
42 JORDBRUKETS TILLVÄXT rooo-r3 50 portera sitt eget kött, de drevs till staden som livdjur och slaktades där. Antalet undersökningar från senmedeltid är färre men fördelningen mellan de olika husdjursslagen är i stort sett densamma. Den enda skillnaden är att stormännens borgar börjar skilja ut sig i landsbygdsmaterialen och få en sammansättning av slaktmaterialet som liknar städernas. ÅKERBRUK OCH AGRARTEKNIK Tekniska nyheter kommer sällan ensamma. De hör samman och är knutna till varandra i kedjor. Sådana sammanhängande system inom teknisk utveckling kallas här tekniska komplex. Denna teknikens inre samband är en huvudförklaring till att utvecklingen sker ryckvis. Först kommer nästan ingenting, och så en hel mängd . Trögheten beror på att teknik som inte passar in i ett existerande sammanhang inte heller sprids. Den snabba omvandlingen därefter hör samman med att ett nytt tekniskt komplex drar till sig nyheter. Det kan ske på flera olika sätt. Tidigare känd men föga utnyttjad teknik får en allmän spridning. Från andra länder och regioner hämtas ny teknik. Därtill kommer helt nya uppfinningar. Dessa tre olika sätt blandas ofta så att exempelvis teknik importeras men omformas för att passa de lokala förhållandena. När det tekniska komplexet väl har skapat ett fast inre sammanhang kommer en ny period av tröghet. Under denna period växer förutsättningarna för nästa språng fram: En sådan teknisk omvälvning kom under århundradena från 1000-talet fram till och med 1200-talet. Detta nya tekniska komplex samverkade med en grundläggande samhällelig omstrukturering, till vilken jag återkommer senare. En ökad användning av järn var ett genomgående drag. Ett annat var omfattande nyodling. Ett tredje var en förbättring av jordbearbetningen. Viktiga enskilda nyheter var järnskodd spade, diken och nya odlingssystem. Plöjningsredskapen och dessas förändring hade en central betydelse. Många av de tekniska nyheterna slog igenom i hela landet, andra bara i delar av landet. Under medeltiden kan vi skönja en skiktning som blir tydligare under 1500-talet, där jordbruket på slättområden drivs intensivare och med större arbetsinsatser än i skogsbygderna. Naturligtvis spelade också naturgeografiska faktorer in, liksom 



J O R D B RUKETS T I L LVÄXT r ooo- r 3 5 0  43 influenser utifrån. Östra Mellansverige och regionen från Mälardalen ned till Östergötland utgör i många avseenden ett enhetligt område. Västergötland ansluter sig agrartekniskt ofta till Norge, liksom den skånska slättbygden ansluter sig till Danmark. Från Norrland är beläggen på teknikens detaljer så få att det är svårt att annat än hypotetiskt skapa sig en bild av den tekniska nivån i denna del av landet under medeltiden. 1 800-talets allmogeteknik är all redskapsforsknings fixstj ärna. Alla detaljer måste jämföras med denna period av den enkla anledningen att allmogeteknikens sista tid är den bäst utforskade. Den klassiska folklivsforskningen samlade hus på friluftsmuseerna, redskap i museimagasinen och uppteckningar i arkiven . Det finns knappast en detalj , hur liten den än är, som inte har registrerats -här finns allt dokumenterat från plogskrapan till rövskrapan. Den järnskodda spaden Den medeltida spadens mest karakteristiska drag är att spadbladet av trä hade en järnskoning. Järnskoningens utseende har varit i stort sett oförändrat sedan den första gången dök upp, i romarriket för två tusen år sedan, och fram till 1 800-talet . Det var en funktionell fulländning av det slag vi ibland möter. I Sverige finns många fynd av järnredskap trån järnåldern, både från gravar och boplatser. Redan århundradena före Kristus kom skärorna, därefter liarna och omkring mitten av första årtusendet årderbi l larna. Men det finns inga järnskodda spadar från järnåldern . I Skandinavien uppträdde den j ärnskodda spaden först i södra Danmark omkring år 1000 . I Sverige är det äldsta arkeologiska belägget från 1200-talets Lödöse. Från 1 300-talet ökar antalet fynd och järnspaden är belagd så långt upp som i Dalarna. Från slutet av medeltiden finns ett ganska start antal helt eller delvis bevarade spadskoningar. Antalet fynd av j ärnredskap ökar under senmedelt iden, vilket sannolikt motsvarar ett ökat användande av järn. I den största samlingen j ärnredskap från tidig medeltid, från utgrävningen i Eketorps borg på Öland, finns inga rester av spadblad, däremot många skäror. Detta skulle kunna tolkas som att den j ärnskodda spaden ännu under 1 100- och 1200-talen var ovanlig åtminstone i detta område. Bilder av den arbetande Adam och Eva ger dock ytterligare belägg. På dopfuntar med den grävande Adam från 1 100-talets Skåne och Gotland framställs män med j ärnskodda spadar. I ytterli-



44 J O R D B RU K ETS T I L LV Ä X T  r o o o- I 3 5 0  Trädelen till e n  spade från Enköping. Intill en spadskoning av järn från Biskopstuna i Uppland. gare en bild från Östergötland från 1200-talet gräver Adam med j ärnspade. Under senmedeltiden blev detta motiv mycket vanligt. Förh i storiska träspadar hade ofta ett långt skaft och ett smalt skovelformat blad .  De var allroundredskap för arbete i lös j ord. Den medeltida spaden, med j ärnskoning, hade en annan form. Den var en spade speci al i serad för gräv- och stickarbeten. Bladet hade skuldror som trampavsats . (De äldsta j ärnskodda spadarna kan, som en övergångsform, ha haft en skuldra, se bi ld sidan 1 8 . )  Skaftet är kort och försett med ett ordentligt handtag .  Denna grundform har våra spadar än i dag. Sj älva ordet " spade " kan sannol ikt knytas till det nya grävred skapet. Det är ett inlån från tyskan under medeltiden. Den j ärnskodda spaden underlättade nyodling och dikesgrävning. Den gynnade också odlingen på de små gårdarna som saknade dragare . Spadblad helt av j ärn var vanliga i Bergslagen redan på 1 700-talet, men några medeltida exemplar fi nns inte . De första beläg-
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gen i Sverige är från Skåne, daterade till övergången från medeltid 
till nyare tid. Skoveln, hackan och hävstången 
I medeltida bilder, liksom i etnologiska samlingar från 1 800-talet, 
finns ett tydligt samband mellan raka skuldror (spade) och spet
sig nederkant, samt mellan lutande skuldror (skovel) och rak ne
derkant. Skoveln (skyffeln) har en helt annan funktion än spaden. 
Med skoveln ska jorden flyttas. Från de medeltida stadsgrävning
arna finns ett antal medeltida träskovlar, oftast av enklaste slag. 
En mera utvecklad träskovel, med snedställt skaft och separat blad, 
var vanlig upp till Mellansverige på medeltiden, men hade på 1 800-
talet en utbredning begränsad till södra delen av landet. 

Den järnskodda skoveln kom, enligt både arkeologiskt materi
al och inventarieförteckningar och bilder, först under 1400-talet. 
Oftast tycks den då ha kommit till användning vid större byggnads
arbeten. Träskoveln behöll sin roll i jordbruket fram till vår tid. 

Hackor är inte vanliga i medeltida fynd. Det fåtal som finns är 
från tidig medeltid. Sannolikt har hackan, som sedan årtusenden 
tillhört grunduppsättningen av jordbrukets redskap, förlorat den
na position under medeltidens gång. 

I nyodlingsarbetet var hävstänger viktiga, och i senare tid var 
de järnskodda för att minska risken för brott på nederdelen av 
stången. Järnskodda stänger, spett, dyker upp i inventarieförteck
ningarna i slutet av medeltiden. 

Spadbruk 
På flera punkter skiljer sig de tidigmedeltida Adam arbetar-bilder
na från de senmedeltida. Förklaringen är att de tidigmedeltida 
bilderna visar hack- och spadbruk som bedrevs med ren handkraft. 
Spaden är inte helt dominerande som under senmedeltid, utan 
hackan är lika vanlig. I de senmedeltida bilderna är Eva aldrig med 
i utearbetet. I bilderna från 1100- och 1200-talen gräver Adam, 
medan Eva hackar, eller han sår medan det är Eva som gräver, 
hackar och myllar ned. 

I totalt fem bilder ser man Adam och Eva när de arbetar. På fyra 
av dem visas handarbete (jämför sidorna 18,  46 och 61 ). På en got
ländsk dopfunt ärjer två personer. 

Jag har inte funnit några utländska förlagor till dessa detaljera
de bilder av hack- och spadbruk. Variationsrikedomen liksom red
skapens överensstämmelse med arkeologiska belägg talar för att 

De äldsta järnskodda spadarna med en trampavsats kan ha varit försedda med en järnskoning liknande årderbillen. 
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-� Träskovel med separat skaft. 



