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Växterna och djuren

JORD BRUK ÄR ÅKERBRUK

och boskapsskötsel. För att påvisa fö
rekomsten av förhistoriskt jordbruk är den säkraste metoden att
gräva fram lämningar efter de odlade växterna och husdjuren själ
va. De kan påträffas i nära samband med huslämningar och red
skap, och de kan ofta C 14-dateras .
HUR VÄXTER BLIR ARKEOLOGI

Avtryck av småax av
enkom.från äldre
mellanneoliticum, Kar 
leby i Västergötland.

Av kulturväxterna, de insamlade växterna och ogräsen, är det först
och främst kärnor och frön som har blivit bevarade, i mindre ut
sträckning rotknölar. Av sädesslagen påträffas ofta agnar.
Den största mängden studerade växtrester har blivit förkolna
de under misslyckad rostning eller matlagning, vid eldsvådor eller
på andra oavsiktliga sätt. Utan att förkolnas bevaras växtdelar bara
i vattendränkta miljöer, som sjöbottnar och våtmarker. Några av
de mest informationsrika fyndplatserna är kultplatser, och platser
där offer har lagts ner i just sådana miljöer.
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Under tillverkningen av lerkrukor och vid lerstrykningen av
husväggar kom ofta växtdelar att blandas in i leran. Kanske gjor
des det avsiktligt för att ge husen och krukorna, där maten skulle
förvaras, liv av förra årets skörd. I dag kan växtdelarna studeras
som avtryck i krukskärvor och lerkliningsstycken.
Att bestämma växtdelarna och avtrycken till art är ett mödo
samt och sofistikerat arbete med mikroskop och jämförelsesam
lingar av nutida växter. Mödosamt är inte minst att sikta och tvätta
fram de förkolnade växtresterna ur den jord, som ligger i eldstä
der, stolphål och avfallsgropar.
Växtresterna i avfallet kommer från landskapet runt husen, från
betesmarker, åkrar, åkerrenar, skogsdungar, avfallshögarna och
många andra miljöer, men de kommer också från matrester, utsä
desförråd, vinterfoderupplag och andra sammanhang. I offerfyn
den figurerar bland annat mat och sädeskärvar. Det är emellertid
Arkeologiska fynd av kulturväxter från neo
liticum och bronsåldern (för periodindelning
en, se sidan SO)
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Förkolnade sädeskorn från äldre mellan
neoliticum, Alvastra i Östergötland.
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ingen enkel uppgift att rekonstruera kulturlandskapet, odlingstek
niker eller mathållningen utifrån växtresterna. Vad som förkolna
des och kastades i en grop bakom huset är inte detsamma, som det
som växte ute på åkern.

DE ODLADE VÄXTERNA
Under neoliticum och bronsåldern odlades ett antal växter, som
senare har gått ur bruk. Att observera är också att många nutida
kulturväxter började odlas först efter bronsåldern. Det kan vara
problematiskt att avgöra, om en växt har odlats eller inte, men de
följande 17 arterna har säkert eller sannolikt odlats under neoliti
cum och bronsåldern.
Vete

Vete (Triticum
aestivum).

Av vete och korn finns två huvudsorter, agnklädda och nakna. Hos
de agnklädda sorterna sitter agnarna så hårt fast vid kärnorna, att
de inte lossnar spontant eller ens vid tröskningen. De nakna sor
terna behöver också tröskas, däremot inte skalas.
Vanligt vete eller brödvete, Triticum aestivum, är naket liksom
kubbvete, T. compactum, som inte kan skiljas från brödvetet som
förkolnade korn. Vete odlades från början av tidigneoliticum.
Emmer
Övriga tre vetesorter är alla agnklädda. Emmer, T. dicoccum, är
svår att som ekofakt skilja från spelt, men emmer synes vara den
vanligare av de två och är odlad sedan början av tidigneoliticum.
Emmer odlas i dag i Ryssland, Ukraina och Sydösteuropa.

Emmer
(Triticum
dicoccum).

Enkom

Enkom
(Triticum
mono
coccum).

Enkom, T. monococcum, är den veteart som mest liknar de vilda
sorterna och som odlades först av alla sädesslag. Den har uppkom
mit genom mutationer eller korsningar hos vilda vetearter. Enkom
har bara 14 kromosomer, emmer har 28, och övriga tre sorter har
42. De olika arterna har gett upphov till varandra i stigande kro
mosomtalsordning.
Enkom odlades från början av tidigneoliticum. Enkom odlas i
dag i liten utsträckning i södra Europa och Mindre Asien.
Alla sädesslag, som odlades i Skandinavien under förhistorisk
tid, har sina närmaste vilda släktingar i Mellersta Östern och längre
österut i Asien. De har, liksom enkomet, uppkommit slumpvis för
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ett eller annat tiotal tusen år sedan. Därefter har sj älva odlingen
drivit fram artvariation och odlingsegenskaper genom en långsam
och erfarenhets baserad växtförädling redan under stenåldern. Till
Skandinavien kom några sädesslag färdiga utifrån med det första
jordbruket. Andra kom senare.
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Spelt
(Triticum
spelta).

