
Jordbrukets förekomst 
och förändring 

I DETTA KAPITEL KOMMER en genomgång av jordbrukets förekomst under olika perioder i olika delar av landet att göras. Översikten kommer helt och hållet att bygga på förekomsten av ekofakter. Avsikten är att visa på kronologisk och geografisk variation. Förekomsten av jordbruk kommer att presenteras som procentandelar husdjursben och olika kulturväxter av den totala mängden ben och växter. Detta leder till uppenbara problem. Ekofakterna i de arkeologiska utgrävningsrapporterna är inte detsamma som grödorna på åkrarna och djuren i fähusen och på betesmarkerna. Några påtagliga svårigheter kan påpekas. Brända och obrända ben bevaras under olika förutsättningar. En och samma fyndplats kan se olika ut, beroende på vilket slags ben som räknas. Särskilt benen av smådjur, fåglar och fiskar kan helt försvinna om de inte är brända. Det är inte meningsfullt att 
Brända och obrända ben i 
avfallet på fyndplatsen 
Korsnäset, Dalarna, från 
mellanneoliticum (antalet 
ben beräknade som procent) 

Olika sätt att räkna benmängden i 
avfallet på fyndplatsen Hallunda, 
Södermanland, från yngre bronsåldern 
(obrända ben beräknade som procent) 

obrända brända 
ben ben 

älg 92 8 
svin 6 
björn + 
mård 1 
utte r + 
bäve r 1 58 
ekorre 1 
storlom + 
sångsvan + 
vigg + 
tjäder + 
sik + 
braxen 12 
gädda 12 
abborre 7 

summa 100 100 

antal vikts-
ben- mängd 
b itar ben 

nöt 54 76 
får/get 31 9 
gris 12 8 
häst 2 4 
vilda dju r 1 3 

summa 100 100 

+ ;:: arten finns i liten 
mängd (<0,5 %). Detta 
gäller samtliga tabeller 

med procentberäkningar. 

ind iv ider 
(MIND) 
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92 NEOLITICUM-BRONSÅLDER 3900-500 F.KR, beräkna mängden fiskben i förhållande till däggdjursben, och alla beräkningar i detta kapitel presenteras därför utan att fiskarna är inräknade. Detsamma gäller fåglarna. Att beräkna och jämföra benmängder mellan olika fyndplatser är också problematiskt. Man kan räkna benbitar, väga benen eller på olika sätt beräkna antalet individer av djuren, som är representerade bland benen. Resultaten blir olika, och hur man än räknar kan det vara svårt att säga hur benmängderna motsvarar levande djur eller köttet från slakten. De procentsiffror som presenteras i de följande avsnitten måste därför uppfattas som riktlinjer. Om de visar skillnader mellan perioder och landskap, och orri skillnaderna är stora och systematiska, kan de ges meningsfulla tolkningar insatta i sitt sammanhang tillsammans med andra slags arkeologiska källmaterial. Det kommer att göras i kapitlet på sidorna 177-198. Det finns också olika slags fyndplatser. Benen, som ligger i gravar, representerar ett medvetet, rituellt urval, medan benen, som ligger i avfallet runt husen, representerar ett annat urval. De återspeglar de djur som har blivit slaktade och uppätna på olika sätt. Gissningsvis liknar slakt- och matavfallet runt husen mera vad som fanns i lagården och på betesmarkerna, än vad de utvalda djuren i gravarna gör. Ibland måste emellertid de senare ligga till grund för slutsater om äldre jordbruk. 
Djurbenen av olika arter i gravar från hela 
landet och i avfallet från två fyndplatser från 
yngre bronsåldern (beräknade som procent av 
antalet gravar respektive antalet benbitar) 

Gravar 
i hela Fosie Hallunda 
landet Skåne Södermanland 

nöt 9 52 54 
får/get 64 26 31 
gris 11 15 12 
hund 10 2 1 
häst 2 6 2 
vilda djur 4 + 1 
summa 100 101 101 Växtekofakterna uppträder som avtryck i skärvor från krukor som har placerats i gravar eller kastats bort som skräp, eller som förkolnade i allehanda hushållsavfall och offerfynd. Det är inte självklart att dessa olika sorters fynd återspeglar grödorna på samma sätt. Detsamma gäller olika delar av växterna. Antalet sädes-
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korn och mängden agnar är till exempel inte jämförbara för olika 
sädesslag. Det är inte heller självklart att de förkolnade växtläm
ningarna i avfallsgropar, eldstäder, förrådsgropar eller stolphål är 
jämförbara, och hur de växtrester ,  som ligger och skräpar lite över
allt, ska uppfattas i förhållande till dem som finns i begripliga sam
manhang är också svårt att säga. 

Det kan inte nog betonas att siffrorna som presenteras i de föl
jande avsnitten är att läsa med försiktighet som riktmärken, inte 
som jordbruksstatistik. Detta gäller både proportionerna mellan 
olika husdjur respektive kulturväxter inbördes och mellan husdjur 
och vilda djur. Fåglar, fiskar och vilda växter kommer inte att fi
gurera bland procentsiffrorna. Får och getter, som oftast inte kan 
skiljas åt som ben, kommer att slås samman till får/get, och alla 
grisar, antingen de är vildsvin, ramsvin eller mittemellangrisar, kom
mer att kallas grisar. 