46 JORDBRUKETS TILLVAXT 1000-1 3 5 0 På en dopfunt i Östra Eneby, Östergötland från 1200-talets andra hälft ser vi Adam som sår, medan Eva får sköta grävningsarbetet. Tiltorna har lagts i ryggar, vilket är typiskt för spadbruket. Ovanför paret syns ett redskap som kan vara en hacka eller en kortlie. Eva hackar och Adam gräver på en dopfunt från Skåne daterad till 1 100-talets andra hälft. På en gotländsk dopfunt från 1 1 00-talets andra hälft avbildas ett fyrsidigt årder som även användes århundraden senare på ön. Adam styr årdret, och Eva eller någon av sönerna, driver oxarna med en käpp. bilderna återger en omgivande verklighet. Att konstnärerna avsett att åskådligt skildra arbetet visas också av att marken på dessa bilder är tydligt markerad som jordkokor, stenar, spadskurna torvor som bildar smala ryggar eller till och med en blandning av fåror och kokor som visar arbetets förlopp. I senmedeltidens bilder av Adam som arbetar med spade är marken nästan alltid stiliserad. Bilderna från tidig medeltid återger arbetsprocessen i spadbruket, så som den är känd från etnologiskt material i de områden där spadbruk förekom på 1 800-calet (i sydvästra Norge till exempel). Alla familjemedlemmar deltog, både män och kvinnor. Arbetsmo-



J O R D B RU KETS TILLVÄXT r ooo- r 3 5 0  47 menten skedde samtidigt - man spadade upp, sådde och myllade bit för bit av åkern. Detta intensiva, trädgårdsliknande bruk gav hög avkastning per arealenhet, men krävde väldiga arbetsinsatser. På kontinenten har man visat på handarbetets ökade roll under den tidigmedeltida agrarexpansionen. I en sådan expansion, bestämd av en tilltagande befolkningstäthet, har den järnskodda spaden varit en viktig teknisk nyhet. En osäkerhet i tolkningen är dock att de åkrar från tidig medeltid som analyserats i Sverige hittills inte visat något spår av spadbruk. Årderbruket har utan tvekan varit det normala och i den utsträckning spadbruk förekommit har det endast varit de fattigaste, före detta trälarna, som varit tvungna att avstå från dragare . De har knappast kunnat leva enbart av detta spadbruk utan också försörjt sig med arbete på huvudgården. Det intressanta är då att vi i dessa bilder kanske får en glimt av de fattigas arbete. Att konstnärerna som regel valt att skildra spadbruk, trots att bearbetning med årder varit vanligast, kan ha haft samband med att de ville betona Adams och Evas hårda lott efter syndafallet. Det kan också ha haft samband med att handredskap, hacka och spade, tidigt blev attribut för Adam i kristen konst. I 1400-talets bilder är spadbruket helt borta. Den konkreta arbetsbeskrivningen ersattes av mer schematiska framställningar, med undantag för södra Skandinavien. Men där visar senmedeltidens bilder bearbetning med årder och plog. Inte heller i senmedeltidens i övrigt allt rikare källmaterial finns några spår av spadbruk . Jag tolkar detta som att det arbetsintensiva spadbruket helt försvunnit under senmedeltidens befolkningsnedgång. 
Diken Den järnskodda spaden hörde samman med en annan viktig nyhet - dikesgrävningen. Att ett system av åkerdiken lades ut över byarnas marker medförde att man fick en avrinning av ytvatten som dränerade jorden. Ända fram till 1700-talet förekom diken huvudsakligen i östra Mellansverige, och det är också där de första gången dyker upp i vårt källmaterial under 1200-talet. Små gränsdiken mellan tomter finner man redan på 1 000-talet i utgrävningar i tidiga städer och även på landsbygden. Men åkerdiken är något helt annat. De måste grävas djupa nog att kunna föra undan vattnet, och de måste avvägas och ha utlopp så att vattnet inte blir stående. Det är svårt att datera formationer i landskapet som diken. De Järnskodd spade. Järnskodd skovel. 
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Håbo-Tibble. Härkeberga. 

Litslena. 



Häverö. Ärentuna. JORDBRUKETS TILLVÄXT rooo-1 3 5 0  49 I de senmedeltida bilderna gräver Adam oftast i obestämd gräsbevuxen mark, till skillnad från de tidigmedeltida bilderna som oftast visar faktiskt jordbruksarbete. I dessa uppländska 1 400-talsmålningar är det bara på en, från Håbo-Tibble, det syns att Adam gräver ett dike. Men realismen finns också. Att lite äldre syskon vaggade lindebarn, som i Ärentuna, var vanligt också under senare tid. 



50 J O R D BRUKETS  TI L LV Ä XT r o o o - 1 3 5 0 Träskovel. Enkla träskovlar kunde yxas till på olika sätt. har inte föregåtts av någon brandröjning som ger daterbara kol. I åkersystemen från äldre j ärnålder finns inga spår av diken. Inte heller i de få belagda åkrarna från yngre järnålder. De hittills äldsta arkeologiskt daterade dikena är ungefär samtida. Två av dem är från Lingnåre i norra Uppland och från Vall utanför Gävle, båda daterade till 1200-talets senare del. Det tredje är från Kyrkheddinge i Skåne och daterat till 1200-tal. I brev finns säkra belägg för diken från slutet av 1200-talet . I tre av landskapslagarna finns utförliga bestämmelser som reglerar hur bysamfundet skulle organisera dikesgrävningen. Enligt Upplandslagen och Södermannalagen skulle dikena vara två meter breda, men Västmannalagen nöj er sig med att föreskriva lite över en meter breda diken. Mer knapphändiga bestämmelser finns i Östgötalagen, Dalalagen och Hälsingelagen. Dikena utgjorde ett nytt inslag i landskapet som krävde oväntade förändringar av lagarna . Normalt ansvarade den som grävt ett hål i marken, exempelvis en brunn, för att kreatur inte föll däri. För dikena gjordes ett undantag i det "dikesvänliga" östra Sverige, eftersom det i praktiken var omöjligt att täcka över eller på annat sätt skydda alla diken mot att smådjur trillade ned i dem. I Magnus Erikssons landslag är dessa särbestämmelser borta. Det har etablerats som en självklarhet att det var omöjl igt att skydda diken som man skyddade brunnar. Det skriftliga källmaterialet tillsammans med det arkeologiska visar att 1200-talet var en etableringsfas för dikessystemen i östra Mellansverige, och delvis också i andra delar av landet. Röja, svedja och bränna Målakarlar och stubbakarlar kallades nyodlarna i södra Sveriges skogsområden. De var uppkallade efter nyodlingens första moment, att fälla skogen. Yxamål kallades nyodlarlönen och syftade på uppmätning av marken. Yxan, detta allroundredskap som betytt så oerhört mycket för den svenske bonden, har en till största delen outforskad historia. Så mycket är dock klart att tiden omkring 1000 var en period då allt fler specialiserade yxtyper uppkom. Samtidigt blev huggyxan tyngre och effektivare. Huvudets tyngd ökade från 3-4 hg till över 1 kg. Detta var en viktig teknisk nyhet för öppnandet av de stora skogarna. När skogen huggits skedde avbränningen och därmed kom nyodlingen att tekniskt gränsa till svedjebruket. Under medeltiden 



J O R D B R U KETS T I L LVÄXT I 0 00- 1 3 5 0  5 1  nämns svedjebruk i större delen av landet. I källmaterialet framträder svedjandet som närmast standardiserat. Råg och rovor var svedjans odlingsväxter. Oftast odlades svedjan i tre år, varefter den skulle läggas tillbaka till allmänningen, och genom svedjandet hade betet förbättrats. Om svedjan skulle övergå till att bli en nyodling måste den uppodlade delen av allmänningen oftast skiftas av byalaget. De första tre åren hade dock den som bröt mark rätt att själv skörda, i enlighet med den standardiserade svedjans förlopp. I de sydvästra delarna av dåvarande Sverige saknades svedjor. Av ortnamnen att döma tycks detta trädfattiga område med ljunghedar ha funnits redan på medeltiden i sydvästra Småland, östra Halland och södra Västergötland. Ljungheden måste brännas vart femte eller sjätte år för att kunna tjäna som betesmark. 
Ärdret och plogen - till typologins lov Bortsett från båtar och hus och näst vävstolen är plöjningsredskapen allmogesamhällets mest komplicerade redskap. De är dessutom avgörande för arbetet inom åkerbruket, och har dragit till sig en omfattande forskning som ofta varit inriktad på att definiera och utforska olika typer. Typologi låter tråkigt men är lika nödvändigt för förståelsen av redskapstekniken som grammatiken är för förståelsen av ett språk. Den lilla detalj en kan vara avgörande för hur redskapet fungerar och ger dessutom ledtrådar till redskapens historia. Plöjningsredskapens två huvudtyper är plogen och årdret. Dessa två redskap är lika i utseende och har samma ursprung, och de har därför getts en gemensam, övergripande beteckning - plöjningsredskap. I många språk saknas ord för årder eftersom plogen do-
Högplogens delar. Om dragstången skulle vara till oxar gjordes den 
längre för att fästas vid oket. Då behövdes ingen "fot" .  

Dragstång 

Tresidigt årder. 

Handtag 

sk iva 
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-- Spridning 1000-1300 

- Spridning 1400-1600 

- - - - ► Tillfällig framstöt 
1500-talet Plogen spreds under tidig medeltid och i övergången till nyare tid. I östra Sverige förblev årdret dominerande fram till 1800-talet. minerat så länge. I Sverige användes årder in på 1900-talet, och 

vårt språk har till och med ett särskilt verb: ärja med årder. 
Trots de många likheterna är principen vid bearbetningen med 

de båda redskapen olika. Plogen har en vändskiva som ska vända 
den avskurna tiltan. Årdret saknar vändskiva, och årderbillen ris
tar upp en smal fåra i jorden. Plogen har nästan alltid en rist framför 
vändskivan. Risten skär upp tiltan och underlättar vändandet av 
tiltan. Årder saknar nästan alltid rist. 

Plogen utvecklades i Västeuropa under det första årtusendet av 
vår tideräkning. I Sverige spreds plogen i tre framstötar: en på 
1000-1200-talen, en på 1400-1500-talen och en på 1800-talet. 

