
Det tidiga jordbrukets 
konsekvenser 

I DET HÄR KAPITLET SKA skillnader mellan hur människorna upplevde sin miljö före och efter införandet av jordbruket belysas. Först behandlas den mycket nära fysiska miljön, det vill säga människornas liv och hälsa. Sedan behandlas deras medmänskliga miljö, det vill säga hur människorna fungerade tillsammans inom och mellan grupper. Begreppet livskvalitet kunde vara adekvat. BEFOLKNINGSTILLVÄXT Det är ett över hela världen konstaterat fenomen att införandet av jordbruk ägde rum samtidigt som befolkningen ökade. Inte bara befolkningen växte, också tillväxttakten ökade. Om jordbruket infördes just på grund av befolkningsökningen, är ett omdiskuterat problem som här lämnas åt sidan. Det är i alla fall klart att levnadsmönstren inom jordbrukssamhällena gynnade en snabbare befolkningstillväxt än levnadsmönstren inom fiskare-jägare-samlaresamhällena. Orsakerna är omdiskuterade, men faktorer som 
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Överlevnadsdiagram 
som visar i vilken ål
der människorna dog. 
Under neoliticum dog 
flertalet människor 
unga, före 40 års ålder. 
I dag blir de flesta 
över 60 år gamla. Kur
vorna bygger på ske
lettfynd från mellan
neoliticum och på 
modern befolknings
statistik. 

ökad bofasthet, andra kostvanor och behovet av arbetskraft hade 
betydelse. 

Egentligen är befolkningstal för förhistoriskt tid utomordentligt 
svåra att beräkna. De försök som har gjorts inom Sverige pekar 
mot att befolkningen kan ha vuxit 10-20 gånger från början av 
tidigneoliticum till slutet av yngre bronsåldern. En sådan ökning 
medförde ingen besvärande trängsel, eftersom utgångspunkten i 
slutet av mesoliticum var ett glesbefolkat samhälle. I själva verket 
märkte människorna själva inte alls av befolkningsökningen. Den 
motsvarade en fördubbling av befolkningen på ungefär 1 000 år. 

LIVSMILJÖ 

Under neoliticum blev människorna mera bofasta i ett och sam
ma långhus. Under bronsåldern delade de eventuellt också tak med 
boskapen. Det har diskuterats om detta medförde sämre hygien 
och sämre hälsa än under mesoliticum. Om kostvanorna ändra
des till det bättre eller sämre i och med att jordbruket infördes har 
också diskuterats. 

I de följande avsnitten ska människornas hälsa belysas med hjälp 
av deras skelett. Detta kan göras för mesoliticum och neoliticum. 
Från bronsåldern saknas däremot välstuderade skelett. Medellivslängd 
Medellivslängden är ett allmänt mått på levnadsstandard och häl
sa hos en befolkning. Att beräkna förhistoriska medellivslängder 
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Medellivslängden för personer, som passerat barndomen 
(14 år), under mesoliticum, neoliticum och bronsåldern 
(för periodindelning, se sidan 50). 

är emellertid problematiskt. Det är inte självklart att alla männi
skor blev begravda, eller att de som blev begravda utgör ett lämp
ligt urval. Frågan är om det rekonstruerade mönstret speglar för
ändringar i levnadsstandard eller förändringar i begravningssed
vänjor. 

I fiskare-jägare-samlaresamhällena blev de människor som hade 
överlevt barndomen i medeltal 40-45 år gamla. Inom jordbruks
samhällena under neoliticum blev de däremot bara omkring 30 år. 
Under loppet av bronsåldern steg medellivslängden åter. 

Vid första påseende ser det ut som om införandet av jordbruket 
innebar att levnadsstandarden försämrades. 

Det kan också nämnas att tendensen är att kvinnornas medel
livslängd var 3-5 år kortare än männens. Skillnaden skulle anty
da en skillnad i påfrestningar under livet. Barnafödandet, olika 
arbetsuppgifter och olika kost är några förslag till förklaringar. Kropps längd 
Människornas medellängd är ett annat mått på levnadsstandard 
och hälsa. I grunden är kroppslängden ärftligt bestämd, men till 
10-15 procent är den betingad av kost och barnsjukdomar. Sam
ma problem som för medellivslängden gäller vid beräkningar av 
förhistoriska kroppslängder. Misstanken finns att de begravda 
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Medelkroppslängdenför vuxna personer under mesoliticum, neoliticum 
och bronsåldern (för periodindelningen, se sidan 50). 

människorna kan vara ett urval som levde särskilt gott och där
med blev längre än flertalet. 

