människorna. Olik
heten mellan dem och oss kommer att betonas genom ett försök
att se, hur de förhistoriska människorna förklarade jordbrukets
fortgång och världens bestånd.

HUSHÅLLET
Hitintills har jag använt orden "gård", "långhus" och "hushåll"
för att beteckna ungefär samma sak. Detta avsnitt ska betona går
darna och hushållen som grupper av samverkande människor.
Människorna, som bildade ett hushåll, bodde i samma långhus och
försörjde sig tillsammans i det gemensamma arbetet.
Hushållen fanns och fortlevde på gårdarna under flera genera
tioner genom att barn föddes och gamla dog. Det är rimligt att
hushållen bestod av människor ur tre generationer: vuxna och de
ras barn och föräldrar. Detta är emellertid inte säkert, och hur de
vuxna var relaterade till varandra är egentligen okänt. Inom för
historisk arkeologi har hushållen en tendens att bli hus, vars invå
nare är anonyma.

Hushållens storlek
Eftersom medlemmarna i gårdarnas hushåll bodde under samma
tak, borde husens storlek kunna säga något om hushållens stor
lek. Den vanliga, men problematiska metoden är att tilldela varje
person ett visst golvutrymme.
Inom etnografin har man ställt upp formler för beräkningarna.
I små enfamiljshus, med upp till 15 kvadratmeters golvyta, har var
je person 2-2,5 kvadratmeter. Därefter har varje person 10 kva
dratmeter upp till 35 kvadratmeters storlek på golvytan. För stör
re hus räknar man med 6-10 kvadratmeter per person. Den förs
ta formeln kan användas för hyddorna och de minsta lång-
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Det uppskattade antalet invånare i olika slags hus (antalet
personer) från mesoliticum, neoliticum och bronsåldern (för
periodindelningen, se sidan 50)

hustyp
YBÅ
SN-ÄBÅ
MN B, stridsyxekultur
MN A, trattbägarkultur
TN
MN, gropkeramisk kultur
Mesoliticum

långhus
långhus
långhus
hyddor
långhus
hyddor
långhus
hyddor
hyddor
hyddor

normalstorlek

största storlek

10-15
5-8

5-10

20
30
15

5-8

10

5-8
5

10
7

6

4-7
4-7
5-9

6

8
8

12

husen, den andra för de större långhusen.
Med detta sätt att räkna skulle de mesolitiska hyddorna före
jordbrukets införande ha innehållit knappt tio, maximalt tolv,
personer. Hyddorna inom den gropkeramiska kulturen under
mellanneoliticum var i allmänhet något mindre, liksom hyddorna
på trattbägarkulturens och stridsyxekulturens jakt- och fiskeplat
ser och andra platser, där man inte bodde i långhus.
Långhusen under tidig- och mellanneoliticum var ganska små.
Golvytan motsvarar normalt 5-8 personer, upp till 10-15 perso
ner i de allra största långhusen. Det är ungefär samma antal som
i hyddorna. Långhusen var avsevärt större under senneoliticum och
äldre bronsåldern. Under den perioden rymde de vanligaste lång
husen 10-15 personer, medan de största motsvarade det dubbla
antalet. Under yngre bronsåldern var långhusen återigen mindre.
De var i allmänhet inte mycket större än under tidig- och mellan
neoliticum, även om de största var stora nog att rymma upp till
20 personer.
Med detta sätt att räkna skulle ett hushåll under tidig- och
mellanneoliticum ha bestått av ungefär 6-7 personer. Det är osä
kert, om hushållen växte i början av senneoliticum. På sidan 131
argumenterade jag för att det snarare var långhusen som fick nya
mera utrymmeskrävande uppgifter inom ett nytt slags jordbruk.
Om hushållen minskade i storlek under yngre bronsåldern jämfört
med äldre bronsåldern är också osäkert. En del av de stora lång
husens uppgifter övertogs då av uthus.
Det förefaller som om ett normalhushåll genom hela neoliticum
och bronsåldern bestod av ungefär 6-7 personer. Slutsatsen är högst
problematisk. Särskilt för senneoliticum och äldre bronsåldern kan
det vara intressant att fundera kring större hushåll.
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Hushållens sammansättning

Hallonflickan från äldre
mellanneoliticum har fått
sitt namn efter den sam
ling hallonkärnor som låg
i hennes magtrakt när hon
hittades i Rogestorps
mosse i Västergötland.