Fram till medeltiden dominerade årdertyper som i huvudsak 
bestod av en sammanfogning av dragås och handtag-sula: bågår
der, sulårder (se Band 1 ). Under medeltiden blev typerna mer kom
plicerade och hade oftast en fyrsidig grundkonstruktion. De fyra 
sidorna bestod av sulan längst ned, dragåsen ovanför och dessa 
båda sammanfogades av en framståndare och en bakståndare. 
Denna fyrsidiga konstruktion var en nödvändighet för plogen. På 
tresidiga årder eller bågårder kunde vändskivan inte fästas. Det är 
också möjligt att den fyrsidiga konstruktionens ökade betydelse 
hörde samman med införandet av tyngre årder med längre järn
billar. Bakståndare och sula kunde vara utformade i ett stycke. Då 
måste bonden leta efter ett lämpligt ämne. Det var också vanligt 
att bakståndaren var intappad i sulan. 

En säregenhet för Skandinavien var högårdret/högplogen. På 
denna typ har framståndaren och bakståndaren gjorts längre, och 
handtaget (överliggaren) lagts ovanpå dessa. 

Plogen kan indelas i tre huvudtyper: plog med hjulförställ, fyr
sidig plog utan hjulförställ och högplog. Plogar utan hjulförställ 
har ofta en "fot" längst fram på dragåsen som stabilisator. Plogarna 
delas också in i lätta och tunga redskap, och därmed avses inte i 
första hand deras faktiska tyngd utan hur mycket dragkraft de 
krävde. Exempelvis hjulplogen krävde alltid många dragare och 
var en tung plog. 

Sveriges kan mycket förenklat från 1500-talet delas in i fem 
områden med var sitt karaktärsredskap: i Norrland högplog; i östra 
Mellansverige ned till Kalmarområdet högårder; i norra Västergöt
land och Värmland låg, fyrsidig plog; i större delen av Småland 
med angränsande delar av Västergötland och Skåne olika typer av 
årder men inte högårder; i stora delar av Skåne hjulplogar och hjul
årder. 



JORDBRUKETS TI LLVÄXT 1000-1}50 53 Den längre billen 
Den avgörande delen av plöjningsredskapet är billen som går 
ned i jorden och bryter upp den. De tidigaste billarna gjordes i 
trä. Järnbillen infördes i Norden först omkring 500-talet e.Kr., långt 
efter det att järnskäror börjat användas. Anledningen är att jord
bearbetningsredskap slits mycket hårdare än skörderedskap. De 
äldsta, mer utförliga smidesräkenskaperna från 1500-talets kungs
gårdar visar att en årderbill slets ned till halva sin storlek på om
kring fyra år. Dessa siffror ger en uppfattning om dimensionerna, 
men de kan inte utan vidare överföras till tidig medeltid. Järnets 
kvalitet spelar in, eftersom sämre järn slits snabbare. 

De första järnbillarna var mycket små, bara en liten skoning 
längst fram på årdrets sula. Årder med en träbill försvann först 
omkring år 1000. Detta var en del av den allmänt ökande järnan
vändningen. 

För att studera billens historia, liksom alla vardagliga föremåls 
historia, kan endast daterade fynd användas. Föremålet daterar inte 
sig självt, som smycken kan göra. Av olika skäl kunde äldre typer 
av redskap användas parallellt med de nyare redskapen. De kun
de ha fått en specialfunktion, eller användes av fattiga som inte 
hade råd med bättre. 

Sammanlagt finns från hela Sverige mer än tjugo väldaterade 
järnbillar från 500-tal till 1500-tal. Detta ger underlag för en hel
hetsbild, men inte för några säkra regionala jämförelser. Skaftlapps
billen var allenarådande,:pen hade två upphöjda "lappar" av järn 
vid basen och träddes pa"' årdrets sula. 

Årderbillen anges som en separat del i skriftliga källor. Enligt 
Södermannalagen var böterna for den som stal en årderbill åtta 
gånger högre än för den som stal hela årderkroppen. Även det ti
digare citatet från Dalalagen (sidan 22) visar att efter arbetet på 
fälten har järnbillen, som var en dyrbarhet, tagits av och förvarats 
inomhus under lås och bom. Därför förblev den avtagbara skaft
lappsbillen dominerande. Billar som sattes fast med spik eller skruv 
kom först på 1500-talet då järn blev billigare och vanligare. 

Från 500-talet till omkring år 1000 höll sig järnbillarnas vikt 
mellan 0,3 och 0,5 kilo. Därefter skedde en differentiering. Vid 
sidan av de små billarna kom större med vikter på omkring 1 kg. 
Ökningen i vikt beror helt på att dessa billar var längre. De korta 
billarna var omkring 10 cm, de långa 20-30 cm. Bredden var den
samma, omkring 7-8 cm, lika bred som spetsen på sulan. Endast 

Ärderbill från Varnhems kloster funnen i vattenkanalen vid abbotshuset. Bi/len är 
22,5 cm lång och väger 1,2 kg. 



54 JORDBRUKETS TILLVÄXT rooo-r3 50 Rinkaby. Fjälkinge. De senmedeltida skånska och övriga danska senmedeltida Adam arbetar-bilderna visar faktiskt jordbruksarbete, men då alltid med plog eller årder. Det är iögonenfallande vilken rikedom av typer som avbildas. I bilderna från Rinkaby och Kävlinge visas plogar med vändskivor och rist, på Hästvedabilden avbildas ett fyrsidigt årde1� och från Fjälkinge ett bågårder med överliggare. Flera av hästarna har bukok. En fördel var att hästarna kunde spännas för samma redskap som användes till oxai� med lång dragstång. Bukok blev vanliga i stora delar av landet från senmedeltiden och fram till 1 800-talet. Fårorna i åkern avbildas naturtroget, till och med den vända tiltan framför vändskivan. 
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Hästveda. 

Kävlinge. 



56 JORDBRUKETS TILLVÄXT 1000-1 3 5 0  Diagrammet visar mera väldaterade billar av järn inom nuvarande Sveriges område. Under det första halva årtusendet vägde biffarna knappt ett halvt kilo. Efter år 1 000 utvecklas en tyngre typ för bearbetning av trädan. Alla billarna är skaftlappsbillar. Vikt, kg 2,0 -. ---�--------------------

1,5 -----1-------

1,0 "-· ----+--- -------+-

500 1000 1500 e.Kr. 

i Skåne fanns billar med en antydan till "vingar" redan under järn
ålder. Men den vingade billen, som skar en betydligt bredare tilta 
än sulans bredd, infördes i Sverige först efter medeltiden. 

Den nya typ av järnbill som hade införts under 1100- till 1200-
talen bröt inte bara jorden bättre utan gav också årdret större stad
ga eftersom järnspetsen gick längre ned i jorden. 

De äldsta skriftliga dokumenten från 1200-talet skiljer mellan 
trädesbill och vårbil!. Dessa beteckningar var i fortsatt bruk ge
nom medeltiden. Den större trädesbillen var avsedd att bryta den 
igenvuxna trädan, vårbillen att mylla ned säden under vårbruket. 
Att en större järnbill infördes under tidig medeltid medförde att 
bearbetningen av den igenvuxna trädan underlättades. Skåne - hjulplog och hjulårder 
På de Västeuropeiska slättbygderna hade hjulplogen och hjulård
ret utvecklats under århundraden, och blev från före år 1000 cen
tralredskap i jordbruket. Denna typ av plöjningsredskap hade 
dragåsens främre del fäst vid ett hjulförställ med två hjul. Bearbet
ningen blev stabil, och redskapets gång kunde ställas in på ett 
bestämt djup. Danmark och den skånska slättbygden förblev fram 
till 1800-talet hjulredskapens nordligaste utpost i Europa. 

Plogen infördes på 800-talet till södra Jylland från Tyskland, och 
spreds fram till 1 100-talet över Danmark. Sannolikt spreds sam-
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tidigt hjulförstället, men i skriftligt källmaterial ges sällan 
särskilda beteckningar för olika typer av plogar. Bilder av 
plöjningsredskap från 1400-talet visar hjulplogar och hjulår
der. Från Skåne finns inga arkeologiska belägg för hjulförsed
da redskap, men från övriga Danmark finns fem delar av drag
åsen eller plogkroppen, daterade till mellan 1200-tal och 1500-tal, 
som visar att hjulplogen under medeltiden var vanlig. 

Arkeologiskt belagda järnbillar kan tyda på att lättare plöjnings
redskap var vanligare i Skåne än i övriga Danmark. Fyra danska 
järnbillar från 1200-tal till 1400-tal är tunga, de väger mellan 1,5 
och 4 kg, och är utformade så att de passar till hjulplogar (billen 
är försedd med tånge som sticks in i ett hål i den grova sulan). Tre 
bevarade skånska billar från tidig medeltid väger som de svenska, 
mellan 0,5 och 1,0 kg och har dessutom skaftlappar. I det senme
deltida bildmaterialet finns ett hjulårder men också ett par plogar 
utan hjulförställ från Skåne. 

Från 1500-talet har de hjulförsedda redskapen möjligen stärkt 
sin ställning. I de fåtaliga bilderna från skånsk landsbygd avbilda
des hjulförsedda redskap från 1500-talet. 

Vid sidan av hjulplogen och hjulårdret fanns hela tiden enkla 
årder. Bland de skånska senmedeltida bilderna finns enkla, tresi
diga årder, och sådana fanns fram till 1 800-talet även på slätten i 
Skåne. 