TIDIGNEOLITICUM (3900-3300 F.KR.) 

Det största antalet fyndplatser med tidigneolitiska avfallsfaunor 
kommer från landskapen runt Mälaren. Från Skåne finns beklag
ligtvis bara en fyndplats med tillräckligt många ben för att det ska 
vara meningsfullt att ange procentsiffror. Man kunde eljest tänka 
sig att det skulle gå att få en god inblick i det äldsta jordbruket 
just i Skåne. 

På den enda skånska fyndplatsen nära Malmö utgör husdjuren 
100 procent. På den klassiska fyndplatsen Siretorp vid kusten i 
västligaste Blekinge utgör däremot husdjuren bara 7 procent. 
Huvuddelen av resten är säl. Andra fyndplatser i sydvästra Skåne 
innehåller inte bara husdjursben, också en lång rad vilda arter 
förekommer, men andelen kan inte anges. 

Den skånska bilden är karakteristisk. Husdjursandelen på de 

Fyndplatser med husdjursbenfrån tidigneoliticum. De röda och gröna 
prickarna återkommer i triangeldiagrammet, som visar fördelningen av 
arter på fyndplatserna. Färgerna gör det lättare att se hur olika slags 
fyndplatser ligger i landet. Öppna cirklar är fyndplatser medför få ben 
för en procentberäkning, och frågetecknet är en osäkert daterad fynd
plats. Detta, och de tre följande triangeldiagrammen, visar hur tre arter 
av djur förhåller sig till varandra beräknade som procent, på så sätt att 
de tre arterna på varje fyndplats utgör summan 100 procent. För varje 
prick avläses procentandelen av de tre arterna mot var och en av de tre 
sidorna i triangeln parallellt med sidorna i den inskrivna triangeln. 

.(f 
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(J 
Procentandelen vete 
bland fynden av sädes
korn från tidigneoliti
cum. 

gotländska fyndplatserna varierar mellan 2 och 92 procent. Det 
lägsta värdet gäller för grottan Stora Förvar på Stora Karlsö. Också 
där är resten säl. Variationen i landskapen runt Mätaren är 0-100 
procent. Noll värdet kommer från fyndplatsen Fågelbacken i Väst
manland, med 68 procent säl. 

Från Skåne i söder till Uppland i norr finns fyndplatser med 90-
100 procent husdjursben och med betydligt färre, ner till 0-10 
procent. Ofta är det säl som dominerar bland de vilda djuren. Inom 
det tidigneolitiska jordbruket tycks djurhållningen överallt ha fun
nits jämsides med jakt och fångst av betydande omfattning. I alla 
kustnära områden var säljakten den mest givande jakten. Ande
len kött och späck från sälar och andra vilda djur kan inte beräk
nas eller ens uppskattas. Gissningsvis gav fisket mera än jakten, 
men det är mest en förnuftig gissning. 

I alla större, informationsrika avfallsfaunor finns mest nöt bland 
husdjuren. Andelen är 55-100 procent från Skåne till Uppland. De 
första jordbrukarna höll nötboskap, och nötboskapen var mest 
framträdande i djurhållningen. Får eller getter saknas nästan helt. 

Förutom nötboskapen höll man grisar. 
De fyndplatser som bryter detta mönster har alla bara små 

mängder brända ben. De ligger i Mellansverige, utom Stora 
Förvar. På dessa platser dominerar omväxlande får/getter el-

ler grisar. Det är svårt att säga om dessa fyndpatser är missvis
ande, eller om det fanns en annan slags djurhållning i Mellansve
rige vid sidan om den vanliga nötdominerade. Att kor saknas på 
Stora Karlsö är ganska naturligt med tanke på det begränsade betet. 

På de äldsta tidigneolitiska fyndplatserna i Skåne finns tre vete
sorter och naket korn. Spelt saknas. Samma sorter utom enkom 
finns länge norrut. Det är notabelt att andelen korn var allt mind
re längre norrut i landet. De nordligaste fyndplatserna finns i Närke 
och Västmanland. Inom Skåne kan man se att det odlades mindre 
korn på de sydvästra slätterna, som har något bättre jordmån och 
något gynnsammare klimat, än på de nordöstra slätterna. Redan 
det äldsta jordbruket var i någon mån klimatanpassat. 

Under yngre tidigneoliticum skedde en drastisk förändring av 
grödorna i sydvästra Skåne. Odlingen av naket korn upphörde 
nästan helt. De olika vetesorterna utgör 98 procent av fynden av 
sädeskornsavtryck. Det var enkom, som nästan aldrig förekom 
norr om Skåne, som var vanligast jämte emmer. Någon motsva
rande förändring ägde inte rum längre norrut. I de mellansvenska 
landskapen föredrog man vete. Om detta är ett klimat- och jord-
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månsanpassat val eller ett val utifrån andra bevekelsegrunder, är 
svårt att säga. Man har sålunda föredragit sädesslag med olika 
tröskegenska per. 