Den äldsta studerade neolitiska befolkningen är knappt ett tjog 
människor i en stenkammargrav från yngre tidigneoliticum vid 
Slutarp i Västergötland. De människorna blev ungefär lika långa 
som människorna under mesoliticum och under mellanneoliticum 
inom den gropkeramiska kulturen. Underlaget är litet, men det 
pekar inte mot någon försämring av levnadsstandarden i och med 
att jordbruket infördes, till skillnad från vad beräkningarna av 
medellivslängden gjorde. 

Människorna, som begravdes inom stridsyxekulturen under 
yngre mellanneoliticum och i hällkistorna under senneoliticum och 
äldre bronsåldern, blev däremot ungefär en decimeter längre. Frå
gan är naturligtvis om detta var förnäma gravseder för människor 
med hög levnadsstandarad, eller om en allmän höjning av levnads
standarden hade ägt rum sedan tidigneoliticum. Strängt taget kan 
inte heller en ärftlig förändring inom befolkningen uteslutas som 
förklaring. Frågan får tills vidare lämnas öppen. 
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Hål i tänderna, eller karies, får man av bland annat kolhydratrik 
kost. Det ligger därför nära till hands att misstänka att hål i tän
derna skulle bli vanligare när jordbruket infördes. Maten kom att 
innehålla gröt och kanske bröd och mjölk, även om de skelettke
miska analyserna, som presenterades på sidorna 170-172, visar 
att skillnaden inte ska överbetonas. 

Fynden av tänder från mesoliticum och neoliticum visar, som 
väntat, att förekomsten av hål i tänderna ökade, från 1 på 1 000 
under mesoliticum till 2-3 på 100 under neoliticum. Människor
na inom den gropkeramiska kulturen, som endast i måttlig ut
sträckning bedrev åkerbruk, hade inga hål alls. Detta verkar vara 
en uppenbar sänkning i levnadsstandard under neoliticum. Om den 
orsakades av bättre eller sämre kost kan diskuteras. 

Under senneoliticum och äldre bronsåldern blev hål i tänderna 
ytterligare vanligare. Antalet hål mera än fördubblades. Detta ty
der på en förändrad kost med ett större inslag av kolhydrater i 
maten på gårdarna med de stora långhusen, där förådsutrymme
na för säd, surmjölk och ost var stora. Sjukdomar och nedslitning 
En del sjukdomar sätter märken i skelettet för livet, även om de 
flesta inte gör det. Allmän näringsbrist och sjuklighet i barndomen 
leder sålunda till att det bildas tvärgående fåror på tänderna. Så
dana har inte studerats systematiskt, men de tycks förekomma 
oftare under neoliticum än under mesoliticum. De finns till exem
pel hos skelett både i stridsyxekulturens gravar från yngre mellan
neoliticum vid Lilla Bedinge i Skåne och i hällkistan från senneo
liticum och äldre bronsåldern vid Dragby i Uppland. De saknas 
hos skeletten från den gropkeramiska kulturens människor. Salt
brist i mat lagad på säd i jordbrukssamhällena jämförd med en kost 
rik på kött och fisk i jägare-fiskare-samlaresamhällena är ett för
slag till förklaring. 