Det här kapitlet innehåller bokens mest
osäkra kunskap. Underlaget från utgräv
ningarna är problematiskt. Risken är stor att
resonemanget är präglat av fördomar.
Gånggrifterna byggdes av hushållen un
der äldre mellanneoliticum i några få land
skap. Under yngre mellanneoliticum begrav
des stridsyxekulturens människor en och en
i rader. Under senneoliticum hade hushållen
var sin hällkista på en del håll i landet. Un
der äldre bronsåldern uppfördes grupper av
högar i söder och rösen i norr på höjderna
ovanför gårdarna. Det är oklart på vad sätt
gravarna ska knytas till enskilda gårdar och
hushåll. Det är också oklart om hushållens
alla medlemmar blev begravda i de lättigen
kännliga gravmonumenten. Så var sannoli
kast fallet på gravfälten med enpersonsgra
var i lerkrukor och näveraskar i gropar un
der yngre bronsåldern.
Från samtliga perioder, i samtliga gravfor
mer, finns emellertid gravar för både kvin
nor och män, för både vuxna och barn.
Mansgravar är genomgående vanligare än
kvinnogravar, och barngravarna förefaller
vara alltför få i förhållande till den gissnings
vis höga barnadödligheten. Mycket talar för
att alla medlemmarna i hushållen inte bb·
begravda i de lätt synliga och utgrävnings
bara gravarna. Mycket talar emellertid ock
så för att hushållen hade en kärna av vuxna
kvinnor och män.
Med utgångspunkt i den i det föregående avsnittet föreslag
na normala hushållsstorleken skulle hushållen ha varit sam
mansatta av ungefär 2-3 vuxna kvinnor, 2-3 vuxna män och
2-4 barn. En tregenerationersfamilj och ytterligare någon el
ler några personer är ett förslag , men det är här som resone
manget beger sig ut på tunn is. Det är inte självklart att det
fanns mamma-pappa-barnfamiljer under stenåldern. Hushål
len var dock uppbyggda kring en arbetsgemenskap över köns-
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och åldersgränser. Bokens färgteckningar försöker spegla denna
ganska triviala tanke.
Förändringen från större till mindre långhus omkring 1 000 f.Kr.
är mest omdiskuterad med sikte på att förstå hushållens samman
sättning. Den välbevarade, informationsrika fyndplatsen Apalle i
Uppland ger möjligheter att pröva ideer. Här fanns, enligt beskriv
ningen på sidorna 1 28-1 3 1 , flera gårdar och hushåll samtidigt un
der flera generationer. Före 900 f.Kr. lagade alla hushåll maten ut
omhus i stora kokgropar och kastade sitt avfall i gemensamma
skärvstenshögar. Efter 900 f.Kr. lagade man maten inne i långhu
sen, och alla hushåll hade var sin avfallshög. De enskilda hushål
len blev mera avgränsade och slutna inom sig sj älva. Samtidigt
övergick man från att odla huvudsakligen emmer till att odla hu
vudsakligen skalkorn. Om skalkornet odlades på ärjade och göds
lade åkrar, kan förändringarna ha ett samband. Gödslade åkrar
är en långtidsinvestering, som det kan vara fördelaktigt att hävda
privat äganderätt till inom en gård. Det är en frestande tanke att
det omkring 900 f .Kr. introducerades något som med tiden skulle
bli de historiskt kända familj eägda gårdarna. Det är inte säkert,
och vad som skulle ha funnits dessförinnan är än mindre säkert.

