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En ryttare och hans
häst gravlades vid
Bengtsarvet, Sollerön i
Dalarna, på I 000-talet.
Mannens utstyrsel be
stod bland annat av en
arbetsyxa, som även
kunde användas som
vapen, en amulettring
och isbroddar. Till häs
ten fanns både betsel
och bjällror till seldo
net, isbroddar samt en
ryktskrapa av järn.
Både ryktskrapan, som
från början av vikinga
tiden dyker upp i gra
varna, och isbroddarna
visar på hästens ökade
roll som arbetsdjur.

för för skafthålsyxor, och de utformades i olika storlekar och ty
per. Man hade dels en långsmal klyvyxa, som lämpade sig att hugga
träd och klyva med, dels en mindre arbetsyxa som liknar våra
dagars handyxor. Den gamla goda holkyxan användes fortfaran
de till timmermansarbete och snickeri.
Den vanliga arbetsyxan med skafthål ändrades inte nämnvärt
under järnåldern. För trädfällning, till vedklyvning, husbygge och
(senare även) skeppstimmer behövdes en yxa med en viss tyngd och
inte för bred egg. Denna typ av yxor har funnits under hela järn
åldern, och vikten varierade mellan 500 och 800 gram. Det före
kom även större, upp mot 1 000 gram, men det var ovanligt. För
att förstärka området omkring skafthålet, utan att det uppstod för
tjockade partier, smiddes järnet ut i flikar på varje sida om skaft
hålet, och man talar därför om tvåflikiga och fyrflikiga skafthåls
yxor.
Snickeriyxor och bättre vedyxor
Medan den fyrflikiga huggyxan var utbredd i väst, började man
på 600-talet även använda en tvåflikig skäggyxa i de östra delarna
av landet. Skäggyxan var utformad så att det bakom det nerdrag
na skägget var utrymme för handen när man önskade hålla i yx-
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bladet vid finare träarbete. Yxan användes alltså som ett tungt
stämjärn.
Ungefär vid samma tid tog man även i bruk täljbilan, som med
mycket bred och rak egg är ett redskap för släthuggning av ytor.
Sannolikt är det märkena efter en 13-14 cm bred tälj bila som man
har observerat i det norska Gokstad-skeppets gravkammare. De
nya huggyxorna var goda timmeryxor att hugga färskt trävirke
med. Med skäggyxan och täljbilan blev det möjligt att i högre ut
sträckning än förr bearbeta torrt trä i motsats till den tidigare våta
träteknologin. Båda yxtyperna har samband med ett ökat utnytt
jande av plank och skiftesverk.

Vapenyxor

Från 800-talet blev bredbladiga vapenyxor ett allt vanligare inslag
i gravarna, och de dominerade gravskicket så att man nästan för
lorar de vanliga arbets- eller handyxorna ur sikte. De bredbladiga
yxorna var framför allt vapenyxor, men de kan också ha använts
till att stycka kött med. För övrigt fanns vid denna tid samma yx
typer som tidigare: bra huggyxor till trädfällning och ved, hand
yxor till husbruk och snickeriyxor. På 900-talet dyker det upp rik
tigt små handyxor på 150-300 gram. Speciellt vanliga blir de på
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Gotland och de finns även i kvinnogravar. De har aldrig hittats
tillsammans med vapen, däremot ofta tillsammans med en tyngre
huggyxa.
På 1000-talet ökade yxtyperna i antal , framför allt användes
nu de tunga huggyxorna i större omfattning i förhål
lande till de lättare typerna som varit vanliga under vi
kingatid. Den generella bilden är att yxor på över 800
gram är ovanliga från förhistorisk tid, medan tyngre
yxor blir vanligare under medeltiden.
KÄRROR OCH VA GNAR
I jordbruket står transport av ved, gödsel , grödor och vinterfoder
för en stor del av arbetstiden. För större delen av järnåldern sak
nar vi säkra bevis från Sverige på hur man har löst det problemet.
I senare tid har bärmesar, släpor, slädar, kärror och vagnar använts.
Det äldsta fyndet av vagnshjul i Sverige kommer från vikinga
tid eller något tidigare, men redan dessförinnan måste kärror och
vagnar ha spelat en roll i jordbruket. Bronsålderns hällristningar i
Bohuslän visar många typer av vagnar, både två- och fyrhjuliga.
På gotländska bildstenar från yngre järnålder förekommer kärror,
vagnar och slädar. Det kan naturligtvis diskuteras i vilken utsträck-

Med införandet av tälj
bilan ökade utnyttjan
det av plank och skif 
tesverk. Man med tälj
bila på stenkors från.
Guldrupe, Gotland.

Bildsten från Alskog,
Gotland. 700-800-tal.
Utsnitt.
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ning som dessa avbildningar föreställer lokalt förekommande hjul
don.
I Danmark finns fynd av vagnar, hjul och delar till vagnar från
neolitisk tid och framåt. Det rör sig i flera fall om arbetsvagnar
och kärror som bland annat kan ha utnyttjats till hö och gödsel.
Från senneoliticum och fram i bronsåldern finns tvåhjuliga kärror
med massiva skivhjul och en forskare menar att de ingick i byar
nas redskapsinventarium i samma utsträckning som årdret. Under
äldsta järnålder utvecklas denna kärra till något som har kallats
för en "falsk 4-hjulsvagn", därför att den bara består av två ihop
monterade kärror. Den har dragits av två oxar.
Under 200-talet e.Kr. kan man i Danmark belägga de första
egentliga fyrhjulsvagnarna. De är resultat av en avancerad trätek
nologi och har haft hjul med ekrar. Med dessa typer av vagnar har
man kunnat transportera gödsel och köra hem foder på större
avstånd. Under yngre järnålder tillkommer nya vagnstyper som
framför allt är förknippade med långdistanshandelns ökade bety
delse.
Det har hittats flera ålderdomliga hjul i Sverige, men bara två
av dem anses vara från förhistorisk tid. En septemberdag 1933 hit
tades ett hjul i den lilla sjön Filaren i Mellösa socken i Söderman
land under grävningsarbete. Några få dagar senare undersöktes
fyndplatsen. Utifrån pollenanalys, och vad man visste om strandförskjutningen i området, drog
man slutsatsen att hjulet hamnat i mossen
mellan 500 och 1300 e.Kr. Hjulet är ett
ekerhjul av samma grundtyp som an
vänts i Danmark från 200-talet och
framåt, men Filaren-hjulet hör
typologiskt hemma i en grupp,
där alla daterade hjul härstam
mar från perioden 800-1000.
Det är ett tämligen litet, kraf
tigt hjul som har suttit på en ar
betsvagn.
Hjulet låg i gyttja, under någ
ra stenar som säkert hade place
rats ovanpå för att hålla hjulet på
plats under vattenytan. Det låg nära
till hands att tro att hjulet hade lagts ner
för att det skulle svälla i vattnet och återfå
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Vagnshjulfrån yngre
järnålder. Funnet i
sjön Filaren, Mellösa
socken, Södermanland.
Fälgen är gjord av
lönn, ekrarna av unga
ekstammar och navet
av björk. Till det sam
tida hjul, som hittats i
Skåne, hade samma
träslag utnyttjats till
de olika delarna.
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sin form, men under hjulet hittade man stora mängder växtrester
av humle. Det tydde på att hjulet hade lagts ner i vattnet för att
hålla nere humlestänglar till rötning. Detta skick var levande ännu
på 1900-talet i Ångermanland, då man lade vagnshjul som tyngd
över lin som skulle rötas. Med det heliga hjultecknet tillkallade man
högre makter för att övervaka rötningsprocessen. Nära hjulet hit
tades dessutom stycken av förarbetat trä, och möjligen ser vi här
en verkstadsplats där man inte bara rätade humle, utan där även
hjulet kan ha tillverkats.
1983 hittade man ett liknande hjul vid en utgrävning av en brunn
i V ästra Karaby i Skåne. Vagnshjulet, som daterades till vendel
tid, hade placerats i botten på brunnen och var av samma typ som
Filaren-hjulet.