Blodbrist får skalltakets ben att bli tjockare. Tvärtemot vad man 
kunde vänta sig från förekomsten av fåror på tänderna hade män
niskorna under mesoliticum tjockare skallar än under neoliticum. 
Också detta har förklarats med fiskätandet. Fisk ingår i binnike
maskarnas livscykel. De skelettkemiska undersökningarna tyder 
på att de mesolitiska människorna åt mycket fisk. De kan således 
ha varit ständigt plågade av mask i magen med blodbrist som följd. 
Skeletten i de mesolitiska gravarna och i den gropkeramiska kul-
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turens gravar visar också ofta spår efter reumatism och arbetsbelastning. Många hade som äldre ständig ryggvärk. En originell skelettskada hos en god del av männen inom den gropkeramiska kulturen är nedslitning av lårbenen på ett sätt som uppkommer vid långvarig och ensidig belastning. Skadan, som bara finns hos män, kan bero på mycket kanotpaddlande under fisket och säljakten. Elj est är det vanligt att lårbenen hos flertalet neolitiska skelett är tillplattade överst under leden. Den rimligaste förklaringen till det är huksittning. Detta kan mätas som ett index, som visar att människorna, som begrovs i hällkistan vid Dragby, var extrema huksittare. Huksittande var minst vanligt inom den gropkeramiska kulturen. Ett ensidigt och långvarigt arbete, som borde ge upphov till belastningsskador, är att mala med handkvarn. En kvinna begravd under yngre mellanneoliticum vid Vellinge i Skåne enligt stridsyxekulturens sedvänja hade skador efter att leden vid hälen hade tänjts ut. Kvinnan hade också lätta skador i ryggraden. Orsaken är dock oklar. Skador efter malning återstår att studera. Som en kuriositet kan avslutningsvis nämnas att från fyndplatsen Alvastra i Östergötland från äldre mellanneoliticum finns en gris med ett benbrott, som hade läkt innan grisen slaktades. Skadorna hos husdjuren i slaktavfallet på fyndplatsen är eljest fåtaliga. 
Äterblick Genomgången av spår efter brister i kosten, sj ukdomar och belastningsskador, eller i största allmänhet mått på levnadsstandarden, visar att det skedde förändringar vid jordbrukets införande 3900 f.Kr. Dessa var både till det bättre och det sämre . Det blev nya påfrestningar i stället för gamla, som minskade eller försvann. LIVSMÖNSTER Befolkningstillväxten, den ökade bofastheten och tidens gång medförde förändringar. Samhällena var inte desamma mot slutet av neoliticum, som de hade varit mot slutet av mesoliticum. Bo fasthet Bland de under förra och detta århundrade studerade småskaliga samhällena var, och i några få fall är, skillnaden i livsmönster stor mellan bofasta jordbrukare och kringflyttande fiskare-j ägare-sam-



D ET TI D I G A  J O R D B R U KETS K O N S EKVE N S E R  223 lare. Med bofastheten följ er aggressivitet och ritualisering. De rörliga människorna är mera spontana och känslosamma. De undviker konflikter genom att flytta. Detta låter som en nostalgisk och romantisk dröm om det försvunna paradiset. Bakgrunden är emellertid att i samhällen löses potentiella konflikter på olika sätt . Samhällen med många människor inom små ytor och med många och oj ämnt fördelade ägodelar innebär risk för spänningar och oro. Detta undviks genom att livet ritualiseras. Barnen lär sig tidigt regler och normer. Dessa tar sig uttryck i kult och ceremonier, som visar hur människorna förhåller sig till varandra, och till de utommänskliga krafterna. Under tidigneoliticum byggdes nya långhus ett stycke bort inom gårdsområdet med ett par generationers mellanrum, men säsongsvis flyttade hushållen eller några av deras medlemmar till olika platser för fiske och j akt, och som ska beskrivas på sidan 227 samlades då och då många hushåll på särskilda mötesplatser. Antagligen var skillnaden i bofasthet inte så stor jämförd med grupperna av fiskare-j ägare-samlare under senmesoliticum. Först efter 500-1 500 år på olika håll i landet blev skillnaden uppenbar. I de jordbrukande neolitiska samhällena, och likaså under bronsåldern, byggde man då stenmonument, begravde efter standardiserade regler och lade regelbundet ner offer i myrar och sjökanter. Lerkrukornas utstuderade former och rika dekorationer är gissningsvis en svag avspegling av rikt dekorerade och färgsprakande kläder och husväggar. Detta var som mest utpräglat under yngre tidigneoliticum och början av äldre mellanneoliticum. Ordning och överblick i samhället upprätthölls genom ritualisering. Människornas livscykler delades upp i steg efter vilket kön man hade och efter hur gammal man var. Skillnaden mellan könens och olika människogruppers gravar var stor. Människooffren visar att man oinskränkt kunde förfoga över andra människor. Den lättsamhet och enkla effektivitet som karakteriserar sentida fiskare-jägare-samlare fanns det nog mindre av i de jordbrukande samhällena under neoliticum och bronsåldern än under mesoliticum. Livet hade blivit mera komplicerat att leva. Makt inom hushållen I långhusen bodde små samarbetande grupper av människor. Skiljelinj erna mellan människorna inom dessa hushåll gick mellan generationer och kön. Arbetsfördelningen mellan könen var det helt centrala i hushållens vardag och långsiktiga fortlevnad. Hade nå-
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gotdera könet mera inflytande och prestige än det andra? 