ARB ETSFÖ RDELNING
Vanligare än att tala om arbetsgemenskap är att tala om arbets
fördelning, varmed avses att de två könen hade olika arbetsupp
gifter inom hushållen. De kompletterade varandra.
Sammanställningar av etnografiska uppgifter från många olika
samhällen, som i olika världsdelar har levt utanför den västerländ
ska urbana och industriella kulturen, visar att det finns relativt
allmängiltiga mönster i arbetsfördelningen.
Jakt och fiske är manligt, insamling av växter är kvinnligt. Ar
betet inom åkerbruket är manligt från skogsröj ning till sådd, där
efter är det kvinnligt till och med skörden. Männen sköter boskaps
hj ordarna och slakten, kvinnorna har hand om mindre djur, mjölk
ningen och mj ölkberedningen. Männen bygger hus och arbetar i
hårda material och skinn, kvinnorna arbetar med mj uka materi
al, ull, vidjor, bast och lera. Kvinnorna tar hand om och lagar ma
ten. Männen gör upp eld, så att veden som kvinnorna har samlat
in kan brinna.
Detta är slentrianbilder. Variationen är stor. Mönstren får inte
uppfattas som regler utan undantag, men de kan vara intressanta
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Lövfodertäkt.
Yn gr e bronsålder.
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Könsindex för olika arbetsuppgifter inom hushål len

storviltsjakt till havs
storviltsjakt till lands
fiske

1 00
99
87

insamling av vilda växter

20

skogs röjni ng
markberedning
sådd

91
73
54

passning av grödorna
skörd

45
45

slakt
skötsel av dj u r

92
82

mjölkning
skötsel av små djur
mjölkhantering

44
36
14

korgflätning
vävning
tillverkning av lerkrukor
spinning

43
33
21
14

beredning av kött och fisk
samla ved
matlagning
beredning av växtföda

33
27
8
6

metallhantverk
100
hantverk i sten
96
hantverk i ben och horn 95
husbygge
77
skin n beredning
55
göra upp eld

62

Värdet 1 00 anger, a tt arbetet utförs uteslutande av männen. Vä rdet 0
anger a tt de t utförs utesluta nde av kvinnorna. Mellanvä rden anger a tt
arbetet utförs i olika gra d av båda könen. Värdena bygger på studier a v
ett stort a n tal etnogra fiska beskrivningar a v olika folkgrupper från olika
håll på jorden.

att ha framför ögonen, då de arkeologiska fynden granskas. Den
arkeologiska metoden för att studera könens arbetsuppgifter är att
sammanställa redskap ur enpersonsgravar med köns bestämda
skelett. Metoden har sina avigsidor, inte minst därför att skeletten
är svåra att könsbestämma.
Könsbestämda skelett finns från stridsyxekulturen under yngre
mellanneoliticum och i de många gravarna med kremerade skelett
från yngre bronsåldern. I övrigt är bevarade skelett sällsynta, eller
så ligger många skelett tillsammans i gravarna på ett sådant sätt
att redskapen inte kan knytas till bestämda individer. I andra gra
var ligger redskapen tillsammans med rimligt säkert könskarak
teristiska föremål, såsom männens svärd och bronsrören på kvin
nornas snörkjolar under äldre bronsåldern, eller stridsyxekulturens
manliga stridsyxor under yngre mellanneoliticum. De många ske
letten från den gropkeramiska kulturen beaktas inte i detta avsnitt.
Några få arbetsuppgifter inom j ordbruket kan köns bestämmas
med hjälp av redskap i gravar. Markberedning skulle, enligt de
etnografiska mönstren, vara ett manligt arbete. Alla hällristnings
bilder av ärjning visar också män bakom årdret. De hornhackor,
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som nämndes på sidorna 139-140 och 144 i samband med gräv
käppar och jordhackor, lades inom stridsyxekulturen bara ner i
mansgravar.
Skäror är vanligare som gravfynd. Under yngre mellanneoliti
cum och yngre bronsåldern lades skäror övervägande i mansgra
var. Under äldre bronsåldern lades skäror ungefär lika ofta i kvin
nornas som i männens gravar. Skörden var periodvis ett över
vägande manligt arbete. Under andra perioder var det ett gemen
samt arbete för kvinnor och män. Frågan är emellertid, om grav
fynden kan läsas så enkelt. Saken problematiseras i de närmast
följande avsnitten.
Att notera är en skära i en grav för ett 9-10 års barn. I många
lågtekniska jordbrukssamhällen deltar barnen i det dagliga arbe
tet med enklare uppgifter från 5-7 års ålder för att efter hand växa
in i de vuxnas arbete. Hur det var i Skandinavien under neoliti
cum och bronsåldern är okänt.
Ben av nötboskap finns bara i mansgravar från yngre mellan
neoliticum och yngre bronsåldern. Detsamma gäller ben av får/get
under yngre mellanneoliticum, medan får/get är den enda arten
husdjur som finns i kvinnogravarna från yngre bronsåldern. Fyn
den antyder samma sak som de etnografiska mönstren. Boskapen
var männens angelägenhet under yngre mellanneoliticum. Under
yngre bronsåldern var fåren och getterna mera kvinnornas, med
an nötboskapen fortfarande var männens. I en enda grav med sil
keramik från yngre bronsåldern ligger också en bit av en halsring.
Kanske är det en kvinnograv.
Att mala säd är ett arbete som överallt och i alla tider har ut
förts väsentligen av hushållens kvinnor, eller i en del samhällen av
slavar. De arkeologiska fynden har inget att säga om saken.
De etnografiska mönstren och den knappa och problematiska
informationen från gravfynden ger en bild av män, som arbetar
med åkrarna och nötboskapen och av kvinnor som arbetar närma
re huset och maten. Det är väl inte överraskande, men det är en
bild som saknar variation och nyanser. Diskussionen måste gå vi
dare.
ATT TÄNKA JORDBRUK
Jordbruk är att ständigt skapa för att ta till vara på livsgrund
laget. Jordbruk är stabilitet och oföränderlighet eller egentligen
ständig upprepning. Arbetet och arbetsfördelningen inom jordbru-
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ket syftar till att bevara liv och samhälle. I jordbrukssamhällena ·
under neoliticum och bronsåldern var detta både samhällsuppbygg
nad, livsmönster och världsbild.
Samhällena var skriftlösa. Deras egen historia och samman
hållande kraft var berättelser och handlingar. Berättelserna, eller
sagorna och myterna, handlade om människornas ursprung, om
hur människorna fick jordbruket och om varför jordbruket, livet
och världen fungerar och fortlever. Berättelserna tog också formen
av handlingar, ritualiserade handlingar. Det är offer, kult och ce
remonier, som genom att ständigt upprepas likadant, genom att
vara ritualiserade, försäkrar världens fortgång. Handlingarna,
eller riterna, var berättelser i konkret form.
Jordbruket ingick i en tankevärld, en världsbild, som för män
niskorna under neoliticum och bronsåldern gjorde livet och värl
den begripliga, och som gjorde det möjligt för dem att försäkra sig
om att så skulle det fortsätta att vara. Något av denna vision går
att fånga i de arkeologiska fynden.