Spelt
Spelt, T. spe/ta, torde vara ursprunget till de vanliga vetesorterna.
Spelt är inte belagt under tidigneoliticum men har odlats från och
med mellanneoliticum. Arten odlas i dag i Sydtyskland och
Schweiz. Spelt är den robustaste av vetesorterna. Den tål mycket
regn och tunga jordar.
Naket korn
Under förhistorisk tid har i Sverige odlats sexradigt korn. Naket
korn, Hordeum vulgare var. nudum, har odlats sedan tidigneoliti
cum

Naket kom (Hor
deum vulgare var.
nudum).

Skalkorn
Skalkorn, H. vulgare, har likaså odlats sedan tidigneoliticum. Skal
korn kräver mera gödsel än naket korn för att ge anständiga skör
dar. Utan gödsling kan arten inte odlas på näringsfattiga j ordar.
De flesta slags vete är mera krävande än kornsorterna med av
seende på klimat och näring.

Skalkorn (Hordeum
vulgare).

Råglosta
Råglosta, Bromus secalinus, är ett ogräs, till exempel i rågåkrar.
Den har ax med frön som mognar samtidigt och inte faller ut spon
tant. Arten uppför sig således som ett odlat sädesslag. Dessa egen
skaper, tillika med att den är vanlig som ekofakt, talar för att den
faktiskt odlades i förhistorisk tid, även om det kan vara svårt att
säga, om den har såtts och skördats eller bara samlats in, då den
har vuxit i stora mängder som ogräs i sädesåkrarna. Den är vanlig
i fynden från och med äldre mellanneoliticum.

Råglosta
(Bromus
secalinus).

Havre
Havre, Avena sativa, tycks först ha förekommit i Skandinavien som
ett ogräs på samma sätt som flyghavre, A. fatua, som den för öv
rigt kan vara svår att skilja från som ekofakt. Några mycket en
staka fynd från neoliticum är rimligtvis att betrakta som ogräs.
Havre har sannolikt odlats regelbundet från äldre bronsåldern.

Havre
(Avena
sativa).
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Hirs
Hirs
(Panicum
miliaceum).

Råg

(Secale
cereale).

Ärt (Pisum

sativum).

Hirs, Panicum miliaceum, odlas inte i Europa i dag, men arten är
en viktig gröda i till exempel Västafrika. Den odlades i Skandina
vien under bronsåldern, vilket kan hänga samman med värmeti
den, eftersom hirs är det minst regnkrävande av de här behandla
de sädesslagen. Den ger skörd redan efter 2-3 månader.

Råg
Några mycket fåtaliga ekofakter av råg, Secale cereale, från neo
liticum och bronsåldern torde vara att uppfatta på samma sätt som
havren före bronsåldern. Råg förekom som ogräs i åkrarna. Den
började inte odlas förrän under järnåldern.
Ärter
Ärtor och bönor har dåliga förutsättningar att bli förkolnade el
ler att bli avtryck i lerkrukor. Det är därför osäkert om ekofakt
fynden speglar deras verkliga odling och andel i kosthållet. De
mycket få fynden av ärtor och bönor är dessutom alla osäkra till
sina bestämningar.
Fynd av ärt, Pisum sativum, finns från tidigneoliticum och mel
lanneoliticum, men det är rimligt att ärter har odlats under hela
förhistorien.
Bönor
Fynd av bönor, Vicia faba, finns från tidigneoliticum och yngre
bronsåldern, men det finns egentligen inga skäl till att bönor inte
skulle ha odlats under hela den mellanliggande tiden.

Böna (Viciafaba).

Vindruvor
(Vitis sylvestris).

Vindrovor
Från Södermanland kommer några få avtryck av vindruvskärnor
i krukskärvor från tidigneoliticum och äldre mellanneoliticum.
Pollenkorn av vindruva har påträffats i Danmark från samma tid.
Ett pollenkorn av vindruva har hittats i Södermanland från yngre
bronsåldern.
Det är en fascinerande tanke, att vindruvor skulle ha odlats i
Skandinavien under värmetiden. Den är svår att avvisa. Avtryck
en liknar mest vilda vindruvor, Vitis sylvestris, men odlade och vilda
vindruvor går knappast att skilja åt så tidigt.
Lin
Lin, Linum utitatissimum, är belagt från yngre bronsåldern med
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ett växande antal fynd. Ett enda äldre fynd från äldre mellanneo
liticum av ett förkolnat frö är osäkert till sin datering. Det går inte
att avgöra om linet under yngre bronsåldern odlades som spånads
växt eller oljeväxt. De äldsta fynden av linnetyg i Skandinavien är
från 200-talet efter Kristus.