ÅRDER - JÄRNÅLDERNS PLÖJNINGSREDSKAP
I jordbearbetningen spelade årdret den viktigaste rollen under hela
järnåldern. Årdret är något av ett universalredskap, och med det
ta redskap kan man utföra alla de grundläggande arbetsoperatio
nerna i jordbearbetningen: bryta träda, luckra upp jorden, mylla
ned utsädet, rensa ogräs och bryta upp stubben efter skörden.
Årdret är ett dragredskap, beräknat på en eller två oxar, kor eller
hästar, men även människor kan själva dra ett årder om djur sak
nas.

Korsärjning
I motsats till plogen, som har en vändskiva och därför vänder til
tan helt, skär årdret upp jorden och smular den. För att man skul
le få jorden så lös och smulad som möjligt, ärjades fårorna först
åt ett håll, därefter rakt eller snett på tvären av den första ärjnings
omgången. Beroende på jordens beskaffenhet och hur väl genom-
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arbetad man önskade åkerjorden, kunde man korsärja både två
och tre gånger före sådden.
Det finns exempel på korsärjade åkrar från förhistorisk tid i
nästan alla svenska landskap. Ibland har man under synliga åkrar
hittat spåren efter ärjningen, som till exempel i de stora åkersyste
men på Gotland. Förhistoriska årderspår har också bevarats un
der andra anläggningar, till exempel hus eller gravar från brons
och järnålder, eller i botten på moderna åkrar. Årderspåren har
bildats när årdret har gått så djupt att strimmor eller smala rän
nor med mörk åkerjord har bildats i den ljusa alven.
Även ovan mark kan spår efter järnålderns korsärjade åkrar
iakttas. Eftersom åkern ska bearbetas på bägge ledder, och årdret
ska vändas flera gånger, är den kvadratiska formen den mest läm
pade. Det märks till exempel i de stora åkersystemen från järnål
dern på Gotland. Där är åkrarna kvadratiska eller rektangulära
med korta långsidor. Även på det svenska fastlandet finns flera
exempel på närmast kvadratiska åkrar från järnåldern. Men det
finns inget absolut samband mellan årder och kvadratiska åkrar.
Med årder har man också kunnat bearbeta oregelbundna och ter-
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Årderspår funna under
gravhög i Högom,
Selångers socken,
Medelpad.
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ränganpassade ytor likaväl som långsmala tegar.
Åkrar som har ärjats en längre tid har också en tendens att bli
konkava. Den jord som fastnar på årdret förs med till åkerkan
ten, där den lossnar eller sparkas av. På så sätt kan jordvallar bil
das runt åkern, medan själva åkern blir urgröpt och skålformad.
Till skålformen har också vinderosion bidragit.
Årder har alltså oftast gett upphov till skålade eller plana åk
rar. Man har diskuterat om man också skulle kunna ha vänt jor
den med årder och därmed kunnat bygga upp ryggar. Det skulle
man ha gjort genom att årdret hölls lite snett åt ena sidan, och på
så sätt vändes jorden delvis även under ärjning. De flesta fynd av
årderbillar visar på en sådan ensidig nötning. Men det finns de som
hävdar att det är omöjligt att hålla årdret konstant i så stor vinkel
att jorden verkligen blev vänd. Praktiska försök har visat att an
tingen stöter dragåsen mot ena dragdjuret, eller så blir påfrestning
arna på styret så stora att det knäcks.

Ärdertyper
Hällristningarnas bilder berättar att det redan under bronsåldern
fanns tre olika typer av årder i Skandinavien: krokårder, bågårder
och stångårder. Både krokårder och bågårder har hittats i danska
mossar. Även i Sverige och Norge finns enstaka fynd av årder
delar i mossar. Stångårdret finns för förhistorisk tid än så länge bara
belagt på hällristningar. När det förekommer i historisk tid kallas
det i litteraturen tresidigt årder.

Ärder med separat bill
De äldsta bevarade årdren är krokårder. Årderbillen drogs genom
jorden i horisontellt läge och den kunde inte regleras. Det samman
satta bågårdret infördes senast 800 f.Kr. i Skandinavien. Dessa
årder var sammansatta i två reglerbara delar, och de hade också
försetts med en separat träbill. Även denna kunde justeras.
De nya konstruktionsdetaljerna gav flera fördelar. För det för
sta tog den separata billen emot det största slitaget, och därmed
skyddades årderfoten. Detta innebar att årderkroppen kunde an
vändas längre tid innan den måste bytas ut. I stället för att göra
ett nytt årder, kunde man nu tillverka många nya, lösa årderbillar.
Medan årderkropparna oftast gjordes av ask, björk och lind, val
des uteslutande hårda träslag till de lösa årderbillarna. De gjordes
av ek, men det finns också exempel på andra träslag, till exempel
fläder.
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Dragås
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- Handtag

I
Dragkrok
KROKÅRDER

I

Sula

De tre årdertyperna har definierats utifrån årderkropparnas fonn och
funktion. För att skilja dem åt har man tagit fasta på hur årdrenfogades
ihop och vilka delar av årdret som gjordes i ett stycke. Krokårdret består
till exempel av dragås och årdeifot i ett stycke, men med ett separat, in
fällt styre. Här finns liten eller ingen möjlighet att justera fotens vinkel i
jorden.
Dragkrok

I

BÅGÅRDER
Handtag

\ Årderfot
På bågårdret och stångårdret har det varit möjligt att justera vinkeln för
årdeifotens spets med en plugg eller kil i dragåsens hål. Ärdeifoten är
gjord i ett stycke med styret och är instucken i ett hål i dragåsen.
STÅNGÅRDER

Dragås

I

Skillnaden på bågårdret och stångårdret bestod dels i dragåsens fonn
(böjd eller rak), dels i att stångårdretförstärktes med ett stöd mellan
årdeifoten och dragåsen. Man kan säga att krokårdret liknar en försto
rad hacka, medan bågårdret bäst kan jämföras med en djurdragen
grävkäpp.
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Årderbillar av trä
funna i Käringsjön,
Halland.

