
364 Ben från utgrävningar i Birka. Husdjur och grödor HUSDJUR EN GÅRD PÅ Öland under 400-talet kunde se ut så här: Det fanns tretton uppstallade nötkreatur (kor, kvigor, oxar, kanske en tjur) och en häst. I kättar alldeles innanför ingången till fähuset stod fyra · kalvar. Dessutom hade man trettio får, tre getter och tre svin. En grupp höns gick och pickade på gårdsplanen och några katter smög omkring och letade efter möss. En hund låg och gnagde på ett ben. Dessa till synes exakta och dessutom för en sentida betraktare lätt igenkännbara uppgifter har arkeologer beräknat utifrån fynd av djurbensavfall på boplatserna och antalet båsplatser i husen. Men det är sällan som man vågar sig på att med sådan exakthet rekonstruera djurbesättningar på gårdarna under järnåldern. 
Får, underkäke Får, tand Nöt, tänder Nöt, höftben 

Svin, underkäke Nöt, skulderblad Nöt, skenben 



I avsaknad av boskapsräkningar får man bygga upp kunskapen 
om husdjuren på boplatsernas slaktavfall. Det som man har att utgå 
från är alltså ett arkeologiskt material som i någon utsträckning 
kan anses representativt för det man slaktade och åt på den en
skilda boplatsen. Från det kan man försiktigtvis dra slutsatser om 
boskapsstockens sammansättning på en gård. Utifrån många små 
och stora fragment av ben har den specialiserade forskningen inom 
osteologin (vetenskapen om skelettets ben) utvecklat metoder för 
att kunna rekonstruera antalet djur, slaktvikt, ålderssammansätt
ning, djurens storlek och sättet man slaktade djuren på. Husdjurens fördelning 
Uppsättningen av husdjur på Ölandsgården under 400-talet kan 
naturligtvis inte ses som representativ för hela Sverige och för hela 
järnåldern. Det har funnits regionala särdrag och husdjurens sam
mansättning har förändrats över tid. Men överallt har en varierad 
uppsättning husdjur funnits. På de flesta boplaster finns bevis för 
att man ätit nöt, får, get, gris, häst och ibland även hund. Jaktvilt 
förekommer endast i liten utsträckning. När man gör noggranna 
analyser förekommer även fiskben. 

Det enklaste sättet att jämföra husdjursuppsättningen på olika 
boplatser och vid olika tider är att jämföra antalet benfragment 
av olika arter som man identifierat på de olika boplatserna. Men 
det finns ingen enkel direkt översättning mellan antalet fragment, 
antalet djur och slaktvikten. 

Utifrån osteologiska undersökningar på några järnåldersboplat-
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I Eketorps borg hittade man i det lager som daterats till perioden 400-
650 e.Kr. sammanlagt över 76 000 benfragment. Man kunde räkna sig 
fram till att de måste vara rester efter minst 553 olika individer och 
benen vägde sammanlagt 478 kg. I diagrammet visas hur antalet frag
ment, individantal och benens vikt fördelade sig på olika husdjursaner. 
Man brukar anta att slaktvikten är proponionell mot benens vikt. Eke
torpsborna skulle alltså haft fler får än nötdjur. I köttkonsumtionen 
spelade ändå nötköttet den allra viktigaste rollen. 
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366 JÄRN.hDER 500 F.KR-X000 E.KR. 
Ko vidfoderhäck. Bild
stenfrån Hunninge, 
Klinte socken, Gotland. 
700-800 e.Kr. 

Koskälla från äldre 
järnålder, Gotland. 

Tjuderpålar, rep och lekane ( en anordning för att repet inte ska snurras). Offer_fynd från Käringsjön, 
Halland (200-300-tal) och gravfyndfrån Vendel i Uppland (700-tal). 
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Procent ser kan man närma sig de regionala och kronologiska skillnaderna i husdjurens sammansättning på olika gårdar under järnåldern. I diagrammet ovan har benfragmentens fördelning på några olika boplatser eller grupper av boplatser redovisats. Där framgår att uppgifterna är ojämnt fördelade över landet och över järnålderns olika perioder. Från Östersjööarna finns flera osteologiska analyser genomförda på material från järnålderns mitt. I Skåne och i Uppland finns flera analyser gjorda från vikingatid. Som en jämförelse visas också fördelningen av benfragment från några yngre bronsåldersboplatser i Sydsverige. Fåren spelade en viktig roll på Östersjööarna I det öländska exemplet som vi valde att börja med spelade fåren en stor roll. Den dominerande ställning som fårskötseln hade på Östersjööarna vid denna tid växte fram under loppet av första årtusendet före Kristus. Det verkar som om fårskötseln ökade även på fastlandet vid denna tid, men inte i lika stor utsträckning som på Östersjööarna. I Norrland, där benen visserligen är dåligt bevarade på boplatserna har man ändå kunnat konstatera att fårskötseln spelat en stor roll. HUSDJUR OCH GRÖDOR 367 

Husdjursfragmentens 
fördelning på några 
olika järnåldersbo
platser i Sverige. 



368 JÄRNÅLDER 500 F.KR-1000 E.KR. 
På Gotland undersök-
tes fyra boplatser från 
olika perioder av järn
åldern. I diagrammet 
anges en uppskattning 
av förhållandet mellan 
antalet djur på de oli
ka boplatserna. Får
skötselns dominans 
växte alltså gradvis 
fram under loppet av 
första årtusendetfKr. 
Efter Carlsson 1979. 