När denna fråga diskuteras i jordbrukssammanhang för neoli
ticum och bronsåldern, brukar man peka på två företeelser: ård
ret och nötboskapen. 

Tanken är att jordbruk med grävkäpp bedrevs av hushållens 
kvinnor, medan det att gå bakom årdret och dragarna var ett tungt 
mansarbete. Tanken har stöd i den etnografiska erfarenheten. Ett 
av de mest betydelsefulla och prestigegivande momenten inom 
åkerbruket skulle således ha överförts från kvinnorna inom hus
hållen till männen i och med att årdret kom i bruk. 

Nötboskapshjordarna måste skötas långsiktigt. De var gårdar
nas kapital, som gav mjölk, kött och hudar, och som fungerade som 
dragare. Rikedom och prestige kunde lätt räknas som antalet djur 
i hjordarna. Djuren kunde användas i handel och gåvoutbyte, vid 
brudköp och offer till makterna. Den till nötboskapen knutna 
statusen tycks i första hand ha varit männens. Den etnografiska 
erfarenheten pekar i den riktningen, och de arkeologiska fynden 
antyder, som beskevs på sidorna 203-207, att männen under neo
liticum var mera knutna till boskapen än vad kvinnorna var. Un
der bronsåldern skedde en uppdelning. Männen var knutna till nöt
boska pen, kvinnorna till fåren och getterna. 

Båda dessa företeelser pekar mot att arbetsfördelningen inom 
hushållen gav männen mera prestige i andras ögon. Männen för
de ett rörligt uteliv på åkrar och i betesmarker, kvinnorna var mera 
knutna till hus och husgeråd. Det går att föreställa sig att det var 
männen som träffades, när flera hushåll skulle dryfta gemensam
ma angelägenheter. 

Det är naturligtvis problematiskt att säga att de tidigare mera 
likvärdiga positionerna för de båda könen inom hushållen försköts 
mot att männen kom att ges mera prestige när jordbruket inför
des. Resonemanget leder emellertid till slutsatsen att de traditio
nellt välkända könsrollerna också med avseende på värdering 
kanske utformades speciellt under senneoliticum och äldre brons
åldern, då användningen av årder blev vanlig och stora boskaps
hjordar tycks ha vallats i ett allt öppnare landskap. 

Makt i samhället 
Enskilda hushåll är sårbara för dålig väderlek, missväxt, elds
våda, boskapssjukdomar, boskapstjuvar och mycket annat elän
de. För att säkerställa såväl hushållens långsiktiga fortlevnad, de
ras reproduktion, som det årliga varvets sådd och skörd måste hus-
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hållen samverka. Samarbetet kunde gälla sådant som utsädet, 
avelstjurar och gemensam vallning, men också utbyte av giftasvux
na ungdomar, boskapsräder eller större offer till de livgivande 
makterna. Hushållen samverkade på olika sätt under neoliticum 
och bronsåldern. 

Från tidigneoliticum och äldre mellanneoliticum finns samlings
platser. På fyndplatsen Fågelbacken i Västmanland från tidigneo
liticum fanns hyddor i en ring runt tre kraftiga pålar i stenskodda 
hål. Tankarna går osökt till nordvästkustindianernas totempålar. 
Vid foten av pålarna och i gropar runt hyddorna fanns brända 
kraniedelar av människohuvuden. På fyndplatsen Fågelbacken 
samlades människor från flera gårdar för gemensamma riter och 
ceremonier, kanske kring gemensamma förfäder eller avlidna släk
tingar. 

Från äldre delen av äldre mellanneoliticum är den flera gånger 
nämnda fyndplatsen Alvastra i Östergötland. Där fanns en gång 
en samling hyddor på en träplattform innanför en palissad ute i 
en källmyr. Otaliga eldstäder, eldslagningsstenar, halvfärdiga yxor 
och matoffer visar vad som en gång försiggick undangömt ute i 
träsket bakom träpålar. Från yngre delen av äldre mellanneoliti
cum är fyndplatsen Stävie i Skåne. Här avgränsades ett område med 
diken, innanför vilka ceremonierna och offren ägde rum. 