Västsverige - plog och årder 
I södra Norge är plogen belagd från 800- till 900-tal, och den in
fördes till Västsverige under 1000- till 1200-talen. Från 1700- och 
1 800-talen kan man påvisa likheter i typologiska detaljer och dia
lektala benämningar som visar på ett gammalt samband mellan de 
norska och de västsvenska plöjningsredskapen. Dessa var sanno
likt redan tidigt plogar utan hjulförställ. 

Hjulårder. Som på alla 
årder saknas vänd
skiva. 

På etymologiska grunder har man vidare kunnat påvisa ett sam
band mellan de skandinaviska och de engelska plöjningsredska
pen. Ytterligare en likhet är att i de norra delarna av Eng-
land, samt i Skottland, dominerade plogen utan hjulförställ \:t. -� 
under medeltiden, medan hjulplogen hade en stark ställning ' .- . ,, . :;:;::;: .... ;::;;,4;;;;;, .. ,..,..;;;;;;;;.�;;:;;,==-;;;.;;;•w••;;;;;••;;;:;;, .. :, 
i södra och mellersta delen av England. Den lättare fotplogen \ ; 
har sannolikt utvecklats någonstans i norra Nordsjöområdet un- '�'""-·· 
der vikingatid. Om den spritts från Norge till England, eller tvärt- Fyrsidigt årder för oxar. 
om, är inte klarlagt. Plogtypen har krävt färre dragare, oftast bara Sulan och bakståndaren 
två, och var således en lätt plog. Denna typ kom att få stor bety- är i ett stycke. 



58 JORDBRUKETS TILLVÄXT lOOO- r 3 5 0  I denna bild från Benestad i södra Skåne syns ett hjulårder förspänt med två oxar och två hästar. Plöjaren har en käpp att driva på oxarna med och en medhjälpare som driver hästarna med en piska och har tömmarna till dem. Eftersom kalkmålningen är skadad visar den nedre bilden en tolkning och rekonstruktion. 



JOROSRUKETS TILLVÄXT 1000-I 3 50 59 delse för plogens fortsatta utveckling i Norden och på de brittiska öarna. De första bilderna av plogar i Västsverige är från 1500-talet, och visar fyrsidiga plogar utan hjulförställ. I arkeologiskt material finns från det västgötska plogområdet både skaftlappsbillar och ristar och de är mindre än de medeltida danska fynden av billar och ristar, vilket ger ytterligare ett belägg för att den västsvenska plogen under medeltiden saknade hjulförställ. I södra Västergötland, stora delar av Småland samt även västra Östergötland dominerade det fyrsidiga årdret. Det hade sannolikt ersatt bågårdret någon gång under sen järnålder eller tidig medeltid, men de äldre typerna levde kvar parallellt. De äldsta bilderna, från 1400-talets Östergötland och 1500-talets Västergötland, visar fyrsidiga årder. Östra och norra Sverige - högårder och högplog I övriga landet förblev årdret det dominerande plöjningsredskapet åtminstone fram till senmedeltid. Det framgår av lagarna, av inventarieförteckningarna och av de fåtaliga trädelar till årder som bevarats. Under 1400-talet och 1500-talet skedde två viktiga förändringar Vid arbetet med högplog gick plöjaren normalt bakom plogen, men han kunde också gå vid sidan av plogen för att tynga ner den. Sula och handtag till ett bågårder från Västannorstjärn i Dalarna. Daterad till omkring 1300. 



60 J O R D B R U K E T S  T I L LVÄXT I 000- 1 3 5 0 Högårder. Bågårder. som delvis hör samman. Den ena var att plogen spreds till de centrala och norra delarna av Sverige. I Närke och Västmanland är de första beläggen från börj an av 1400-talet, i Dalarna visar inventarieförteckningar att plogen spreds under slutet av 1400-talet och början av 1500-talet . Även i övriga Nordsverige, norr om Hälsingland, var plogen dominerande på 1 500-talet. I östra Sverige, från Uppland till Småland, förblev årdret dominerande långt efter medeltiden. Även så långt upp som i Hälsingland användes årder på 1600-talet, men plogen kom att dominera därefter. Den andra stora förändringen var införandet av en helt ny typ av plöjningsredskap - högplogen och högårdret . Denna typ kan ha haft enklare föregångare, men fullt utbildad framträder den först under senare delen av 1400-talet, då den tycks varit dominerande i östra Mellansverige. Den främsta fördelen med högkonstruktionen var förmodligen att plöjningsmannen, när så behövdes, kunde gå bredvid och med sin kroppstyngd reglera plöjningsdjupet. Detta bidrog också till att högplogen kunde utformas som en mycket lätt plog, den behövde bara en dragare. I årderområdet, östra Mellansverige, användes dock normalt två oxar framför högårdret. Bönderna i norr hade redan under tidig medeltid, och förmodligen även dessförinnan, spänt för kärror och andra dragdan med bara en dragare - en häst. Detta system var utformat efter småbrukets behov och därför kunde inte ens en medellätt plog, som den västsvenska, passas in i systemet. Under tidig medeltid och dessförinnan hade bönderna här lätta bågårder eller motsvarande årdertyper. Först när en konstruktion som högplogen hade utvecklats spreds plogen till Nordsverige där den blev allenarådande. Högkonstruktionen kom att bli utgångspunkten för 1700-talets snabba tekniska omvandling av plöjningsredskapen i södra Nordsverige. Sådd och harvning I större delen av landet var det husfaderns uppgift att sköta sådden, och det är Adam som sår i de tidigmedeltida bilderna . Utsädet bars i en korg som säkrades med en rem om halsen. Såningsmannen använde alltid enhandssådd, först på 1 800-talet kom tvåhandssådden. I mirakelberättelser, berättelser om mirakler som skett då helgonen tillbads, finns jordbruksarbetet med som en bakgrund och 



JORDBRUKETS TILLVÄXT rooo-1 3 5 0 61 vi kan få upplysningar om små men viktiga detaljer. Ett exempel är berättelsen om Nils från Hornstäve i Östergötland som 1 4 1 6  körde omkull med sin vagn i början av augusti s å  att hans högra hand blev alldeles obrukbar. När höstrågen skulle sås en månad senare oroade sig Nils mycket eftersom han visste att hans drängar inte skulle så ordentligt. Han bad till den helige Nikolaus (Nils Hermansson) och blev nästa dag så frisk i högerhanden att han kunde röra fingrarna och så själv. Även plöjningsarbetet var husbondens uppgift, och i ett par mirakelberättelser omtalas särskilt att bonden blev frisk, så att han kunde plöja eller ärja. Utsädet myllades med årder, först därefter harvades åkern. I sin grundkonstruktion har harven flera rader med pinnar, under medeltiden oftast insatta i en fyrsidig ram. Etymologiskt hör harven ihop med räfsan som i stora delar av landet fram till vår tid kallades "härv". Arkeologiskt kan det visas att stora jordkrattor funnits från järnålder in i tidig medeltid. Harvar är kända redan från senromersk tid, men i Norden först från vikingatidens Danmark. Detta är förmodligen också harvens genombrottstid i Norden. I de svenska lagarna från 1200- och 1300-talen nämns harvar flera gånger. Att detta inte varit jordkratror framgår av Östgötalagen där det står att harven varit ett så stort redskap att den måste transporteras på en harvkälke. Medeltidens harvar hade pinnar av trä. Til lgrepp av harvpin- Adam sår och Eva hackar ned utsädet på en dopfunt från Skåne daterad till 1 1 00-talets andra hälft. Båda bär kolt, medeltidens typiska klädesplagg. Eva har mittbena och Adam är rundklippt. Sädeskornen har hamnat på de upplagda ryggarna, och när säden har myllats ned är åkern kullrig av hackans arbete. 
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nar betraktades som ett slags nedre gräns för stöld. Östgötalagen 
inleds med kyrkobalken, och avslutas med en bestämmelse om stöld 
av åkerredskap. Slutorden är: "Nu är eder lagsaga lyktad och ut
sagd, med hund och med harvpinne. Den börjar med det högsta 
och slutar med det lägsta." Trädan och trädans bearbetning 
Odlingssystemen är det övergripande begreppet för hur åkern bru
kades. Dess indelning och typologi behandlas i föregående och 
efterföljande band av jordbrukshistorien. Här ska jag koncentre
ra mig på trädan. 

Enkelt uttryckt var trädan ett sätt att minska näringsuttaget ur 
åkern. Under det år då åkern låg i "vila" kunde exempelvis fixe
ring av kväve från luften medverka till att näringsmängden i åkern 
ökade, delvis med hjälp av ogräs. Men trädan hade också andra 
syften. På trädan skedde ogräsbekämpning och där betade djuren. 
Ogräset som växte på trädan var således både en positiv och en 
negativ faktor. 

Huvudsystemen var ensäde med i princip ingen träda alls, tvåsäde med hälften i träda och tresäde med en tredjedel i träda. Ing
et av dessa system fanns i renodlad form. Övergången från ensäde 
till tvåsäde eller tresäde innebar att trädans andel ökade. 

Från 1200-talet framträder den fördelning av trädessystemen 
som i sina huvuddrag sedan blev förhärskande fram till den agra
ra revolutionen. (Under senmedeltid och 1500-talet skedde föränd
ringar som jag återkommer till.) I östra Sverige, från Mälardalen 
till Östergötland, var tvåsäde det normala. I Skåne fanns både 
ensäde, tvåsäde och tresäde. Även i delar av Västergötland och på 
Gotland fanns alla tre systemen redan på landskapslagarnas tid. I 
övriga Sverige dominerade ensädet. Denna fördelning framträder 
både i lagarna och i brev. 