Utvecklingen i Sverige och särskilt på Östersjööarna står i kontrast till övriga Nordeuropa. Där hade man vid denna tid samma fördelning mellan nöt och får som under tidigare perioder. 20-30 procent av benfynden kommer från får. Varför ökar fårskötseln? Fårskötselns tillväxt på Östersjööarna kan ses som ett sätt att öka totalproduktionen. Jämfört med nötboskap ställer fåren inte samma krav, vare sig på vinterfoder eller på stall. Genom att fåren delvis betar andra växter än nötkreaturen utnyttjar de också andra nischer i landskapet. När en gårds elementära behov av dragkraft, mjölk och kött väl är tillgodosedda erbjuder fåren en expansionsmöjlighet. Ökningen av fårskötseln kan också ses som en återspegling av efterfrågan på ull. Vid denna tid kan man - från textilfynden - se att nya fårraser har förts in i Skandinavien. Från textilier i Danmark och Norge har man kunnat konstatera att ullen under första århundradet efter Kristi födelse var av en primitiv typ som bara anses vara några få utvecklingssteg från det vilda mufflonfårets. På 300-talet kan man belägga en rad specialiserade ulltyper {se mer om detta i avsnittet om textilier sidan 405-413 ). Det tyder på en utvecklad avel och ett medvetet förhållningssätt till olika fårraser. På Feddersen Wierde vid tyska Nordsjökusten har man utifrån ullrester kunnat konstatera att man höll två olika fårraser - den ena med en grov päls bestående av bottenull, täckhår och stickelhår och den andra med en finare ull med endast den finfibriga bottenullen och täckhåret. 
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Utifrån fördelningen av slaktåldern är det möjligt att bedöma 
om fåren främst hållits för ull, mjölk eller kött. I alla besättningar 
har man en stomme av fullvuxna modertackor. I specialiserade 
ullfårbesättningar var andelen fullvuxna baggar stor eftersom de 
gav mer och bättre ull. Utslaktningen av ungdjur är liten. Sådana 
fårbesättningar finns det tecken på att man haft i Danmark och 
längs Nordsjökusten under järnålder. Men i det svenska materia
let finns inga sådana tydliga tecken på en högt specialiserad ull
produktion. Fåren har hållits för kött, ull och inte minst för mjölk. 

En vag antydan om ullproduktionens roll finns i Eketorp på 
Öland. Där har man kunnat konstatera att man under perioden 
400-700 i högre utsträckning behöll fåren längre än under den 
medeltida fasen, vilket kan tyda på att ullproduktionen spelade en 
större roll under järnålderns mitt än under tidig medeltid. Svinhållningen ökar i Europa 
Fram till 500-600 år efter Kristi födelse är utvecklingen av hus
djurens sammansättning parallell i stora delar av Nord- och Mel
laneuropa. En boskapsskötsel baserad på nötdjur med får och svin 
som kompletterande husdjur dominerar. Men från 700-talet för
ändras kartbilden över den europeiska boskapsskötseln. Söder om 
Skandinavien blir nu svinet det djur som dominerar bland benfyn
den. Det återspeglar delvis en ökad urbanisering, men kanske fram
för allt en grundläggande förändring i jordbruk och odlingsland
skap. Med den tilltagande uppodlingen och införandet av regel
bundna gärdessystem finns allt mindre betesmark över. Från att 
svinhållning tidigare förknippats med lämpliga lövskogsområden 
blir nu svinet i stället den uppodlade jordbruksbygdens och byland
skapets allt viktigare husdjur, som snabbt kan omsätta hushålls
avfall och spannmål till fläsk. 

Denna utveckling går i stort sett förbi det svenska området. Även 
under yngre järnålder dominerar nötboskap med varierande inslag 
av får- och svinskötsel. Men på en mer detaljerad nivå kan man 
även i det svenska materialet utläsa en ökad roll för svinet i kött
konsumtionen. I Sverige som helhet har det främst dokumenterats 
på vikingatida och tidigmedeltida stormannagårdar, kungsgårdar 
och tidiga städer. 

I Skåne är det tydligt att svinets ökade betydelse även gäller de 
rent agrara bosättningarna under vikingatid och tidig medeltid. 
Ökningen av svinhållningen är där en del av samma process som 
i övriga Europa, men i mindre skala. Befolkningstillväxt, en spi-
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370 JÄRNÅLDER 500 F.KR-rooo E.KR. 

Gris på pressblecks
formerfunna i Björn
hovda, Torslunda 
socken, Öland. 
Romersk järnålde,: rande marknad för jordbruksprodukter, större byar, uppodling och införandet av regelbundna trädessystem gör att behovet av svinet som kompletterande köttproducent ökar. Samtidigt har ollonskogarna en större utbredning. Under yngre järnålder och tidig medeltid når bokskogarna i Halland, Skåne och Blekinge sin största utbredning. Det tidigare mosaikartade landskapet avlöses av ett alltmer uppdelat landskap med fasta gränser mellan inägor och utmark. I det landskapet gynnas boken på utmarken, vilket har gett möjlighet till en ökad svinuppfödning. Olika konsumtionsmönster Men slaktavfallet avspeglar inte bara regionala skillnader. På bo-- platser med högre social status påträffas regelbundet en större andel rester av svin. Det återspeglar inte nödvändigtvis att man föredragit svin framför nöt, men det visar att man i tillägg till konsumtionen av nötkött haft råd att hålla sig med djur enbart för köttproduktionen. Det har mest dokumenterats på vikingatidens stormannagårdar, men det finns tecken på ett liknande mönster redan under folkvandringstid, det vill säga 400-600 e.Kr. Den befästa stormannagården vid Runsa i Uppland har en påtagligt stor andel svin i slaktavfallet och kan i fördelningen mellan djurarterna mer jämföras med de vikingatida stormannagårdarna i Uppland än med samtida rent agrara bosättningar. 



På den vikingatida-tidigmedeltida kungsgården Gårdstånga i 
Skåne utgör benmaterialet från svin en betydande del. Över hälf
ten av svinen slaktades där innan de blivit 3 år, det vill säga innan 
de uppnått full slaktvikt. Man hittade flera ben av spädgris liksom 
av kalvar. Fyra vikingatida boplatser i Uppland 
Fördelningen av benfragment på olika boplatser återspeglar alltså 
skilda konsumtionsmönster och skild produktionsinriktning. Ge
nom en analys av fyra vikingatida gårdar i Uppland har man lyck
ats visa detta på ett tydligt sätt. Men åldersfördelning och artför
delning visar också hur landsbygden dragits in i städernas försörj
nmg. 