En annan fördel med den lösa årderbillen var att själva ärjning
en blev förbättrad. Den separata årderbillen, som antingen var
formad som en spetsad pinne eller hade en trekantig, vass pilspets ,
ställdes så att den stack lite nedanför årderspetsen, det vill säga snett
nedåt-framåt, och fungerade som kölen på en båt. Den lösa årder
billen kunde dessutom ställas in både i djup och vinkel och blev
därmed mer flexibel. Årdret blev mycket stadigare och det gjorde
att det var möjligt att ärja fårorna tätare, utan att man gled in i
förra fåran.
Förbättringen kan också ha fått betydelse för såtekniken. Så
länge det var nödvändigt att ärja med brett avstånd mellan fåror
na, var det svårt att genomarbeta jorden , även om man korsärja
de. Därför var man hänvisad till att så i fårorna (radså). Med den
separata billen blev det möjligt att ärja tätare. Jorden blev bättre
genomarbetad över hela ytan och det blev möjligt att bredså åkern.
Experiment har visat att årdret med separat träbil! fungerade
dåligt till uppbrytning av långtidsträda med utvecklad grässvål.
Däremot var det användbart på 1 8 månader gammal träda där
örter och gräs inte var så djuprotade.
Från Norge och Sverige har de äldsta bevarade årderdelarna av
trä daterats till romersk järnålder. Från svenskt område finns två
träbillar av ek från 200-300-talen e.Kr. De påträffades i ett offer
fynd i den lilla mossen Käringsjön i Halland mellan andra träföre
mål och lerkärl som offrats i mossen. Båda årderbillarna har sut
tit på ett bågårder. De är långa och kraftiga med trekantigt, pilfor
mat huvud med tydliga slitmärken efter användning.
Arderbillar av järn
Årderbillar av järn började användas i Europa omkring 700 f.Kr.
De tidigaste järnbillarna var närmast pilformade , med litet huvud
och lång smal tånge , och fästes på samma sätt som den lösa trä
billen. Men tämligen snart dök även en annan typ upp, nämligen
de bladformade järnbillarna med hylsa av två sammanböjda skaft
lappar. De skyddade årderfotens yttersta spets. Omkring 100 f.Kr.
hade denna, i Europa, utvecklats till den vingade skaftlappsbillen,
där bladet var utsvängt framför skaftlappshylsan. Denna järnbill
skar bredare och gav därför en bättre jordbearbetning än de sma
lare järnbillarna, men samtidigt gav den ett hårdare motstånd och
krävde därför ett kraftigare årder.
Från järnåldersbyn i Vallhagar på Gotland kommer den hittills
äldsta kända svenska järnbillen, daterad till 400-500-tal e.Kr.
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Årderbillar av järn
från 500-1000 e.Kr.
Från vänster till
höger: Darsgärde
(Skederids socken,
Uppland), långlöt
(Öland) och Birka.

Svarvarbo-årdret.
Rekonstruktions
treckning.

Björnlunda-årdret.
Rekonstruktions
teckning.

Årderfrån Tibble,
Björnlunda socken,
Södermanland. Bred
vid årdret en järnbil/
funnen i en grav på
Birka. Trots att årder
och årderbill hittats på
skilda ställen passar
järnbillen exakt till
årderspetsen.
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Ungefär samtida är ett fynd av en årderbill från den befästa går
den Darsgärde i Uppland. Ytterligare en typ, den vingade årder
billen, är representerad i ett 600-700-tals fynd från Skåne. Trots
de få fynden i Sverige, ser vi att minst tre olika typer av järnbillar
var i bruk: kort och bred (Vallhagar), lång och smal (Darsgärde)
och vingad (Skåne).
Från yngre järnålder finns två fynd av årderkroppar, den ena från
Björnlunda i Södermanland (700-tal) och det andra från Svarvar
bo i Uppland ( 1000-tal}. Inget av dessa årder har haft separat trä
bill, men på Björnlundaårdret finns tydliga spår av att det har suttit
en järnbill längst fram på sulan. Dessa årderkroppar liknar årder
som har använts i Sverige och Norge under historisk tid.
Det finns en tydlig skillnad i storlek mellan årderbillar av järn
från järnålder, medeltid och nyare tid. Medan de förhistoriska
billarna sällan var längre än 10 cm, ökade storleken under medel
tiden, och i historisk tid kunde årderbillarna vara upp till 30 cm
(se vidare om detta i nästa band, "Jordbruket under feodalismen").

Fördelar med järnbill
Man har gjort experiment med de förhistoriska typerna av årder
med träbill, men inte med den yngre järnålderns årder med järn
bill. Men om vi jämför experiment med förhistoriska träårder och
sådana som gjorts med ett 1 800-talsårder med järnskoning, kan
vi få en viss uppfattning om skillnaden. Försöken har utförts i
England och i Norge. I båda fallen gjordes försöken i mycket god
jord som inte behövde gödslas. I båda experimenten korsärjades
jorden tre gånger.
Försök 1: På försökscentret Butser i England har man tillverkat
och provat kopior av förhistoriska danska årder med separat trä
bill, förspända av ett par oxar.
Försök 2: Ett motsvarande experiment har utförts med ett 1 800talsårder på Hedmarken i Norge. Till skillnad från det förra expe
rimentet var billen av järn och oxarna hade bytts ut mot en häst.
Medan man med oxarna och årder med träbill ärjade 380 kva
dratmeter per dag, klarade man med häst och stor järnbill 570
kvadratmeter per dag. Detta motsvarar en 50-procentig ökning i
arbetseffektivitet. Något av effektivitetsökningen berodde sanno
likt på byte av dragdjur, men det är troligt att bytet från träbill till
järnbill hade störst betydelse.
Sannolikt var det också förslitningen av träbillen som sänkte
arbetets effektivitet i försöket med det förhistoriska årdret. En ny
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träbill är vass, men den trubbas av under användningen och mås
te bytas tämligen ofta. Om man fortsätter att använda träbillen ett
tag efter att förslitningen börjar bli märkbar, sjunker den samlade
effektiviteten. I ett tredje experiment i Lejre i Danmark med ett
förhistoriskt träårder bearbetades ett halvt hektar under loppet av
105 timmar, vilket även det ungefär motsvarar 380 kvadratmeter
per dag. Under det arbetet var det nödvändigt att byta ut träbillen
sex gånger. Den måste bytas ut efter två eller tre dagars använd
mng.