Framställningen ovan och statistiken i tabeller och på kartor 
bygger på fynd av sädeskornsavtryck i krukskärvor och lerklining. 
Från tidigneoliticum finns tre fyndplatser med förkolnade sädes
korn i Närke och Västmanland. Av dessa utgör vete 83 procent. 
Dessa fynd motsäger således huvudtrenden, att korn var vanligast 
i Mellansverige. Det kommer att visa sig flera gånger att fynd av 
avtryck och förkolnade sädeskorn inte ger samma bild. Grödorna 
blir arkeologi på olika sätt med olika förutsättningar. 

Ekofaktfynden av husdjursben och sädeskornsavtryck antyder 
en nordgräns för jordbruk under tidigneoliticum genom Västman
land och Uppland. Längre västerut finns inga fynd som kan ange 
var gränsen gick. En fyndplats att nämna finns dock längre norr
ut. På Överveda i Ångermanland har tagits till vara ett bränt ben 
av får/get bland många sälben. Dess datering är osäker, men det 
kan vara från tidigneoliticum. Det blir anledning att återkomma 
till det problematiska äldsta jordbruket norr om Mellansverige. 
Överveda är en karakteristisk fyndplats. I och för sig är flera av 
de aktuella fyndplatserna i södra Sverige också problematiska, men 
deras stora antal och likartade innehåll leder inte till samma be
kymmer som de mycket få och fyndfattiga fyndplatserna i norra 
Sverige, som måste utvärderas som de enda tillgängliga. Med av
seende på tidigneoliticum är Överveda ensam fyndplats norr om 
Uppland. ÄLDRE MELLANNEOLITICUM (3300-2800 F.KR.) 
Det äldre jordbruket under tidigneoliticurn karakteriserades av en 
relativ enhetlighet i hela landet från Skåne till Uppland inom ra
men för trattbägarkulturen. Så var det inte under äldre mellanneo
liticum. Kulturella och ekonomiska skillnader uppkom. Dessa 
sammanföll inte alltid. 

Avfallet på fyndplatserna i södra Skåne innehåller 97-100 pro
cent husdjursben. På en fyndplats i vardera Västergötland och 
Östergötland är det 94 respektive 86 procent. På en enstaka fynd
plats i södra Halland med ett fåtal brända ben är det 100 procent. 
Mot dessa platser kontrasterar fyndplatserna i resten av landet, där 
husdjurandelen aldrig överstiger 40 procent. På en fyndplats i Ble
kinge är andelen 10 procent, i Uppland och nordligaste Halland 
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(/ 

Fyndplatser med hus
djursben från äldre 
mellanneoliticum. Tri
angeldiagrammet visar 
fördelningen av arter 
på fyndplatserna. Öpp
na cirklar är fyndplat
ser med svin som enda 
sortens husdjursben. 

med vardera en fyndplats 23-28 procent, på Gotland 33-39 pro
cent. Av resten är huvuddelen säl. 

Nordgränsen för förekomsten av husdjursben ges av en fynd
plats i södra Dalarna, med 1 procent grisben bland mest älg 
och bäver, och fyndplatsen Fräkenrönningen i Gästrikland, där 

det finns ett grisben bland ungefär 3 000 sälben. 
Mera betydelsefull än mängden husdjursben är måhända artsam

mansättningen. På fyndplatserna med 85-100 procent husdjurs
ben är det alltid minst 60 procent ben av nätboskap bland hus
djursbenen, ofta mera än 80 procent. På fyndplatserna med min
dre än 40 procent husdjursben är det alltid mera än 65 procent 
grisben, oftast 100 procent. 

Under äldre mellanneoliticum utbildades således två helt olika 
sätt att hålla husdjur. På de goda jordbruksslätterna i Skåne, Väs
tergötland och Östergötland, kanske också Halland, höll man 
nätboskapshjordar liksom under tidigneoliticum. Jakt och fångst 
är långt mindre synligt i fynden än tidigare, även om antalet olika 
vilda djur kan vara stort. I resten av landet upp till södra Dalarna 
och Gästrikland i norr höll man grishjordar vid sidan om en bety
dande jakt, särskilt på säl och älg. Det mycket lilla inslaget av gris 
längst i norr inom detta område kan vara vildsvinsjakt, liksom en 
större eller mindre andel av grisarna längre söderut. 

Nätboskapshjordarna hölls i områden, där man också byggde 
megalitgravar, det vill säga dösar och gånggrifter byggda av stora 
stenar. Detta gäller för Skåne, Falbygden i Västergötland och Al
vastraslätten i Östergötland. Fynden tillåter inte slutsatsen att detta 
samband alltid fanns, men det förefaller att ha varit en huvudre
gel. Gotland är ett tänkbart undantag. Där finns en enstaka me
galitgrav, som möjligen är yngre än de belagda nötboskapsdomi
nerade fyndplatserna. 

Från tidigneoliticum finns många sädeskornsavtryck relativt 
jämnt förd�lade mellan Skåne och områdena norr därom. Från 
äldre mellanneoliticum är det inte så. Antalet avtryck från land
skapen norr om det sydvästra hörnet av Skåne är besvärande litet. 
Från sydvästra Skåne finns å andra sidan ungefär 600 avtryck. Det 
ger en säker statistik, medan tabellerna för de övriga områdena är 
högst osäkra. Inte minst finns risken att enstaka felbestämningar 
påverkar procentandelarna betänkligt mycket. Några tendenser 
kan dock urskiljas. 