Den vikingatida kustgården Lignåre i norra Uppland har en 
fördelning av husdjuren som närmast påminner om förhållande
na på Öland och Gotland under järnålderns mitt. Gården har präg
lats av en stor grad av självhushållning och betet i skärgården har 
utnyttjats av en stor mängd får. Åldersfördelningen hos fåren ty
der på att man bara slaktade en mindre del av årslammen. Den 
stora utslaktningen skedde i stället efter andra sommaren. Man 
skulle kunna tänka sig att besättningen på sommaren bestod av 
100 modertackor, 95 fjolårslamm och 120 årslamm. Den ålders
fördelningen tyder på en kombinerad satsning på ull och på för
sörjning av den egna gården med kött. Pollista, som ligger i centralt i Uppland mindre än 2 mil från 
Sigtuna, är en liten vikingatida by i ett relativt öppet landskap. Man 
hade - i jämförelse med Lignåre -färre får och konsumerade i högre 
utsträckning hästkött. Hästar i alla åldrar, såväl årsföl som 8-10-
åringar har slaktats. Man kan tänka sig att man i Pollista hållit 
hästar för köttproduktion. Men det är också möjligt att det åter-
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Husdjurens fördelning 
på fyra olika vikinga
tida gårdar i Uppland. 
Som jämförelse visas 
fördelningen av slakt
avfallet i ett vikinga
tida lager i staden 
Sigtuna. 



372 j.<RNÅLDER 500 F.KR-1000 E.KR. 
Ryttare med sköld. 
Litsleby, Tanum, cirka 
300fKr. 

Bildsten från Etelhems 
socken, Gotland. 
Hästen går i snabb tölt 
med endast ena bak
benet i marken och 
med rest framparti. 
Ryttaren sitter bakåt
lutad i en stil som an
vänds vid långfärder -
här kanske något över
driven. 

speglar att nöt- och fårkött i högre utsträckning sålts för konsumtion någon annan stans. I de tidiga städerna konsumerades inget hästkött. För de gårdar som försörjde de tidiga städerna med fläsk, nöt- och fårkött utgjorde då hästköttet en större andel av den egna konsumtionen. Jämfört med Lignåre är fjolårslammen starkt underrepresenterade i slaktavfallet i Pollista. Samtidigt kan man visa att samma grupp är starkt överrepresenterad i den närbelägna staden Sigtuna. AHt tyder alltså på att Pollista varit indragen i handel med slaktfärdiga fjolårslamm. Fornsigtuna och Granby-Hyppinge är exempel på en kungsgård respektive en stormannagård. Det märks i slaktavfallet på en större andel svin. Hästen: dragdjur, riddjur, köttdjur, offer, stridshäst och maktsymbol På järnålderns gårdar fanns hästar. De utnyttjades som riddjur, dragdjur och till föda. Fram till andra hälften av första årtusendet e.Kr. drogs vagnarna främst av oxar, men senast från 700-800-talen, blev hästen ett allt viktigare dragdjur. Detta kan vi se utifrån bildmotiv från gotländska bildstenar, där det alltid är hästar som drar vagnar och slädar. Från en bonad i Osebergfyndet från Norge vet vi dessutom att hästen på denna tid också hade fått bröstsele. I gravar från Vendel från 800-talet finns beslag som endast kan ha kommit från en bröstsele. Med bröstselen kunde hästen dra tyngre lass utan att bli strypt. Då först fanns förutsättning-



arna för att hästen skulle kunna användas som dragdjur till tyngre arbeten som ärjning och plöjning. Under äldre järnålder finns hästben i hushållsavfallet, som rester från djur som slaktats och ätits. På de flesta järnåldersboplatser där man analyserat slaktavfall ingår hästen som en del av kosten. Från Vallhagar finns flera ben av häst som dessutom var splittrade för att man skulle komma åt märgen. På Eketorp finns också hästben i förhållandevis stora mängder bland slaktavfallet, men den osteolog, som arbetat med materialet, är försiktig och menar att slaktspåren på hästbenen också kan förklaras med att man ur hästens ben utvann råmaterial till bland annat isläggar, en tidig typ av skridsko. I de vikingatida och tidigmedeltida städerna saknas generellt hästben. Det har ibland förklarats med kristendomens förbud mot att äta häst - det viktigaste offerdjuret i den förkristna kulten. Men nyare undersökningar visar att hästben finns även i medeltida byars slaktavfall. Det verkar alltså som om konsumtionen av hästkött framför allt kännetecknar landsbygd i motsättning till stad. I tidiga städer, och också på vissa högreståndsbosättningar, saknas spår av att man ätit hästkött. Hästen har förutom att vara arbetsdjur och köttdjur haft en viktig roll som stridshäst och som maktsymbol. I norra Uppland finns från vikingatid flera gravar där man offrat hästar i full utstyrsel tillsammans med sina ägare. Från de många hästfynd man gjort i sådana vikingatida gravar i Vendel och Valsgärde förefaller det som om det funnits flera oli- HUSDJUR OCH GRÖDOR 373 

Ben från nöt och häst 
användes till hantverk, 
bland annat till isläg
gar - dåtidens skrid
skor. Isläggar är kända 

från arkeologiskafynd 
från romersk järnålder 
och framåt. 