Ärderbrukets fördelar
Inom flera regioner, både i Sverige och på många andra håll i värl
den, behöll årdret sin ställning som huvudredskap i åkerarbetet
långt fram i tiden. I områden som ofta drabbades av en torrperiod
om våren, ansågs det vara en fördel att årdret inte vänder jorden.
Genom att jorden enbart smulades, behöll det nedersta skiktet av
den genomarbetade jorden fukten längre. Man föredrog också
årdret i jord som var rik på sten. I många områden var åkrarna
små och oregelbundna, med stora stenar och röjningsrösen, långt
in på 1 800-talet. Här var det en fördel att använda årdret som
sällan vägde mer än 15 kg, och som därför kunde transporteras
utan svårighet från åker till åker. I åkern kan det glida förbi, eller
lyftas förbi, stora stenar eller andra hinder.
I de delar av världen, där man fortfarande använder hackbruk,
har försök ofta gjorts att införa oxdragen plog som en effektivise
ring av jordbruket. Där har man på senare tid fått upp intresset
för årdret som ett alternativ. Även om plogen är effektiv har den
många nackdelar, särskilt i ett småskaligt åkerbruk. Ett problem,
som har uppmärksammats under senare år, är att den plogvända
jorden riskerar att eroderas mycket kraftigare än jord som har
ärjats. En annan nackdel är att plogen är mycket mer specialise
rad än årdret. Medan årdret kan användas till alla vårbrukets ar
betsoperationer, behövs det andra redskap tillsammans med plo
gen, till exempel harv. En tredje nackdel är att plogen har ett sty
re, som måste hållas med båda händerna, medan årdret styrs med
den ena handen, så att den andra är fri att kontrollera dragdjuren.

SPADAR OCH HACKOR
Jämte årdret användes i järnåldersjordbruket en rad handredskap.
Det mesta talar för att handredskapen främst användes vid upp-
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odling, ogräsrensning och liknande arbeten, medan årdret var det
viktigaste redskapet på åkern .

Paddelspadar
Den äldsta typen av spadar som man har belagt i Skandinavien är
de så kallade paddelspadarna . De kan liknas vid grävkäppar fast
med bredare och plattare blad i båda ändarna. Längden varierar
från en till två meter. Sådana spadar har huvudsakligen hittats i
mossar och våtmarker på Jylland, men det finns liknande exem
pel i Sverige, bland annat från en mosse i Öj a socken i Kronobergs
län i Småland. Den är något osäkert daterad med pollenanalys till
äldre j ärnålder.
När man i Danmark först hittade spadar av denna typ trodde
man att det rörde sig om paddlar, men de uppvisade slitmärken
och skador som inte kunde ha åstadkommits i vatten, utan hellre
i j ord, grus och sand. Ett av de yngsta fynden i Danmark kunde
dessutom knytas direkt till sin funktion som spade. I en väganlägg
ning från 400-500-talen e.Kr. låg nämligen resterna av en dubbel
spade som skadats i samband med arbetet.
I Nya Guinea användes paddelliknande spadar till j ordarbete.
Dessa spadar var bra till att skära loss grässvål med, de kunde
användas till att skyffla jord med i trädgårdsodlingar, men först
och främst användes de för att gräva kanaler och dräneringsdiken.
Fördelen med att ha spadblad i bägge ändarna är dels att spa
den blir så lång att man kan stöta med den som med en grävkäpp,
dels att man kan fortsätta att använda spaden även när det ena bla
det skadats.
Paddelspadarna är i Skandinavien samtida med de stora åker
systemen från bronsålder och äldre j ärnålder. När man i Danmark
grävt ut j ärnåldersåkrar har det inom flera lokaler observerats få
ror längs med åkerbegränsningarna . Utifrån formen på fårorna
drog man slutsatsen att de hade åstadkommits med paddelspadar.
I Månstad i södra Västergötland finns också spår av att liknande
spadar kan ha använts till grunda fåror, längs med åkerbegräns
ningar från äldre j ärnålder.
Med dubbelspaden kunde alltså följ ande arbetsoperationer ut
föras: nyodling, dikesgrävning och intensivodling. De äldsta date
rade dubbelspadarna i Skandinavien är från 900 f.Kr. Fram till 500
e.Kr. är dubbelspaden den enda belagda typen av spade.
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Spadar och skyfflar
De första spadarna med trampavsats dyker upp på 500-talet e.Kr.
Bladen är ofta omkring 3 0 cm långa och tämligen smala. Skyfflar
av trä finns i både norska och danska fynd från förromersk j ärn
ålder, och de förekom under hela järnåldern. Skyfflarna skiljer sig
från de vanliga enkla spadarna huvudsakligen vid övergången
mellan blad och skaft. Skyffelns skuldra är jämnt avsmalnande mot
skaftet. Därför är den ett handredskap. Spaden däremot har en
trampavsats på ena eller båda sidorna och man kan alltså använ
da större kraft. Senast på 800-talet blev både skyfflar och spadar
bredare och mera symmetriska, men först under medeltiden har
vi belägg för breda spadar med två
trampavsatser.
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Hackor av trä och järn
Vi kan utgå från att enkla hackor av trä, där skaftet har formats
av en gren och bladet av grenens fäste mot stammen, har funnits
genom hela järnåldern, även om fynden är sparsamma. Hackor kan
även ha tillverkats av horn och ben. De äldsta kända trähackorna
i Skandinavien finns i norska och danska gravar från vikingatiden,
till exempel Oseberggraven från 800-talet.
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Det finns olika typer av hackor av j ärn. Gemensamt är att de
tillhör former som även har använts som yxblad eller som skoning
till störar och ispikar. Men många kan också ha använts till jord
bruk. På detta tyder eggens utformning, men oftast finns det ock
så slitspår som redskapen inte kan ha fått under träarbete.
Den äldsta typen består av ett gjutet, kompakt blad och en rör
formad hylsa (holk) för skaftet. Från övergångsskedet mellan
bronsålder och tidigaste j ärnålder i Sverige har man hittat sådana
redskap i järn. Dessa holkförsedda redskap, som tidigare benämn
des celter i den arkeologiska litteraturen, finns i såväl brons som
järn. De har använts långt fram i vår tid. Förutom slitspåren är det
form och storlek som vittnar om de olika arbetsmomenten. De har
använts som hacka, tväryxa och mejsel.
Hackor av j ärn med skaftlappshylsa är kända i Europa från 700
f.Kr. Hackorna består av ett blad, som överst har formats som två
breda lappar, skaftlappar, som bildar en hylsa för skaftet. De älds
ta kända hackorna av denna typ i Skandinavien har hittats i Dan
mark och daterats till århundradena närmast före Kristi födelse.
Det är först från 500-600-talen e.Kr. som det föreligger ett större
antal skaftlappshackor, de flesta från norska gravar. Många hack
or är bredbladiga, men det finns också exempel på smalare, mer
spetsiga typer av hackor.
Hackbruk under järnåldern ?
Årderbruk har förekommit från neoliticum i Sverige. Man har
diskuterat i vilken utsträckning som ett j ordbruk baserat på hand
redskap, parallellt med årderbruket, kan ha fortlevt in i j ärnåldern.
Diskussionen har fått nytt liv av forskningen kring röjningsröse
områdena, som i folkmun ofta har kallats för hackerör.
Den muntliga traditionen, som gett upphov till tolkningen av
röjningsröseområden som rester efter hackbruk, måste till att börja
med ses i sitt sociala och teknologiska sammanhang. Under 1 7001 8 00-talen användes andra redskap för j ordbearbetning än den
äldsta j ärnålderns lätta bågårder: j ärnskott sulårder, harv och vält
och efter hand också j ärnplog. Hackbruk förknippades då med en
lägre social klass, som inte hade tillgång till dragdjur. Den munt
liga traditionen uttrycker alltså främst det främlingskap, som då
tidens bönder kände inför odlingsspåren på utmarken.
Utöver den muntliga traditionen finns det dock även andra ar
gument, som talar för att handredskapen kan ha använts i röjnings
röseområden. På vissa lokaler är tätheten på rösen så stor att man
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ifrågasatt om årderbruk varit möjligt. Men järnålderns lätta årder
var enkla att lyfta och styra undan rösen och block. På de allra flesta
röjningsröselokaler har årderbruk därför varit möjligt. Men när
röjningsrösen förekommer i brant, sluttande mark kan det ha va
rit svårt att använda årder. Mycket talar alltså för att handredska
pen mest använts till nyodling och till jordbearbetning på vissa
svårtillgängliga marker.
Skillnaden i arbetstid och avkastning mellan årderbruk och
hackbruk är avsevärd. Utifrån sentida iakttagelser i olika delar av
Afrika, där hackbruk och årderbruk förekommer sida vid sida, har
man jämfört både arbetsinsats och avkastning.
För det första minskar arbetstiden per ytenhet när årder införs.
En man med oxdraget årder kan bearbeta en yta som är minst 30
procent större än vad han på samma tid hinner med hacka. I and
ra fall har man rapporterat att arealen kan mer än fördubblas med
samma arbetsinsats.
För det andra leder den förbättrade jordbearbetningen till ökad
avkastning. Den gör också att grödan bättre tillgodogör sig göd
sel. Kombinationen gödsel och årderbruk ger därför en avsevärt
högre avkastning än kombinationen gödsel och hackbruk.
I ekonomiska termer kan man säga att årderbruk jämfört med
hackbruk innebär en ökning både av arbetets produktivitet och av
arealproduktiviteten.
Ett jordbruk baserat på handredskap, i en ekonomi som i öv
rigt domineras av årderbruk, är ett tecken antingen på ett överskott
av arbetskraft eller på en brist på dragdjur. Båda dessa förhållan
den kan ha spelat en roll i vissa perioder och i vissa delar av Sverige
under järnåldern. Men det går inte att generellt förklara röjnings
röseområdena i olika delar av Sverige som rester efter ett omfat
tande hackbruk under järnåldern.