Cyklisk tid och tanke
Berättelserna, eller myterna, skulle förklara livets gång och varför
åkrarna år efter år gav skörd och husdjuren ständigt födde kalvar,
lamm och kultingar. Jordbruket var inte produktion utan repro
duktion. Livet skulle hela tiden återskapas. Tiden gick i varv.
Dygnsrytmen och årets gång var samtidigt sådd och skörd, avling
och födsel. Också människorna föddes och dog, föddes och dog,
generation efter generation.
Jordbrukets och de jordbrukande människornas centrala tanke
var det ständiga upprepandet, den ständiga återkomsten av ny
skörd, nya kalvar och kultingar, nya generationer. Tillvaron gick i
varv. Förändring var en strävan efter att förbli vid detsamma, att
säkerställa årets och livets gång.
Människor utan skrift låser fast minnet och tankarna vid före
mål och vid handlingar som ständigt upprepas på samma sätt.
Tänkandet konkretiseras. Jordbrukets människor under neoliticum
och bronsåldern hade att förklara dygnets, årets och livets gång,
det ständiga återskapandet av livsgrundlaget. Tidens och tillvarons
varv skulle säkerställas.
I det perspektivet går det att förstå de tusentals skäror av flinta
och brons från senneoliticum och bronsåldern, som har hittats runt
omkring i markerna inom dagens jordbruksbygder. De lades ner
en och en eller flera tillsammans. Ett fynd från Bohuslän innehål-
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ler elva flintskäror. Några informationsrika fynd visar att skäror
na ställdes upprätt eller lades staplade som taktegel. I ett annat
bohuslänskt fynd låg de inlindade i näver. Likformigheten hos fyn
den är påtaglig.
Att lägga ner skärorna i marken var som att peta ner såkornet.
Det skulle komma upp liv som skulle skördas med skärorna.
Människorna utförde offerhandlingar eller magiska handlingar,
som ingick i ritualer kring sådd och skörd. Nedläggandet av skäror
na i marken var en del av såddens och skördens årsvarv, en del av
tanken och förklaringen, förklaringen till såddens och skördens
mysterium genom myter, kulthandlingar och arbetet, allt i sin tid
men ständigt lika varv efter varv.
Fruktsamhet
Förutsättningen för återskapandet, reproduktionen, inom jordbru
ket är fruksamhet, och förutsättningen för fruktsamheten är mö
tet mellan det kvinnliga och det manliga. Sexualitet, fruktsamhet
och reproduktion är livets, jordbrukets och samhällets grundva
lar.
Inom jordbrukssamhällena under neoliticum och bronsåldern
var det inom hushållen som det kvinnliga och det manliga möttes.
Genom arbetsfördelningen, i vilken kvinnors och mäns arbete