374 JÄRNÅLDER 5 00 F.KR-1000 E.KR. 

Hästkranium från 
vikingatid funnet i en 
båtgrav. Ärby, Rasbo
kil socken, Uppland. 

ka typer av hästar. Mankhöjden på de förhistoriska och medel
tida hästarna har legat inom intervallet 115 till 145 cm. Lika lite 
som för nötkreatur går det att med någon säkerhet uttala sig om 
hästraser under förhistorisk tid, men av storleken att döma har 
järnålderns hästar liknat våra dagars fjordhästar och islandshäs
tar. Höna, gås och katt - tre nykomlingar 
Höna, katt och gås hör till de husdjur som i och med järnåldern 
började utnyttjas i Skandinavien. Våra dagars tamhöns härstam
mar från vilda bankiva-höns som finns i Sydostasiens regnskogar. 
Den indiska röda bankivan räknas som stamformen till tamhön
sen. De hittills äldsta spåren av domesticering har man hittat i ti
digneolitiska bosättningar i Nordostkina. Sannolikt har tamhön
set spritts via Syd- och Sydosteuropa under loppet av första årtu
sendet före Kristi födelse. I Malmö har man hittat hönsben från 
sista århundradet före Kristi födelse. Hönan har hört till husdju
ren på de flesta syd- och mellansvenska boplatser från Kristi fö
delse och framåt. 

I romarriket och de romerska provinserna skedde efter Kristi 
födelse en medveten avel och utveckling av de ursprungligen gans
ka små hönorna. Dels blev de större, dels utvecklades olika raser. 
Men de samtida skandinaviska hönorna var inte berörda av den-



na avel. De var i storlek som de äldsta europeiska tamhönsen och bara något större än dagens dvärghöns. Bruket att hålla gäss spreds i Mellaneuropa samtidigt med tamhönsen. Tamgåsen är genetiskt mycket närstående grågåsen, och man räknar med att en domesticering kan ha skett parallellt på flera ställen. Det är förmodligen ingen tillfällighet att gåsskötselns början i tid sammanfaller med införandet av höns. Det finns skriftliga uppgifter om hur man i romarriket samlade på grågåsens ägg för att låta dem ruvas och kläckas av höns. På flera svenska boplatser från mitten av järnåldern finns rester av tamgäss. HUSDJUR OCH GRÖDOR 375 
Åsbohöns utanför den 
rekonstruerade 
Gunnes gård vid 
Smedby, Upplands
Väsby, Uppland. 

Gås? Bildsten från 
Garda socken, 
Gotland. Datering 
500- 700. 



376 JÄRNÅLDER 500 F.KR-I000 E.KR. 
Kattfigur funnen på 
Birka. 

Den svenska bondkatten - en invandrare från Främre Orienten? 
De äldsta beläggen för tamkatt finns i Egypten, men jämförelser 
mellan rester av de äldsta europeiska huskatterna och de egyptis
ka visar att den europeiska katten snarare härstammar från Väst
asien. Till Mellaneuropa kom katten framför allt genom romarna. 
I det romerska Sydtyskland uppträdde huskatten från första år
hundradet efter Kristi födelse. Samtidigt infördes i de romerska 
provinserna andra nya husdjur som åsnan, duvan och påfågeln, 
men det är bara katten som snabbt får en spridning norr om den 
romerska riksgränsen. Det är möjligt att denna spridning redan 
påbörjats före den romerska expansionen. Man har nämligen hit
tat kattben på förromerska bosättningar i nuvarande Polen. 

De äldsta svenska kattfynden är från en grav i Överbo, Väster
götland, från 100-talet e.Kr. Förutom katt finns i denna grav ock
så fynd av vinthund, något som anses som ett tydligt belägg på de 
gravlagdas höga status. Katten i Överbo passar alltså in i den all
männa bilden vid denna tid av exklusiva importföremål från ro
marriket. Katten får en snabb spridning. Det fanns katt under 300-
600-talen på de flesta gårdar i södra och mellersta Sverige, men 
på de mellannorrländska järnåldersboplatserna har man hittills inte 
hittat några kattrester. 

Katterna på järnåldersboplatserna beskrivs som påfallande små 
och slanka. Medan hundkött uppenbarligen åts av järnålderns 
Eketorpsbor så kan kattvännerna lugnas med osteologernas slut-



sats att utnyttjandet av kattkött på denna boplats kan uteslutas. 
Vad kan det då ha varit som gjorde att katten så snabbt spreds 

i Nordeuropa vid denna tid? Behovet att hålla efter mus, sork och 
andra smågnagare har naturligtvis alltid funnits så länge man haft 
spannmål till mat och utsäde att spara. Man har föreslagit att 
katten skulle ha följt svartråttans expansion, men de tidigaste fyn
den av svartråtta i Sveriges närhet finns först i vikingatidens He
deby i Slesvig. Det är möjligt att man ska se kattens snabba ex
pansion som en del av en ökad betydelse för förrådshushållning 
under romersk järnålder. Samtidigt börjar man också förvara mat 
i laggade träkärl, som var lättare för gnagare att ta sig in i än de 
tidigare stora förvaringskärlen av lera. Ett kattöde från 500-talet e.Kr. 
Vid utgrävning av hus 16 på boplatsen Vallhagar på Gotland fann 
man en samling brända ben längs en vägg. Osteologen kunde kon
statera att det rörde sig om kattben. Dödsorsaken fastställdes en
ligt följande: 

"Eftersom de arkeologiska undersökningarna här visade att 
någon slags träanordning hade hittats över den plats där skelettet 
låg finns skäl att misstänka att katten kröp in under trämöbeln 
ifråga för att söka skydd från elden, som förstörde byggnad 16 och 
där mötte sin död." (Gejvall 1955, s. 787 - översättning MW.) Storleksutveckling 
Järnålderns husdjur i Skandinavien var mindre än vår tids husdjur. 
Medan en nutida röd och vit ko har en genomsnittlig mankhöjd 
på 128 cm och en låglandsko 135 cm så var järnålderns kor sällan 
över 1 10  cm höga. 