Bevarade åkrar är ytterligare en källa, men det är svårt att date
ra hägnader. Att tvåsädets dominans blev så stark att det ledde till 
att åkrarna delas i två jämnstora gärden kan i östra Mellansverige 
dateras till perioden från 1000-tal till 1200-tal. Att tresädet fick 
en framträdande position kan på samma sätt i Skåne dateras till 
ungefär samma period, även om trädans ökade andel inletts tidi
gare. 

Ett rättsligt problem som uppstår med en omfattande träda är 
vem som ska betala för det arbete som nedlagts i trädesbearbet
ning när en gård överlämnas från en brukare till en annan. Detta 
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tilldrar sig stort intresse i de östsvenska landskapslagarna från 
årtiondena omkring år 1300, och enligt dessa skulle den som över
tog en gård betala det arbete som den tidigare brukaren gjort på 
trädan. I mitten av 1300-talet, i Landslagen, är principen den 
omvända. Lagen utgick från ett system där den nya brukaren 
mottog en bearbetad träda och därför skulle lämna en bearbetad 
träda efter sig utan ersättning. Förändringen av lagbestämmelsen 
kan bero på att i de delar av landet där trädesbearbetning och två
säde förekom, i östra Mellansverige, hade det blivit en självklar
het att lämna en bearbetad träda efter sig. 

Att lagen även på andra sätt underlättat tvåsädets införande 
framgår av Östgötalagen: "Nu är bönder oense om sitt jordbruk: 
då har den vitsord, som vill låta halva jorden ligga i träde." 

Tvåsädet har ökat jordbearbetningens roll. Efter skörden på 
hösten och under följande sommar tilläts trädan växa igen, det 
ogräs som växte blev bete för boskapen. Av Upplandslagen och 
Östgötalagen framgår att under trädesåret ärjades trädan två gång
er på hösten, så att jorden kunde reda sig under vintern inför vår
sådden det år åkern togs i odling igen. 

Även i ensädet lades åker då och då i träda, men som regel i 
längre perioder. En sådan grästräda, en linda, kunde bara brytas 
upp med handkraft, med hackor och spadar. Åkern i ensädet, som 
odlades varje år, var lucker och kunde bearbetas med årder helt 
av trä eller med en liten järnbil!. Denna årdertyp kunde dock inte, 
vilket experiment med träårder visat, bryta upp en träda som fått 
växa igen ett år. 

När trädesarealerna ökade hade inte bonden på den normalstora 
gården längre möjlighet att bryta allt för hand, det har krävts ärj
ning eller plöjning med dragare. Den längre trädesbillen av järn 
har därför varit viktig för att underlätta övergången till större trä
desarealer. Samma effekt har införandet av plogar i Skåne och 
Västsverige fått. 

Ogräs 
Toleransnivån för ogräs var förvånansvärt hög hos medeltidsbon
den, även om också han bekämpade dem. Experiment med odling 
enligt äldre metoder tyder på att ogräsen hade en roll för balansen 
av kväve i åkern. I skriftliga källor nämns ogräs som medicinal
växter som kunde hittas på åkern. Detta gäller klätt, som kallades 
"klint", och även syra, nässla, vallmo, åkerkål och korndådra. 

Det enda ogräs som entydigt beskrivs i negativa termer är tis-



64 J O R D B R U KETS  TILLVÄXT r o o o- 1 3  5 0  Gödselgrep från Uppsala, daterad till 1 3 00-talet. teln. Åkertisteln har ett djupt rotsystem och är därför svårutrotad. Den var besvärlig att hantera vid skörden och dessutom undvek boskapen som betade på trädan tisteln. Därför kom tisteln att bli själva sinnebilden för ogräs, omnämnd redan i översättningen av första Mosebok till svenska. Förmodligen har inte ens trädesårdret kunnat utrota tisteln . Heliga Birgitta beskriver i en av sina liknelser hur man rensar tistelbemängda åkrar med vassa järn och sedan bränner tistlarna för att därefter ärja marken. Gödsel och näringsbalans Sedan de permanenta åkrarna infördes under tidig järnålder blev kreatursgödsel viktig för näringsbalansen i åkrarna. Men experiment med äldre odling j ämförda med förekomst av ogräsfynd från arkeologiska utgrävningar visar att gödslingen på de små åkrarna tidvis kunde ge ett överskott av kväve. Detta gäller särskilt Nordsverige där kväve beroende mållor var ett vanligt ogräs under järnåldern. Det är möjligt, men svårt att bevisa, att bönderna först under tidig medeltid har utnyttjat hela mängden kreatursgödsel. Den ökade åkerarealen i förhållande till kreatursstocken kan då ha gjort kreatursgödsel till en alltmer knapp resurs. De tidigaste landskapslagarna har utförliga bestämmelser om gödsling. Delvis kan detta förklaras med att landboväsendets etablering medförde att en rad förhållanden måste stadfästas, men det kan också ha samband med en ökad knapphet. Västmannalagen stadgar att om "någon har en annans gård och jord, ska han göda dennes jord lika väl som sin egen " .  I Yngre Västgötalagen kallas bortförande av kreatursgödsel tillsammans med vanskötsel av husen på gården för "full bolödsla " - att föröda gården, bolet. Under hela medeltiden användes torv som gödsel. Det nämns i landskapslagarna och det finns tvister om torvskörd i brev. Peder Månsson, vår förste svenske jordbruksförfattare, skriver i början av 1500-talet: "har du icke dynga, ta dy av mossar och kärr och för på åkern" .  Under senare år har arkeologerna utvecklat metoder för att i detalj studera åkrar, och de har kunnat visa att torv påfördes medeltida åkrar. Ett av huvuddragen i den tidigmedeltida omvandlingen var en effektivare jordbearbetning och en kraftig utvidgning av den odlade arealen. Detta ökade näringsuttaget ur jorden motverkades i delar av landet av att trädans andel blev större. Även en effektivare gödsling kan ha varit en del av den tidigmedeltida omvandling-
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en så att ett ökat näringsuttag balanserades av ett ökat återföran
de av näring. Detta gav underlag för en långvarig, hållbar expan
sion. Slåtter och skörd 
I lagarna fanns en särskild beteckning för de tider då jordbruket 
var som intensivast, "and-tider", efter det gamla ordet "an" för 
arbete. Anden var en fridstid, då man normalt undvek att hålla ting. 
De flesta landskapslagar låter skördens fridstid endast omfatta 
sädesskörden, från början av augusti. Endast Hälsingelagen inbe
griper också höskörden och låter den särskilda friden börja redan 
29 juni. I de nordliga delarna av Sverige, där denna lag gällde, 
spelade höskörden en större roll än på de flesta andra håll. 

En intressant förändring skedde under senmedeltid. I Kristof
fers landslag från 1442 inbegreps höskörden i fridstiden, som då 
började redan vid midsommar den 24 juni. En genomgång av när 
ting hölls visar att detta var en kodifiering av en ny praxis. Redan 
i slutet av 1300-talet upphörde man att lägga ting under juli i 
Mellansverige. Orsaken var sannolikt senmedeltidens agrarkris 
med befolkningsbrist och ökad betydelse för boskapsskötseln. 

I Magnus Erikssons landslag från mitten av 1300-talet anges 29 
juni som den första tillåtna dagen för slåtter på allmänningarna, 
där slåttern var fri och det har varit viktigt att komma först. På 
inmarken var ängarna uppdelade i enskilda ägor och enligt lagar
na inleddes slåtterarbetet med att slåtterfolket vadade upp grän
ser i gräset, mellan vars och ens andel. 

Efter höskörden under juli följde en kort mellanperiod då bön
derna åtminstone i senare tider ägnade sig åt lövtäkt. Jag har inte 
funnit några lövknivar bland de medeltida järnfynden. Inte heller 
i inventarieförteckningarna nämns sådana. I medeltida bilder vi
sas hur yxan används för att hugga löv, och troligen har den tidi
ga medeltidens förbättrade yxor ersatt järnålderns särskilda löv
knivar. 

Sädesskörden pågick, enligt lagar och andra belägg från 1300-
och 1400-talen, från början av augusti till mitten av september i 
Mellansverige och till slutet av september längre norrut. Mobili
seringen av folk under skörden var total, och det finns många 
exempel på den allmänna acceptansen inför detta. Under helgon
processen för Birgittas dotter Katarina kallades folk som upplevt 
mirakler till Vadstena för att vittna, men den 6 september 1475 
avslutades förhören med hänvisning till att det var skördetid och 

Grep i Arvast Ernilssons vapensköld från 1300-talets slut. 
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Tidigmedeltida lie med 
sannolik utformning 
av orvet. 

Rätvinklig lie med två
knaggsorv. 

att bönderna var upptagna. Även krigshandlingar kunde avbrytas 
därför att de mobiliserade bönderna gav sig hem till skörden eller 
inte kunde komma därför att skörden pågick. 

Varje sädeskorn var värdefullt och axplockning på åkern var ett 
viktigt arbetsmoment. I några lagtexter finns ett särskilt uttryck 
för den åker som inte ännu var axplockad: den var "oläsin" .  Ax
plockning nämns inte under senmedeltid och under 1500- och 
1600-talen. Kanske hade den minskat i betydelse, men sannolikt 
inte försvunnit. 