Det var tydligen den gemensamma kulten på platser där med
lemmar från flera hushåll samlades, som i regelbundet återkom
mande handlingar visade vilka människor som tillhörde en större 
samverkande grupp än de enskilda hushållen. 

Från bronsåldern finns i stället gravhögar och gravrösen, som 
Kiviksgraven i Skåne från period Il, Hågahögen i Uppland från pe
riod IV och gravhögen vid Sagaholm i Småland från period Il eller 
III. Det finns också offerfynd med märkliga och ovanliga föremål 
som bronshästar, bronskittlar på hjul och bronslurar. Anhopningar
na av hällristningar inom små områden såsom nära Norrköping, 
i Enköpingstrakten, på Österlen i Skåne och i Tanum i Bohuslän 
är också anmärkningsvärda. 

Intrycket är att de för tidigneoliticum och äldre mellanneoliti
cum karakteristiska grupperna av samverkande hushåll inte läng
re fanns under bronsåldern. I stället fanns individer och släkter med 
stora tillgångar och hög status. De lät genomföra invecklade kult
upptåg, som avbildades som hällristningar, lät nedlägga dyrbara 
offer till gudarna i våtmarker och lät begrava medlemmar av släk
ten i monumentala gravar tillsammans med praktfulla kläder och 
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metallföremål. Just förekomsten av metallföremålen och praktgra
varna visar att jordbruket gav ett överskott under bronsåldern, som 
kom att fördelas olika mellan hushållen. Från och med senneoliti
cum, med en försiktig början i yngre mellanneoliticum, kunde makt 
och prestige manifesteras i lätthanterliga koppar- och bronsföre
mål. Enskilda individer och släkter kunde förvärva mera än and
ra genom att bo på gårdar som gav ett överskott. Detta kunde 
användes till att upprätthålla bytesförbindelser med människor i 
Danmark och på kontinenten. Innehavet av de föremål man bytt 
till sig gav prestige och anseende, på sikt också makt. 

Senast från och med äldre bronsåldern hade hövdingar och 
hövdingasläkter större tillgångar än andra. Hövdingarna hade 
konstfullt vävda kläder, sinnrika frisyrer, bronssmycken och brons
svärd. De var släkt med gudarna och genomförde de ceremonier, 
ritualer och offer som tillförsäkrade alla årets och livets fruktsam
ma gång, varv efter varv. Under tidigneoliticum och äldre mellan
neoliticum hade alla hushåll gjort detta tillsammans. 
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L I TTERATUR Beräkningar av befolkningstillväxt för tiden före 1 700-talets folkbokföring är ovanliga och osäkra (Welinder 1 979, Berglund m.fl .  1 991 ) .  Studier av  de  förhistoriska skeletten ger däremot goda möj ligheter att bedöma hälsa (Bennike 1 985,  Stjernberg 1 987, Goodman 1991 ,  Meiklejohn & Zvelebil 1991 ) ,  medellivslängd (Welinder 1 979, 1 982a, Persson, 0. & Persson 1988 )  och kroppslängd (During 1992, Bennike & Hagberg 1994) .  Mera sofistikerade studier kan också leda fram till kunskap om slitskador från till exempel huksittande (Gejvall 1 963)  eller det tunga arbetet vid handkvarnarna (Molleson 1 994) .  De förhistoriska människornas tänder låter sig studeras ungefär som tänderna hos nutida människor (Alexandersson 1 988 ,  Meiklejohn m.fl. 1 988 ,  Meiklejohn & Schentag 1 992). Mellan rörliga och bofasta samhällen finns väsentliga skillnader. Dessa kan bli gripbara utifrån etnografiska och historiska analogier (Knutsson, H. 1 995), liksom könsrollernas värdering inom hushållen (Nielsen & Nmgaard 1987, Damm 1 991 ,  Bogucki 1 993 ) .  Samlingsplatser från början av neoliticum som källmaterial för att förstå samhällenas uppbyggnad har uppmärksammats relativt sent inom arkeologin (Larsson, L. 1 982, Browall 1 986, Söderblom 1995), Diskussionen om samhällenas grad av jämlikhet under bronsåldern är däremot gammal, om än den har förnyats utifrån socialantropologiska perspektiv det senaste decenniet (Johnsen & Welinder 1 993, Larsson, Th.B .  1 995).  
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