SKÄRA, LÖVKNIV OCH LIE
Det är i skördearbetet och i slåttern som järnet först kommer till
användning i järnåldersjordbruket. Redan före järnålderns början
fanns det järnskäror. Eventuellt användes också bronsskäror fort
farande under äldsta järnålder, parallellt med de nya av järn. Jär
nets roll i jordbruket under äldsta järnålder togs upp i första ka
pitlet sidan 261.
Vi vet inte så mycket om skörderedskapen under de första 200300 åren av järnåldern, men omkring 200 f.Kr. blir bilden mycket
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tydlig och från de följande 600 åren finns ett speciellt rikt föremåls
bestånd (se karta sidan 262). Fynden från denna period härstam
mar företrädesvis från gravar. Under perioden 400-1000 är käll
materialet ett annat. De skörderedskap vi känner till i Sverige från
den tiden har främst hittats på boplatser.
Fram till 200 e.Kr. finns skörderedskapen i många olika former.
Det är tydligt att det redan tidigt hade utvecklats lokala smides
traditioner. Det är till exempel klara skillnader på skäror från
Västergötland och från Östergötland. Ibland är det också möjligt
att se att det i ett landskap fanns en förkärlek för en bestämd typ,
som till exempel i norra Skåne eller på Öland. Men även om det
finns många variationer, har alla skäror från tiden före 200 e.Kr.
utförts i samma grundform. Bladets nedre del står rätt upp ur skaf
tet. Några av dessa upprättstående skäror i järn påminner starkt
om de halvmåneformiga skärorna i flinta , och det kan finnas ett
direkt kronologiskt och funktionellt samband mellan dessa skäror.
Lövkniv, skära eller örtkniv
Skärorna användes till sädesskörd, lövtäkt och insamling av vass,
starr, ag, örter, frön och frukter m.m. Formvariation och skillnad
i storlek berodde till en stor del på vad som skulle skördas och vem
som skulle skörda.
En tysk arkeolog har experimenterat med ett tiotal olika för
romerska skörderedskap, de flesta från svenska gravar. Han har
låtit människor som fortfarande i sitt dagliga liv skördar lövfoder,
säd eller örter för hand, använda kopior av de förhistoriska red
skapen och jämfört dem med moderna redskap.
Resultaten av försöken visade att några av de förhistoriska
skärorna enbart kan ha varit använda som lövknivar. Gemensamt
för dessa blad är att de avslutas med en långt neddragen krök.
Denna nerböjda spets ger en säker huggteknik under lövtäkt, men
den är i vägen om redskapet används till sädesskörd.
En annan stor grupp av skäror karakteriserades som kombina
tionsredskap, därför att de var användbara både till sädesskörd och
till lövtäkt. De har, liksom lövknivarna, blad som står upprätt i
förhållande till skaftet, men spetsen har inte lövknivens distinkta
böjning. Några av dessa skäror var små och mycket bra att använda
till örtinsamling och liknande. Under försöken gick det mycket
fortare att skörda örter med sådana småskäror än att plocka dem
för hand. De kan ha använts både till insamling av örter och till
den typ av sädesskörd då axen skars ett och ett.
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En stor del av de
äldsta skörderedska
pen av järn kan ha
varit lövknivar. De är
jämförelsevis stora.
Den nedåtböjda spet
sen gör dem otympliga
till sädesskörd. De spe
cialiserade lövknivar
na finns som grav
gåvor under å rhundra
dena före Kristi födel
se men upphör helt
därefter.
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En stor grupp skäror
har varit ett slags kom
binationsredskap som
kan ha använts både
till sädesskörd och
lövtäkt. De har liksom
lövknivarna blad som
står upprätt i förhåll
ande till skaftet, men
spetsen har inte löv
knivens distinkta krök
ning. De typer som
finns överst till höger
finns också i mindre
varianter som kan ha
använts till örtinsam
ling eller liknande.
Dessa typer förekom
mer som gravgåvor
från 200 f.Kr. till 200
e.Kr.
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Men gränsen är flytande mellan skäror av olika storlek. Under
försöken visade det sig att skäror ända ned till 13 centimeters längd
var brukbara till att skära av stråna buntvis. Men för de vuxna män
som deltog i försöken var det önskvärt med en skära som var någ
ra centimeter längre. Storleken på redskapen handlar alltså inte
bara om vad som skulle skördas utan berodde också på vem som
skulle skörda: män, kvinnor eller barn. Förekomsten av så många
små skäror kan ses som ett tecken på att skördearbetet framför allt
var en syssla för kvinnor och barn.
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Kortliar förekommer från
århundradena runt Kristi födelse.
200-600 e. Kr. tar de över
skärornas roll som gra vgåvor.
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Skäror som symboler
När skärorna lades ner i gravarna kan en av orsakerna ha varit
att de uppfattades som symboler för en viktig del av försörjning
en. Kanske var de döda en länk mellan de levande och de livgivande
makterna. Gravarnas utformning för tankarna lika mycket till en
offerhandling som till gravläggning.
Lövkniven förlorade sin tidigare betydelsefulla ställning i grav
materialet omkring Kristi födelse. Samtidigt började kortlien att
förekomma i gravarna. Det är närliggande att tolka nedgången i
"äkta" lövknivar som ett tecken på att lövinsamlingen var på väg
att förlora i betydelse till förmån för ökad foderinsamling av mar
kens växter. Men med våra ögon verkar inte den mindre skäran
av kortlietyp vara särskilt väl ägnad till slåtter, däremot tycks den
ha varit en bra sädesskära. Övergången kan alltså också illustrera
en ökad betoning av åkerbruket. Detta antagande understryks även
av att småskäror för skörd och örtinsamling ökar under samma
tid.
Omkring 200 e.Kr. sker en hastig övergång till ett nytt mönster.
De enkla brandgravarna med redskap är nu nästan helt borta.
Skörderedskapen , som tidigare oftast låg i gravar med kvinnlig
prägel, återfinns nu i gravar med mycket enkla gravgåvor eller i
mansgravar med vapen. De förekommer också i offerfynd, bland
annat i de så kallade krigsbytesofferfynden från Danmark och
Nordtyskland. Nedläggningen av skörderedskap i religiöst-sym-