Ett unikt offerfyndfrån
bronsåldern med flint
skäror och en männi
sko.figur, som kanske
kan misstänkas vara
enförfalskning, lärbo
i Dalsland.
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kompletterade varandra, byggdes hushåll upp, där det kvinnliga
och det manliga möttes, samverkade och säkerställde hushållens,
samhällets och livets återskapande. Världen gick vidare så länge
boskapen, åkrarna och hushållen var fruktsamma.
I all sin självklarhet är detta grundprincipen för varför jordbruk
fungerar och måste fungera, sett inifrån de förhistoriska männi
skornas perspektiv. Samtidigt är det obegränsat komplicerat. Hur
ska man förklara och säkerställa det ständiga återskapandet?
Hällristningarnas bilder visar sexualiteten mellan kvinnor och
män, men också mellan åkrar och män, och tidelag mellan män
och boskap. Det är kanske mindre viktigt om detta är avbildning
ar av verkliga ceremonier och kulthandlingar eller om det är illu
strationer av myter om gudar och hjältar, som skapar och återska
par världen genom sexualiteten. Bilderna visar de jordbrukande
människornas tankar under bronsåldern om sexualitet och frukt
samhet, om hur det kvinnliga och det manliga möts och återska
par livet.
Det ligger snubblande nära till hands att läsa hällristningsbil
derna på så sätt att det är männen, eller den manliga principen,
som är aktivt handlande, medan den kvinnliga principen, åkrar
na, boskapen och kvinnorna, passivt tar emot livet. Det framgick
ju också i det förra avsnittet att jordbrukets redskap är mera syn
liga i männens gravar än i kvinnornas. Här närmar sig diskussio
nen könsroller, prestige och status. Den frågan tas upp på sidorna
213-215 och 223-226.