Dominansen för vetesorterna på den sydvästskånska slätten är 
uppenbar, 88 procent exklusive råglosta. I nordöstra Skåne utgör 



JORDBRUKETS FÖREKOMST OCH FÖRÄNDRING 99 

vetesorterna 55 procent och i Västergötland bara 17  procent. Skal
korn utgör ungefär 40 procent av avtrycken utanför sydvästra 
Skåne och är vanligare än naket korn. Det är en nyhet för perio
den. Råglosta som odlad växt är en annan nyhet. Den odlades bara 
i sydvästra Skåne av fynden att döma. Enkom var den vanligaste 
vetesorten inom hela jordbruksområdet. 

De skillnader från söder mot norr, som fanns under tidigneoli
ticum med avseende på grödorna, fanns således kvar under äldre 
mellanneoliticum och tycks snarast ha förstärkts. Dessvärre till
låter inte de fåtaliga avtrycksfynden på de grisdominerade fynd
platserna en utvärdering av skillnader i grödorna i förhållande till 
skillnaderna i husdjurshållningen. 

Två fyndplatser med förkolnade sädeskorn ger en delvis annan 
bild av grödornas sammansättning. En ansamling sädeskorn i av
fallet kan representera en skörd på en åker eller en misslyckad 
matlagning eller något helt annat. Riktigt vad de avsiktligen eller 
slumpvis inblandade sädeskornen i krukskärvor representerar är 
oklart. Att olika slags fynd har olika sammansättning är i alla fall 
inte förvånansvärt. 

Från fyndplatsen Piledal i södra Skåne kommer 963 artbestäm
da sädeskorn. Det är fler än alla sädeskornsavtryck i hela landet. 
Av sädeskornen är 75 procent naket korn, 1 procent skalkorn och 
resten olika slags vetesorter. Fyndet antyder att korn kan ha varit 
vanligare på de skånska åkrarna än vad avtrycken visar. De tusen
tals förkolnade sädeskornen från fyndplatsen Alvastra i Östergöt
land är nästan alla naket korn, även om ytterligare många olika 
sorter finns med som enstaka sädeskorn. Detta stämmer bättre 
överens med fynden av sädeskornsavtrycken. Fyndplatsen visar för 
övrigt att vete och nötbokap inte alltid följdes åt utanför Skåne. 

De diskuterade fyndplatserna med nötboskap i Skåne o�h Väs
tergötland kan inordnas i trattbägarkulturen, liksom de tidigneo
litiska fyndplatserna. Fyndplatsen Alvastra och fyndplatserna med 
grishjordar i Blekinge, Uppland med flera landskap inordnas där
emot i den gropkeramiska kulturen. I nästa period, yngre mellan
neoliticum, var skiljelinjen mellan kulturer med olika ekonomi 
ännu tydligare. 

Överst: Procentandelen vete bland fynden av sädeskom från äldre 
mellanneoliticum. 
Till höger: Fyndplatser, som visar jordbrukets nordgräns under mellan
neoliticum i mellersta Sverige. Bjurselet är en problematisk fyndplats 
betydligt längre norrut än alla andra platser med fynd efter jordbruk. 

(/ 

• Nordligaste 
husdjur 

o Sädeskorn och husdjur 
saknas 

(/ 
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Lerkruka, dubbeleggad 
stridsyxa och skiffer
spets från den grop
keramiska kulturen. 

"YNGR."E M"El..l..A.NNEOlXIlCUM \2'2,C)C)-13\)C) r.KR.) Fyndplatserna från yngre mellanneoliticum indelas i samma gropkeramiska kultur som under äldre mellanneoliticum och stridsyxekulturen. Det är förändringen från trattbägarkultur till stridsyxekultur som definierar gränsen mellan äldre och yngre mellanneoliticum. Det var också en ekonomisk förändring. Norr om Dalar na och Hälsingland är dessa båda kulturers typiska föremål sällsynta utom på enstaka fyndplatser längs kusten. Antalet kornavtryck inom stridsyxekulturen är, likso!Il mängden ekofakter, mycket litet. Detta gäller också för den gropkeramiska kulturen med avseende på växter. I sydvästra Skåne finns endast tio avtryck av sädeskorn, i nordöstra Skåne bara två. Alla avtryck i stridsyxekulturens lerkrukor i hela Skåne är korn. Detta är en uppenbar förändring av grödornas sammansättning på de skånska slätterna. Från resten av landet finns fyra avtryck i stridsyxekeramik, varav ett är vete. Trenden är densamma som i Skåne. Inom stridsyxekulturen odlades korn. Sammanlagt tre förkolnade sädeskorn från en fyndplats med stridsyxekultur i Skåne visar dock att kornodlingen inte var allenarådande i landskapet. Ett av sädeskornen är emmer. Skalkorn 