Lin (Linum
utitatissi
mum).

Dådra
Dådra, Camelina sativa, förekommer regelbundet som förkolna
de frön från yngre bronsåldern. Det kan vara oljedådra eller lin
dådra. De har med största sannolikhet odlats för de oljerika frö
nas skull. Lindådra följer eljest linet som ett otrevligt ogräs, som
avsevärt minskar linskörden. Lin och lindådra kan ha odlats till
sammans.

Knylhavre

75

Dådra
(Camelina
sativa).

Knylhavre, Arrhenatherum elatius, är ett gräs med ätliga stamknö
lar. De har påträffats förkolnade så pass ofta i avfallsgropar från
yngre bronsåldern att det på allvar kan diskuteras om knylhavren
odlades systematiskt.

Opiumvallmo
Opiumvallmo, Papaver somniferum, är både en oljeväxt och en
drog. Frön finns från en fyndplats i Skåne med en datering till
gränsen mellan yngre bronsåldern och järnåldern. Huruvida väx
ten odlades, förekom som ogräs eller importerades är oklart.

Knylhavre
(Arrhena
therum).

VILDA NYTTOVÄXTER
Åtminstone 30 olika ätliga växter är påvisade som ekofakter från
mesolitisk tid i Nordeuropa. Också de tidiga jordbrukarna använde
en lång rad växter, förutom de ganska få systematiskt odlade ar
terna. Från neoliticum och bronsåldern i Sverige finns 93 olika
växtsorter påvisade som förkolnade lämningar eller som avtryck i
lera. Från fyndplatsen Alvastra i Dags mosse, Östergötland, med
sina exceptionellt goda bevaringsförhållanden kommer 88 olika
slags växter.
Alla dessa växter har inte ätits. En del innehåller naturligtvis
mycket mat, såsom hasselnötter, äpplen, både blad och frön av
mållor och rötter av vass, maskros och hundkäx. Andra är välsma
kande såsom syror, smultron och hallon. Skogslök kan användas
som krydda. Nypon innehåller mycket C-vitamin. Inte minst har

I

Opiumvallmo (Papaver
somniferum).
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Äpple och hassel
nätsskalfrån äldre
mellanneoliticum,
Alvastra i Östergöt
land.

Svalört (Ranunculus
ficaria).

Svinmålla (Chenopo
dium album).

de många ätliga växterna gett omväxling i kosten: slånbär, blåbär,
lingon, rötter av svalört och brudbröd, ekollon, innerbarken av
alm.
Växter, som har använts som medicinalväxter i historisk tid,
finns med bland ekofakterna: kvickrot, mjölon, lomme, en, puk
törne. Dårrepe gör ölet starkare, och idegran är ett inte helt ofar
ligt abortmedel.
Spånadsväxter, vilkas fibrer kan användas till tyger, snören och
rep, är också med bland ekofaktfynden. Användningen som spå
nadsväxter är dock dåligt belagd för samtliga av dem i Sverige före
järnåldern. I Danmark finns däremot fynd av både lindbastsnö
ren och nettelduk.
Allehanda växter har självfallet använts som djurfoder. Det gäller
löv, gräs, starr och allehanda ris. Alla andra användningar av växter
skulle bli en bok för sig: sänghalm, takläggning ... Trä är ett kapi
tel för sig. Det står på sidan 152.
Det kan vara svårt eller omöjligt att bestämma om en växt har
samlats in som vild eller odlats. Dåtidens kulturlandskap var be
tydligt rikare och mera varierat med avseende på örter än dagens,
men det går inte att bortse från möjligheten att många växter kan
ha funnits i något som liknade köksträdgårdar eller kryddland. Ett
antal nutida ogräs har redan diskuterats som eventuellt odlade.
Samma diskussion kan föras om andra, till exempel svinmålla, som
emellertid har nackdelen att dess näringsrika frön inte mognar
samtidigt.
Andra växter kan ha gynnats i kulturlandskapet utan att direkt
ha odlats eller planterats. Det kunde gälla hassel, havtorn, vild
apel, vildrosor, lind och andra nyttiga träd eller buskar. De kan
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sparas vid skogsröjning och vårdas. Avfallshögarna runt husen drog
till sig en del nyttoväxter, till exempel nässlor, som gav den första
färska, närings- och mineralrika växtmaten tidigt på våren. Ock
så de kunde gynnas, genom att man spred ut latrinavfall och höll
konkurrenter borta. Gränsen mellan odling och icke-odling är pro
blematisk.