Är detta bronsålderns
tankevärld i hällrist
ningsfigurer? Åkrarna,
boskapen och livet
skapas genom den
kvinnliga och manliga
föreningen.
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Ritual
De handlingar av ritualiserad karaktär, det vill säga ständigt lika
upprepade, som lättast syns bland de arkeologiska fynden, är of
fernedläggelserna. Bara från neoliticum i Skåne är 1 300 offerfynd
platser kända. Antalet i hela landet eller från bronsåldern är okänt.
Välkända är däremot fynden av flintyxor i Västerbottens kustland.
Offerfynd finns från alla delar av landet, där jordbruk bedrevs
under neoliticum och bronsåldern.
Offerföremålen lades ner i kanten av mossar och kärr, i strand
kanter, på bottnen av bäckar och åar, i fuktiga svackor, invid sto
ra stenar. På offerplatserna fanns smala spänger, träpålar och platt
formar av stockar eller grenar, som gjorde det möjligt att komma
ut i våtmarkerna och placera föremålen, ofta fullt synliga på torv
ytan eller i grunt vatten. Fynd av djurben, kol och brända trästyck
en, krukskärvor, människoben och kranier pekar mot ceremonier
och festligheter, inte bara offer av föremål.
Offerplatserna från äldre tidigneoliticum innehåller ett eller
några få föremål. Det förefaller vara en enda gårds offer nedlagda
under en eller två generationer, innan gården flyttades och en ny
våtmark fick motta gårdens offer. Från och med yngre tidigneoli
ticum fram till senneoliticum och ofta längre finns offerplatser med
många föremål nedlagda under hundratals eller tusentals år. En del
offerplatser förefaller ha varit gemensamma för flera gårdar.
Sedvänjan att offra i våtmarker var sig tämligen lik genom neo
liticum och bronsåldern. Det var de offrade föremålen som växla
de. Under tidig- och mellanneoliticum dominerade yxor. Under
senneoliticum och äldre bronsåldern var skäror vanliga. Yxorna
pekar mot de ringbarkade och hamlade träden i skottskogen, jord
brukets grund under tidig- och mellanneoliticum. Skärorna pekar
mot sädesåkrarna och lövfodertäkten på gårdarna med de stora
långhusens förrådsutrymmen under senneoliticum och bronsål
derns period I.
Man offrade också intill gårdarna, nära långhusen. Under tidig
och mellanneoliticum lades offren i gropar, ofta efter det att före
målen hade bränts. Under senneoliticum blev det vanligt att lägga
offren i husen. I hålen för långhusens hörnstolpar och takbärande
stolpar lades offerföremål. I ett stolphål i ett hus på fyndplatsen
Fosie i Skåne låg en flintskära. I ett stolphål på fyndplatsen Västra
Skrävlinge, också i Skåne, stod tre flintyxor i en trekant med eg
garna uppåt. En fjärde flintyxa låg ovanpå dessa.
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Förändringarna i offersedvänjorna under senneoliticum pekar
mot att man i sitt tänkande kring jordbruket, livet, årsvarvet och
världens fortgång mera än tidigare betonade långhuset och hus
hållet, skörden och boskapen. Så gjordes än tydligare under brons
åldern, då bilder av människor, boskap och sexualitet knackades
in i berghällarna.
Utefter väggarna i långhusen från yngre bronsåldern på fynd
platsen Apalle i Uppland hade lagts käkar och kranier från hus
djuren. De olika arterna låg på olika platser, till exempel utefter
väggarna i olika rum eller runt dörrarna. Människorna bodde
således och verkade dagligen omgivna av de slaktade husdjurens
huvuden. Då avfallet samlades i skärvstenshögarna lades likaså
huvudena av kor, tjurar, hästar, får/getter och grisar i en ring runt
foten på avskrädeshögen, medan de kokta och märgspaltade öv
riga benen låg i högen. Husdjuren vallades, utfodrades, mjölka
des, slaktades, avbildades på hällristningar och placerades i går
dens hus och på dess tun i ritualiserade mönster. De omgav stän
digt människorna som levande och döda, i sinnevärlden och i tan
karna. De var arbete, mat och myt. Framför allt var de det ständi
ga återskapandet av liv, och därigenom också död.

Längs väggarna utan
på husetfrån Apalle i
Uppland på sidan 122
låg käkar av nötbo
skap (vita) och får
eller get (svarta). Hur
detta såg ut under den
yngre bronsåldern vo
re intressant att veta.
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Liv och död

�

'·

Jordbruk är liv. Lika självklart är det död. Det är också en liknelse
om livet och döden. Det är emellertid inte döden som förintelse,
utan döden som ett led i livets och dödens ständiga upprepning i
årsvarvet genom sådd-skörd-utsäde-sådd-skörd. Dygnet, året,

J O RDBRUKETS MÄNNISKOR

213

livet självt, också det mänskliga livet är återskapande och åter
komst.
Under gravhögarna från äldre bronsåldern i Skåne och Halland
finns då och då årderspår. Det är egentligen inte så viktigt att dis
kutera om marken ärjades som en kulthandling, därför att grav
högen skulle byggas, eller om gravhögen byggdes på den åker, som
under den avlidnas livstid hade gett henne eller honom mat. Grav
högen själv byggdes av den grässvål i betesmarkerna som gav bo
skapen liv. Gravhögen låg ovanpå och innehöll jordbruket som
liknelsen om livet och döden.
Ibland lades skäror i gravarna. Ibland ligger malstenar i grav
högarnas kantkedjor eller bland stenarna i gravrösena. På fynd
platsen Östra Vrå i Södermanland från yngre tidigneoliticum hade
ett åttiotal malstenar lagts som en stenpackning över två gropar
med döda barn. På sidorna 203-207 diskuterades redskap i gra
var som utpekande de avlidnas arbetsuppgifter som levande. Kan
ske är det riktigt, kanske ska redskapen hellre eller också förstås
som påminnelser om döden som en del av livets varv.
Livets och dödens drama utspelas inom hushållen. Där återska
pas livet i mötet mellan det kvinnliga och det manliga i arbetsge
menskapen och sexualiteten. Hushållet är långhuset och maten,
som lagas över elden i kokgroparna utanför långhuset eller över
långhusets eldstad. De förhistoriska människorna tänkte i associ
ationsbanor och översatte sina tankar i föremål och handlingar.
Livet och döden, långhuset och eldstaden möts som tankemöns-