J O R D B R U K E T S  F Ö R E K O M S T  O C H  F Ö RAN D R I N G  1 0 1  odl ades i l i ten utsträckning norr o m  Skåne, liksom under äldre mellanneoliticum. Inom den gropkeramiska kulturen fortsatte man att använda samma grödor som under äldre mel l anneol i ticum . Av åtta sädeskorn savtryck i hela landet är 7 5 procent av olika slags vetesorter, och 25 procent är naket korn .  Al la kornavtryck kommer från Skåne. SkiUnaderna i proportionerna mellan korn och de olika vetesorterna i Skåne och Mellansverige var omkastade under yngre mellanneol iticum j ämfört med tidigare . Skåne fungerade tydligen som ett område, där en ny sammansättning av grödorna introducerades med den nya stridsyxekulturen och upptogs också inom den gropkeramiska kulturen . Fynd underlaget för att bedöma husdjurshållningen inom stridsyxekulturen är ännu mindre. Från allt som allt två fyndplatser med slaktavfall, en i Skåne och en i Västmanland, kommer ett fåtal ben. Procentsiffror är meningslösa, men alla husdj ursben är av får/get. Också bland de fåta l iga dj urbenen i str idsyxekulturen s gravar överväger får/get bland husdjursbenen. Därj ämte förekommer gris och ko i fallande vanlighetsordning. Ko förekommer endast i skånska gravar. De gropkeramiska fyndplatserna låter sig kännas igen från äldre mell anneol iticum . På fyndplatserna nära havs bandet utefter både väst- och östkusten utgörs avfallsfaunorna av 50-85 procent sälben. På några fyndplatser i Södennanland, Gästrikland och Hälsingland är det inemot 100  procent. På några fyndplatser i inner- Lerkruka och båtyxa 
från stridsyxekulturen. 
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Nötkreatur 
Fyndplatser med hus
djursben från yngre 
mellanneoliticum. Tri
angeldiagrammet visar 
fördelningen av arter 
på fyndplatserna. 

• M N A  
• MN B  
o MN A-B 

�,.._ __ ....,,_ __ __,o cso 50 100 
Nötkreatur + får och getter 

skärgården i Uppland och Västmanland finns 27-38 procent säl 
och 27-28 procent älg. Härtill finns regelbundet grisben. Ande
len är 10-15 procent i Bohuslän, 6 procent på en fyndplats i 
Blekinge och 28-31 procent utefter östkusten. På fyndplatser
na med 95-100 procent sälben är grisandelen lägre, men oftast 
förekommer några enstaka gris ben eller någon enstaka procent. 
Yngre mellanneoliticum karakteriseras således av två distinkt 

olika sätt att hålla husdjur. Inom den gropkeramiska kulturen hade 
man grishjordar. Därtill kunde man ha några få kor, får eller get
ter. På den enda fyndplatsen i sydligaste Sverige med en avfallsfauna 
stor nog för att meningsfullt beskrivas med procenttal, Siretorp i 
Blekinge, utgör kobenen 45 procent av husdjursbenen. I övrigt 
förekommer endast enstaka husdjursben förutom grisbenen, men 
det kan noteras att koben är oftare förekommande i Halland och 
Skåne än eljest i landet. Möjligen indikerar detta närvaron av 
nötboskapshjordar inom slättbygderna, vilka inte eller bara nätt 
och jämnt syns i fynden från stridsyxekulturen. I övrigt antyder 
fynden att man inom stridsyxekulturen vallade får och getter som 
de vanligaste husdjuren. 

På Gotland finns många mellanneolitiska fyndplatser med in
formationsrika avfallsfaunor. De kommer från fyndplatser som 
tillhör den gropkeramiska kulturen. Stridsyxekulturens typiska 
föremål och gravar är sällsynta på Gotland. På dessa fyndplatser 
är nöt och får/get lika ovanliga som på fastlandet. Grisben kan 
däremot utgöra upp till 80-90 procent av hela benavfallet, eller 
så lite som 5-10 procent. Resten av benen är ständigt säl. Grisan
delen och andelen övriga husdjur förefaller ha ökat under loppet 
av mellanneoliticum på Gotland. 

Grishjordarna under mellanneoliticum ingick i ett egenartat 
jordbruk med till synes mycket lite odling och få andra husdjur 
förutom grisarna, vilket det blir anledning att återkomma till på 
sidorna 1 83-185. 

Från yngre mellanneoliticum finns en fyndplats med några gris
ben i Gästrikland, och förkolnade sädeskorn finns från en fynd
plats i sydligaste Hälsingland, Hedningahällan. Från den senare 
fyndplatsen finns brända ben, varav 99 procent säl, och något 
enstaka ben av gris. Måhända överraskande finns däremot förkol
nade sädeskorn i avfallet, ·30 kärnor av vardera naket korn och 

Triangeldiagram över arternas fördelning på gotländska fyndplatser 
från mellanneoliticum. 
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skalkorn och därtill ett osäkert artbestämt sädeskorn av en vete
sort. Ett sädeskorn är C 14-daterat alldeles till slutet av yngre mel
lanneoliticum. Antagligen anger dessa två fyndplatser nordgrän
sen för jordbruk under yngre mellanneoliticum. I Västerbotten lig
ger dock återigen en problematisk fyndplats, liksom det gjorde i 
Ångermanland under tidigneoliticum. Från Bjurselet finns rikligen 
brända ben. Bland en överväldigande mängd sälben finns några 
dussin ben av nöt, får/get och gris. Saken får diskuteras i samband 
med andra slags fynd på sidan 181 .  SENNEOLITICUM-ÄLDRE BRONSÅLDERN (2300-1 100 F.KR. )  
Från senneoliticum och äldre bronsåldern finns flera och bättre 
fynd av ekofakter än från stridsyxekulturen, men färre och sämre 
än från trattbägarkulturen under tidigneoliticum och äldre mellan
neoliticum. Någon motsvarighet till den gropkeramiska kulturens 
grisdominerade fyndplatser finns inte alls. Fyndbilden är annor
lunda jämfört med tidigare, och det var rimligtvis jordbruket ock
så. Dessvärre kan fynd från senneoliticum och äldre bronsåldern 
ofta inte särskiljas. 