OGRÄS
De frukter, frön och andra växtdelar som samlas in under arkeo
logiska utgrävningar och artbestäms i makrofossilanalyser, det vill
säga genom artbestämningar av växtekofakter, speglar kulturland
skapets innehåll av olika växtsamhällen: åkrarna, betesmarkerna,
skogen och alla svårgripbara mellanting mellan dessa tre i ett
modernt kulturlandskap lättavgränsade växtsamhällen, vilka fyllde
större delen av det äldre landskapet. Makrofossilanalys är vid si
dan av pollenanalys den förnämsta metoden för rekonstruktion
erna av det förhistoriska landskapet och jordbruket i landskapet.
Utan makrofossilanalysernas resultat skulle kapitlen på sidorna
133-153 och 177-198 inte ha kunnat skrivas. För ögonblicket ska
det dock bara handla om ogräsen.
Det kan vara svårt att skilja mellan insamlade vilda växter, vår
dade vilda växter och odlade växter bland ekofakterna i avfalls
groparna, men större delen av de frön som inte härrör från ett fåtal
kulturväxter torde rätt och slätt vara från ogräs.
Ogräset, eller ogräsfröna, kom in till husen och hushållen med
skörden och kreatursfodret och hamnade med tiden i avfallet.
Mycket av ogräsfröna har också spritts ut från växtligheten runt
husen och på avfallshögarna. Här har de ljuskrävande, ofta nä
ringskrävande och konkurrensskyende ogräsen trivts bra, liksom
i åkerrenar, utefter hägnader och inte minst i trädesåkrar.
Vanliga, som ekofakter ofta funna ogräs, är till exempel åker
tistel, trampört, våtarv, gråbo, groblad, svartkämpe och skräppa.
Olika sällskap av ogräs hänger samman med olika slags jordbruk:
högvuxna eller lågvuxna, ettåriga eller fleråriga, mer eller mindre
näringskrävande. Olika sammansättning av ogräsfröna i avfallet
från hanteringen av skörden visar därför hur jordbruket fungera
de. Saken är emellertid inte enkel. Säden kan skördas ax för ax eller
huggas i knippen vid roten. Skörden kan siktas och kastas på oli
ka sätt, så att ogräsfröna sorteras bort ur utsädet. Det är därför
oklart hur ogräsplågade åkrarna var under neoliticum och brons-

Nässla (Urtica dioica).

Frö av pilört (Polygo
num) och våtarv
(Stellaria media) från
yngre bronsåldern,
Skummeslöv i Halland.
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åldern. Upp till 20 procent av alla frön i en makrofossilanalys kan
vara ogräsfrön.

SKADEINSEKTER
I åkrarna fanns också skadeinsekter. Insekter bevaras betydligt
sämre än växtdelar. Bäst klarar sig skalbaggarnas täckvingar och
en del puppor. Täckvingarna kan ofta artbestämmas. Insektsana
lyser finns från den informationsrika fyndplatsen Alvastra. Där har
påvisats sädesknäppare, som angriper till exempel korn, och en art
spetsvivel, som ger sig på ärter och bönväxter.

HUR DJUREN BLIR ARKEOLOGI

Halssköld och täck
vinge av dyngbagge
från yngre brons
åldern, Bolagsbacken
i Skåne.

Ryggradsdjurens ben bevaras bättre än växtdelar och småkryp. De
fordrar också mindre sofistikerade utgrävnings- och laboratorie
metoder för att analyseras och bestämmas. Det är en del av bak
grunden till den vanliga, men missvisande termen "jägarstenålder",
som ibland används i stället för "mesoliticum".
För att ben ska bevaras krävs kalkhaltig miljö. De flesta och
bästa fynden av informationsrika avfallsanhopningar med ben har
därför grävts ut på Gotland, i Skåne och i området runt Stockholm.
En del förträffliga fynd kommer emellertid också från till exempel
Bohuslän, Östergötland och Öland. Kartan över förekomsten av
kalkberg och kalkhaltiga jordar på sidan 22 är också i stora drag
en karta över förekomsten av benrika fyndplatser. Hela landet norr
om Bohuslän och Uppland är benfattigt.
Brända ben bevaras bättre än obrända. Benen mineraliseras vid
bränningen. Ben blev brända vid matlagningen, men de flesta brän
da benen torde ha använts som bränsle. Vid bränningen sprängs
benen i småbitar, de krymper och förvrids, men beundransvärt
många av de små benbitarna kan i alla fall artbestämmas. Brända
ben finns från hela landet, och i större delen av landet finns bara
brända ben.
Först och främst kan benen artbestämmas. Utifrån benen, som
är slakt- och matavfall, kan också slaktåldrar och slaktmönster
bestämmas, vilket i sin tur ger allehanda indirekt kunskap om
husdjurshållningen. Mycket av stoffet framöver i boken bygger på
ett minutiöst studium av tusentals benbitar.
Djurens spillning kan bevaras under särskilt gynnsamma förhål
landen. I Sverige är från neoliticum och bronsåldern spillning bara
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Slakta ifall från yngre
bronsåldern, Apalle i
Uppland. Lägg märke
till kraniet av en ko
som klubbats i pannan.