Malstenar i stenanhop
ningen över en tidig
neolitisk grav, Östra
Vrå i Södermanland.
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ter och liknelse i dödshusen från neoliticum och bronsåldern, hus
byggda för de döda. I dödshuset från Turinge i Södermanland från
yngre mellanneoliticum låg kremerade människor i väggrännorna.
Där låg också lerkrukor och en skära. Allt ger en bild av komplexa
och i föremål och kulthandlingar åskådliggjorda tankar och my
ter kring liv, död, hus, eld, skörd och mat inom stridsyxekulturen.
Elden är själva essensen av liv. Den betydde värme i långhuset
på vintern, matlagning och mat, och tillverkningen av lerkrukor
na som innehöll maten. Utanför långhusen under senneoliticum och
bronsåldern samlades de eldsprängda stenarna från eldstäderna,
matlagningen och ölbryggningen till skärvstensrösen tillsammans
med slakt- och hushållsavfallet. Skärvstensrösena är bilder av
hushållet och elden, och därmed av livet och återskapandet av li
vet. Från och med bronsålderns period III kremerades regelbun
det de döda. Ibland gravlades de i skärvstenshögarna. Oftare la
des benen i en lerkruka från hushållet. Ibland föreställde lerkru
kan ett hus. Gravrösena, där lerkrukorna placerades, ser ut som
åkrarnas röjningsrösen. Åkrarna ärjades i avfallet runt långhusen,
när dessa flyttades till nya platser.
I de arkeologiska fynden är liv, död, hus, grav, hushåll och jord
bruk sammanvävda på ett sätt som ger en bild av hur människor
na tänkte kring och förklarade allts fortgång och återskapande,
som tidens varv och mötet mellan det kvinnliga och det manliga i
hushållet.

MAT SOM GEMENSKAP OCH GÅVA
Hushållen var inte bara grupper av människor som skapade ma
ten tillsammans. De åt också maten i gemenskap. Hushållen ska
pade, lagrade, tillagade och åt maten.
Under yngre tidigneoliticum och äldre mellanneoliticum ställ
des lerkrukor med mat ut i våtmarker. Under äldre mellanneoliti
cum ställdes lerkrukor med mat framför ingångarna till dösarna
och gånggrifterna, där de dödas ben låg staplade i ett långhuslik
nande stenrum. I det stenmursinramade rummet på en bergshöjd
vid Odensala Prästgård i Uppland ställdes under yngre bronsåldern
träkärl och lerkrukor med mat och säd. Maten i dessa offer var en
gåva från människorna till gudar eller makter. All mat var en gåva
från gudarna eller makterna till människorna.
Maten var således en angelägenhet både inom hushållen och
mellan hushållen.och gudarna eller makterna. Att äta tillsammans
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var en religiös handling och en mänsklig samvaro.
Resonemangen kring arbetsfördelningen och den ritualiserade
synen på könsrollerna ledde fram till att det sig inbördes komplet
terande motsatsparet manlig-kvinnlig uppfattades som lika med
motsatsparen ute-inne och aktiv-passiv. Med det synsätt, som jag
har anlagt i detta avsnitt, framstår kvinnorna som de som förval
tade, beredde och fördelade maten. Kvinnorna gav gåvan maten
inom hushållen. Uttryckt som ett enkelt motsatspar, kunde man i
stället för aktiv-passiv säga gör-ger: männen gör - kvinnorna ger.
Som ska visas på sidorna 218-219 var livslängden kort under
neoliticum och bronsåldern. Generationerna växlade fort. Det var
inte enskilda individer, som under lång tid höll hushållen samman.
Det var just arbetsgemenskapen och det kvinnliga och manliga
inom gruppen av människor, som utgjorde hushållet eller gården.
Här stod det kvinnliga i centrum. Kvinnorna gav helt bokstavligt
liv och de upprätthöll liv genom att ge maten.
Jordbruk är ett medel för att uppnå målet som är maten. Den
gemensamma måltiden är jordbrukets essens.