Redskapen för slåtter och skörd liknar varandra, och måste 
behandlas samlat, även om uppdelningen fortfarande var skarp 
mellan slåtterns lie och skördens skära. Först efter medeltiden 
började lien användas i sädesskörden. Så långt detta kan följas 
tillbaka var lien mannens redskap, räfsan kvinnans. Skärorna an
vändes av båda könen. Lien 
De första liebladen var korta och grova och liebladet kan bara 
urskiljas jämfört med sin tids skäror. Under järnålderns lopp blev 
liarna betydligt längre, vilket effektiviserade slåtterarbetet. Det 
tekniska problem som måste lösas var att det längre bladet blev 
framtungt. Att göra bladet mer vidvinklat var ett sätt att försöka 
lösa problemet. Även skaftets, "arvets", utformning var avgöran
de. Så småningom blev lösningen att sätta handtag, "knaggar", på 
arvet. En lie med långt blad, rät vinkel mellan blad och skaft, samt 
ett långt, rakt orv med knaggar är vår tids typiska lie. Denna in
fördes sannolikt först under senmedeltid. 

Från vikingatid och medeltid finns omkring tio liar som är väl
daterade och där typologin kan studeras. Liksom för årderbillar 
ger materialet inte underlag för att se några regionala skillnader, 
däremot framträder kronologiska skillnader även om fynden är så 
få att ett nytt fynd kan kullkasta den skiss som här ges. 

En viktig detalj är vinkeln mellan bladets egg och tången, som 
är den del av järnbladet som sitter fast i skaftet. Ju mindre vinkel, 
desto mer framtung blir lien. Under vikingatid dominerade en lie 
med cirka 120-140 graders vinkel mellan tånge och blad. Läng
den på bladet var cirka 40-50 centimeter. Under tidig medeltid, 
på de två-tre välbevarade exemplaren, minskar vinkeln till cirka 
95-1 15 grader, men längden på bladet förblir densamma. Från 
senmedeltid finns ett par välbevarade liar från Alvastra, och dessa 
lieblad ser ut som de gör i senare tid. Vinkeln mellan blad och tånge 



J O RDBRU KC\" S T ILLVÄXT 1 0 0 0 - 1 3 5 0 67 är omkring 90-1 00 grader och längden på l iebladet har ökat till 0-90 centimeter. Detta betyder att senmedeltidens liar har balanerats på ett annat sätt än den tidiga medeltidens . Bildmaterialet är från senmedeltiden. Liar förekommer i flera olika motiv, exempelvis i månads bilder och döden som lieman . På e senmedelti da b i l derna avbi ldas genomgående rätvinklade liar :::ned knaggar på det långa raka orvet. I de flesta fall då lien syns i in helhet har den två ki1aggar. Några av lieorven är utformade som :tjärtorv, med en förlängning av orvet så att det kunde vila på överarmen och därigenom få en tredj e stödpunkt, förutom den som ändernas grepp om knaggarna gav. Detta stj ärtorv dominerade 
a 1 800-talet i stora delar av Nordsverige. I övriga Europa fanns tvåknaggsliar redan under tidig medel.cl men de arkeologiska fynden och bilderna tyder på att den i �·erige fick spridning först under senmedeltid. Men hur såg orvet �: på de tidigare svenska liarna ? En kombination av språkforsk-.ing och etnologi kan ge lösn ingen . I vissa dialekter i Mellansve- Sädesskörd med lie från Vendels kyrka i en målning från 1 450-talet. Att säden skördades med lie var vid denna tid mycket ovanligt. Däremot är lien med sitt stjärtorv typisk för de mellersta och nordliga delarna av landet. Rätvinklig lie med stjärtarv. 
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Överst blad till kort
orvslie med vid vinkel 
mellan tånge och blad. 

Därunder olika 
tidigmedeltida skäror 
med avbruten tånge 
respektive spets. 

rige betyder "orv" också selbåge . Detta är en gammal betydelse, och förklaringen kan inte vara annan än att selbågen och orvet en gång l iknat varandra . Sel bågen är ett böjt trä och så ser orvet ut på de korrorvsliar som användes i n  på 1900-talet i no rdligaste Sverige och i Finland .  Dessa l iar  har i dag ett rätvinklat blad, men kan i äldre tid haft vidvinkl at blad. Orvets utformning innebär att balansproblemet löses på samma sätt som för bågskäran (se nedan ) - skaftet blir bakåtböj t och bladet balanserar sig j ä lvt . Men en sådan lie innebär att man använt en helt annan slåtterteknik än med den moderna lien vars orv är rakt och har  knaggar. Kortorvslien förs i en båge mot marken, och gräset huggs eller s lås av nästan som med en machete . Med den moderna lien krävs en helt annan teknik. En smal halvmåne av gräs framför slåtterkarlen skärs av nära marken , och bladet lyfts sällan långt från marken . Kanske har övergången från den ena till den andra typen av lie gynnats av att de svenska bönderna under senmedeltiden alltmer kunnat övergå från skogsslåtter till att slå stenrensade men ödelagda åkrar som bl ivit ängar. 
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Räfsan Räfsan utvecklades samtidigt och parallellt med lien. Varje gång liens typologiska utveckling tagit ett steg framåt har räfsan genomgått en motsvarande förbättring - annars skulle det ha uppkommit en obalans mellan de två huvudmomenten i arbetsprocessen. Eftersom de var könsbundna kunde en sådan obalans inte tillåtas bli alltför stor om arbetskraften skulle utnyttjas effektivt, och dessutom har tävlingen mellan slåtterkarl och räfserska förmodligen alltid funnits. När den vidvinklade lien med längre blad infördes under yngre järnålder möttes detta av en övergång till räfsor med bättre fästning av skaftet vid huvudet. Tidigare hade räfsorna haft en enkel fästning mellan skaft och huvud, nu infördes den så kallade kluvna räfsan med två fästpunkter eftersom skaftet är kluvet. Nästa språng i den tekniska utvecklingen kom under senmedeltiden, efter att lien med knaggar troligen fått ett allmänt genombrott. Eftersom räfsan är helt av trä är fynden få . Den är också sällan avbildad i den religiösa konsten. Sammanlagt finns fynd av typologiskt bestämbara medeltida räfsor bara från ett halvdussin platser. Den kluvna räfsan är belagd från omkring 1300 i Västannor i Dalarna och från 1400-talet i Vadstena. Efter medeltiden fanns kluvna räfsor i en stor del av mellersta Sverige . Den enkla räfsan med bara en fästpunkt var då helt försvunnen, men ett fynd från senmedeltidens Falsterbo i Skåne daterat till 1300-talet visar att den fanns kvar på medeltiden. I slutet av medeltiden infördes bladräfsor i norr och bågräfsor i söder. På bladräfsan är nederdelen av skaftet bredare så att huvudet på räfsan kunde fästas på minst två ställen. Denna typ av räfsor var senare helt dominerande i stora delar av norra och meller-Från Västannorstjärn i Dalarna finns ett stort antal vardagsföremål av trä, bland annat dessa väl slitna räfspinnar och delar till räfshuvud från omkring år 1 3 00. T Enkelskaftad räfsa från äldre järnålder. 
l. Räfsa med kluvet skaft. Bladräfsa. 



70 JORDBRUKETS TILLVÄXT rooo-r 3 50 Bågräfsa. Man med lie? och en bågräfsa från Skarhult 
i Skåne. Denna bild från 1500-talets bör;an är den äldsta avbildningen i Sverige av en bågräfsa. sta Sverige. Det äldsta belägget för denna typ, men ännu i en outvecklad form, är ett arkeologiskt fynd från 1500-talets Gävle. På bågräfsan är huvudet fäst i tre punkter genom att en båge spänts genom räfsans huvud till skaftets båda ändar. Detta ger en stadig typ av räfsa. De första beläggen i Europa är från senmedeltiden, och den fick snabbt stor utbredning. I en skånsk kalkmålning från början av 1500-talet avbildas en bågräfsa. Nyligen har ett arkeologiskt fynd i Trelleborg av en bågräfsa från 1500-talet bekräftat att bågräfsan fanns i Skåne vid denna tid. Den kan knappast ha funnits mycket tidigare eftersom dess första spridning i Nordeuropa skett under 1400-talet. Skäran Under medeltiden var skäran skördens enda redskap. Kvinnor och män arbetade sida vid sida på åkern och gjorde samma arbetsmoment, skar, lade ihop till kärvar och band runt dessa. De två huvudtyperna är vinkelskäror och bågskäror. Vinkelskäran har bladet i vinkel ut från handtaget. Bågskärans blad bildar en båge, och bladet ger genom sin form bättre balans än vinkelskärans blad. Under äldre järnålder dominerade en upprättstående vinkelskära med kort blad. Denna fanns i ett antal olika utformningar (se Band 1) .  Under yngre järnålder var vinkelskäran fortfarande dominerande men hade nu längre blad och en skarpare vinkel mot skaftet. Medeltidens typutveckling bestod dels av att bågskäran spreds, dels av att vinkelskäran vidareutvecklades. Bågskärans expansion, så som vi kan följa den i arkeologiskt material, inleddes på 1200-talet på Gotland och Öland och östligaste Sverige, sannolikt under inflytande österifrån där bågskäror sedan länge hade använts. I Skånelandskapen kan introduktionen ha kommit vid samma tid, men då under inflytande söderifrån. Under 1300- och 1400-talen följde ett genombrott för bågskäran i Västsverige, östra Östergötland och Mälarlandskapen, kanske också i Norrland. I Småland med angränsande områden, upp till västra Östergötland och ned till norra Skåne, fortsatte vinkelskäran att vara i bruk. Någon gång under senmedeltid skedde en vidareutveckling av vinkelskäran, så att den blev konkurrenskraftigare gentemot bågskäran. Arkeologiskt kan det beläggas genom att bladet blev längre. På de vinkelskäror som användes fram till 1200- och 1300-talen var bladets egg sällan längre än 20 cm, men redan i vinkelskäror-