Några motsvarigheter till de mellanneolitiska kulturerna och 
skillnaderna i utformningen av jordbruket fanns inte under sen
neoliticum och äldre bronsåldern. Efter den mellanneolitiska va
riationen hade ett enhetligt jordbruk fått genomslag, liksom det 
hade haft under tidigneoliticum. Detta gäller för den södra delen 
av landet. Från den norra och större delen av landet, norr om 
Gästrikland och Uppland, finns från perioden de första säkerställda 
fynden av ekofakter, som visar att småskaligt jordbruk bedrevs i 
kustlandet längs Bottenhavet och Bottenviken. 

Från den sydvästskånska slätten finns några i och för sig små 
och problematiska avfallsfaunor, som dock visar att nötboskap 
dominerade bland husdjuren och att jakten och fångsten var obe
tydliga jämfört med husdjurshållningen. I övrigt finns bara fynd
platser med enstaka eller ett fåtal ben. Någon bedömning av djur
hållningen utifrån dessa fyndplatser går inte att göra, utöver att 
fyndplatserna finns till och med Västergötland, Västmanland och 
Uppland i norr och att husdjurs ben alltid är flest. Vanligtvis finns 
bara husdjursben. Ett undantag är grottan Stora Förvar, vars av
fallsanhopning liksom under tidigare perioder innehåller mest säl
ben. 

(f 
Fyndplatser dominera
de av ben av nötbo
skap från senneoliti
cum och äldre brons
åldern. 
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Fyndplatser med något 
enstaka ben av nöt, 
får/get eller svin från 
senneoliticum och äld
re bronsåldern. Fråge
tecken betecknar pro
blematiska fyndplatser. 

Förutom i Stora Förvar är inslaget av ben av vilda djur litet i 
avfallsfaunorna. Kronhjort, säl och pälsdjur förekommer. Det 
förefaller som om jakten var inriktad mot djur som gav pro
dukter som djuren på betesmarkerna inte gav: horn, päls, 
späck. Fiskets betydelse går inte att bedöma. Fiskben förekom-

mer i enstaka fall. Kanske ska det, med tanke på de dåliga be
varingsförhållandena för fiskben, uppfattas så att fisket var bety
dande. 

Det finns ganska många gravar och offerfynd med djurben från 
Skåne i söder till Västergötland och Uppland i norr. Också i dessa 
fynd finns praktiskt taget bara husdjursben. En gravkista vid Lag
mansören i Medelpad har gett ben av nöt, svin och, lite mera osä
kert bestämda, häst och får/get. Människoben från kistan har 
C 14-daterats till senneoliticum, men det är osäkert om husdjurs
benen är lika gamla. 

Det finns flera fyndplatser från det norrländska kustlandet i 
Ångermanland och Västerbotten, också en i inlandet vid Lycksele 
i Lappland, med enstaka brända ben av får/get. Om man ställer 
rimligt stränga krav på säkerheten i dateringarna, är det bara en 
fyndplats vid Mariehem i Umeå, Västerbotten, som håller måttet. 
Här har ben av får/get hittats tillsammans med ben av säl och fisk 
på bottnen av en avfallshög med mycket eldsprängd sten och trä
kol, som har C 14-daterats till äldre bronsåldern. 

Slutsatsen blir att från och med ungefär 2000 f.Kr. fanns ett 
inslag av jordbruk utefter kusten från Medelpad till Västerbotten. 
Fem hundra år tidigare gick nordgränsen i södra Hälsingland. 
Denna bild kommer antagligen att förändras genom nya fynd de 
närmaste åren. 

En annan uppenbar förändring, som redan har inträffat under 
de senaste åren, är att antalet fynd av förkolnade sädeskorn dra
matiskt har ökat för senneoliticum och äldre bronsåldern och ännu 
mera för yngre bronsåldern. Detta hänger samman med de moder
na utgrävningarna av hus, som beskrevs på sidorna 52-54. Anta
let avtryck har däremot knappast ökat. Att leta efter avtryck i tu
sentals krukskärvor och lerkliningsstycken är arbetsamt. 