Alla tamdjur skiljer sig väsentligt i storlek från sina vilda ur
sprungsarter. Nöt, får och svin har under större delen av sin tid 
som tamdjur varit mindre än sina ursprungsarter uroxen, mufflon
fåret och vildsvinet. Först i och med dagens utvecklade avel har 
de börjat nå upp till sina ursprungsarters storlek, fast med kraf
tigt förändrade proportioner. En botten i husdjurens storleksut
veckling nåddes under århundradena före Kristi födelse då nötkre
atur, svin och häst var som minst. Sedan skedde under mitten av 
järnåldern en viss storleksökning och under medeltiden nådde man 
tillfälligtvis åter ned i den äldsta järnålderns husdjursstorlekar. 

Fårens storleksminskning märks inte lika tydligt under järn
åldern. Under bronsåldern hade nya, relativt storvuxna får av ull-
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50 raser införts i Europa. Det gjorde att fårens storleksreducering blev fördröjd. Under de kommande århundradena anpassade de nya raserna sig till sin nya miljö och genomgick en betydande storleksreducering. Sannolikt nådde de först under vikingatid och medeltid ner till sin minsta storlek. Att husdjuren över tiden blir mindre är en generell tendens som tar sin början vid sj älva domesticeringen. Kroppsstorleken är delvis avhängig av näringen. Både mängden foder och sammansättningen av fodret har lett till mindre dj ur, men det har också lett till ett genetiskt urval där liten kroppsvolym blev en positiv överlevnadsfaktor. De mindre djuren kunde i högre utsträckning föra sina anlag vidare. Djurhållningssystemet gynnade de tåligaste djuren som hade lägst energiomsättning och minst krav på föda . På det sättet fick man över tid en genetiskt betingad minskning av kroppsstorlek. I perioder och områden där man medvetet har bedrivit avel och inte bara hållit djur har djurens storlek ökat. Det gäller till exempel i de områden av Europa som drogs in i den romerska maktsfären. I det osteologiska materialet finns tydliga tecken på avel. Vissa av dessa metoder spreds utanför det romerska området. Det ledde till en ökning av kroppsstorleken och en ökad mångfald i former. Två områden i Nordeuropa utmärker sig också vid denna tid för j ämförelsevis stor nötboskap. Framför allt längs Nordsjökusten hade man en hög nivå på aveln, men även på Öland förekom vid denna tid förhållandevis stor nötboskap. Men där har det snarare tolkats som en anpassning till goda yttre förhållanden än till en förbättrad avel. Även fåren på Öland anses vara av en relativt sett stor typ, de hade en genomsnittlig mankhöjd av 63 cm. Man menar att det goda betet skulle ha lett till att här utvecklats en lokal lantras. Järnålderns ölandsfår har påmint om de gotländska utegångsfåren, men deras närmaste motsvarighet i modern tid är det nordvästtyska hedfåret. Under yngre j ärnålder och in i medeltid fortsatte sedan storle-



ken att minska för nöt och får. I Sverige har man till och med kun
nat visa att kornas minskning fortsätter genom hela medeltiden så 
att kor från 1300-1500-talen är mindre än de från 900-1200-
talen. 

GRÖDOR 

Det sexradiga kornet är järnålderns sädesslag. Från Sydsverige till 
Norrland dominerade samma gröda på åkern. De olika vetesorter 
som odlats under stenåldern och bronsåldern - emmer, enkom och 
spelt - fick gradvis under loppet av första årtusendet före Kristus 
en helt underordnad roll. Under järnåldern odlas inte heller läng
re hirs. Medan man framför allt under stenåldern, men även un
der bronsåldern haft en stor variation vad gäller grödorna så gick 
man under äldre järnålder över till en ganska ensidig satsning på 
en gröda. Men det innebar inte att andra grödor inte förekom. De 
gamla vetesorterna hade fortfarande en viss betydelse. Vi vet ock
så att man odlade ärter, bönor, lin och dådra. 

Denna utveckling delar Sverige med stora delar av Nordeuro
pa. Olika förklaringar till omställningen har lagts fram. Det grad
vis försämrade klimatet kan vara en förklaring till att hirs och 
emmer slutade odlas, men knappast till att spelt, som anses vara 
ett härdigt sädesslag, får en så underordnad roll. I England expan
derar odlingen av spelt vid samma tid på bekostnad av den mer 
klimatkänsliga emmern. 

En annan förklaring kan ligga i att de äldre vetesorterna alla hade 
sköra ax. De skördades därför enklast ax för ax. Man har därför 
sett samband med skördeteknikens utveckling. De förbättrade 
skörderedskapen med längre blad möjliggjorde en effektivare 
skörd, men ställde samtidigt krav på stabilare ax. 

Kanske var spridningen av järnskärorna vid denna tid också 
början till att man började skära säden lågt. Genom att även strå
et skördades så skedde ett större näringsuttag ur åkern och detta 
ställde i sin tur krav på ökad gödsling. Utan att vi klart kan redo
göra för orsakssambanden så finns det alltså tidsmässigt ett sam
band mellan stallning, gödsling, skördeteknik och urvalet av grö
dor. Satsningen på kornet som huvudgröda hör alltså till den sto
ra omvandling av jordbruket under första årtusendet före Kristus 
som vi kunnat följa i tidigare kapitel. 
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e. Kr. Det sexradiga kornet finns i två skilda varianter. Under bronsåldern odlades i lika stor utsträckning det nakna kornet som det ska/täckta. Omvandlingen innebar också att nakenkornets roll avtog och i stället fick skalkornet under äldre j ärnålder en helt dominerande ställning från Y stadsområdet till den dåtida odlingsgränsen i norr. Det nakna kornets agnar faller lätt av vid tröskningen. Det är rikare på protein än skalkornet . Men det tycks också vara känsligare för angrepp och ha mindre hållbara korn, som lättare kan förlora i grobarhet och mögla vid förvaring. Om man odlat skalkorn och naket korn tillsammans finns det al ltså en möjl ighet att skalkornets bättre grobarhet gör att utsädet efter hand kommit att domineras av skalkorn. 