ÅTERBLICK
De föregående avsnitten har tecknat en tidlös bild av hushåll och
könsroller, och av hur arbetsfördelningen var ritualiserad och
mytomvävd. Det har jag gjort med utgångspunkt i allmänmänsklig
erfarenhet och knappa arkeologiska fynd, som har blandats och
getts oberoende av tid och rum. Egentligen är det en den förhisto
riska arkeologins utmaning att studera när och hur olika slags
hushåll och könsrollsmönster har funnits och förändrats. I en jord
brukshistorias första del borde det vara särskilt viktigt att visa om
nya slags mönster utbildades med införandet av jordbruket. I stället
har jag tryckt på det oföränderligt lika.
Jordbruket bedrevs under neoliticum och bronsåldern inom
ramarna för hushåll som liknade familjer. Så är det i stort sett fort
farande, men i de följande delarna av jordbrukshistorien kommer
bilden att nyanseras för de senaste århundradena.
Avsnitten har också mycket lite handlat om förändring under
neoliticum och· bronsåldern. I en jordbrukshistoria kan det vara
av intresse att se hur jordbruket med tiden allt mera kom att präg
la kult och ritual. Djur eller delar av djur begravdes regelbundet
tillsammans med de döda människorna. Först från och med sen
neoliticum och äldre bronsåldern blev tamdjur dominerande i

215

216

NEOLIT!CUM-BRONSÅLDER 3900-500 F.KR.

denna lite speciella mänskliga relation till djur.
Senneoliticum och äldre bronsåldern har utmärkt sig i det här
kapitlet, som den tid då det ritualiserade handlandet i ett långtids
perspektiv blev präglat av jordbruket.

LITTERATUR

Arkeologi om komplexa människor (Stig S0rensen 1993) och hushåll (Tring
ham 1991, Bogucki 1993) är svårgripbara saker. Kapitlet får uppfattas som
ett av bokens mest problematiska.
Metoderna för att beräkna invånarantalet i hus är kontroversiella (Lars
son, M. & Larsson 1984). Detta gäller också för mesolitiska hyddor (Rajala
& Westergren 1990). Att gå ett steg vidare och diskutera hushållens samman
sättning är inte lättare (Karlenby 1 994, Ullen 1994, 1995). Speciellt barnen
är svåra att få syn på i fynden (Johnsen & Welinder 1995, Sallander 1995).
Könsroller kan diskuteras utifrån etnografiska och historiska analogier (Mur
dock & Provost 1973, Bellamy m.fl. 1994) men också utifrån de arkeologis
ka fynden (Ross 1993, Andersson, G. & Westeson 1994, Fendin 1994).
Intressanta i ett jordbrukshistoriskt sammanhang är jordbruksredskap
(Mattisson 1994, Knutsson, H. 1995) och djurben i gravar (Olson, C. 1992,
Mattisson 1994).
Det grundläggande begreppsparet kvinnligt-manligt och fruktsamhet häng
er samman (Gustafson, S. 1992, Fendin 1994, Sjöö 1994). De neolitiska of
ferfynden torde väsentligen handla om detta (Hagberg, U. 1990, Svensson
1993, Karsten 1994, 1995). Viktiga är de rituella fynden av skäror (Eklund
1994, Karsten 1994, Westerlund 1995).
Malstenar och andra redskap i gravar (Spetz 1 994, Kihlstedt 1996), nära
relationer mellan hus och gravar (Bergström & Martinelle 1993, Kaliff m.fl.
1995, Larsson, Å.M. 1995), mellan röjningsrösen och gravar (Varenius 1994)
och rituell plöjning under gravhögar (Kristiansen 1990) antyder, hur kom
plexa tankar i de förhistoriska samhällena blev en konkret synlig livsåskåd
ning. Fyndplatsen Apalle i Uppland (Ullen 1994, 1995, 1996) är informations
rik i sammanhanget.
Maten är det centrala i samhällets fortbestånd och kanske i kvinnorollen
(Fiirst 1993, Haaland 1995). Fynd av matoffer finns (Engström 1993, Kar
sten 1994, Olausson, M. 1995)_.