J O RD B RUKETS  T I LLVÄXT r o oo-1 3 5 0  7 1  Tidigmedeltida vinkelskära med kort blad. Vinkelskära med längre blad och utformat handtag. na från 1400-talets Alvastra har vinkeln mellan skaft och blad blivit skarpare och bladet lika långt som på bågskärorna, upp till 30-40 cm. En jämförelse med de etnologiska samlingarna med redskap från 1 800-talet är instruktiv. Bladen på dessa skäror liknar senmedeltidens med långa blad. Handtagen på de olika typerna av skäror är dock olika utformade. Bågskärorna har enkla kavelhandtag medan vinkelskärorna har stora handtag med bottenplattor som fungerar som en motvikt till det långa, framtunga bladet. Aven om det inte finns några sådana trähandtag bevarade från senmedeltiden är det sannolikt att problemen med framtunghet på senmedeltidens vinkelskäror med längre blad har motverkats av att handtagets form utvecklats. Själva den tekniska lösningen med ett större och medvetet formgivet handtag på skäran för att motverka framrunghet, hade förekommit i Europa redan långt tidi-gare. En grundläggande orsak till att skäror och liar förändrades under senmedeltiden var förmodligen en strävan efter att öka arbetseffektiviteten i en tid av befolknings brist. Bladen blev längre vilket innebar att både höskörd och sädesskörd gick snabbare. Ett annat skäl till bågskärans framträngande kan ha varit att den var bättre avpassad för skörd av höstråg som har hårdare strå. Men något direkt samband finns inte. Genombrottet för hästråg kom i Mälarlandskapen först på 1500-talet, medan bågskärans allmänna spridning skedde tidigare. En förändring som delvis hör samman med de nya Bågskära. Bågskära med bevarat handtag från Nyköping från omkring år 1 300. 



72 JORDBRUKETS TI LLVÄXT IOOO-J 3 5 0  Skörd på en gotländsk dopfunt från 1 1 00-talet. Mannen som skördar har en skära av tidigmedeltida typ och skär säden högt upp. Skörd i en kalkmålning från 1400-talets Skåne. Kvinnan har en bågskära och skär säden längre ned. 
-�� ;, '"'"'""'...,_...,., __ Kärvar har bundits på samma sätt åtminstone från medeltiden. Här binder Adam i Rinkaby i Skåne. typerna var övergången från att skära av säden högt till att skära den lågt. De tidigmedeltida bilderna visar skörd tätt under axen, medan de senmedeltida bilderna visar att säden oftare skars längre ned. Att skära längre ned ger ett hårdare motstånd, men det innebär att man kan ta tillvara halmen. Men denna växling mellan att skära högt och lågt är en av de tekniska förändringar där för- och nackdelar vägs, och där det kan ske fram- och tillbakagångar. Eventuellt har man börjat skära lågt redan under järnåldern. 

Torka hö och säd I vårt klimat måste hö och säd torkas innan det kan långtidsförvaras. Tidigare skedde den första torkningen alltid utomhus. Höet räfsades först utbrett på slag för att torka, men sedan samlades det ihop till höstackar. En annan typ av torkanordning är hässjan, där höet hängs upp på stänger. Hässjan nämns från senmedeltid, men har sannolikt inte fått någon större spridning förrän efter medeltiden. Lagarna nämner att höet i nödfall kunde sättas i långtidsförva-
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ring i stora stackar med stängsel omkring. Detta kan ha varit van
ligt under järnåldern men sådana stackar är så gott som omöjliga 
att belägga arkeologiskt. Från och med senmedeltiden förekom de 
inte längre i Sverige. 

De kärvar som säden bundits i kunde ställas upp på olika sätt 
för att torka: i två rader lutade mot varandra (trave), i en ring (skyl) 
eller uppträdda på en stång (snes). Beteckningarna varierar, och 
en viss försiktighet i tolkandet av de skriftliga beläggen är påkal
lad. Under medeltiden är beläggen för trave fler i Sydsverige med
an skylen är belagd i Mellansverige. Snesen är belagd från senme
deltidens Dalarna, och kan ha varit en nyhet. Den var även senare 
vanligare i Nordsverige. Uppsättningsmetoderna varierade också 
med väderleken, så kunde exempelvis skylen göras regntät genom 
att byggas i flera lager. 

Det förefaller som om man i vissa fall kunde förvara säden, lik
som höet, utomhus i en större uppsättning med separat hägnad. 
Sådana stora så kallade sädesdösar nämns i lagarna. De är svåra 
att belägga arkeologiskt, men enstaka stolphål i arkeologiska un
dersökningar från järnåldern har tolkats som rester efter takkon
struktioner över sådana sädesdösar. Den snabba expansionen för 
ekonomibyggnaderna under tidig medeltid har medfört att detta 
sätt att förvara säd ersatts av förvaring i sädeslada. 

Kvinnan skördar i bara linnet, Brönnestads kyrka i Skåne. Denna lätta klädsel för skördefolk finner vi också i senare avbildningar och den var ändamålsenlig vid hårt arbete i varmt väder. 



74 JORDB RUKETS TILLVÄXT IOOO-I 3 5 0  Man med slaga med lång slagval från Skarhult i Skåne. Början av 1500-talet. Inkörning av hö och säd 
Under skördetiden användes byns större åkdon mer än någon 
annan gång på året. Enligt Dalalagen var de enda som kunde väcka 
klagomål på byvägen, förutom byborna själva, andra bönder som 
skulle köra in säd på vägen. 

Bönderna använde tvåhjuliga kärror eller fyrhjuliga vagnar. 
Under 1 800-talet användes norr om fäbodgränsen endast kärror, 
dessutom var kärror vanliga i Småland och i södra Västergötland. 
I övrigt förhärskade den fyrhjuliga arbetsvagnen. Utbredningen var 
densamma på medeltiden. Lagarna från tidig medeltid och inven
tarieförteckningar från senare delen av medeltiden visar att den 
fyrhjuliga arbetsvagnen dominerade utom i Småland (från Nord
sverige saknas uppgifter). Kärran förekom överallt vid sidan av 
vagnen, och Skånelagen räknar kärran som ett halvt lass. Under 
vintern kördes höet hem från ängsladorna på slädar. 

Flera av mirakelberättelserna handlar om skörden, och en av 
dem berättar om inkörning av hö med en fyrhjulig vagn. Det är en 
tidig berättelse från omkring år 1300, i ett Eriks-mirakel. Torsten 
smed på Svartsjölandet höll på att köra hem ett lass hö från äng
en. Då sprang hans lille son, som var tre år gammal, emot honom. 
Sonen råkade snubbla och föll under vagnen. Men fadern som inte 
sett pojken körde vidare. Han hörde jämmerrop och undrade vad 
det var. Torsten hejdade hästarna, vände sig om och såg den lilla 
krossade kroppen som blivit överkörd av de två hjulen på vagnens 
ena sida. Pojken gav inga livstecken från sig, och den förtvivla
de fadern bar in sonen till närmaste hus. Eftersom det är en mira
kelberättelse gick allt väl, pojken vaknade till "och levde sedan 
länge". Slagan och tröskningen 
Den mörka årstidens få ljusa timmar reserverades för utomhusar
beten och säden tröskades morgon och kväll. Därför behövdes ljus 
i trösklogen. Lagarna från slutet av 1200-talet och början av 1300-
talet har regler för vem som hade ansvaret när lyse bars in i trösk
ladan, då det kunde hända att elden spred sig. Två hundra år se
nare skrev Olaus Magnus att bloss användes för att ge ljus under 
tröskningen. 

Före medeltiden tröskades säden med klubbor (och ännu läng
re tillbaka sannolikt genom urtrampning). Den tvåledade slagan 
gav större kraft och därigenom kunde större mängder säd tröskas. 
Slagan krävde också större utrymme, och hörde sannolikt samman 