Vad gäller odlingsbetingelserna för de olika kornsorterna går uppgifterna isär. Vissa menar att de i stort sett har samma behov av gödsling, medan andra har förklarat skalkornets dominans under järnåldern med att det skulle ha ett stort behov av lättlösliga näringsämnen och svara bättre på gödsling än nakenkornet. Skalkornets dominans över nakenkornet skulle i så fall vara en del i det nya agrartekniska komplex där gödslingen spelar en allt viktigare roll. Dådra Frön av dådra, Camelina sativa, förekommer rikligt på järnåldersboplatser och den har framför allt odlats för de oljerika frönas skull. En förkolnad kaka i Eketorp från perioden 400 till 700 e.Kr. består till största delen av frön av dådra uppblandat med linfrön. Dådra slutade odlas under medeltid men fortsatte som ogräs i linåkrar. Lin Linet har odlats i Sverige sedan bronsåldern men förmodligen mest utnyttjats för sina näringsrika frön. Linfrön har blandats i bröd. Från 200-talet har man de första tecknen på att lin utnyttjats till textilproduktion och från 600-talet blir linnetyg vanligare. Hampa Till järnålderns grödor har också hört hampa. Hampans bastfibrer kan ha utnyttjats till rep, nät, tyger och varpgarn. Från Dan- HUSDJUR OCH GRÖDOR 381 
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, ,-:;-: . . - --�- -- ... � ��� --- ..... , .. mark och Norge finns från vikingatid bevarade textilfynd där man utnyttjat hampa till väven. Åtminstone en del av de fragment som tolkats som segel i Oseberggraven i Norge har varit tillverkade i hampa. På samma sätt som man gjort med linet så har man skilt ut hampans bastfibrer från växten genom att röta dem i sjöar. Det gör att man i många pollenanalyser har en stor andel pollen från hampa. Avfallet från de andra delarna, så kallade hampblånor, har kunnat utnyttjas till stoppning. Det är svårt att bilda sig en uppfattning om vilken omfattning hampodlingen har haft. Hampans pollen har hamnat i sjöarnas sediment på helt andra villkor än andra kulturväxters pollen och därför är det omöjligt att göra några kvantitativa jämförelser med andra grödor utifrån pollendiagrammen. Hampa har under järnåldern bevisligen odlats i Skåne, Västergötland, Östergötland, Södermanland, Uppland, Dalarna, Jämtland och Ångermanland. Sannolikt finns en viss odling redan under de första århundradena före Kristi födelse, men gemensamt för de flesta pollendiagram som visar på hampodling är en kraftig expansion under tiden 600-1000 e.Kr. I vissa områden minskar· eller upphör hampodlingen vid vikingatidens slut, medan den i andra fortsätter fram till 1500-talet. Det gäller framför allt i de mer nordliga områdena där man till exempel i Dalarna, Ångermanland och Medelpad kan belägga hampodling under medeltid. Regionala skillnader Även om kornet dominerade som gröda under järnåldern så fanns det redan från början betydande regionala variationer när det gäller vilka kompletterande grödor man hade. Under yngre järnåldern 



förstärktes dessa skillnader och vi börjar känna igen några grund
läggande drag i sädesslagens regionala fördelning som sedan kom
mit att bli bestående långt fram i tiden. 

Skåne 
Under förromersk järnålder dominerade skalkornet sädesodling
en i Skåne. I mindre mängd hittar man också naket korn, havre 
och korn från speltvete. Under romersk järnålder, de första fyra 
hundra åren efter Kristi födelse, kan man se en ökad betydelse för 
andra grödor. Man odlade havre, de gamla speltvetesorterna, lin 
och dessutom tillkom en ny gröda: råg. 

Under yngre järnålder skedde en markant förändring i sädesslag
ens sammansättning. Från 700-talet och framåt kom rågen att spela 
en allt viktigare roll. I sädesslagsprov från vissa boplatser utgör den 
en lika stor del som kornet. Ungefär en fjärdedel av de bevarade 
sädeskornen från Skåne vid denna tid utgörs av råg. Rågen är 
härdig och ger bra skördar även på sämre jordar, men det förkla
rar knappast varför rågodlingen skulle ha sin början i Skåne som 
har de bästa förhållandena för åkerbruk. 

Det finns två andra skäl till att rågen expanderar. Från rågens 
fortsatta expansion i Mellansverige under medeltiden vet vi att de 
ändrade konsumtionsvanorna spelat en viktig roll för rågodling
en De jästa rågbröden representerar något helt nytt jämfört med 
korn som endast kunnat utnyttjas till gröt och ojästa bröd. Rågen 
kan också sås på hösten, vilket gör att marker och arbetstid kan 
utnyttjas mer effektivt. 
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Yngre 
järnålder 