Små skulpturer av gris
och tjur från mellan
neoliticum, Kvillinge i
Östergötland och
Överåda i Söderman
land.

- - gd från fyndplatsen Alvastra. Däremot var det inte så helt
anligt att människorna avbildade eller skulpterade både husdjur
-- Yilda djur. Detta syns i bokens illustrationer.
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HUSDJUREN
Med det första j ordbruket under tidigneoliticum infördes en rad
husdjur: kor, får, getter och grisar. Tidigare fanns bara hundar.
Under neoliticum och bronsåldern infördes därefter hästar, och
möjligen började man odla bin. Notabelt är särskilt att alla tam
fåglar saknades.
Nötboskap
Tamkorna härstammar från uroxarna . Dessa dog ut på Skandina
viska halvön för 8 000-9 000 år sedan. De fanns ännu för 6 000
år sedan på Jylland, men det finns inga belägg för att de skulle ha
tämjts där, utan tamkorna infördes med det första jordbruket under
tidigneoliticum från Centraleuropa. De sista uroxarna på kon
tinenten dog på 1 600-talet. I dag finns genetiskt rekonstrue
rade uroxar i djurparker.
Uroxtj urar var 150-180 centimeter höga över manken,
korna var 25 centimeter lägre. Tamboskapen under tidigneo
liticum var mindre. Mankhöjder upp till 140 centimeter är dock
påvisade, vilket är ungefär detsamma som hos moderna nöt. De
flesta djuren var dock mindre. Under yngre bronsåldern varierade
djuren i storlek mellan 105 och 140 centimeter, både tjurar och
kor inräknade. Påfallande är framför allt variationen i storlek inom
en och samma boskapshjord. Också färgen torde ha varierat. UroxArkeologiska fynd av husdjur under neoliticum och bronsåldern
(för periodindel ningen, se sidan 50)
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ar är mörkgrå med en ljus strimma längs ryggen. Antagligen fanns
det både ljusa och mörka tamkor, kanske också fläckiga. De hade
alla horn, om än ganska korta jämfört med uroxarnas.
Nötboskapen hölls för köttet och hudarna. Mjölk och ost är
mera problematiska. Det diskuteras på sidorna 166-167. Kastre
rade djur är välbelagda. Storleken och formen på benen skiljer oxar
från tjurar. Rimligtvis är det oxar som är avbildade som dragdjur
på bronsålderns hällristningar.

Får
Tamfårens ursprung är mufflonfår i bergstrakterna i Turkiet och
Iran. De infördes med det första jordbruket under tidigneoliticum.
Mankhöjden hos tamfåren var 55-75 centimeter, vilket är lite
mindre än hos nutida raser. De vilda mufflonfåren är 65-75 cen
timeter. Färgen var antagligen varierande. Detta är karakteristiskt
för tamdjur jämfört med deras vilda stamformer, liksom att tamdju
ren ofta är ljusare. Tamfåren kan ha varit grå, bruna eller svarta,
kanske fläckiga. Både tackor och baggar hade horn som liknade
gethorn. Fåren kan ha påmint om gotlandsfåren.
De första tamfåren hade inte ull utan päls. De hölls för köttet
och möjligen mjölken. Ullfår fanns i Grekland 3500-3000 f.Kr. och
spreds därifrån över Europa. Det äldsta fyndet av ull från Nord
tyskland är några ulltrådar i slidan till en flintdolk från ungefär
2000 f.Kr. Det mesta pekar mot att nya fårraser med ull infördes
till Skandinavien vid ungefär den tiden. Hornen hos fåren blev
samtidigt mera varierade i storleken, och hornlösa får blev vanli
gare.
Getter

Ben av får och getter är svåra att skilja åt. I de fall, då det har varit
möjligt, har getter ständigt visat sig vara ovanliga, långt mindre
vanliga än får. Arten är emellertid belagd under de flesta av neoli
ticums och bronsålderns perioder alltsedan tidigneoliticum, och det
finns inget skäl att tro att den inte skulle funnits under samtliga.
Tamgetterna härstammar från besoargetterna i Turkiet, Iran och
Irak. Vilda getter har inte, liksom vilda får, funnits på Skandina
viska halvön sedan den senaste istiden.
De relativt fåtaliga tamgetterna under neoliticum och bronsål
dern bör i storlek, kroppsbyggnad, behorning och färg ha varit
ganska lika tamfåren. Liksom dessa hölls de i början för köttet,
skinnen och kanske mjölken.

81

82

N E O LITICUM-B R O N S Å L D E R 3900- 5 00 F.KR.