J O R D B R U K ETS T I L L V Ä XT 1 0 0 0 - 1 3 5 0 7 5  med att den särskilda sädeslogen med dess tröskgolv fogades till gårdens utrymmen. Slagan tillhör de många tekniska nyheter som infördes efter år 1 000 .  I Nordeuropa finns ganska många fyndplatser med bevarat trä i fuktiga marker vid sjöar eller utmed Nordsjökustens träskområden. De visar att slagan inte hade införts förrän omkring år 1 000 .  Därefter är  både fynd och bilder av s lagar vanliga över hela västra och norra Europa . I Sverige är de första beläggen från 1200-talet. Den etnologiska forskningen har gjort en detaljerad typindeln ing av de slagar som fanns på 1 800-talet. Ett halvdussin olika typer särskil js med hänsyn till hur de båda delarna av slagan, handvalen och slagvalen, var fästa till varandra . På 1200-talets svenska s lagor var de båda delarna ihopsatta med en tapp eller en bindning genom ett hål i s lagvalen, vilket motsvarade de enklaste av 1 800-talets slagor. Detta ger understöd åt att tidig medeltid var redskapets introduktionsfas. Hur teknikförändringen sedan skett ti l l mer komplicerade former är okänt. En annan och funktionellt viktigare skillnad är slagvalens längd . • led en kort slagval blev kraften mindre men träffsäkerheten större, och denna slaga höjdes sällan över axelhöjd. Den passade för mindre sädesmängder. En slaga med lång slagval svingades över huvu- Två män tröskar på en gotländsk portal från 1 3 00-talet. Slagarna är sannolikt av enklaste typ. Staga med kort slagval. 
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,, 
b Slaga med lång slagval. Olaus Magnus avbildning av tröskning är i flera stycken korrekt. Männen arbetar i skenet av elden från ett fyrfat. Uppe till höger syns en halmtjuga och vad som förmodligen är ett rissel eller såll för rensning. Men männen använder slagor där slagvalen är fäst med en kappa. Sådana slagor förekom inte i Sverige. Här har Olaus Magnus använt sig av en förlaga från kontinenten. det och gav större kraft men mindre träffsäkerhet. Under senare tid har slagar med kort slagval varit vanliga i de norra delarna av Sverige, medan slagor med lång slagval var vanligare i den sydligaste delen av landet. I östra Mellansverige hade slagorna en klump fastskarvad i änden på slagvalen vilket gav tyngd i slaget. De medeltida slagarna hade genomgående kort slagval, och de enstaka tröskningsbilderna visar tröskning under axeln. Den äldsta bilden av en klumpslaga är från 1400-talets Uppland, och av en slaga med lång slagval från slutet av medeltiden i Skåne. Eftersom beläggen är sällsynta vet vi inte när dessa effektivare typer av slagvalar infördes. När en omgång säd hade tröskats skulle den rensas. Det första momentet var sållningen med såll. Därefter rensades säden genom att den kastades så att luftdraget förde bort agnar och boss. Detta förutsatte att det fanns en öppning mitt emot logdörren så att vinden kunde blåsa igenom. Två av huvudmetoderna var att kasta säden framåt över loggolvet eller uppåt, och fånga den igen. Båda metoderna förekom under medeltiden. När säden kastades framåt användes under medeltiden små kastskopor, och när den kastades uppåt användes tråg eller svepta kärl, de sistnämnda kallades vannor. Efter urslagning och rensning sopades säden ihop till en hög, en dråse, och först då kunde säden mätas så att bonden visste hur stor skörden blivit. Vid jultid ansågs det att arbetet skulle vara klart. Indirekt framgår detta av lagarnas tiondebestämmelser, men också av storgårdarnas räkenskaper där tröskningen kan följas dråse för dråse. Det var som regel män som tröskade, och det var ett dammigt 



JORDBRUKETS TILLVÄXT rooo-1 3 5 0  77 arbete. Olaus Magnus skriver att de som tröskade behövde öl att skölja struparna med. Kvarnar Handkvarnen fortsatte att användas under medeltiden och långt därefter. Från medeltida borgar finns ett antal fynd av handkvarnar. Ännu på 1600-talet och senare tillhörde handkvarnen normalutrustningen på många gårdar. Västgötalagen skriver att en trälkvinnas viktigaste arbeten var att mjölka och att mala på handkvarnen. Flera andra belägg från den fornnordiska litteraturen visar att handmalning var ett av de tyngsta och mest tidskrävande arbetena som föll på kvinnans lott. Därför kom vattenkvarnen att medföra att en mängd kvinnlig arbetskraft frigjordes. Vattenkvarnen är ur teknologisk synvinkel ett av de stora framstegen. Tidigare hade liknande framsteg i kraftutnyttjande, utöver människans egen, skett genom att man använt djurens dragkraft och sjöfartens vindkraft. Nu ställdes ytterligare en naturkraft till människans förfogande. De första beläggen för kvarnar i Europa är från romarriket och vår tideräknings början. Kvarnen spreds sedan långsamt, och hade på 700- och 800-talen fått en ganska vidsträckt utbredning i Västeuropa. Till Danmark och Skåne nådde vattenkvarnen på 1000-talet. Det finns skriftliga belägg för kvarnar från 1 100-talets senare del i Skåne. Arkeologerna i Sydsverige har inriktat sig på att ut- Olaus Magnus avbildningar av kvarnar visar en genomskärning av en stor vattenkvarn som har ett under( allshjul, vattnet kommer inte ovanifrån. Kvarntratten där säden hälls ned syns, men inte kvarnstenarna som ska ligga direkt därunder. Väderkvarnarna är som alltid på medeltiden stolpkvarnar. 



78 JORDBRUKETS TILLVÄXT 1000- 1 3 5 0 forska vattenkvarnens första tid, och systematiska utgrävningar visar att kvarnen varit spridd i Skåne och Halland på 1000- och 1 100-talen men att det inte finns några äldre fynd. I övriga Sverige nämns kvarnar i brev från första hälften av 1200-talet. Det finns ännu inga tidiga arkeologiska belägg för kvarnar, men inte heller några systematiska undersökningar som inriktats på denna fråga. De tidigaste nordiska lagarna, de norska lagarna och Valdemars själländska lag, från 1 000- och 1 100-talen saknar bestämmelser om vattenkvarnar. I Skånelagen från 1200-talets början finns rudimentära bestämmelser. I de svenska landskapslagarna från slutet av 1200-talet och början av 1300-talet har bestämmelserna om kvarnar växt ut till ett antal paragrafer. Även denna sekvens av ett ökat antal bestämmelser i lagarna visar att vattenkvarnen introducerades vid denna tid och snabbt fick stor spridning. Den nya tekniken innebar att vattenfall som tidigare inte betingat något värde plötsligt blev värdefulla kvarnlägen, ställen lämpliga att anlägga kvarnar på. Kontrollen över kvarnlägena var inte enbart ett sätt att få tillfälle att etablera nya kvarnar, utan också ett sätt att hindra konkurrenter från att anlägga kvarnar. På kontinenten ägdes kvarnarna nästan alltid av överheten och dessa lyckades införa kvarntvång, vilket innebar att bönderna var tvungna att mala på jordägarens kvarn. I Skåne fanns tendenser till att införa ett sådant kvarntvång, men i övriga Sverige lyckades adeln och kyrkan inte få något rättsligt monopol under medeltiden. Stora och små kvarnar skilde sig åt tekniskt. De stora hade ett vattenhjul som stod vertikalt och. drivkraften överfördes genom utväxling med kugghjul från hjulets vertikala rörelse till kvarnstenarnas horisontella. Vattnet kunde ledas så att det föll över hjulet, då behövdes mindre vatten, eller så att det rann under hjulet. Sådana stora kvarnar gav större kraft men krävde betydande investeringar och de tillhörde oftast rikare jordägare. En annan typ av kvarnar hade vattenhjulet ställt horisontellt, jäms med vattnet, och kallas skvaltkvarn. Kraften överfördes direkt till de ovanför liggande kvarnstenarna. Dessa kvarnar var små och låg i mindre vattendrag. De tillhörde oftast bondekollektiv. Utvecklingen har inte alltid gått från liten till stor. Den lilla skvaltkvarnen är inte säkert belagd förrän cirka tusen år efter de första romerska vattenkvarnarna. Skvaltkvarnen kan ha varit en vidareutveckling anpassad till ett större behov av vattenkvarnar under den agrara omvandlingen omkring 1000-talet. I Nordsverige förekom nästan enbart skvaltkvarnar och de var bondeägda. Det-



JORDBRUKETS TIL LVÄXT lOOo- 1 3 50 79 ta kom att få betydelse för byalagets utformning i denna del av landet som den är känd från senare tid. Gemensamt ägd egendom, som kvarnar, spelade där en större roll än i de mellersta och södra delarna av Sverige. Vattenkvarnen hade en introduktionstid på ett årtusende i Västeuropa. Väderkvarnen slog igenom på lite mer än ett århundrade. Den utvecklades i Västasien på 900-talet, nådde Västeuropa på 1 100-talet och spreds snabbt över kontinenten. De äldsta beläggen i Danmark och Sverige är från 1200-talets andra hälft. Eftersom väderkvarnen utnyttjade en fri resurs, vinden, spreds den snabbt. På höjder runt om i landet restes små väderkvarnar och de blev ett karakteristiskt inslag i landskapsbilden. De medeltida kvarnarna var stolpkvarnar där hela kvarnhuset vreds. Mer utvecklade väderkvarnstyper, främst hättkvarnar, där endast kvarnhusets överdel vreds, infördes i Sverige först efter 1600-talet. BOSKAPSSKÖTSEL I fähus och stall Inomhusarbete och kvinnoarbete nämns sällan i medeltida källor. De skriftliga källorna talar hellre om det som var offentligt och orsakade konflikter än om den privata sfären. Boskapsskötseln har inte heller skapat en mängd olika redskap som åkerbruket, dess teknik byggde i stället på förhållandet mellan människa och djur. Dess historia är därför svårare att studera. Tillgången på foder var knapp. Östgötalagen stadgade att landbon inte fick föra bort hö eller gödsel från gården när han flyttade. Landslagen har samma bestämmelse, och stadgade att om landbon ville sälja foder måste han först hembjuda det åt j ordägaren. Olaus Magnus skriver att om vintern blev lång kunde man tillgripa skav från insidan av barken som nödfoder åt dragarna, och i missväxttider till och med fisk. Peder Månsson betraktade foderbristen som något normalt. Med en förskönande omskrivning säger han att vid "de dagar då de /nötboskapen/ är fastande om våren" kunde man ge dem stärkande foder som lök. Slutet av våren, innan sommarbetet, var den värsta tiden, och denna sammanföll med människornas fastetid före påsk. Men det fanns gränser för hur svår svältfödningen kunde bli och enligt lagarna ansågs det som vanvård att svälta ett djur till döds. Vatten gick åt i stora mängder. Under århundradena innan det Stolpkvarn på altarskåp från Värmdö. Här syns tydligt hur kvarnhuset står på en stolpe och kan vridas runt. 
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