I-"=:.......:,.......--"' 
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Under äldre järnålder finns indikationer på en förhållandevis stor 
andel havre i odling i Västsverige (främst Halland). Under yngre 
järnålder ökar denna andel markant och över hälften av alla ana
lyserade korn består av havre. På en boplats i Halland - Ösarp -
domineras fynden helt av havre. Havren är också en viktig gröda 
i Västsverige under senare tid och man har också använt havre i 
stor utsträckning till bröd. 
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Procent I östra Mellansverige spelade brödvetet redan under äldre järnålder en viktig roll .  Både utifrån j ämförelser med de medeltida förhål landena och utifrån ogräsfloran har vi anledning att räkna med att vetet l iksom kornet od.lades som en vårgröda . Under medeltiden tar rågen vetets roll som den näst viktigaste grödan i detta område men vetet behåller även fortsättningsvis en stark stäl lning. Den rika förekomsten av lerjordar i östra Mellansveriges sprickdalslandskap är en naturförutsättning som gynnat veteodling. I dag kan vår- och försommartorka begränsa avkastningen av korn i dessa områden och det är möj ligt att det är detta förhållande som gör att man redan tidigt gett brödvetet en större roll . Brödvete och de äldre vetesorterna emmer och spelt spelar också en viktig roll i de "finbröd" som i östra Mellansverige hittats framför allt i gravar. 
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Procent Norrlands ställning som kornodlande region etableras under j ärnåldern och till skillnad från södra och mellersta Sverige så behåller här kornet sin dominerande roll långt fram i tiden . På de flesta undersökta j ärnåldersboplatser består över 90 procent av sädeskornen av korn. Här sker inte heJler någon förändring i grödor-
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nas sammansättning mellan äld re och yngre j ärnålder. I mindre utsträckning har man od lat råg och havre. 
GRÖDOR OCH VÄXTFÖLJDER Utifrån det vi vet  om järnålderns grödor kan vi dra vissa s lutsatser om möj liga växtföljder. Under hela järnåldern var det vårsådda kornet den viktigaste grödan, även om en tydl igare regional va1·iation börj ar märkas under yngre j ärnålder. Från förekomsten av kvävegynnade ettåriga ogräs har man dragit slutsatsen att det odlats i ett ensäde, det vill säga på årligen besådda åkrar. I den äldre agrarhistoriska l itteraturen förknippas ensädet med ett bruk där ingen växtfölj d a l l s  förekom och heller ingen trädesläggning. Men även om ogräsfloran tyder på årligen besådda åkrar hind rar det inte att o l ika grödor kan ha förekommit på åkern i en växtfölj d .  Från senare tid vet v i  också att ensäde innebar att delar av åkern vid behov lades i längre eller kortare träda. 
Rågen och tresädet I några enstaka fal l  kan man utifrån de sädeskorn som hittats på olika boplatser diskutera möj liga växtfölj der. Det är framför allt förekomsten av råg i kombination med de ogräs som ackompanj erar höstsådda grödor som ger en möj l ighet till inbl ick i od l ingssy temen . Rågen an ses ofta ha förekommit som ogräs i andra sädesslag, H U S D J U R  O C H  G R Ö D O R  385 
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men på Vallhagar på Gotland har man hittat råg i så stora mäng
der att man räknar med att det odlats som en separat gröda redan 
under järnålderns mitt. Man har också hittat andra rena förråd av 
korn och av speltveten (emmer, enkom och spelt). När man hittar 
mindre inblandningar av andra sädesslag i dessa förråd har man 
antagit att de är rester efter föregående års gröda som grott och 
kommit med i skörden. Utifrån detta har man kunnat rekonstru
era en hypotetisk växtföljd där höstsådd råg har följts av vårsått 
korn tillsammans med speltveten. Därefter har det följt ett års trä
da. I så fall har man haft en form av tresäde. Liknande växtföljder 
liksom även tvåsäde finns på Gotland belagda från senare tid. Men 
på Gotland har aldrig två- eller tresäde lett till någon anpassad 
gärdesindelning i två eller tre gärden. Varje åker eller enskild lycka 
kunde ha sin egen växtföljd. 

I Skåne har man odlat råg från 700-talet e.Kr. och framåt. I vil
ken växtföljd den har ingått är inte klart. De äldsta uppgifterna 
om det skånska tresädet tyder på att man gödslade trädan på som
maren och sedan sådde korn nästa vår. Direkt efter kornskörden 
såddes sedan höstråg. Denna växtföljd är belagd i Skåne och på 
Själland under senmedeltid och fram till 1700-tal. I Skåne är det 
också klimatiskt möjligt att odla höstråg och vårkorn i ett ensäde 
utan träda. Kornet hinner mogna innan det är dags att bereda 
marken för höstsådd. Höstsådda grödor har alltså inte måst före
gås av ett trädesår i Skåne. Det förekom också i andra delar av 
Skåne under 1700-talet att höstråg och korn kunde odlas i ensäde, 
det vill säga utan mellanliggande trädesår. 

Växtföljden skiljer sig från vad som var brukligt i andra tre
sädesområden under 1700-talet där höstrågen såddes före kornet. 
Skälet till att man valde denna växtföljd kan ha varit att man vär
desatte betet på trädesgärdet som därmed låg ostört från förra årets 
skörd till nästa års vårsådd. 

Vi kan alltså inte uttala oss om vilken växtföljd som den första 
höstrågen i Skåne kan ha ingått i under vikingatid. Det är knap
past troligt att något tregärdessystem var infört vid denna tid. Om 
tregärdessystemet inte var infört så betyder det också att växtfölj
den på åkern inte behövde regleras på samma kollektiva sätt. Det 
är mycket som tyder på att indelningen i tre gärden först kommer 
till stånd i Skåne under 1200-talet. Först då ger pollendiagrammen 
en bild av landskapet som börjar överensstämma med 1 700-
talskartornas bylandskap. Därmed bör också växtföljden korn
höstråg-träda ha låsts. När väl gärdessystemet varit utbyggt och 



genom gärdeslag dragit in grannbyar i samma årsrytm blir en för
ändring av växtföljden genast en större affär. Korn och havre på västkusten 
Den omfattande havreodling som de paleobotaniska analyserna 
från framför allt Halland visar på under yngre järnålder, kan tyda 
på ett odlingssystem som skiljer sig från korndominansen på and
ra håll i Sverige. 

I ljuset av senare förhållanden kan man tänka sig två olika sätt 
som havren odlats på i Halland vid denna tid. Den kan ha ingått 
i en växtföljd på en gödslad ensädesåker. Från senare tid känner 
man från västkusten växtföljder där ett års kornskörd följts av ett 
eller flera år med havre. Under 1700-talet ingick då även ärter och 
bönor i växtföljden. Det ansågs då vara en ålderdomlig och märk
lig växtföljd, men var i själva verket en framsynt lokal tradition, 
som utnyttjade baljväxternas kvävefixerande förmåga. Ärtor och 
bönor är sannolikt underrepresenterade i det paleobotaniska ma
terialet på grund av sina mycket sämre bevarandeförhållanden 
jämfört med säd, men har bevisligen odlats under järnåldern. De 
kan ha ingått i växtföljder man de kan också ha odlats i bland
ning med korn eller havre. 