Miniatyrredskap har
använts som amuletter
att bära om halsen
eller, som här, fästa på
en kortlie. Talby Lill
sved, Salems socken,
Södermanland. Date
ring tidigast 200-300tal e.Kr.
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Räfsorfunna i Käring
sjön, Halland.
200- 300-tal.

boliskt syfte har alltså fått en annan innebörd och har bytt sfär från en utpräglat kvinnlig, till en utpräglat manlig.
I denna nya, manliga sfär framträder helt nya redskapstyper.
Floran av äldre inhemska former har ersatts av ett litet urval red
skap, alla av romersk eller keltiskt ursprung. Alla är effektiva till
höslåtter eller sädesskörd.
Kortlien
Under de första århundradena efter Kristi födelse dyker alltså de
första skärorna av kortlietyp upp. Förutom i de manligt betonade
gravarna finns de också i de samtida boplatsfynden. Det visar att
förändringen i gravfynden återspeglar en reell förändring i red
skapsuppsättningen. Skärorna av kortlie-typ (och självfallet även
kortliarna) har ganska långsträckta blad. Bladet bildar en rät eller
vid vinkel mot skaftet. Dessa skäror kallas därför även vinkelskäror.
Den äldsta skäran av kortlie-typ har hittats i en grav i Kölaby sock
en, i de nuvarande skogsbygderna i sydvästra V ästergötland.
Kortliarna är från börian ganska små, men de utvecklas efter
hand mot "riktiga" kortliar - 20 till 30 cm långa. Denna typ av
kortliar har säkert använts till slåtter och förekommer från 200talet e.Kr.
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De har på ett helt annat sätt än de tidigare skörderedskapen
möjliggjort höslåtter. Det är kanske ingen tillfällighet att lövkni
ven minskar i symbolisk betydelse i gravarna samtidigt som man
får ett redskap för effektiv höslåtter. Detta är också samtidigt med
att vi för första gången säkert kan belägga stallning i hela det svens
ka området. Ett ytterligare belägg för att det under denna period
blev allt viktigare att skörda gräs, är fynden av de två räfsorna i
offermyren Käringsjön i Halland. Från samma tid förekommer
också fynd av räfsor i Danmark.
Skörd och slåtter under yngre järnålder
Boplatsfynd och enstaka gravfynd från Sverige, samt hundratals
gravfynd från Norge, ger en bra bild av skörderedskapen under
senare hälften av järnåldern (500-1000 e.Kr.). Skärorna är rät- eller
vidvinklade, och det finns nu även kortliar som överstiger 30 cm.
Långlien, med blad på upp till 50 cm, är inte säkert belagd i Sverige
förrän under tidig medeltid. Men i norska fynd förekommer lång
lien från 700-talet, och man får anta att den funnits i Sverige vid
samma tid.
När långlien infördes, kunde en man, med samma tidsförbruk
ning som tidigare, slå en nästan dubbelt så stor ängsareal som med
kortlien (se nedan). Det är också möjligt att långlien i större ut
sträckning möjliggjorde ett ökat utnyttjande av det som senare
kommit att kallas hårdvallsäng, det vill säga torra eller friska äng
ar på fast mark, med inslag av örter och där gräsväxten inte är lika
tät som i sankängar och kärrmarker.

Hur påverkades skörd och slåtter av de nya redskapen?
Axel Steensberg jämförde i skördeexperiment på 1930-talet flint
och bronsblad av olika form, men av ungefärligen samma storlek
(17 cm), med en 30 cm kortlie från romersk järnålder och en 50
cm lång lie från vikingatid. En huvudfråga var vilket material som
var mest effektivt, mätt i hur stor areal som avverkades per tids
enhet. Till synes var bronsskärorna mera effektiva än flintskäror
na och järnredskapen oöverträffade i jämförelse med de båda and
ra. Men där dolde sig andra variabler som var lika viktiga.
Det var flintskäran utan skaft som var minst effektiv, medan
halvmåneformiga, kortskaftade skäror i flinta eller brons var
märkbart bättre. När bronsskäran försågs med en knopp i bakre
änden skedde en teknisk nyvinning. Bladets vinkel kunde nämli
gen justeras i förhållande till skaftet och med en sådan vidvinklad
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Blad utan
skaft fun
gerar som
en effektiv
hand. Nedre delen av
ryggen utgör hand
taget. Sådana blad har
gjorts av flinta.
Blad med
kort skaft, högst
30-40 cm, fungerar som en
.i
förlängning av
handen. Det finns
kortskaftade redskap i
flinta, brons och järn.