Avtryck finns emellertid i hyggligt antal från sydvästra Skåne och 
södra Halland och i mindre antal också från Västergötland. Sam
mansättningen av grödorna i dessa båda områden är påfallande 
lika. Korn utgjorde 28 respektive 27 procent. Naket korn var van
ligare än skalkorn. Härutöver odlades mest emmer. Det kan an
märkas att emmer och spelt är svåra att skilja åt. Speciellt bland 



J O R D B RUKETS F Ö R E K O M S T  O C H  F Ö R Ä N D R ING 1 05 de västgötska avtrycken, som är angivna som emmer, torde också spelt finnas. Liksom tidigare odlades råglosta bara i Skåne. Ett argument för att råglosta odlades, eller åtminstone samlades in i stor mängd, är en ansamling förkolnade sädeskorn från Lilla Köpinge i Skåne med 46 procent råglosta förutom lika delar emmer och naket korn. Också i övrigt varierar sammansättningen av fynden av förkolnade korn betydligt mera än avtrycken. Några fynd har ungefär samma artfördelning som avtrycken. I ett fynd från Västergötland i en grop inom ett röjningsröseområde finns mycket vete. Ett annat fynd från en förrådsgrop mellan husen i Fosie i Skåne består uteslutande av vete. Den arten saknas helt bland avtrycken. Ett annat fynd inifrån ett hus på samma plats består nästan helt av korn, med lika delar naket korn och skalkorn. Dessa båda prover understryker att fynden av sädeskornsavtryck och förkolnade sädeskorn inte är likadana speglar, som enkelt visar hur grödorna, skörden eller något annat vanligen såg ut under perioden. I två fynd från Halland och Uppland finns havre och hirs . Det är möjligt att dessa båda arter började odlas under äldre bronsåldern. Variationen i de odlade växtsorterna under perioden var större än någonsin förr, men sorterna tycks ha använts ungefär lika från Skåne till Västergötland i norr. Längre norrut finns inga fynd att fundera kring, och längre norrut än Uppland finns inga fynd av ekofakter av odlade växter över huvud taget. YNGRE BRONSÅLDERN ( 1 1 00-5 00 F.KR. ) Mängden ekofakter av både växer och djur är större från yngre bronsåldern än från någon tidigare period. Trots det är fyndluckorna besvärande. Liksom för tidigare perioder finns inga fyndplatser att utvärdera från till exempel Dalsland och Värmland. Norr om Uppland är likaså fyndmängden liten. I alla dessa områden finns lite eller ingen keramik att leta avtryck i, och ben bevaras dåligt. Förekomsten eller icke-förekomsten av jordbruk är problematisk att diskutera utifrån fynden av ekofakter. Fyndbilden i de norra två tredjedelarna av landet är likadan som under tidigare perioder. Från enstaka fyndplatser finns enstaka intressanta ekofakter. Ett exempel på en plats med ett bränt ben av får/get är Edånger i Ångermanland, där också några brända ben av bäver har tagits till vara. Eldstäder, kokgropar och stora mängder stenavfall på platsen härrör från yngre bronsåldern. Från (! 

Fyndplatser med sä
deskorn från senneoli
ticum och äldre brons
åldern. 
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Fyndplatser med sä
deskorn från yngre 
bronsåldern. 

Mariehem i Västerbotten, på samma plats som omnämndes i det 
förra avsnittet om senneoliticum och äldre bronsålder, finns någ
ra förkolnade sädeskorn av skalkorn. Det är det enda fyndet i 
sitt slag från norra Sverige förutom sädeskornen från Hedninga
hällan i sydligaste Hälsingland från yngre mellanneoliticum. 
Jordbruk fanns utefter kusten från Gästrikland till åtminsto

ne Västerbotten under neoliticum och bronsåldern, men utifrån 
fynden av ekofakter är det oklart i vilken utsträckning och när. 

Från den södra tredjedelen av landet är fynden desto rikligare. 
Sädeskornsavtryckens sammansättning är påfallande lika i hela 
området från Skåne till Södermanland i norr. De båda kornsorter
na dominerar tillsammans bland fynden. Skalkorn, som tidigare 
odlades norr om de sydvästskånska slätterna i lite oklar omfatt
ning, var under yngre bronsåldern viktigt också där. Eljest var 
antalet sorter i bruk större än någonsin förr, och flera kulturväx
ter tillkom, dock inga nya sädesslag. 

Fynden av förkolnade sädeskorn understryker skalkornets be
tydelse under yngre bronsåldern. Två förrådsgropar från Bohus
län och Halland innehåller praktiskt taget bara skalkorn, och det 
är den vanligaste arten i samtliga fynd i övrigt. Emmer, eller möj
ligen spelt, är vanligare som förkolnade korn än bland avtrycken. 

Antalet fyndplatser med husdjursben i avfallet från Uppland, 
Bohuslän och söderut är större än någonsin. På samtliga platser 
utom en utgör husdjursbenen minst 95 procent av däggdjurs
benen. Undantaget är inte Stora Förvar. Under yngre bronsåldern 
var grottan inte på samma sätt som tidigare en lägerplats för säl
jägare, utan avfallet där domineras av ben av får och getter som 
betade på ön. Undantaget är i stället fyndplatsen Ängdala i Skåne, 
där 1 1  procent av benen utgörs av bland annat kronhjort och rå
djur. Slutsatsen är entydig. I södra Sverige saknade jakt och fångst 
betydelse för försörjningen under yngre bronsåldern. Fiskets be
tydelse är svårare att uppskatta. Fiskben förekommer regelbundet 
på fyndplatserna. Frågan återkommer på sidorna 192 och 195. 