Grisar
Vildsvin fanns på Skandinaviska halvön så snart skogarna hade
brett ut sig efter isavsmältningen, åtminstone upp till Dalarna i norr.
De sista djuren försvann ur de småländska skogarna på 1 600-ta
let. A llehanda inplanteringsförsök har gjorts alltsedan 1 700-talet.
I dag finns förrymda vildsvin i skogarna i Mellansverige. Genom
arkeologiska utgrävningar är ben av vildsvin kända från alla för
historiska perioder och också från medeltida sammanhang, som
till exempel borgen Ekholm eller staden Lödöse, båda i Västergöt
land.
Den ständiga närvaron av vildsvin gör tamsvinens historia kom
plicerad. Tamsvin infördes med det första jordbruket under tidig
neoliticum. Därefter tycks såväl vildsvin ha tämjts som tamsvinen
ha korsats, avsiktligt eller oavsiktligt, med vildsvin. Tamsvin oc h
vildsvin blir svåra att särskilja med hj älp av deras ben. Förekoms
ten av kastrerade svin gör inte saken lättare.
Studiet av kastrerade husdjur under förhistorisk tid är eftersatt.
Antagligen var kastrering vanligt och regelbundet förekomman
de, även om det i dag inte går att säga hur vanligt det var. Djuren
blir lugnare, och en urvalsavel blir lättare att kontrollera. Kastre
rade tamsvin är belagda under tidigneoliticum i Skåne.
Att mäta största längden på den tredje kindtanden är en stanC
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dardmetod för att skilja tamsvin från vildsvin. Det går lätt att se
att små tamsvin föddes upp i Skåne, och rimligtvis på flera håll i
Sydsverige, under tidigneoliticum. Under mellanneoliticum var
grisarna däremot större. Många var stora som små eller medelstora
vildsvin, och det har diskuterats mycket, om man under perioden
jagade vildsvin eller höll tamsvin. Från och med yngre bronsåldern
är de bevarade griständerna allt mindre. Vildsvin var inte aktuella
längre, annat än möjligen som enstaka jaktbyten. Från senneoliti
cum och äldre bronsåldern finns inga griständer att mäta.
De mellanneolitiska grisarna är således problematiska. Dagens
uppfattning är att man höll hjordar av svin, som lämpligen bör
kallas tamsvin, men som efter ett oregelbundet och okontrollerat
korsande till storlek och utseende liknade vildsvin. Saken diskute
ras vidare på sidorna 151-152.
Vildsvinens mankhöjd är upp till 1 1 0 centimeter. För grisarna
under mellanneoliticum har mankhöjder upp till 90-105 centimeter
beräknats. De absolut största grisarna under yngre bronsåldern
kunde också uppnå 100 centimeter, men de flesta var mindre. Som
jämförelse kan nämnas att medeltida svin var 60-70 centimeter
höga. Möjligen var de förhistoriska tamsvinen gråsvarta och rag
giga som vildsvin, möjligen var de ljus- och mörkfläckiga som lant
rassvin. Det var väl olika under olika perioder och i olika land
skap. Lantraskultingar är inte randiga som vildsvinskultingar.
Kanske var kultingarna under mellanneoliticum det. Galtarna hade
under hela neoliticum och bronsåldern kraftiga betar.

Hundar
Vargar tämjdes för omkring 25 000 år sedan på tundran utanför
isranden i Central- och Östeuropa. För 10 000-12 000 år sedan
var tamhundar allmänna i hela Europa. De äldsta svenska fynden
av tamhund är gjorda i Västergötland och Skåne och dateras till
8000-7000 f.Kr.
De senmesolitiska jakthundarna, som också åts upp, var rela
tivt stora, 45-60 centimeter över manken. Till kroppsbyggnaden
liknade de lapphundar.
Hundarna under neoliticum och bronsåldern varierade mera i
storlek, med mankhöjder om 30-60 centimeter. Graden av träning
och specialisering för olika ändamål bland hundarna är okänd.
Rimligtvis fanns, förutom jakt- och vakthundar, också vallhundar.
Hundarna kan ha påmint om västgötaspetsar, som är vaksamma,
utmärkta vallhundar, och som också fångar råttor. De varierar i
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Vilda djur och genom avel rekonstruerade vilda djur som kan likna de äldsta tamdjuren:
Przewalskis häst, uroxe och vildsvin i Skånes djurpark. Hällristningsbilderna på föregående sidor
av häst, svin och Uur ärfrån bronsåldern.
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La,ntrasdjur som kan likna de äldsta tam
djuren: gutefår, jämtget och västgötaspets.
Hällristningsbilderna på föregående sidor
av får, get och hund är från bronsåldern.
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färgen från grå till brungula, ibland med vita fläckar.
Originellt är att hundarnas förekomst mindre ofta är påvisad
genom hundben i människornas avfall än genom hundgnagda gris
och koben.
Hästar

Hällristningsbild av
häst och hästskötare
från bronsåldern,
Störreberg i Bohuslän.