Blad
med
halvlångt skaft,
50-60 cm, fungerar som en
förlängning av
ena eller båda
annama. Redskap med halvlånga skaft har
blad av järn,
bör/kan ha funnits
även i brons.

Blad med långt
skaft, 80 cm eller
mer, fungerar
som en förläng
ning av både
armarna och
överkroppen.

knappskära i brons ökades skördearealen avsevärt. När knopp
skäran var felvinklad, sjönk emellertid effektiviteten till samma nivå
som flintskäran utan skaft. Kortlien av järn var också vidvinklad.
Men bladet var nästan dubbelt så långt som knoppskärans. Med
kortlien ändrades skördetekniken, från att skörda buntvis till att
meja 70 cm breda gator i fältet. Med den långa vikingatidslien med
ännu längre skaft mej ades drygt en meter breda gator.
Det vi kan utläsa av resultaten är att skörd och slåtter innebar
något helt annat i j ärnålder än i sten- och bronsålder. Under yngre
j ärnålder slogs den fyrdubbla arealen med långlie j ämfört med när
man i sten- och bronsålder skar med en flintskära utan skaft.
Men försöken visar också något annat. Som framgår av diagram
met finns ett nära samband mellan skördearealens storlek och bla
dets längd, alldeles oavsett om skäran gjordes i brons eller j ärn.
Utifrån detta samband kan vi anta att de äldsta j ärnskärorna hade
ungefär samma kapacitet, som de halvmåneformiga bronsskäror
na, det vill säga att man klarade av att skörda en drygt 400 m2 stor
areal under en dag. Jämfört med detta innebar de första riktiga
kortliarna, med blad på 30 cm och längre skaft, nästan en fördubb
ling av den skördade arealen.
Både flinta och brons satte troligtvis en praktisk gräns för hur
stora skärorna kunde bli utan att vara otympliga . Järnskärorna å
andra sidan kunde smidas ut med längre blad utan att tjockleken
måste ökas i samma omfattning.
Skördad areal , m 2
1 600 �-���----
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Samband mellan bladets längd och skördad areal per arbetsdag för
olika typer av förhistoriska skörderedskap. A -flintskära utan skaft,
B - halvmåneformiga skäror i flinta eller brons med kort skaft,
C - knappskära i brons, D - kortlie av järn, E - långlie av järn.

ARBETE OCH REDSKAP

Samman{attning
Järnålderns skördehistoria kan alltså delas in i tre perioder
• Under den första perioden 500 f.Kr. till Kristi födelse finns en
rik flora av olika skörderedskap, där rena lövknivar har en bety
dande plats, men där även en rad olika kombinationsredskap fö
rekommer. En stor mångfald av olika former finns. Kanske ska vi
se denna mångfald av redskap i ljuset av att järnhanteringen vid
denna tid i högre utsträckning än senare var gårdsanknuten.
• Den andra perioden från Kristi födelse till 200 e.Kr. verkar vara
en övergångsperiod, då nya former träder in och gamla former
träder tillbaka. Fortfarande finns många varianter av skäror kvar,
men nu dominerar de mindre skärorna. Lövknivarna har förlorat
sin symboliska betydelse och de första skärorna av kortlietyp har
dykt upp.
• Den tredje perioden (200-1000 e.Kr.) inleds med att de många
formerna försvinner och ersätts av få, men effektiva skörderedskap
med klara rötter i europeiska förebilder. Nu är mångfalden borta.
Fram stiger de skörderedskap som, med några smärre förändring
ar, kom att användas ända till vår tid. Den viktigaste förändring
en är kortlien, som nästan fördubblar effektiviteten vid slåttern. I
slutet av perioden tillkommer långlien. Denna fas i skörderedskap
ens historia sammanfaller med att den gårdsanknutna järnfram
ställningen minskar i betydelse och ersätts av en regionalt specia
liserad storproduktion av järn.
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LITTERATUR

Järnålderns träteknologi
Om järnålderns träteknologi och de därtill hörande redskapen finns att läsa
i Schovsbos avhandling om hjul och vagnar (Schovsbo 1987, s. 56).
Yxor till ved, strid och snickeri
Översikten över järnålderns yxor bygger på Harald Hvarfner ( 1 952), Kul
turhistoriskt lexikon för nordisk medeltid (Liest0ls och Thålin-Bergmans
artiklar under 0ks) samt på ett opublicerat manus av Kåre Fagerström.
Kärror och vagnar
Kärror och vagnar har studerats i ett skandinaviskt perspektiv av Schovsbo,
som även behandlar de dittills kända få svenska fynden av vagnsdelar (Schovs
bo 1987). Fyndet av vagnshjulet från sjön Filaren i Södermanland beskrivs
av Post m.fl. (1939). I Skåne på längden (1996) redovisas fyndet från Västra
Karaby i Skåne. Vedartsbestämningarna är utförda av Thomas Bartholin och
resultaten från dem har vänligen meddelats av Lasse Wallin, Riksantikvarie
ämbetet UV-Syd. Fyndet av rötad humle kan förefalla märkligt med tanke på
att man i övrigt från denna tid mest uppmärksammat rötning av hampa och
lin, men i detta fall anser undersökaren sig vara säker på att det rörde sig om
humle som vid denna tid sannolikt var insamlad snarare än odlad (se vidare
om hampa och lin i kapitlet Husdjur och grödor).
Arder - järnålderns plöjningsredskap
Ett viktigt arbete om svenska jordbruksredskap har skrivits av Janken Myr
dal (1982). Sarnäs (1988) och Wastesson (1988) har också behandlat jord
bruksredskap utifrån svenska fynd. Viktiga synpunkter har hämtats även från
Göran Kritz (1996). De gotländska åkersystemen från yngre bronsålder-äld
re järnålder har beskrivits av Sven-Olof Lindquist (1974) och Dan Carlsson
(1979) samt Bengt Windelhed ( 1984a och b). För utgrävda årderspår från järn
åldern se även Ramqvist (1992b), Broadbent (1985). Bland översikter över
jordbearbetningsredskap bör särskilt nämnas Glob ( 1951) och Grith Lerches
översikt över de senaste dateringarna (1995). Den nyaste europeiska översik
ten finns hos Janine Fries (1995), där även åkerformer behandlas. De svens
ka årderbillarna från romersk järnålder har publicerats hos Arbman 1945,
som dock tolkade dem som grävkäpp respektive spade. Glob (1951) och
Myrdal (1982) tolkar dem som årderbillar. Jirlow presenterade de två årder
kropparna från yngre järnålder-tidig medeltid (Jirlow 1973). Noggranna
undersökningar i väl bevarade områden med årderspår och i samband med
experiment har gett goda ledtrådar till hur åkrarna bearbetades under för
historisk tid (Hansen 1969, Coles 1973, Reynolds 1979, Vigge Nielsen 1991).
Underlaget för att jämföra effektiviteten hos årder från bronsålder-äldre järn
ålder och från 1 800-talet har hämtats i en artikel av Anders Hagen (1985)
samt från Ragnar Jirlow (1953). Årderbrukets fördelar framför plogbruket
behandlas bl.a. av Gebresenbet m.fl. (1997).
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Spadar och hackor
Avsnittet om paddelspadar bygger på Grith Lerche (1977, 1995). Den svens
ka paddelspaden har publicerats i Kjellmark (1936). Exemplen på spadbruk
i de stora danska åkersystemen har publicerats i Gudmund Hatt (1949), medan
exemplet från Månstad i Västergötland har hämtats från Widgren (1987).
Trampspadar och skyfflar har behandlats i Lerche (1995 och där anförd lit
teratur), Skj0lsvold ( 1968) och Sarnäs (1988). Enkla trähackor från yngre
järnålder finns bl.a. publicerade av Sigurd Grieg (1928).
Från Hjärthner-Holdar (1993) har vi hämtat upplysningarna om den äldsta
holkyxan av järn. Anders Hagen (1953) har tagit upp problemet med att
samma föremål kan ha använts till olika arbetsmoment (hacka, tväryxa eller
mejsel). De äldsta skaftlappshackorna i Skandinavien har publicerats av Jör
gen Lund (1980). Traditionen om "hackbönder" är spridd i såväl Norge som
Sverige (Visted & Stigum 1971, Hylthen-Cavallius 1863, Jirlow 1953). Jäm
förelser mellan hackbruk och årderbruk baseras på McCann (1995, s 47) och
Gebresenbet m.fl. (1997).