Djurhållningen under yngre bronsåldern går inte att, som be
träffande de föregående perioderna, presentera i ett triangeldia
gram. Ett fjärde husdjur, nämligen hästar, har tillkommit. På någ
ra fyndplatser är hästben vanliga och utgör 20-28 procent. Här 
hölls hästar som slaktdjur. Vanligast är ungefär 5 procent. 

Om hästbenen inte räknas med, kan övriga fjorton tillräckligt 
informationsrika fyndplatser presenteras i ett diagram. Detta vi
sar att husdjurens sammansättning inte var lika enhetlig som grö-
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dornas från Skåne till Uppland. Skillnaden var inte stor men tyd
lig. I norr hölls mera nötboskap, i söder mera grisar. En spontan 
gissning skulle, jämfört med föregående perioder, ha sagt det om
vända. Saken är inte lätt att förklara. ÅTERBLICK 
Fynden av ekofakter och deras sammansättning ger från yngre 
bronsåldern intrycket att jordbruk var det helt dominerande för
sörjningssättet i landet upp till Västergötland och Uppland i norr. 
Kanske var det så redan under senneoliticum och äldre brons
ålder, men fynden är otillräckliga för en utvärdering, liksom i om
rådet väster och norr om Vänern. I begränsade delar av landet var 
jordbruket dominerande ännu tidigare. 

Ett annat intryck är att jordbruket inte infördes samtidigt i hela 
landet, eller ens i större delen av landet, och därefter gradvis väx
te i betydelse. Den på sidan 63 diskuterade trestegsmodellen är en 
förenkling av en mera svåröverskådlig verklighet. Jag ska i stället 
försöka mig på tre andra steg, som emellertid inte är tre steg ut
efter en utvecklingstrappa utan snarare tre steg av icke-linjär för
ändring. 

Jordbruket infördes 3900 f.Kr. i södra Sverige upp till Bohus
län, Västergötland, Närke, Västmanland och Uppland i norr, kan
ske också Dalsland och södra Värmland. Det var relativt lika ut
format i hela området men med en ekologisk variation från söder 
till norr avseende valet av odlade växter och, mera oklart, husdjurs
hållningen. Vete var vanligare i söder, korn i norr. Möjligen var får 
och getter vanligare i norr. 

Med äldre mellanneoliticum, 3300 f.Kr., skedde förändringar. 
Variationen inom jordbruksområdet i södra Sverige var inte läng
re ekologiskt betingad utan kulturellt. Olika arkeologiska kultu
rer, som lite dunkelt motsvarar olika människors livsstilar, var län
kade till olika slags jordbruk med olika val av odlade växter och 
husdjur. Inom trattbägarkulturen dominerade veteodling och man 
höll nötboskap, inom stridsyxekulturen odlades korn och möjli
gen höll man mera får och getter än nöt, och inom den gropke
ramiska kulturen spelade jordbruket en underordnad roll, men man 
höll grishjordar. Jordbruket växte inte i betydelse, utom i slätt
bygderna, utan det förändrades. 

Under yngre bronsåldern från 1100 f.Kr. var jordbruket åter
igen relativt likartat utformat i hela området från Skåne upp till 

(f 

2: "'o,..._ __ _,5,_o __ ____, 
Nötkreatur 

Fyndplatser med hus
djursben från yngre 
bronsåldern. Triangel
diagrammet visar för
delningen av arter på 
fyndplatserna. 
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Uppland. Gissningsvis ägde utjämningen av de kulturella skillna
derna rum redan under senneoliticum och äldre bronsåldern från 
2300 f .Kr. Samma växter odlades i hela området, och samma hus
djur hölls i hela området med små, svårförklarliga skillnader mel
lan Sydsverige och Mellansverige. Jakt och fångst hade förlorat sin 
betydelse för försörjningen. 

Gränsen tvärs över landet, som etablerades redan under tidig
neoliticum, för den regelbundna förekomsten av jordbruk indike
rat av ekofakter, tycks ha legat tämligen fast under hela tiden till 
och med yngre bronsåldern. Förskjutningarna hit och dit beror 
antagligen mera på bristen på fynd än på verkliga förändringar. 
Om den trestegsmodell, som användes för att beskriva införandet 
av jordbruket till sydligaste Sverige, tillämpas på samma sätt för 
det mycket större området norr om Uppland, kunde det första 
stadiet, tillgänglighet och möjlighet, sägas inte ha slutat förrän ti
digast omkring 1500-1000 f.Kr., kanske ännu senare. Det skulle 
vara omkring tre årtusenden senare än i Skåne eller Västmanland. 
Hela området från Gästrikland till Norrbotten fungerade emeller
tid inte på samma sätt. Saken återkommer längre fram i boken. 

LITTERATUR De inledande källkritiska exemplen är hämtade ur seminarieuppsatser (Ericson 1980, Mattisson 1994). Kapitlets översikter över kulturväxter och husdjur bygger på litteratursammanställningar, delvis gjorda som seminariearbeten speciellt för jordbrukshistorien (Ekman & Iregren 1984, Olausson, D.S. 1992, Ahlfont & Gustafsson 1993, Larsson, E.-L. 1994, Ahlfont m.fl. 1995, Gustafsson 1995a, Kristensson m.fl. 1996). 
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