På tundran och stäpperna i Europa och Asien sprang flockar av
vildhästar under den senaste istiden. I sydligaste Sverige fanns vild
häst ungefär 12 000 f.Kr. Yngre fynd av vildhästar är inte med
säkerhet kända inom landet, men många problematiska fynd finns.
Vildhästarna på de ukrainska slätterna, tarpanerna som är
utdöda sedan 1 800-talet, tämjdes 5000--4000 f.Kr. Samtidigt
fanns ännu vildhästar i Centraleuropa, också närmast söder
om Östersjön och på Jylland. Något enstaka hästben finns från
flera olika fyndplatser, i bland annat landskapen Västergötland,
Västmanland och Skåne från tiden 4000-2500 f.Kr. Tamhästar
fanns med säkerhet i Centraleuropa 3500-3000 f.Kr. Det diskute
ras, om de svenska fynden är vildhästar eller tamhästar. Hästarna
är det husdjur, vars skelett förändrades minst under tämjningen.
Saken kan inte avgöras och spelar kanske mindre roll, eftersom
praktiskt taget alla dateringar av de omdiskuterade svenska häst
benen är osäkra.
Det i dag veterligen äldsta tamhästbenet är ett bland en hand
full hästben från fyndplatsen Ire på Gotland, som C 1 4-daterats
till 2 700 f.Kr. Visserligen kan inte heller detta ben otvetydigt be-
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stämmas till tamhäst, men vildhästar fanns vid den tiden med sä
kerhet inte på Gotland.
På bronsålderns hällristningar syns hästar som rid- och dragdjur
och som medverkande i rituella ceremonier, till exempel tidelag.
Bronsskulpturer av hästar som drar vagnar finns också. Senast
under äldre bronsåldern var hästarna mångsidiga nyttodjur. Häs
tar hölls också som slaktdjur.
I storlek befann sig tamhästarna under yngre bronsåldern mel
lan gotlandsruss och fjordingar. Tarpaner och de ännu i djurpar
ker levande mongoliska vildhästarna var och är enfärgade, bruna
till gulbruna med mörk man, en mörk strimma på ryggen och
mörka ben. På liknande sätt bör de äldsta tamhästarna ha sett ut.

Biodling
De äldsta bilderna av bistockar finns på egyptiska tempelväggar
från 2400 f.Kr. När man började hålla bin i stockar eller kupor i
Skandinavien, i stället för att samla in honung och
vax i skogen, är okänt.
Från bronsåldern, speciellt den yngre
delen, finns fynd av runda kakor av
björkharts med en inblandning av
träkol och bivax. Hartsen använ
des bland annat som lim, tuggum
mi, ljus och att täta fogar med.
Bivax är således välbelagt, och
inte minst under bronsåldern an
vändes mycket bivax vid fram
ställning av gjutformar till brons
gjutningen. Det är inte osannolikt
att man höll bistockar.

Hieroglyfenför "tam
bi" i det gamla Egypten.

JAKT OCH FÅNGST
Vilda djur gav en betydande del av maten under mesoliticum, likaså under neoli
ticum. Listorna över artbestämda ben visar ock
så hur en varierad jakt och fångst bedrevs inom jordbrukets område i Sydsverige ännu under yngre bronsåldern.
Jakten och fångsten gav kött och späck, skinn, ben och horn,
senor, tarmar och blåsor, fjädrar och mycket annat. Norr om Väst
manland och Uppland, där jordbruket aldrig blev dominerande

Hartskakafrån yngre
bronsåldern, Tjärnö i
Bohuslän.
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under neoliticum och bronsåldern, hade jakten och fångsten bety
delse också för matanskaffningen långt fram i tiden. I söder tycks
jakten efter hand ha inriktats mera mot att skaffa päls och horn
som husdjuren inte gav, mindre mot att skaffa kött.
Utbytet och betydelsen av jakten och fångsten är emellertid svåra
att uppskatta. Slaktdjur och jaktbyten hanteras olika. Benmäng
derna i avfallet blir inte jämförbara. Olika djurarters ben bevaras
också olika bra. Små, porösa fågelben försvinner, medan sälarnas
kompakta ben bevaras länge. Sälbenen är också karakteristiska till
formen och kan lättare kännas igen som små fragment än svin- och
koben. Procenttalen för benen från olika djur motsvarar därför
ingalunda de olika djurens betydelse inom hushållet. De siffror, som
kommer att diskuteras i nästa kapitel och sättas in i sitt samman
hang i kapitlet på sidorna 177-198, måste uppfattas som proble
matiska.