Skära, lövkniv och lie
Jens-Jörgen Penack (1993) har funktionsbestämt 40 olika former för skörde
redskap från Nordeuropa. En stor del av detta material stammar från Syd
och Mellansverige. Diskussionen om hur man skördade (skära högt eller lågt)
har framför allt lyfts fram av Helbrek (1957) och Eva Myrdal (1995). Andra
som behandlar skörderedskap från järnåldern är Myrdal (1982, 1988), Leo
pold (1975) och Grenander-Nyberg (1983).
Jämförelserna av redskapens effektivitet bygger på en granskning av Axel
Steensbergs experiment (Steensberg 1943).
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SKRIVA O M järnålderns jordbruksredskap utifrån vad som har

hittats i svensk jord, blir mycket fragmentariskt. Det samma gäl
ler de övriga skandinaviska länderna. Skiftande gravskick och olika
upptäcktshistoria har gett skilda förutsättningar för bevarande av
jordbruksredskap i trä och järn. Danmark svarar för många trä
fynd av redskap och vagnar från bronsålder och äldre järnålder,
men har mycket få fynd från yngre järnålder. Norge bidrar med
ett stort material av järnredskap från yngre järnålder, men färre
järnredskap och träföremål från äldre järnålder. I Sverige finns
avbildningar av redskap på hällristningarna från bronsåldern, ett
stort antal järnredskap från äldre järnålder och enstaka föremål
av trä.
Vi har därför valt att presentera jordbruksredskapen utifrån ett
skandinaviskt perspektiv, så att de svenska fynden kan ses i rela
tion till en större helhet. Det inbegriper även utblickar mot det
europeiska materialet.

JÄRNÅLDERNS TRÄTEKNOLOGI
De flesta träslag är hårda i torrt tillstånd men mjuknar efter att ha
legat i vatten ett tag. Det är därför ingen tillfällighet att man hit
tar både ofärdiga träföremål och huggavfall från förhistorisk tid i
mossar och igenvuxna sjöar. Det går en obruten tradition från sten
ålder till järnålder att bearbeta och forma trä först när det har le
gat i blöt. Den våta träteknologins redskap är först och främst
holkyxan, mejseln och kniven, medan den yngre järnålderns tälj
yxa, bila och den något senare sågen är den torra träteknologins
främsta verktyg. Den våta träteknologin förlorar alltså i betydelse
under järnåldern, men även senare fortsatte man att använda den
våta träteknologins princip, när föremål skulle fogas samman. Till
exempel måste torra ekrar sättas in i ett vått hjulnav. När navet
torkar och krymper sitter ekrarna fast.
Myrar, mossar och vattendrag var viktiga i människornas var
dag. Här lades ämnesträ som skulle användas till hus, skepp, år
der och vagnar. Här låg lin, hampa och lind i blöt för att man skulle
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få bort ytterhöljet omkring fibrerna som skulle bli kläder, rep och
segel. Ner i myrens kyliga innanmäte kunde man sätta matvaror
till jäsning eller för att de skulle hålla sig längre.
Vi vet att människorna offrade till högre makter i våtmarker,
mossar och rinnande vatten. Det finns ett klart tidsmässigt sam
band mellan det rituella användandet av våtmarkerna och den våta
träteknologins huvudperiod.
YXOR TILL VED, STRID OCH SNICKERI
När än och vart än mänsklig odling trängt fram, har yxan varit
ett av de viktigaste redskapen, det som brutit ner naturlandska
pet och byggt upp kulturlandskapet. Yxan har gått före plogen
och lien och den har varit förutsättningen för hus och hägnad.
De talrika yxfynden från alla förhistoriska perioder antyder
yxans särställning bland redskapen. - - - - Hvarfner 1952:121.
Den förromerska järnålderns yxa var holkyxan. Holkyxan var ett
arv från bronsåldern, och den levde vidare under järnåldern i oför
ändrad form i ett nytt material - järnet. Den var mycket allsidig,
och utformades i olika storlekar till bruk som huggyxa vid tim
merfällning eller som täljyxa, mejsel eller urholkningsyxa vid tim
mermansarbete och snickeri.
Holkyxa,
rekonstruktion.

Skafthålsyxor
Från 200-talet e.Kr. uppträder yxor av den typ som vi är vana vid
där yxhuvudet har ett genomgående hål för skaftet. De kallas därB

A) Tidig skafthålsyxa av järn (romersk järn-ålder Uppdkra, Skåne). B) Långsmal klyvyxa -från
romersk järnålder och framåt. C) Mindre arbetsyxa - yngre järnålder. D) Skäggyxa - yngre
järnålder. E) Bredbladig vapenyxa - yngre järnålder.