Det är också tänkbart att man i Halland under yngre järnålder 
haft kornodling på intensivt gödslade åkrar i gårdens närhet, med
an havreodlingen skett på extensivt brukade åkrar utanför korn
jordarna. Så odlades havre i Västergötland och Bohuslän under 
1700- och 1800-talen. Den typ av odling skulle kunna förklara 
förekomsten av till synes extensivt brukade åkrar av bandparcell
typ från yngre järnålder som man dokumenterat i Halland. Östra Mellansverige 
I Östsverige där vetet jämte kornet har varit en viktig gröda tyder 
ogräsfloran från yngre järnålder på att man sådde både kornet och 
det näst viktigaste sädesslaget vetet på våren. Detta ger i sig ingen 
indikation på hur trädessystem och gärdessystem var utformade 
eftersom det äldsta medeltida tvåsädet i östra Mellansverige var 
baserat enbart på vårsådda grödor. Först under senmedeltiden 
införs höstrågen i det mellansvenska tvåsädet. 

Det finns alltså utanför tresädesområdet få direkta uppgifter om 
växtföljder eller om trädans roll i odlingssystemet. Det betyder inte 
att man inte har haft ett rikt varierat utbud av växtföljder och trä
dessystem i järnålderns Sverige. Inom ramen för de växtföljder som 
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bygger på vårsådda grödor har under historisk tid funnits en stor 
variation med olika inslag av kortare eller längre trädesläggning. 

LITTERATUR Husdiur Någon modern översikt över husdjurens historia i Sverige finns inte. En kortfattad översikt ges av Lepiksaar (1986). Den öländska järnåldersgårdens boskapsuppsättning har rekonstruerats av Edgren & Herschend (1982) på basis av Boessneck m. fl. 1979. I boken Svenska husd;ur från medeltiden till våra dagar berörs även förhållanden under järnåldern. Två moderna översikter över Europas husdjur som också baseras på syd- och mellansvenskt material är Beneckes systematiska genomgång (1994a) och hans mer populära Der Mensch und seine Haustiere ( 1994b). Där inte annat anges baseras uppgifterna i detta kapitel till stor del på Beneckes verk. Vretemarks Från ben till boskap handlar huvudsakligen om medeltida förhållanden, men där ges även en översikt över flera boplatser från yngre järnålder. För äldre järnålder är det framför allt den omfattande genomgången av djurbensmaterialet från Eketorp Il som kan rekommenderas. Diagrammet på sid 367 är baserat på uppgifter ur följande litteratur; Sydsverige; Benecke 1994a; Vallhagar; Gejvall 1955; Ormöga; Sellstedt 1966; Eketorp: Boessneck m.fl. 1979; Tibble: Andersson m.fl. 1994; Runsa: Olausson 1995; Valleberga; Lepiksaar; Husaby: Vretemark 1997. Jämförelser mellan konsumtion på skilda lokaler i vikingatidens Uppland baseras på Vretemark (1991 och där anförda arbeten). Avsnitten om hästen bygger bl.a. på artikeln Hästar i Vikingatidens ABC (1995 års upplaga, Orrling 1995). De äldre osteologiska undersökningarnas resultat beträffande olika hästraser (Lundholm 1947) ses i dag med skepsis av osteologer. Förhoppningsvis kommer de nya undersökningarna av hästlämningar från Vendel och Valsgärde med DNA-teknik att kunna bidra till kunskapen om hästraser under förhistorisk tid (Götherström m.fl. 1997). En översikt över svenska fynd av katt finns i Gräslund (1973). En svensk översikt över scorleksvariationer hos husdjur som även tar upp järnåldersmaterial är Sten 1994. Fåren i förhistorisk tid behandlas av bl.a. Hatting (1993). Grödor Håkon Hjelmqvist publicerade 1979 en översikt över förhistoriska kulturväxter baserad främst på fynd från kornavtryck i lerkärl. De senaste årens omfattande laborativa arbete med analys av förkolnade sädeskorn har avkastat en rikhaltig litteratur (Engelmark, R. 1992, 1995, Engelmark & Viklund 1991, Viklund 1994). I Viklunds sammanfattande arbete (1998) ges referenser till en stor del av litteraturen. Skälen till skalkornets införande och de speltoida vetesorternas minskning under järnålderns början har diskuterats av Hjelmqvist (1979), Engelmark (1992) och Göransson (1996). Samtida förändringar av grödornas sammansättning i England har studerats av van der Veen & Palmer (1997). Willer-



ding har diskuterat sambandet mellan förändrad skördeteknik, gödsling och förändringen i grödornas sammansättning ( 1980). Rågens spridning i Europa har studerats av Behre ( 1992). Uppgifterna om övriga grödor bygger bl.a. på: dådra (Hansson m.fl. 1993), lin: (Bender-J0rgensen 1986), hampa (Regnell 1989, s. 188, Robertsson 1992; för en översikt över dateringar före 1980 se Påhlsson 1981). Den regionala översikten över grödorna är baserad på Viklund 1994 och 1998, samt på Hjelmqvist 1979. Grödor och växtföljder Slutsatser om förhistoriska växtföljder bygger i stor utsträckning på förekomst av skilda ogräsfloror. Karin Viklund har nyligen analyserat både grödornas och ogräsens geografiska fördelning under järnålder (1998) och där även diskuterat växtföljder. Förekomsten av en tresädesföljd på Gotland under folkvandringstid diskuteras av Engelmark & Viklund (1991) på basis av uppgifter i Helbrek 1955. Diskussionen om tresädet i Skåne baseras vad avser de historiska uppgifterna på Dahl 1989 och vad avser de förhistoriska förhållandena på Engelmark 1992 och Regnell (1989), se även Widgren 1997b. Ensäde med ärter och bönor i historisk tid, se Widgren 1986b. Ann-Marie Hansson har skrivit om ärter och bönor i förhistorisk tid (1987). HUSDJUR OCH GRÖDOR 389 
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