Bohuslänska och upp
ländska hällristnings
bilder av vilda djur
och jakt från brons
åldern.

Klart är i alla fall att jakt och fångst bedrevs inom jordbruks
samhällena under hela neoliticum och bronsåldern, även inom de
bästa j ordbruksområdena, till exempel i Skåne. Denna bok är en
jordbrukshistoria, varför detta konstaterande får räcka. Illustra
tionerna visar hur jakt avbildades som hällristningar under brons
åldern.
Som en kuriositet kan nämnas, att vilda djur ibland infångades
och hölls i fångenskap eller som tama. Ett exempel är en räv, ned
lagd i en grav på den gotländska mellanneolitiska fyndplatsen Ire.
Under sin livstid hade den fått tänderna brutna och nerslitna på
ett sätt som bara rävar, som äter en onaturlig kost, kan drabbas
av. I några gravar från yngre bronsålder ligger klor av rovfåglar,
bland annat örnar. Det går att fundera över om det har varit tämj
da jaktfåglar.
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FISKE
Fiskben bevaras dåligt i marken. De är små och löses lätt upp.
Speciellt benen av feta fiskar, som sill och lax, försvinner snabbt
helt och hållet. Icke desto mindre innehåller några med moderna
metoder utgrävda fyndplatser oerhörda mängder fiskben.
Antalet arter i bestämningslistorna är påfallande stort på de mest
informationsrika fyndplatserna. Lekfisk vid grunda stränder, vand
rande fisk i åar och älvar och kustnära stim har fångats och sä
songsvis utgjort en betydande andel av maten, men också andra
fiskar har tagits året om. Fiskets och fiskens betydelse under neo
liticum och bronsåldern kan antagligen inte överskattas. Saken
återkommer på sidorna 167-172. Belagda fiskeredskap är nät,
mjärdar, katsor, ljuster och metkrokar.
På fyndplatsen Apalle i Uppland, vars avfall av däggdjursben
domineras av nötkreatur, har en särskild fiskrensningsplats grävts
ut i närheten av brunnen ett stycke från husen. I en 4 meter vid
grop låg rikligt med fiskben och spetsredskap av ben.
Metkrok av brons från
yngre bronsåldern,
Borrby i Skåne.

Bronsåldersmetare på
hällristning, Södra
Ödsmål i Bohuslän.
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LITTERATUR

Det arkeobotaniska studiet av växtmakrofossil är utmärkt beskrivet i behän
diga artiklar (Engelmark & Viklund 1991, Larsson, E.-L. 1 994), och lättill
gängliga översikter över fynd av kulturväxter (Engelmark & Viklund 1991,
Gustafsson 1995a) och vilda växter (Nordström 1995) under neoliticum och
bronsåldern finns likaså.
Schemat i Engelmark & Viklund 1991, s. 34, kan dock kompletteras på
några punkter. Fynd som belägger skillnaderna mellan det schemat och det
på s. 71 har tillkommit, och en del äldre fynd har jag uppfattat på ett annat
sätt (Berggren 1956, Hansson 1987, Påhlsson 1987, Rausing 1990, Nilsson
1992, Lindahl Jensen 1994, Regnell 1994, Göransson 1995, Lindahl Jensen
m.fl. 1995).
Några mera speciella fynd av vilda växter är diskuterade i speciallittera
tur (Källman 1990, Gustafsson 1995b). Studiet av skadeinsekter befinner sig
i sin begynnelse (Lemdahl 1995).
Också om det osteologiska studiet av djurben i arkeologiska sammanhang
finns goda introduktionsartiklar (Bergvall & Sjöqvist 1987, Lepiksaar 1989),
en lärobok (During 1992) och översikter över fynden (Lepiksaar 1986, Be
necke 1994). Diskussionen om problem kring olika husdjursarter förs i fack
artiklar, till exempel om tamgrisar och vildgrisar (Jonsson 1986, Benecke
1990) och gamla hästar (Ekström m.fl. 1989).
C 14-dateringen av hästbenet från Ire, Gotland, har laboratorienummer
Ua-4721: 4040±75 BP.
Biodling under bronsåldern är egentligen inte belagt. De återkommande
fynden av hartskakor innehållande bivax är ett indicium (Streiffert 1994).
Jaktvilt under neoliticum och äldre bronsåldern studeras, liksom husdjurs
beståndet, bäst utifrån benavfallet (During 1986, Olson, C. 1992, 1994). Om
säljakt finns mycket speciallitteratur (Knape & Ericson 1988, Ericson 1989).
Fiske är däremot i förhållande till sin betydelse måttligt omskrivet (Hagberg,
U.E. 1962, Cardell 1995).
Originellt är att de förhistoriska djuren också kan studeras som djurskulp
turer och på hällristningsbilder (Wyszomirska 1984, Johnsson 1992).

